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  چكيده

 چرا هستند؛ الملل بين حقوق هاي حوزهترين   دو حوزه از مهمالمللي بينوليت حقوق معاهدات و حقوق مسئ
 و نيز نقض تعهدات المللي بين انجام تعهدات مسألهالملل با  بينكه بخش اعظمي از موضوعات حقوق 

 در اين .اعد برآمده از اين دو حوزه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند با قوبايد سر و كار دارد كه المللي بين
چه   در تبيين هر،مشترك در اين دو حوزه مطرح گشتهاي گونه ي بهاراستا توجه به موضوعاتي كه تا اندازه

ش پنجم از طرح مواد راجع فانه يك عمل كه در بخمعاذير رافع وصف متخل. خواهد كردبهتر آنها كمك 
 آمده است در كنار معاذير )الملل بين كميسيون حقوق 2001مصوب سال ( ها دولت المللي بينيت لبه مسئو

 از جمله ، وين درخصوص حقوق معاهدات1969معاهده ي مندرج در اعدم اجراي تعهدات معاهده
 . توانند در راستاي اين هدف مورد بررسي قرار گيرند موضوعاتي هستند كه مي

  المللي، اقدامات متقابل، دفاع شخصي، قوه قاهره المللي، مسئوليت بين بينتعهدات : واژگان كليدي

 
. email: naghmeh_law_26@yahoo.com 1مدرس دانشگاه غيرانتفاعي آمل

   تعامل ميان حقوق معاهدات و...  233



  مقدمه
گيري تعهداتي را رقم رند، شكله با هم داـطي كـ از رهگذر روابالمللي بينابعان فعال حقوق ـت

جانبه اين تعهدات از سوي  هه رعايت همـ بالمللي بينترديد استقرار و حفظ نظم زنند كه بي مي
 المللي بين هامعـرخاسته و انتظار جـفي بـ مختلالمللي ينـبابع ـ تعهداتي كه از من؛ابسته استآنها و

ه اين ـ است كالملل بين در حقوق بنيادين اصلي و شان مبتني بر اين فرضبر محترم شمردن
 هاصل حاكميت اراد. نداتابعان، تعهدات ايجاد شده را بر مبناي توافق و رضايت خود پذيرفته

، صرف نظر از تعهدات برخاسته از المللي بين بر پذيرش تعهدات المللي بينهاي  رها و سازمانكشو
و امروزه از اصول مسلم الملل،  بينوق ـ حقالشمول و آمرهامـدات عـام و تعهـالملل ع بينحقوق 

هاي   و نظامالملل بين چرا كه اگر ميان نظام حقوق است، الملل بينحقوق رسميت شناخته شده   به
توانستيم شاهد رشد اين نظام حقوقي  داشت، نميي تفاوتي از جهت مبنايي وجود نميحقوقي داخل
  .هاي امروزين آن باشيم و پيشرفت

 المللي بين، نقش معاهدات الملل بيندر راستاي اهميت توجه به موضوع تعهد در نظام حقوق 
 كه امروزه و شود مي، آشكار هستند يالملل بينكه يكي از منابع اصلي و مهم در پيدايش تكاليف 

 در ژانويه المللي بين وين راجع به حقوق معاهدات 1969 معاهدهاالجرا شدن  خصوصاً پس از الزم
 از حيث شكلي كه البته بخش اعظمي از المللي بين به اين سند مهم ها دولت، لزوم توجه 1980

تر از  بين بيشما فيالمللي بينهاي  ه در تنظيم عهدنام، استالمللي بينآن تدوين قواعد عرفي 
  . گردد هميشه احساس مي

گردد كه چيزي به  در كنار اين، اصوالً تعهد در مواردي با موضوعي آشنا به ذهن مواجه مي
 نيز از احتمال رويارويي با اين پديده المللي بينغير از نقض تعهد نيست و تعهدات موجود در نظام 

هاي حقوقي داخلي و چه در نظام تعهد و نقض تعهد چه در سيستم، رو مستثنا نيستند، از اين
نقض .  نبوده استكمها در كنار يكديگر   از جمله مفاهيمي هستند كه ميزان طرح آنالمللي بين
 راجع به مسئوليت الملل بيننويس كميسيون حقوق  طرح پيش12 كه به تعبير ماده تعهد
ـ  ... و يا اي يا عرفي  ـ معاهدهبدون توجه به منبع آن) 2001مصوب سال ( ها دولت المللي بين

 نيز از موضوعاتي است كه خصوصاً با زند  دولت ناقض را رقم ميالمللي بينمسئوليت حقوقي 
زند،  تر دور مي حول محور كسب منفعت بيش عمدتاً كه المللي بينتوجه به تبادالت امروزين 

، تكليف جبران المللي بين مسئوليت حقوقي هحوز.  استهكرد توجه به خود ازها را ناگزير  حقوقدان
كه تكليف   حتي بدون توجه به اين،كند ميف بار ديده را بر دولت متخل  دولت زيانبه واردخسارت 

  .ها مبتني بوده است يا خير مزبور بر توافق طرف
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 كميسيون  كهكنيم مي حاضر، بيان ظر گرفتن هدف اصلي از نگارش مقاله و با در ندر ادامه
نويس راجع به   و هم در رابطه با طرح پيش1969 هم در تدوين عهدنامه وين ،الملل بينحقوق 

 نسبت به موارد ،، با در نظر گرفتن موازين عرفي و معيارهاي منطقيها دولت المللي بينمسئوليت 
يا هر منبع  و المللي بين هد بر سر راه انجام تعهداتِ برخاسته از معاهدنتوان و معاذيري كه مي

 فسخ يا برايد و مبنايي نكند، مانع به وجود آور  ايجاد ميالمللي بين ديگري كه تعهدي المللي بين
يك از  رتوجه نبوده و با بيان ه د، بين گردديگر المللي بيناختتام آن معاهده يا ناديده گرفتن تعهد 

  . استكرده مشخص ها دولتها را از جانب  ، چگونگي استناد بداناين موارد در قالبي مشخص
 از صراحتاً 1969 معاهده وين 73ها، به موجب ماده  المللي دولت موضوع مسئوليت بينهرچند 

 2001 و همچنين طرح سال اما بررسي اين عهدنامه موضوعي اين سند كنار گذاشته شده، حيطه
ملي ميان اين دو سند  وجود تعااز، ما را المللي بين در موضوع مسئوليت الملل بينكميسيون حقوق 

 حاضر سعي بر آن داريم تا با هدر مقال. سازد  آگاه ميبرخي موضوعات در رابطه با المللي بينمهم 
وجوه تفاوت و تشابه ميان اند  اي مشترك در اين اسناد بيان شده گونه  بيان تحليلي مواردي كه به

  .دو سند مذكور در طرح اين موضوع را دريابيم
  

  1969 عهدنامه وين 60باط ميان اقدام متقابل و ماده  ارت)مبحث اول
 يا تعليق اجراي يك فسخو اقدامات هاي تئوريك راجع به ارتباط ميان  بنابر آنچه در بحث«

رسد  گونه به نظر مي آمده است، اين)  عهدنامه وين60ماده ( نقض آن  در نتيجهالمللي بينمعاهده 
االت مهمي در رابطه ؤاين امر، منجر به طرح س. اوت دارند مزبور در مواردي با هم تفكه دو مقوله

 المللي بينفانه  نسبت به يك عمل متخلها دولت سوي با ماهيت حقوقي اين دو واكنش مختلف از
 از سوي گزارشگر الملل بينهاي رسيده به كميسيون حقوق  گانگي كه در گزارشاين دو. گرديد
 انعكاس يافت، به قدري المللي بين موضوع مسئوليت در) 1980-1986 (2»ويليام ريباخن«ويژه، 

 در سومين گزارش خود راجع به 3»گايتانو آرانجو روئتيس«اهميت داشت كه گزارشگر بعدي، 
  4.» در اين زمينه تأكيد كردتر ت بيش بر ضرورت انجام تحقيقاالمللي بينمسئوليت 

 بر اين است كه حقوق معاهدات و هاي موجود در اين رابطه قائل  مثال يكي از ديدگاهطور به«
يك داراي قلمروي جداگانه   هره هيچ برخوردي با يكديگر نداشته،حقوق مسئوليت در اين زمين

 است كه ارتباط ميان اقدام متقابل و اختتام يا تعليق  باور ديدگاه ديگر بر اين،در عين حال. است

                                                           
2. Riphagen Willem 

3. Gaetano Arangio- Ruiz 
4. Sicilianos, linos-Alexander,"The Relationship between Reprisals and Denunciation or Suspension of 

Treaty", EJIL, 1993, Vol.4, p. 341. 
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 شكلي ،اجراي يك معاهده نقض شده بدين صورت كه اختتام يا تعليق ؛معاهده بسيار ساده است
 .»هستنداز آن   6هايي و اختتام و تعليق نمونه5  7از يك اقدام متقابل است؛ اقدام متقابل مبنا

 
   عملمتقابل از علل رافع وصف متخلفانه اقدام )بند اول

 در ها دولت المللي بين راجع به مسئوليت الملل بين كميسيون حقوق نويس پيش طرح 22ماده 
فانه عمل يك دولت كه منطبق با تعهد وصف متخل«: كند مييف اقدامات متقابل چنين بيان تعر
 ، كه آن عملگردد  زائل مييا تا اندازههنگامي و آن نسبت به دولت ديگر نيست، المللي بين
 از نظر لغوي در كاربرد عبارات مربوط به اقدام متقابل در .»دامي متقابل عليه دولت اخير باشداق

 اوليه اشاره در مقابل عمل متخلفانه» العملي عكس«يا » مجازات« مواقع، به اجراي يك برخي
بوده و » جويانه مشروع اقدامات تالفي« اصطالح معمول و رايج آن ،تاريخيشود؛ اما به لحاظ  مي
ترين   مهم،در نتيجه. ده استش نيز اشاره مي» خودياري«يا » صيانت از خود«كلي به طور به

دامات متقابل تنها بايد در پاسخ به ـاق « آن است كـهكردان توجه  بـايد بد كه در ابتدااي مسأله
آن نقض صدمه ديده است اتخاذ  يز تنها از سوي دولتي كه به واسطهنقض واقعي حقوق و ن

نفسه   فييك عملاگر قرار باشد « البته ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه 8.»گردد
ها  اي از واكنش سادگي زنجيره فانه ديگر توجيه گردد، اين امر بهمل متخلا استناد به عغيرقانوني ب

د كه از اقدامات متقابل وجد خساراتي فراتر از مزايايي شو بسا م چهرا به دنبال خواهد داشت كه
 كه شده قابل استناد المللي بينرو در نظام   آن  ترديد اقدامات متقابل از بي« 9.»رفت انتظار مي

   10.»اند تا حد زيادي سازماندهي نشده هنوزالملل بينهاي نقض حقوق  جبران

 
  اي در قبال نقض اساسي معاهده  توجيه عدم اجراي تعهدات معاهده)بند دوم

 مؤثر با طور بهاي اساسي را نقض كند، يا معاهده را  هاي معاهده، مقرره هرگاه يكي از طرف«
شود و دليلي براي  ، نقض اساسي معاهده محسوب ميين نقض چني،اعمالش مورد خدشه قرار دهد

                                                           
5. Genus 

6.  species 
7. Sicilianos, Linos-Alexander, op.cit., p. 342. 
8. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Oxford 

University Press, 2002, p. 168, para.3. 

9. Crawford, James, «Counter Measures as Interim Measures», EJIL 1994, Vol. 5, No.1 , p.66. 
مجله ، »رسال پارازيتالملل با تأكيد بر ا  و اقدامات متقابل در حقوق بينياپخش مستقيم ماهواره«سيد قاسم،  زماني، .10

  .322 ، ص1378، سال 24ش ، دفتر خدمات حقوقي جمهوري اسالمي ايران، حقوقي
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 كميسيون 11.»گردد ها مي عاهده از سوي ساير طرفاختتام يا تعليق اجراي تمام يا بخشي از م
كه قبالً   (1969 عهدنامه وين 60الملل در قسمتي از نظريات تفسيري خود بر ماده   بين حقوق

پذيرند كه نقض   را ميمسألهاغلب حقوقدانان اين «: نويسد مي)  مقرر شده بود57ده تحت ما
، منجر به حق طرف ديگر بر فسخ معاهده يا تعليق اجراي  ها معاهده از سوي يكي از طرف

تواند منجر به حق طرف ديگر در  اي مي  نقض يك تعهد معاهده.گردد تعهداتش بر مبناي آن مي
متوجه حقوقي خواهد بود كه دولت خاطي اتخاذ اقدامات متقابل غيرقهري گردد كه اين اقدامات 

 يا تعليق اجراي خاتمه مبني بر ، عهدنامه60واكنش مندرج در ماده  12.»بر مبناي آن معاهده دارد
اين ه خوبي در بردارند ها به كي از طرفمعاهده در پاسخ به نقض اساسي صورت گرفته از سوي ي

انند به هرگونه نقض ارتكابي از سوي تو اي خود نمي  معاهده در روابطها دولتنكته است كه 
 بلكه اين حق در زمان ارتكاب ،اهده استناد كنندـ اختتام يا  تعليق اجراي معبرايت ديگر ـدول

به    خود راجع1971ري در رأي سال ـالمللي دادگست وان بينـ دي13.آيد يش ميـنقض اساسي پ
   :دارد ورد اشاره كرده و اشعار مي م به اين ناميبياي دربنتايج حقوقي حضور مداوم افريقاي جنو

اي در اثر نقض   قواعد عهدنامه وين حقوق معاهدات در زمينه اختتام يك رابطه معاهده…«
 هكنند دوينـ تعنوان بهد ـايـها ب هـاري جنبـدر بسي) ذيرفته شدـالف پخـي مأدون رـه بـك(

 نقض اساسي ، تنها قواعدبا عنايت به اين. مداد شودوجود در آن موضوع قلـوق عرفي مـحق
حمايگي افريقاي جنوب غربي از ال تحتسند  فسخ از اين رو،. است خاتمه آن هكنند  توجيه،معاهده
 مجمع عمومي به دليل نقض اساسي تعهدات آن از سوي افريقاي جنوبي بر اين مبنا توجيه سوي
14   .»گردد مي

                                                           
11. K. Anton, Donald, et al, International Law Cases and Materials, Oxford University press, 2005, p. 
367. 

12. Watts Sir Arthur, The International Law Commission 1949-1998, Vol II , Oxford University press 

1999, p.753, para. 1. 

رد يا سرپيچي از معاهده كه در عهدنامه ) الف: كند  نقض اساسي را چنين تعريف مي1969 عهدنامه وين 60 از ماده 3 بند .13
قاعده فسخ «ضافه كرد كه البته بايد ا. نقض يك مقرره اساسي براي انجام موضوع و هدف معاهده)  ب،حاضر مقرر نشده باشد

 ، زيرا تجربه ثابت كرده كه در مواردي؛بايد با احتياط كامل اعمال گردد يا اختتام و يا تعليق اجراي معاهده در نتيجه نقض آن
كند، اما در  جانبه يا تعليق اجراي معاهده استناد مي يك طرف معاهده به نقض موهوم يا جزئي آن براي فسخ يا اختتام يك

 عهدنامه حقوق معاهدات كه عمدتاً 60به اين لحاظ ماده . دليل وي ناخوشايندي از تداوم اجراي معاهده است   امر،واقعيت
يا تعليق اجراي معاهده در مقابل نقض را تنها  ده فسخ يا اختتام وعالمللي است امكان اعمال قا تدوين مقررات عرفي بين

ضيائي بيگدلي،  (.» اين را يك اصل ضروري دانسته استه هر نقضي و ن،نقض ماهوي يا اساسي معاهده كردهمحدود به 
  ).258، ص1385انتشارات گنج دانش، چاپ سوم،   تهران،  ،للالم حقوق معاهدات بينمحمدرضا، 

14. ICJ Rep. 1971,p.47, paras. 94, 95. 
طور غيرقانوني از سوي   ، به007KALره  خطوط هوايي پرواز ك1983در سپتامبر « گردد كه    تر اضافه مي   منظور آگاهي بيش    به

طـور    هـاي خطـوط هـوايي داشـتند بـه           هاي مختلفي كه با شوروي سابق موافقتنامه        دولت. نيروهاي شوروي سابق شليك شد    
هاي خدمات هـوايي از      ها بر انجام چنين عملي بر نقض اساسي موافقتنامه          توانايي آن  .درآوردندجانبه آن را به حالت تعليق        يك

  .»شوروي سابق مبتني بود، با اين استدالل كه هر طرف ملزم به تأمين امنيت هواپيماهاي طرف ديگر بوده استسوي 
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و اختتـام معاهـده     اقـدام متقابـل      چگونگي هماهنگي و ارتباط ميـان        )بند سوم 

  نتيجه نقض اساسي معاهدهدر
 60ده طبق مـاده      هم براي اقدام متقابل و هم براي اختتام يا تعليق اجراي معاه            ،فانهلعمل متخ «

 در ايـن دو نـوع       و آشـكار  يك معيار مشترك    . است، مبناي استدالل حقوقي     1969عهدنامه وين   
هـا بـرخالف      ايـن واكـنش    ،المللـي   ن بي ه است كه در صورت فقدان يك عمل متخلفان        آنواكنش  

اقدام متقابل و اختتام و تعليق اجراي معاهده در نتيجـه نقـض        . الملل خواهند بود    قواعد حقوق بين  
 آن هآن، تنها زماني مشروع و قانوني است كه در رابطه با عملي متخلفانه صورت گيرد تـا از ادامـ                  

  15.» عمل استمتخلفانهامل رفع وصف  اوليه، عهفانبه عبارت ديگر، عمل متخل. كند جلوگيري
 كلي يا جزئي، به دولت متضرر امكان برقراري تـوازني           طور  بهخاتمه و تعليق اجراي معاهده      «

در اقـدام متقابـل نيـز دولـت          16.»دهـد   جديد بين حقوق و تعهداتش را در برابر دولت خاطي مـي           
 روابـط   ؛لـت مـسئول اسـت     اش بـا دو     ر به دنبال اعاده حقوق خود و استمرار روابط حقـوقي          متضر
 هفانوجود يك عمل متخل   «لذا   17.»المللي لطمه ديده است     بين هاي كه در اثر عمل متخلفان       حقوقي

 18.»شود  شرط اساسي اقدام متقابل قانوني است كه دولت متضرر بدان متوسل مي            المللي پيش   بين
 اشـعار    ناگي ماروس  ـپروژه گابچي كوو   ه در قضي  1997المللي دادگستري در رأي سال        ديوان بين 

المللـي دولـت       بين متخلفانهاقدام متقابل زماني قابل توجيه است كه در پاسخ به عمل            « : دارد  مي
  19.»ديگر و در قبال آن دولت اتخاذ گردد

                                                                                                                                        
(Aust, Anthony, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2000, pp.238, 239). 

 با اين استدالل كه عراق نسبت كردند؛ض اساسي استناد  به مفهوم نق2003امريكا و متحدانش نيز در توجيه حمله به عراق در 
ـ   ( اسـت رتكب نقض اساسـي شـده  ـن خاتمه داد، مـ سال قبل از اي 10ه  حمله عراق به كويت را        ـبس ك   ه شرايط آتش  ـب ن ـاي

رايط  نقض اساسي مورد نظر راجع است به عدم تطـابق بـا شـ          .) شوراي امنيت مقرر شده بود     1442موجب قطعنامه     ط به ـشراي
 ,K.Anton, Donald, op.cit., pp. 371(بس مقرر شده بود  خلع سالح و بازرسي كه از سوي شوراي امنيت در رابطه با آتش

  :جوع كنيد بههمچنين ر. )375
(ILR 1990, Vol. 82, Case Concerning Rainbow Worrior, p. 504, para.4.) 

15. Sicilianos, Linos-Alexander, op.cit., p. 343. 

16. Ibid., p. 345. 

17. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., 

p.281, para.1. 

18. Ibid., p.284, para.2. 

19. ICJ Rep, 1997, p. 53, para .83. 
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  ف معاهده در  برابر دولت متخلهاتم حق استناد به اقدام متقابل و خ)بند چهارم

ر از نقـض اساسـي در يـك معاهـده        ن، دولت متـضر    وي 1969 عهدنامه   60 ه ماد 1بر مبناي بند    «
 مبنايي جهت خاتمـه يـا تعليـق اجـراي معاهـده در برابـر دولـت        عنوان بهتواند به آن      دوجانبه مي 

قل از حـق اقـدام      ايـن حـق كـه براسـاس حقـوق معاهـدات و مـست              . مرتكب نقض اسـتناد كنـد     
 در ايفاي تعهدات خود قـصور    ها ، بر اين اصل مبتني است كه اگر يكي از طرف          جويانه است   تالفي

 بـه اين حق     البته  . كند را بر مبناي معاهده ايفا       ش از طرف ديگر خواست تا تعهدات      توان  ورزد، نمي 
ـ المللي در رابطه  ي بينادولت متضرر بر اقامه يك دعو     ف و با مسئوليت نقض از سوي دولت متخل

پـس از    كـه ايـن دو واكـنش،          واضح اسـت   كامالً  20.»كند  اي وارد نمي    بران خسارت خدشه  نيز ج 
 توجيه خواهند بود كه فقط در برابر        زماني قابل المللي، در نهايت       بين هاتخاذ در قبال عمل متخلفان    

 دومـين عنـصر   ،در اقـدام متقابـل  « .دولت مسئول انجام گيرند و دول ثالث از آن آسـيبي نبيننـد  
المللي شده و طبق تعهـداتش        فانه بين يد عليه دولتي كه مرتكب عمل متخل      اساسي آن است كه با    

 21هـا  دولـت المللي  ت دوم از مقررات طرح مسئوليت بين      در توقف و جبران خسارت بر مبناي قسم       
 كـردن  در زائـل     ،ست كه اثـر اقـدام متقابـل        ا اين مقرره بدان معنا   . اتخاذ گردد    ،عمل نكرده است  

ا در  و دولت مـسئول ر     رنسبي است و فقط روابط حقوقي ميان دولت متضر          وصف متخلفانه عمل،  
دام در برابـر     لذا اگر از اين رهگذر به دولت ثالث ضرري برسد، متخلفانه بودن ايـن اقـ                .گيرد  برمي

ها داده شده    حقي كه در معاهدات چندجانبه به ساير طرف         است گفتني  22.»ثالث رفع نخواهد شد   
خـود بـا كليـه           را تا بتوانند با توافق جمعي اجراي كل يا بخشي از معاهده را حتـي در               بطـه ميـان

ـ فتخلو نه صرفاً طرف مـ ها   طرف  و داردتـر جنبـه حفـاظتي      به حالـت تعليـق درآورنـد، بـيش     
،  كه مرتكب عمل متخلفانه بوده     رددگ اتخاذ   ولتيواكنش بايد در برابر د    اي بر اين اصل كه        خدشه

در آن از عمل و     لملل كه   ا  هاي حقوق بين     اصل كلي در تمام حوزه     :نتيجتاً بايد گفت  . كند  وارد نمي 
ف  صرفاً در برابر دولت متخل بايدمزبور العمل آيد آن است كه عكس ميان مي العمل سخن به عكس

ـ           با استناد به نقض اساسي تعهـداتي معاهـده         ها  دولتاتخاذ گردد و      هاي يـا ديگـر اعمـال متخلفان

 

                                                           
20. Watts, Sir Arthur,  op.cit., p. 755 , para. 6. 

لت كه از آن جمله است تكليف به توقف عمل متخلفانه و والمللي د  مسئوليت بينه راجع  است به گستر اين قسمت.21
 .جبران آن

22. Crawford, James, The International Law Commission’s Article on State Responsibility, op.cit., 

p.258, Para .4. 

دنبال   واقع به  چراكه بهدهد، مينيت انجام  طور معمول آن را بر مبناي حسن بهزند  البته دولتي كه دست به اقدام متقابل مي
  .جبران خسارت براي ضرري است كه متحمل آن شده يا هنوز متحمل آن است

(Bruno, Simma, Counter Measure and Dispute Settlement, EJIL 1994, Vol. 5, No .1, p.102). 
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 تعهد از جانب خود را به حالت        اجرايتوانند    ميزده است،    المللي كه مقدمتاً از جانب دولت سر       بين
  .متقابل بزننددست به اقدام  يا خاتمه بخشند يا در قالبي ديگر درآورندتعليق 

                                                          

 
ـ      ها  دولت )بند پنجم   هيي كه حق استناد به اقدام متقابل و خاتمه معاهـده در نتيج

  نقض اساسي را دارند
توانـد بـا      مي دولت متضرر     كه اين امر جانبه،  به معاهدات دو      راجع 1969مه وين    عهدنا 60در ماده   

اجراي معاهده را خاتمه بخـشد يـا بـه حـال تعليـق درآورد، از پيچيـدگي         ،استناد به نقض اساسي 
 موارد زير را ضروري      تفكيك ،كميسيون«خاصي برخوردار نيست، اما در مورد معاهدات چندجانبه،         

در قبـال نقـض و حـق         نشان دادن واكنـشي مـشترك        منظور  بهها   حق ساير طرف  : دانسته است 
لـذا كميـسيون بـا        23؛» بـر واكـنش انفـرادي      مبنـي  ،شده خاص از نقض متأثر      طور بهدولتي كه   

 24.جانبه، راه حل الزم را ارائـه داده اسـت          ميان حاالت مختلف در معاهده چند      تفكيك قائل شدن  
سي معاهده  تواند در برابر نقض اسا      ر مي  عهدنامه وين فقط دولت متضر     60ده   مطابق ما  ،در نتيجه 

دست به خاتمه يا تعليق معاهده بزند و در مورد معاهدات چندجانبه تجويز ايـن امـر بـراي سـاير                     
 يعنـي  انـد؛  گرديـده رر  خود در اثر نقض متضهيك به نوبرها نيز ه  است كه آنبر اين مبنا  ها  دولت
امـا در   . انـد   شـده  متـأثر    ضيي هستند كه به نوعي مستقيماً از نق       ها  دولت نيز از جمله     ها  دولتاين  

، وضعيت تغييـرات انـدكي    ها  دولتالمللي    رابطه با اتخاذ اقدام متقابل بر مبناي طرح مسئوليت بين         
ـ ر از عمـل متخل    ذيرفتن اين امر كه فقط دولت متـضر       كند؛ بدين صورت كه به رغم پ        پيدا مي   هفان

جـز دولـت    ديگـر ب يهـا  دولـت كه مواردي هم وجود دارد   تواند واكنش نشان دهد، المللي مي   بين
 ،، زماني كه نقض تعهـدي ماننـد منـع تجـاوز           در واقع «. قدام بزنند  ا د دست به  توانن  مينيز  ر  متضر

 نه به دليـل نقـض خـود         ؛ند داد دول ثالث واكنش نشان خواه      المللي را به دنبال آورد،      جنايتي بين   
نوني، مثل منع توسل به الملل با باالترين ارزش قا    حقوق بين  هه به دليل نقض يك قاعد     ، بلك تعهد
 به هر دولتي در مورد نقض يك تعهد در قبال        ها  دولتالمللي     طرح مسئوليت بين   48 ماده   25.»زور

 نسبت بـه تعهـداتي كـه بـراي          ها  دولتالمللي در كل، يا به هر عضوي از يك گروه از               بين  جامعه
در نتيجه بـا    . دهد   مي ، اجازه چنين استنادي را    منفعت جمعي يك گروه مقرر شده است      حفاظت از   

 
23 . Watts , Sir Arthur, op. cit., p. 755,  para. 7. 

 است؛ها مجاز  نقض اساسي معاهده چندجانبه توسط يكي از طرف«: دارد  مقرر مي1969 عهدنامه وين 60 ماده 2بند . 24
 در ق درآورند، يا خاتمه بخشند، خواهها را كه با توافق جمعي اجراي كل يا بخشي از معاهده را به حالت تعلي ساير طرف) الف

) معاهده( طرفي را كه مخصوصاً از نقض )  ب؛ها  و كشور متخلف يا عامل نقض يا در روابط ميان كليه طرفروابط ميان خود
) عامل نقض(متخلف عنوان موجبي براي تعليق كل يا بخشي از معاهده، در روابط ميان خود و كشور  ديده، به آن نقض به زيان

  .»...استناد كند
25. Sicilianos, Linos- Alexander, op.cit., p. 346. 
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يي كـه داراي نفـع      هـا   دولـت  عنـوان   بـه يي،  ها  دولت ، چنين    48عنايت به تعهدات مندرج در ماده       
هـاي جديـد در      در نتيجـه پيـشرفت     «26.اند  رار گرفته ـورد شناسايي ق  ـه هستند م  ـحقوقي در قضي  

 شـده اسـت   الملل كه منجر به جهاني كردن قابليت حقوقي براي واكـنش نـشان دادن       حقوق بين 
27   .»ه اقدامات متقابل خاص اشاره دارد بلكه فقط ب،گردد شامل خاتمه يا تعليق نمي

  
   نقض اساسيه معاهده در نتيج ه متقابل و خاتم قلمرو زماني اقدام)بند ششم

اقدامات متقابـل محـدود اسـت بـه عـدم ايفـاي             « ،  ها  دولت طرح مسئوليت    49 ماده   2طبق بند   
تـا زمـاني    «بـارت   ع. كننده در قبال دولت مسئول به صورت موقتي        م اقدا المللي دولت    بين تعهدات

تي مشروع و  وضعيههدف اين اقدامات، اعاد  .  ويژگي موقتي اقدامات متقابل است     هدهند  نشان» كه
اقدامات متقابل، شكلي از واداشتن دولت مـسئول        . ر و دولت مسئول است    قانوني بين دولت متضر   

در نتيجه، اگر در وادار كردن دولت مسئول به توقف          . آنيه و مجازات     نه تنب  ،به اجراي تعهد است   
د و اجراي   بواقع شود، ديگر واكنش نبايد ادامه يا       عمل متخلفانه و جبران خسارت عمل كند، مؤثر       

 بايد چنين گفـت كـه       60ه  مقايسه با واكنش مندرج در ماد      راما د   28.»تعهد بايد از سرگرفته شود    
 نـه تعليـق آن      و اسي يك معاهده كه در مقام واكنش، دست بـه خاتمـه           ر از نقض اس   كشور متضر 

دي به از سرگيري اجراي     تكليف و تعه   ،سازدچنانچه دولت مسئول، نقض تعهد را متوقف         ،زند  مي
طه حقوقي بين    اثر قطعي دارد و راب     ،، فسخ 1969 طبق رژيم عهدنامه  «به ديگر سخن    . نداردتعهد  

 فسخ معاهـده، ممكـن اسـت مـوقتي     ،ه در رژيم اقدامات متقابلك ن حال آ ؛  شود  دو طرف قطع مي   
 به عبارت ديگر، در رژيم اقدامات متقابل، فسخ معاهده، لزومـاً رابطـه حقـوقي                . يا تداوم يابد   باشد

  29 .»سازد اعتبار نمي بين دوطرف را بي

                                                           
چه از سوي يك دولت اتخاذ گردد چه از سوي گروهي ( البته براي اين منظور، تفكيك ميان اقدامات فردي از يك طرف . 26

هاي  العمل و از طرف ديگر، بين عكس) كند ها كه هريك صالحيت شخصي خود را از طريق نهادهايشان اعمال مي از دولت
 منشور ملل هفتممورد اخير براي مثال زماني است كه در قلمرو فصل . المللي ضروري است هاي بين  سازمانهنهادين در حيط
 ،در رابطه با اقدامات جمعي. تحت پوشش قرار نگرفته است شود كه از طريق مواد مندرج در طرح مسئوليت ، متحد انجام مي

دول عضو اتحاديه اروپا و دولت امريكا  ، براي مثال.هاي اقتصادي ناظر است تر بر تحريم  اما بيش،رويه كمي وجود داردهرچند 
هاي آن را توقيف كردند  هاي تجاري را عليه آن كشور اعمال كرده، دارايي ، محدوديت1990پس از حمله عراق به كويت در 

  . و با رضايت دولت كويت انجام شد پاسخ مستقيم به حمله عراق بود،كه اين حركت
Crawford, James, The International law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., pp. 302, 

303, paras. 2, 3. 
27. Sicilianos, Linos Alexander, op.cit., p.346. 

28. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., 

p.286, para.7. 

الملل،  نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، پايان اهللا، اقدامات متقابل غيرقهري در حقوق بين نجفيان، هدايت. 29
  .149، ص1374دانشكده حقوق دانشگاه عالمه طباطبايي، بهمن 
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هـده،   مبتنـي بـر معا     هر در يك رابط   ه در رابطه با زماني كه طرف متضر       عالوه ذكر اين نكت   به
تعهـد   « ورد خـالي از فايـده نخواهـد بـود كـه     آ راي تعهد را از سوي خود به حالت تعليق درمي      جا

اي اتخاذ گردد كه تـا حـد          اقدامات متقابل بايد به شيوه    : دارد   كه بيان مي   49 ماده   3مندرج در بند    
 2د در بنـد     موجـو ه  مقرركننده     بيان گذارد، به نوعي  ممكن امكان از سرگيري اجراي تعهد را باقي         

اي را بـه حالـت تعليـق در        بـر آن، دولتـي كـه معاهـده          كه بنا  است 1969 عهدنامه وين    72ماده  
. آورد نبايد در دوره تعليق، دست به عملي بزند كـه مـانع از سـرگيري مجـدد معاهـده  گـردد                        مي

دست زنند كه   االمكان بايد به اقداماتي        در اتخاذ اقدامات متقابل حتي     ها  دولتكلي  طور  بهدرنتيجه،  
30   .»ها وجود داشته باشد  تعهد براي آنامكان بازگرداندن دوباره

  
   معاهدهي جايگاه اصل تناسب در استناد به اقدام متقابل و نقض اساس)بند هفتم

المللـي و     در نظر گرفتن شدت عمـل متخلفانـه بـين           اقدامات متقابل با   ،بر آن  اصل تناسب كه بنا   
 طـرح مـسئوليت     51ماده  ( ا ضرر و زياني باشد كه به وجود آمده          حقوق نقض شده بايد متناسب ب     

. اي برخوردار اسـت      اهميت ويژه  العمل از سوي كشورها از        در اتخاذ اين عكس   ) ها  دولتالمللي    بين
العمـل مزبـور نبايـد منجـر بـه       در راستاي در پيش گرفتن اقدامات متقابل، اين نكته كه عكـس           «

هـم   و كمـي ل بايد هم با توجه بـه عناصـر    و اين اصشودتضمين نتايجي غيرمنصفانه گردد بايد   
 حـاكي از    51مـاده   . گيردكيفي مانند اهميت منافع حفاظت شده و شدت نقض، مورد ارزيابي قرار             

 مقدمتاً بـه    ،نظر فانه و حقوق مورد   ا توجه به دو معيار شدت عمل متخل       آن است كه اصل تناسب ب     
تنهـا   يي وسـيع اسـت، نـه       حقوق مورد نظر كه واجـد معنـا        اشاره به . صدمه وارد شده مربوط است    

 را نيـز     ه حقـوق دولـت مـسئول       اثر يك عمل متخلفانه بر دولـت متـضرر اسـت، بلكـ             هبردارنددر
رند نيـز   ـأثير قرار گي  ـه ممكن است تحت ت    ـ ك ها  تـدولر  ـت ساي ـ همچنين موقعي  .ردـگي  ميرـدرب

تنها واجد هدفي    شرط تناسب رعايت نشده باشد، نه     اقدام متقابلي كه در آن      . شود  در نظر آورده مي   
 طرح خـارج    49درج در ماده     من ،تنبيهي خواهد بود، بلكه از محدوده هدف مقرر براي اقدام متقابل          

گـابچي  پـروژه   قـضيه به      خود راجع  1997المللي دادگستري در رأي سال        ديوان بين  .»گردد  مي 31

                                                           
30. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., 
p.286, para.9. 

31. Ibid., p.296, paras. 6, 7. 

تواند عليه دولتي كه مسئول تخلف  يك دولت متضرر مي:  دارد ها چنين مقرر مي المللي دولت  طرح مسئوليت بين49 ماده 1بند 
در اين رابطه بايد . رزد به اقدام متقابل مبادرت و… ش ساختن آن دولت به ايفاي تعهداتدارمنظور وا المللي است فقط به بين

 كه اين  بايد معادل تعهد نقض شده باشدابتدائاًطوركلي و عام پذيرفته شده كه تمامي اقدامات متقابل  گفت كه اين مسأله به
  .»اصلي شناخته شده است

(ILR, 1979, Case Concerning Air Services Agreement, p. 338. para. 83. 

  :يد بهرجوع كنهمچنين در اين رابطه 
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 مهـم ايـن     هيك موضوع قابـل مالحظـ      ، نظر ديوان  از«: گويد  اين باره مي  ، در    ناگي ماروس  ـكوو
ا ضرر وارد شـده متناسـب       ـايد ب ن حقوق مورد نظر ب    ـدر نظر گرفت    اقدامات متقابل با   آثاراست كه   

 عهدنامـه ويـن،   60العمل مقرر در ماده    رغم عدم ذكر رعايت اصل تناسب در عكس        به 32.»اشدـب
دفـاع اقـدام     راجع به اصل تناسـب در يع مقرر  وس هخوبي قابل استنباط است كه حوز      اين مسأله به  
ه بـا   ـالملـل كـ     هاي حقـوق بـين       يك اصل كلي و عام به تمامي حوزه        عنوان  بهتوان      متقابل را مي  

كنـد آن اسـت       ظاهر كمي متفاوت جلوه مي     البته آنچه به  . و كار دارند، تسري داد     العمل سر   عكس
يا تعليق همان تعهد ناشي از معاهـده         ه و ، فقط حق خاتم   60كه دولت متضرر از  نقض طبق ماده         

بـا    اما در دفاع اقدام متقابل،.  نه تعهدي خارج از اين قلمرودارد،بين خود و دولت مسئول نقض را        
فانـه  ر از عمـل متخل    ، چـه بـسا دولـت متـضر        ها  دولتپذيري    تحمل هتوجه به متفاوت بودن آستان    

را كه ميان او و دولـت خـاطي وجـود دارد ناديـده              المللي، در مقام اقدام متقابل، تعهدي ديگر          بين
 پاسخي به نقـض     عنوان  بهتواند    ر با رعايت شرط تناسب مي     دولت متضر  «،به عبارت ديگر  . بگيرد

يان خود و دولت مسئول را نقـض        از سوي يك دولت و در مقام اقدام متقابل، ديگر تعهد موجود م            
33   .»كند

  
  ه اقدام متقابل و نقض اساسي معاهده بر استناد ب استثنائات وارد)بند هشتم

توان به نوعي همسويي خاصي را در اين دو واكنش مـشاهده كـرد، منـع                   از ديگر مواردي كه مي    
 و منع اتخاذ اقدامات متقابـل در قبـال برخـي از تعهـدات               1969 عهدنامه   60تعميم مقررات ماده    

 1969 عهدنامـه    60 ماده   5بند    . د مطلق برخوردارن  ناپذير فالمللي است كه از يك ويژگي تخل        نبي
گويند كه به نوعي حفظ نظم و         از تعهداتي سخن مي    ها  دولتالمللي     طرح مسئوليت بين   50و ماده   

تـوان بـر آن خدشـه          و از هيچ رهگذري نمي     داردها بستگي    المللي به وجود و تداوم آن       امنيت بين 
 عهدنامـه   60ده   مـا  5ت نسبت به بنـد       طرح مسئولي  50ردازي ماده   پ  ارت عب هالبته گستر . وارد كرد 

 50از جمله تعهداتي كه براساس ماده .  استدر نظر گرفته را يتر  تعهدات بيش،تر بوده وين وسيع
  : ها را در قالب اقدام متقابل نقض كرد عبارتند از توان آن نمي

 ملـل متحـد    منـشور 2 مـاده  4اي كه در بند  گونه  منع تهديد با استفاده از زور به تعهد به ) الف
جويانـه منـع شـده        اقدامات  تالفي  ) تعهدات مربوط به حفظ حقوق اساسي بشر، ج       ) آمده است، ب  

الملل   ناپذير حقوق بين   ف قواعد تخل  مبتني بر تعهدات  )  بشردوستانه، د   نسبت به تعهدات، با ويژگي    
                                                                                                                                        

ICJ Rep.1986, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, p.127, 

para.249. 

32. ICJ Rep. 1997, p.54,  para.85. 

33. Crawford, James, Olleson , Simon, The Exception of Non- Performance: Links between The Law of 

Treaties and the Law of State Responsibility, AJIL, Vol. 21, 2000, p.4. 
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سئول اسـت و    دولت متضرر ملزم به ادامه احترام به اين تعهدات در روابط خود با دولـت مـ                 «:عام
 متخلفانـه خـود اسـتناد       رفتـار ت مسئول براي توجيـه      تواند به نقض اين تعهدات از سوي دول         نمي
جويانـه منـع      اقدامات تالفي ( طرح مسئوليت    50 ماده   1 بند   »ج«  تعهد مندرج در قسمت    34.»كند

امه ذكر شده  عهدن60 ماده 5 است از آنچه در بند بازتابيدقيقاً ) دوستانهشده در مورد تعهدات بشر
  35.است

الملـل كـه در قالـب اقـدام         به قواعدي ديگر از حقوق بـين        توانند راجع    همچنين مي  ها  دولت«
ناپذير بر مبناي حقوق بـين الملـل عـام         فخواه اين موارد از قواعد تخل       متقابل نباشند توافق كنند،   

 طـرح  55 در مـاده   شـود و     يـاد مـي    36امكان اين توافق كه از آن به حقـوق خـاص          . باشند يا خير  
درج در  بيني شـده، حـاكي از اسـتثنايي بـيش از اسـتثنائات منـ                پيش ها  دولتالمللي    مسئوليت بين 

37   .» است50 ماده 1 بند »د«قسمت 

 دفاع اقدامات متقابـل نـسبت بـه آنچـه در      هاي مقرر در طرح مسئوليت  ممنوعيت ،كليطور  به
جـا كـه اجـراي ايـن         همچنـين از آن   .  اسـت  رداربرخواي بسيار وسيع       از دامنه  ،عهدنامه وين آمده  

توان اين قواعد را  ه نوعي ميالمللي دارد و ب  نقش اساسي در حفظ ثبات و نظم بين ،قسمت از مواد  
ها و افزودن     پذيرش تسري اين محدوديت    رسد  به نظر نمي   المللي دانست،  ي قواعد عرفي بين   تجل
  .كند  مشكلي ايجاد60ها به محدوديت مقرر در ماده  آن
  

  هاي غيراساسي بر مبناي اقدام متقابل  معاهده در اثر نقضه خاتم)بند نهم
ويـژه    بـه ،الملل هاي مختلف حقوق بين  وسيع قواعد حقوق مسئوليت و نفوذ بارز آن در شاخه هحوز

  .سازد  را آسان مي1969حقوق معاهدات، پذيرش تأثيرپذيري مقررات عهدنامه وين 
به اقـدام متقابـل در طـرح مـسئوليت            به نوعي همانند مبحث راجع     اين عهدنامه كه     60ماده  

 بـسيار محـدودي     هپـردازد، از گـستر      المللـي مـي     د بـين   انجام تعه  عدم عذر   به ها  دولتالمللي    بين
ـ  نه هر نقضي راـبرخوردار است كه فقط نقض اساسي تعهد   يـا تعليـق     مبناي توجيـه خاتمـه و   

                                                           
34. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., 

p.288, para.1. 

اني كه در معاهدات با افراد انسبر مقررات مربوط به حمايت از  3 تا 1 بند:  عهدنامه وين60 ماده 5د موجب بن   به.35
گردد، مخصوصاً مقرراتي كه هرگونه اقدام مقابله به مثل را عليه افراد مورد  اند، اعمال نمي دوستانه درج شدهخصوصيت بشر

  . اند حمايت آن معاهدات، منع كرده
36. lex specialis 
37. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., 

p.290, para 10. 

شد، به ديگر قواعد  از جمله تعهداتي كه از اقدامات متقابل متأثر نخواهد  ، طرح مسئوليت50 ماده 1 از بند »د« قسمت
 .كند الملل عام اشاره مي  حقوق بينهربرخاسته از قواعد آم
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  ي وسيع ا توان براي اين حوزه دايره      ي از قواعد طرح مسئوليت، مي     داند، اما با تأثيرپذير     معاهده مي 
اي نيز بتوانـد در قالـب    كه دولت متضرر از نقض غيراساسي يك تعهد معاهده        يطور  بهتصور كرد،   

 عهدنامـه   42 ماده   2كه بند    رغم اين  به« يعني   ؛اي را ناديده بگيرد     دهدفاع اقدام متقابل، تعهد معاه    
تواند مطـابق مقـررات        معاهده تنها مي   ها بديهي دانسته كه تعليق يا خاتم      ه ر  اين مسأل  1969وين  

اي جداگانـه بـا عـدم انجـام           زمينهرسد    به نظر مي   انجام گيرد، اما     60ويژه ماده    عهدنامه وين و به   
 مقـرر   هـا   دولـت المللي    اي كه توسط قواعد اقدامات متقابل در طرح مسئوليت بين           تعهدات معاهده 

 زيـادي تحـت تـأثير قـرار          هتقالل اين قسمت از مقررات عهدنامه ويـن را تـا انـداز            گشته، كه اس  
ي قواعـد  كند كـه تـسر   المللي ايجاب مي    بين چند منطق حقوقي و مصلحت جامعه     هر 38.»دهد  مي

اي،  دههـ هاي غيراساسي و تجلي آن در ناديده گرفتن تعهد معا       راجع به دفاع اقدام متقابل بر نقض      
به اقدام متقابل، بـدان         اما امروزه عرفي شدن مقررات راجع      ،تياط صورت گيرد  با رعايت جوانب اح   

اي حكايـت     هاي غيراساسي معاهده     به عدم سكوت نسبت به نقض      ها  دولتسو است كه از تمايل      
المللـي از سـوي يكـي از      بـين هچند زير پاگذاردن مقـررات يـك معاهـد   هر« به ديگر سخن . دارد

شود، اما اگر اين عمل در مقابـل    محسوب مي،المللي  از حيث بين عملي خالف  ،هاي معاهده  طرف
تـوان    ديگـر نمـي  ،چند نقـض غيراساسـي    هر ،نقض اوليه همان معاهده از سوي طرف ديگر باشد        

، ه در انجـام عمـل متقابـل        كـ   آن ، به شـرط   كردالمللي محسوب     عمل متقابل را عمل خالف بين     
 كـه دولـت     همچنـين بايـد دانـست      39. »شده باشد   رعايت  مربوط به اقدام متقابل    ضوابط حقوقي 

د خود را تا زمان تداوم عمل تواند تعه اي، تنها مي دههر از نقض غيراساسي در يك رابطه معا   متضر
 ملزم به از سـرگيري      ،المللي ناديده گيرد و به محض توقف آن از سوي دولت خاطي             فانه بين متخل

 نيـست  خالي از فايـده  1969 عهدنامه وين 45ده  در پايان اين مبحث اشاره به ما .استتعهد خود   
يا تعليـق آن از يـك     معاهده و ازگيري  حق استناد به علت بطالن، اختتام، كناره،كه به موجب آن 
  بر اين موارد، صراحتاً و     مترتب دولت مزبور پس از آگاهي از واقعيات         كهگردد اگر    دولت ساقط مي  

 بـديهي   .اسـت مجـري   ه باشد كه معاهده كماكان معتبر و         واقعاً قبول كرد    عملكرد خود  يا با نحوه  
 آن ارزش عرفي قائل شد      ان يك اصل كلي در نظر گرفت و براي        عنو است كه اين ماده را بايد به      

 در  الملـل   نـويس كميـسيون حقـوق بـين         پيشو منطقاً آن را بر روح كلي قواعد برخاسته از طرح            
  . دانستاستناد به معاذير رافع مندرج در آن نيز حاكم

 
  

                                                           
38. Crawford, James, Olsson – Simon, op. cit., p.3. 

  .261، صپيشينضيائي بيگدلي، محمدرضا، . 39
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 عهدنامـه ويـن بـر مبنـاي دفـاع           62 و   61 مـاده  گسترش قلمـرو     )مبحث دوم 
  ماژور و ضرورت فورس
 ، پيش آمـدن عـدم امكـان اجـراي معاهـده و تغييـر        1969 عهدنامه وين    62 و   61 مادهبراساس  

، از جمله موجبات مهمي هستند كـه در         60 مندرج در ماده     هبنيادين اوضاع و احوال، در كنار مقرر      
اي   كننده بدان را از مسئوليت عـدم انجـام تعهـد معاهـده            رت تحقق شرايط الزم، دولت استناد     صو

 اسـت، ق نيز بسيار دقيق و در عين حـال مـضي  پردازي اين دو مقرره    عبارت هنحو. سازند  معاف مي 
 توجه بـه  ،از سوي ديگر. است، ممكن  صورت تحقق شرايط  خاص    ها در  ي كه استناد بدان   طور  به

 كـه   هـا   دولتالمللي    طرح مسئوليت بين  ) ضرورت  ( 25و  ) فورس ماژور  (23 مادهمندرج در   معاذير  
المللـي مقـدماتي از       مانند مواد مذكور در عهدنامه وين، بدون نياز به ارتكاب عمل متخلفانـه بـين              

، بررسـي تطبيقـي     كنـد   مـي المللي را در برابر آن توجيه         عدم انجام تكليفي بين     سوي دولت ديگر،  
 معـاذير   تـوان    تا چـه ميـزان مـي      م  يدارد كه مشخص كن      ما را بر آن مي     ،ا را ضروري ساخته   ه آن

  .ي دادتسر حقوق معاهدات هبه حوزرا مندرج در طرح كميسيون 
  

40  و تغيير بنيادين اوضاع      مفهوم پيش آمدن عدم امكان اجراي معاهده       )اولبند  
  41و احوال

حقوقي جهان، هرگاه انجام موضوع قـرارداد بـه         هاي   بر يك اصل كلي شناخته شده در نظام        بنا«
 عهدنامـه ويـن در   42. »شـود  قرارداد خاتمه يافته تلقي مي  اي غيرممكن شود، آن       علت بروز حادثه  

تواند به عدم امكان اجـراي معاهـده،     مي) معاهده(هر طرف  «ا ذكر اين مطلب كه ب61 ماده  1بند  
 آن استناد كنـد، عـدم امكـان اجـرا را مـشروط بـه                گيري از    موجبي براي اختتام يا كناره     عنوان  به

داند و چنانچـه عـدم    ناپديدي يا تباهي دائمي موضوعي كه براي اجراي معاهده ضروري است مي   
 در رابطه با تغييـر      .»استناد كرد توان براي تعليق اجراي معاهده بدان         امكان، موقتي باشد، تنها مي    

حقوق داخلي، اصلي مورد شناسايي قرار گرفتـه كـه          ر  د«بنيادين اوضاع واحوال نيز بايد گفت كه        
ال  كه در  كامن (شود    وجود داشته، ايجاد   قرارداد در زمان انعقاد     ي كه اگر تغييري اساسي در شرايط    

 ديگـر بـدان ملتـزم       ،قـرارداد هـاي    طـرف ) شود   از آن ياد مي    »دكترين عقيم شدن  «تحت عنوان   
 43.»ي نيز مورد تصديق قرار گرفته است      الملل ات بين  اعمال اين اصل در مورد معاهد      .نخواهند بود 

هـا بـه     بيني نشده در شرايطي كه مبناي اساسي رضايت طـرف           تغييرات پيش «براساس اين اصل    

                                                           
40. supervening impossibility of performance 
41.  fundamental change of circumstances 

  .601، ص1379، ، نشر نوالملل معاهدات حقوق بيناهللا،  فلسفي، هدايت. 42
43. Aust, Anthony, op.cit., p. 240 
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 هدهنـد  ئـه شـوند، ارا    معاهده بود و منجر به تغيير اساسي تعهدات قابل اجرا بر مبناي معاهـده مـي               
44   .»معاهده خواهند بودگيري از  همبنايي براي اختتام، تعليق يا كنار

  
   مفهوم ضرورت و فورس ماژور)بند دوم

 وضعيتي است كه در آن تنهـا  ،وصف متخلفانه عمل   يكي از معاذير رافع      عنوان  بهحالت ضرورت   «
 اتخاذ رفتاري مغـاير     ، يك دولت براي حفظ منافع اساسي خود در برابر خطر شديد و حتمي             ةوسيل

المللـي     طرح مسئوليت بـين    25 ماده   1 بند   45 .»استلت ديگر   لمللي نسبت به دو   ا  با يك تعهد بين   
توانـد   حالت ضرورت نمـي  «كند كه ت چنين عنوان ميضرور در رابطه با شرايط استناد به  ها  دولت

فانـه از عملـي كـه منطبـق بـا تعهـد              دليلي جهت رفـع وصـف متخل       عنوان  بهاز سوي يك دولت     
اساسـي در برابـر   تنهـا راه تـضمين منفعتـي         ن عمل، كه آ  المللي او نيست ادعا گردد، مگر اين        بين

نفع يي كه در تعهد مزبور ذيها دولت و بر منفعت اساسي دولت يا الوقوع باشد  خطري شديد و قريب   
  46. »المللي در كل لطمه وارد نكند بين ههستند يا جامع
عمل يك  فانه از   لوصف متخ «: ها  دولتالمللي     طرح مسئوليت بين   23 ماده   موجب   بههمچنين  

مـاژور باشـد     عمل ناشي از فـورس  اگر،گردد ست رفع مي يالمللي او ن    دولت كه منطبق با تعهد بين     
ه ايفـاي تعهـد را      بيني و خارج از كنترل دولت ك         بروز فشاري غيرقابل پيش    عبارت است از  كه آن   

 يكـي   ؛ددهن  ه سه شرط را مد نظر قرار مي       در استناد به فورس ماژور هموار     « .»سازد  غيرممكن مي 
بيني نباشد و اراده دولتـي كـه بـدان            كه قابل پيش   كه در قبال آن نتوان مقاومت كرد، ديگر آن         آن

  47. » آن مؤثر نباشدپديداريكند در   مياستناد
                                                           

44. K. Anton, Donald et al, op.cit., p. 372. 

  .187، ص1377، انتشارات دانشگاه تهران، المللي دولت مسئوليت بين مستقيمي، بهرام، طارم سري، مسعود، .45
اند كه حتي قابل تصور نيست دولتي حق  المللي چنان اساسي  بينهالبته بايد گفت كه قواعد آمره براي زندگي جامع« .46

جانبه تصميم به نقض تعهدات ناشي از اين قواعد بگيرد و حتي اگر  طور يك بهت ضرورت،  با استناد به وجود حالدداشته باش
طور صريح يا   آنها بهههمچنين وضعيت تعهداتي كه معاهدات به وجود آورند. شرايط حالت ضرورت واقعاً وجود داشته باشد
كنند نيز به همين ترتيب  ع ميات مزبور منعنوان توجيهي براي عدم اجراي تعهد ضمني استناد به وجود حالت ضرورت را به

  :رجوع كنيد به همچنين .همان .»است
YILC 1980, Vol. I, p. 154, para. 45. 

. گيرد و حالت ضرورت قرار ميماژور  نويس مورد اشاره قرار گرفته مابين فورس  طرح پيش24وضعيت اضطرار نيز كه در ماده 
شود، در حالت اضطرار، خطر   سبب از ميان رفتن نادرستي عمل مي،امل خارج از اراده وجود عو،كه در هر سه مورد رغم اين  به

 خطر براي دولت است و ،كه در حالت ضرورت  درحالي؛شوند  متوجه اشخاصي است كه ركن دولت محسوب مي،ادعايي
  ).188صمستقيمي، بهرام، پيشين، (» افتد موجوديت خود دولت و بقاي سياسي و اقتصادي آن به خطر مي

 دريايي، يك فانوس دريايي متعلق به كمپاني فرانسوي كه س داوري فانوهدر قضي . 603، صپيشيناهللا،   فلسفي، هدايت.47
ديوان داوري بر مبناي حالت .  توقيف شد و متعاقباً بر اثر عملي خصمانه منهدم شد1915از سوي دولت يونان در سال 

فورس ماژور همچنين .  پرداخت غرامت نسبت به انهدام فانوس دريايي رد كرد ادعاي دولت فرانسه را براي،ماژور فورس
ان و برزيل مورد هاي صربست المللي در قضاياي وام عنوان يك اصل كلي حقوقي از سوي ديوان دائمي دادگستري بين به

  .)اً با توجه به حقايق موضوع رد شداگرچه دفاع مزبور، مجدد (تصديق قرار گرفت
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   عهدنامه وين61 ارتباط ميان فورس ماژور و ماده )بند سوم
 مـاده  1ت منـدرج در بنـد   رسد بتوان مفاهيم مشابهي را از عبارا در يك دورنماي كلي، به نظر مي     

كاربرد عبارت پيش آمدن عدم «. نويس استنباط كرد     طرح پيش  23 ماده   1 عهدنامه وين و بند      61
كاربرد اصـطالح عـدم      )1:  داللت بر دو نكته دارد     ، عهدنامه 61 امكان اجراي معاهده در آغاز ماده     

ي بين غيرقابل پيش) 2 ،س ماژورامكان اجرا به جاي قاعده قديمي و استقرار يافته قوه قاهره يا فور     
حـادث  « يـا    »پـيش آمـدن   « هزيـرا واژ  ) همچون فورس مـاژور   (بودن عدم امكان اجراي معاهده      

 آمده حاكي از عـدم      61عبارت ناممكن شدن اجرا كه در صدر ماده          «48.»كار رفته است   به» شدن
در فـورس مـاژور      49.»ست كه متعاقباً به وجود آمده است      وجود اين حالت در زمان انعقاد معاهده ا       

كه انجـام تعهـد را واقعـاً         …ناپذير و  آمدن و حادث شدن حاالتي از قبيل نيروي مقاومت         نيز پيش 
اي   كننـده بـا حادثـه      كند كه در هر دو مورد، دولت اسـتفاده          خوبي مشخص مي   غيرممكن سازد، به  

ر مورد حادثه مزبـور،  كه در ه همچنين عالوه بر اين. شود كه در ابتدا وجود نداشته است   مواجه مي 
كور نيازي بـه ارتكـاب يـك عمـل     كننده است، در استناد به معاذير مذ خارج از اراده دولت استفاده 

المللـي را پاسـخي در         تعهد بين  عدم انجام المللي اوليه از سوي دولت ديگر نيست تا           فانه بين متخل
  .برابر آن بدانيم

ي كه خارج از كنترل دولـت باشـد و انجـام            براي نيروي » ناپذير مقاومت«به كار بردن صفت     «
 عهدنامه وين 61 در ماده كه برآيندي است از شرايط مقرر    ضمن آن (تعهد را واقعاً غيرممكن سازد      

 آن براي استناد به عدم امكان اجراي  معاهده، موضوع ضروري براي اجراي معاهده بايد                بركه بنا 
ه دولت متعهد بايد در چنان تنگنايي قرار داشته باشد حاكي از آن است ك) دائماً ناپديد يا تباه گردد   

 از مفهـوم    50. »مقاومـت يـا از آن اجتنـاب كنـد         كه با وسايل تحت اختيار نتواند در برابر آن نيرو           
اي توانايي    كننده، با هر وسيله   ادنتوان استنباط كرد كه اگر دولت است        خوبي مي  مخالف اين بندها به   

اي   و بتواند مانع از تحقق آن گردد، يا اگر به هر وسـيله            باشد  ا داشته   مقاومت در برابر اين حادثه ر     

                                                                                                                                        
Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., p.172, 

para. 7. 

، كميسيون، فورس ماژور را در 1966گردد كه در اوايل  ضمناً اضافه مي. 270، صپيشين ضيائي بيگدلي، محمدرضا، .48
  . احوال رافع وصف متخلفانه عمل دولت در نظر گرفته استعنوان اوضاع و معناي ناممكن شدن واقعي انجام يك تعهد به

YILC 1979, Vol. I, p.186, para .11. 
49. Ibid, p.71, para .7. 

 دفاع فورس ماژور را Rainbow warrior هگردد كه ديوان در قضي توضيحاً اضافه مي. 181، صپيشينمستقيمي، بهرام،  .50
شود كه انطباق يك دولت با  جايي دفاع محسوب مي ماژور تنها در الل كه فورس با اين استدهم ، آناز سوي فرانسه ردكرد

فرسا كند  ه انطباق با تعهد را مشكل و طاقتاي باشد ك گونه  نه در جايي كه شرايط صرفاً به،المللي را ناممكن سازد تعهد بين
  .)مانند قضيه حاضر(

 (I.L.R 1990 , Vol. 82, P.503, para . 2(a) ). 
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  اجراي معاهده گردد و به ديگر سخن اجراي تعهد واقعـاً           برايبتواند مانع از ناپديدي موضوع الزم       
  . استناد بدان را نخواهد داشتهغيرممكن نشده باشد، اجاز

ه كرد آن است كه در حالت فورس مـاژور          توان بدان اشار    از ديگر مواردي كه در اين راستا مي       
 2بند  ( تواند بدان استناد كند     خود در ايجاد وضعيت فورس ماژور نقش داشته باشد، نمي            اگر دولت، 

كـس   هيچ« بديهي است طبق يك اصل حقوقي مسلم پذيرفته شده كه            .) طرح مسئوليت  23ماده  
عـدم امكـان اسـتناد بـه           51،»نـد گـردد   م   عمل متخلفانه خود بهره    تواند از نتايج    نمي) هيچ دولتي (

اي مـشابه در ايـن         با توجه به زمينـه     52.يابد  فورس ماژور در اين حالت مبناي توجيهي خود را مي         
اسـتناد بـه عـدم امكـان واقعـي اجـراي             «61 ماده   2 بند   موجب  به،  1969مورد در عهدنامه وين     

المللـي ديگـر در قبـال         يا هر تعهد بين    معاهده از سوي يك دولت، اگر ناشي از نقض همان تعهد          
 همچنـين بـا توجـه بـه         .»ي آن دولت مورد استناد قرار گيـرد       تواند از سو      ها باشد، نمي   ساير طرف 

كننده بـه   نظور اعمال اين اصل، دولت اسـتناد      م  به«:  طرح مسئوليت  23 ماده   2 بند   2 و   1  قسمت
ماژور نيـز    وضعيت فورس.كرده باشد فورس ماژور نبايد در وضعيت ناممكن شدن واقعي مشاركت          

دهد كه فورس مـاژور در         اجازه مي  مسألهاين  «. »ادكننده بدان باشد  ننبايد ناشي از رفتار دولت است     
مكن شـدن واقعـي،   اراده در وقـوع نـام    كـه يـك دولـت، بـي     مورد استناد قرار گيرد  ييها وضعيت

.  باشد بيني نساخته    غيرقابل پيش  نيت و به خودي خود حادثه را      كه بر مبناي حسن   مشاركت كرده   
به همين سياق  53.»تحقق فورس ماژور بايد اساسي باشدست كه نقش دولت در     ا معنا  بدين 2بند  
 عنـوان  بـه توان گفت يك دولت، زماني امتياز استناد به پيش آمدن عدم امكان اجراي معاهده،              مي

 اساسـي و  طـور  بـه دهد كه خود     ياي خود را از دست م       مبناي توجيهي عدم ايفاي تعهدات معاهده     
  .را موجب شده باشدالمللي، چنين عدم امكان اجرايي  مستقيم، با نقض يك تعهد بين

                                                          

  
 عهدنامـه ويـن و   61هاي موجود ميان فورس مـاژور و مـاده           تفاوت )بند چهارم 

  قابليت اعمال عام فورس ماژور
ماده  (1969 عهدنامه وين    61  ماده در مورد د  الملل در نظريات تفسيري خو      كميسيون حقوق بين  «

 مـواردي در نظـر      عنـوان   بـه توان  كه شرايط مقرر در اين ماده را مي        ضمن تصديق اين  )  سابق 58

 
51. ex injuria non ortur Jus 

 عليه جمهوري بروندي، ديوان داوري، دفاع Libyan Arab)( »ليبيا عرب«گذاري خارجي  شركت سرمايههدر قضي. 52
 نبوده اي بيني پيشناپذير يا حادثه خارجي غيرقابل  ماژور را بر اين مبنا كه غيرممكن شدن مذكور ناشي از نيروي مقاومت فورس

  . ترل دولت بروندي باشد، رد كرداست كه خارج از كن
(Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., p.173, 

para.9. 
53. Ibid. 
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 دفاعي كه يك طرف را از مسئوليت عـدم انجـام            عنوان  به فورس ماژور بتواند     ها  گرفت كه در آن   
 انجام تعهدات يك معاهده،     كند با ناممكن شدن دائمي      معاهده معاف سازد، اقامه گردد، اضافه مي      

تـوان مـورد شناسـايي قـرار داد كـه اجـراي               عنوان بخشي از حقوق معاهدات مي     اين مسأله را به   
ـ شدن موقتي اجراي تعهدبا ناممكن ـ مواردي  در معاهده  هـدف از ذكـر ايـن     54.» معلـق گـردد   

 از نـاممكن  61ه  ماد1 كه صراحتاً در انتهاي بند       1969مطلب آن است كه برخالف عهدنامه وين        
آورد و آن را از موجبـات تعليـق اجـراي معاهـده               شدن موقتي انجام معاهده سخن بـه ميـان مـي          

مي و مـوقتي    ئ، تفكيكي ميان ناممكن شدن دا     ها  دولتالمللي     طرح مسئوليت بين   23ماده   داند،  مي
، عمـدتاً   مـل فانـه ع  كه معاذير رافـع وصـف متخل       ر از اين  شود، اما صرف نظ     اجراي تعهد قائل نمي   
را بتـوان  » …اجراي تعهد واقعاً غيرممكن شده باشـد «رسد عبارت  نظر مي  حالت موقتي دارند، به   

ده تا زمان وجود حالـت فـورس        مهم آن است كه دولت استنادكنن     .  در نظر آورد   دو حالت براي هر   
  .تواند تعهد خود را ناديده بگيرد ، چه دائمي باشد چه موقتي، ميماژور

توان آن را در زمره تفاوت ميان اين دو مقرره عنوان كرد آن است كه در                  ه مي مورد ديگري ك  
  حوزه حقوق معاهدات با پيش آمدن عدم امكـان دائمـي اجـراي معاهـده و اسـتناد بـدان، دولـت                     

 و فقط در صورت موقتي بـودن عـدم امكـان            نداردادكننده ديگر تكليفي بر ادامه انجام تعهد        نستا
 طـرح   23امـا در مـورد مـاده        . گيـرد  ز رفع آن حالت، اجراي تعهد را از سر        اجراي تعهد بايد پس ا    

ـ         طور  به و   ها  دولتالمللي    مسئوليت بين  ه منـدرج در     كلي نسبت به همه معاذير رافع وصف متخلفان
  ديگـر سـخن، بـه     به  .  خواهد بود  افـ مع المللي  كننده فقط از مسئوليت بين    دولت استناد  ،اين طرح 
ليت عدم انجام تعهد معاف است،      زمان استناد، از مسئو    ر در اين حالت و در     كه دولت متضر   رغم آن 

ان وجـود ايـن شـرايط    يابد و فقط عدم انجام تعهد تا زمـ  وجه حيات تعهد اصلي خاتمه نمي     هيچ به
ضاع و احوال عدم انجام تعهد را تا زمان وجود او      ،  فورس ماژور «كه   نكته ديگر اين   .گردد  توجيه مي 

ت براي خاتمه يا تعليق     مبنايي اس ه  دهند  و پيش آمدن عدم امكان اجرا، ارائه       كند  مي توجيه   مربوط
گـردد،     مورد اول نـسبت بـه تعهـد خاصـي اعمـال مـي              . 61رر در ماده    قمعاهده برطبق شرايط م   

بنـابراين،   55.»شـود   محـسوب مـي   اي است كه منبع تعهـد         هدهكه مورد دوم نسبت به معا      حالي در
كـديگر تفـاوت   ها نيز بـا ي  راي اين دو مقرره متفاوت است، روش اجراي آن كه حيطه اج   طور همان
 خـود بـه خـود    طـور  بـه فورس ماژور از زمان تحقق، عدم انجام تعهد را         «ه به اين صورت ك    ؛دارد

ـ  يابد خود به خود خاتمه نمي  كه معاهده با پيش آمدن عدم امكان اجرا، حالي كند، در توجيه مي يـا    
 آن بگيـرد و بـدان اسـتناد         هاتمـ ها بايد تـصميم بـر خ        بلكه حداقل يكي از طرف     ـ گردد  معلق نمي 

                                                           
54. Watts, Sir Arthur, op.cit., p.758, para . 3.  

55. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., 

p.161, para.4. 
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56  61 كنفرانس وين در تـدوين مـاده   كهاهميت ثبات معاهدات منجر به اين شد      «در واقع،    .»كند
. ردق و محـدودتري را در پـيش گيـ   ضيمـ  ديدگاه  ،ه، در رابطه با خاتمه معاهد  1969عهدنامه وين   

چـه  ، اگر با فورس ماژور گفته شـده     ق شرايط الزم كه در رابطه       ورد تحق درجه سختي و دقت در م     
حالت پـيش آمـدن       معاهده در  ه، اما به مراتب كمتر از شرايط الزم براي خاتم         استقابل مالحظه   

حالت فورس ماژور    البته امروزه با پذيرش     57.»است 61عدم امكان اجراي معاهده بر مبناي ماده        
 ه، تسري و نفوذ دامن     مربوط ه مقرر الملل و عرفي شدن     لم حقوق بين   يك اصل كلي و مس     عنوان  به

اي پذيرفت و از ايـن رهگـذر، اسـتناد            توان تا اندازه     عهدنامه را مي   61ماده    ه  فورس ماژور به حيط   
اي تا جـايي كـه در حقـوق عرفـي اجـازه           را بدان براي توجيه عدم انجام تعهدات معاهده        ها  دولت
اي تا زمان وجود حالت فورس        البته اثر آن به عدم انجام تعهد معاهده       . تدهد، قابل قبول دانس     مي

  .محدود است  ماژور و از سرگيري مجدد انجام تعهد پس از رفع اين حالت،
  

 چگونگي استناد بر عذر ضرورت بـراي توجيـه عـدم اجـراي تعهـد                )بند پنجم 
  اي معاهده

 بـراي   ها  دولتخوبي آشكار است كه      هبا توضيح مختصري كه در مورد حالت ضرورت داده شده، ب          
المللي خود بر مبنـاي حالـت ضـرورت، ملـزم بـه در نظـر گـرفتن                    توجيه عدم ايفاي تعهدات بين    

الوقـوع   شـدت و قريـب  . گيردناستفاده قرار  سوءمعيارهاي بسيار دقيقي هستند تا استناد بدان مورد  
در اين مـاده را از هرگونـه حادثـه          بودن خطر ادعايي از جمله معيارهايي است كه خطر مورد نظر            

. سـازد  ، جدا مي   پيش آيد  ها  دولتاحتمالي يا مانعي كه ممكن است بر سر راه انجام تعهد از سوي              
اي خود     بتوانند بر مبناي آن عدم انجام تعهدات معاهده        ها  دولتاي كه     براي مشخص شدن حيطه   

مه وين توجيه سـازند، چگـونگي ورود    عهدنا62 و   61 مادهرا با استناد به حالت ضرورت بر مبناي         
  .دهيم  اين مواد مورد بررسي قرار ميهحالت ضرورت را به محدود

 
 
  

                                                           
56. Ibid. 
57. Ibid., p.171, para. 4. 

 در طول كنفرانس، : ...گويدمى در اين رابطه  ناگي ماروسـگابچي كوو  پروژهالمللي دادگستري در قضيه  ديوان بين
هايي  د تا مواردي مانند ناممكن شدن انجام پرداختمطرح ش) 61 ماده 1بند (منظور تسري حيطه اين ماده   پيشنهادي به
توانند منجر به رفع  هايي مي گرچه اين مسأله كه چنين وضعيت... خاطر مشكالت مالي جدي را نيز در بر گيرد  مشخص، به

ه آمادگي كنند هاي شركت ، مورد شناسايي قرار گرفت، دولتها گردند از سوي يكي از طرف) تعهد(متخلفانه بودن عدم انجام 
 ترجيح دادند خود را به مفهوم اتمه يا تعليق يك معاهده نداشته،براي خاي عنوان زمينه هايي را به در نظر آوردن چنين وضعيت

 .(ICJ Rep. 1997, p.62, para.102). تري محدود سازند مضيق
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   عهدنامه وين61 چگونگي ورود ضرورت به چارچوب ماده )الف
 و تصميمات قضايي از ايـن       ها  دولتطور كه قبالً گفته شد، رويه         ، همان  برقراري تعادل  منظور  به«

 را، بر مبنـاي      ضرورت، موجد اوضاع و احوالي است كه وصف متخلفانه         كند كه   ديدگاه حمايت مي  
 هپروژ هتري در قضي  سالمللي دادگ   ديوان بين  58.»دارد  برميلي  المل   از عمل بين   شرايط بسيار محدود  

ـ گابچي ـ  كوو  رد حالت ضرورت دليلي است يگ كه در نظر مي گذشته از اين) 1997 ( ناگي ماروس 
منطبـق بـا يـك       فانه از عملي كه   ل عرفي در رابطه با رفع وصف متخل       لالم  كه از سوي حقوق بين    

چنـين   «گيـرد كـه      اين مسأله را در نظـر مـي        المللي نيست، مورد شناسايي قرار  گرفته،        تعهد بين 
ي اسـتثنايي مـورد پـذيرش       تواند بر يك مبنا     فانه از عمل، تنها مي    اي براي رفع وصف متخل      زمينه

كننده در قالب حالت اقدام دولت استناد«وع بودن خطر، الوق  و قريبگذشته از شدت  59.»قرار گيرد 
المللي او نيست، بايد تنها راه ممكن براي حفظ           لي كه منطبق با تعهد بين     مضرورت براي انجام ع   

اي باشد كه مورد تهديد قرار گرفته است و دولت مزبور نبايد فراتـر از آنچـه واقعـاً                     منفعت اساسي 
كننده هديد عليه منفعتي كـه دولـت اسـتناد        ت« 60.»عمل كند   ت الزم است،  ضمين آن منفع  براي ت 

 همانند مقررات   61.»كننده بدان باشد   دولت استناد  هادخواهان حفاظت از آن است بايد مستقل از ار        
 كه موضوع الزم جهت اجراي معاهـده        61م امكان اجراي معاهده در ماده       راجع به پيش آمدن عد    

موجـب    كننده ناپديد يا تباه گردد، در اين مورد هم به          دولت استناد  هز اراد عاملي خارج ا  بايد در اثر    
كننده در ايجـاد حالـت ضـرورت، از         ، مـشاركت دولـت اسـتناد      رح طـ  25 ماده   2 بند   »ب«قسمت  

 نيـازي بـه      ،ر هر دو مـورد    كه د  ضمن اين ؛  موجبات محروم شدن از استناد به اين عذر، خواهد بود         
و تنهـا راه    «همچنين از مفهوم عبارت     . نيستاوليه از سوي دولت ديگر      المللي    فانه بين عمل متخل 

نـه  اجز ارتكـاب عمـل متخلف  كننده بدان، راه ديگري ب كه اگر دولت استنادآيد چنين برمي » ممكن
 62.براي حفظ منفعت اساسي خود در پيش داشته باشد، بايد براي حفظ منفعت بدان توسل جويـد                

 1ق بنـد    پردازي محدود و مضي    رد، به عبارت  الملل در اين مو     نرويكرد محدود كميسيون حقوق بي    
 قطعي ناپديد   طور  به انجام معاهده    براي اگر موضوع الزم     هت دارد كه   شبا 1969 عهدنامه   61ماده  

المللي دادگـستري در      ينديوان ب . توان جهت تعليق معاهده بدان استناد كرد        يا تباه نگردد، تنها مي    
                                                           

58. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., 

p.183, para.14. 

59. ICJ Rep. 1997, p.37, para. 51. 

60. YILC1980,Vol .I, p. 154, Para. 44. 

61. Ibid., p.156, para.7. 

ا تعهد المللي منطبق است و رفتاري كه ب فاظت از منفعتي بتواند بين رفتاري كه با تعهد بينح راستاي در دولتي اگر يعني .62
. كن از هزينه كمتري برخوردار است، انتخاب به عمل آورد، بايد مورد نخست را انتخاب كندللي منطبق نيست، لالم بين

 و منفعتي كه در اثر اقدام به عمل استهمچنين ملزم است كه اصل تناسب را ميان منفعتي كه خواهان حفاظت از آن 
  .(Ibid)رعايت كند   متخلفانه خواهان كنار نهادن آن است،
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، با توجه به ميزان كار انجام شده بر روي پروژه و پولي كه           ناگي ماروس ـ  گابچي كوو  هپروژ هقضي
،  ترك پروژه از سوي كـشور مجارسـتان        جانبه و  قانع نشد كه تعليق يك     بابت آن هزينه شده بود،    

63   .تنها راه ممكن براي حفظ محيط زيست بوده است

فانـه يـك   وصف متخلت ضرورت از معاذير رافع      ، عرفي بودن حال   كرديمي كه مشاهده    طور  به
 دوره وجـود ايـن حالـت،        اي در   اثر ساختن يك تعهد معاهـده       عمل، استناد بدان را براي توجيه بي      

موجوديت  الوقوع و فوري كه    و  قريب   بدين صورت كه با وقوع خطري شديد         ؛سازد  پذير مي  امكان
 موجـب شـده     اي را از سـوي آن        تعهد معاهـده   ي را به خطر انداخته و عدم امكان اجرا        يك دولت 

ن حقوق عرفـي باشـد، بـه توجيـه الزم           ناد به اين حالت، تا جايي كه مبي       است، دولت مزبور با است    
بنـد  . يابد   وجود حالت ضرورت دست مي     هاي از سوي خود در دور       براي ناديده گرفتن تعهد معاهده    

 مقرر در بند    اي غيرمستقيم و ضمني، عبارت      گونه ، به ها  دولتالمللي     طرح مسئوليت بين   25 ماده   1
الوقـوع و     دولتي كه در برابر وقوع خطري شديد و قريب        . كند  بازگو مي  عهدنامه وين را     61 ماده   1

المللـي اعـم از        و تعهـدي بـين     زنـد   فانه مي  منفعتي اساسي، دست به عملي متخل      براي حفاظت از  
 و  را نـدارد  راي تعهـد    گيرد، در واقع ديگر امكان ادامه اج        اي را ناديده مي     اي يا غير معاهده     معاهده

 ناپديـد يـا تبـاه       طور دائم   بهچه بسا موضوع الزم جهت اجراي آن معاهده به خاطر چنين خطري،             
 نـاگي   ـگـابچي كووـ    هپـروژ  يهدولت مجارستان در بخشي از استدالل خـود در قـض          «. شده باشد 
ود ـوجـ ) 1980 طـرح سـال   33اده ـمـ (راي تحقق حالت ضرورت ـر شرايط الزم ب   ـ، با ذك  ماروس

 ه خاتم  مخرب انجام پروژه بر روي محيط زيست را مبناي تعليق و           آثارضرورت زيست محيطي و     
اشـد كـه اجـراي آن       تواند به انجام كاري متعهد ب        نمي  كه كند   عنوان مي  ، دانسته 197764 همعاهد

المللي دادگستري رد شد، امـا        از سوي ديوان بين   استدالل مذكور    چندهر 65.»غيرممكن شده است  
 عملكرد خود از نفوذي     هگستردگي حوز  اند، با   ر است كه قواعدي كه امروزه جنبه عرفي يافته        آشكا

تـرين نتـايج     و از جمله بديهيهستندالملل برخوردار    هاي حقوق بين    غيرقابل انكار در تمامي حوزه    
 تواننـد بـه     اي خـود نيـز مـي         براي توجيه عدم انجام تعهدات معاهده      ها  دولت اين امر آن است كه    

  . استناد كنند،ن حقوق عرفي باشد كه مبيجا آنتا   معاذير عمومي رافع وصف متخلفانه عمل،
 
 
  

                                                           
63. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., 

p.184, para .15. 

.64  .برداري مناسب از رود دانوب بوده است  اين معاهده، مبناي همكاري ميان دو كشور مجارستان و اسلواكي، جهت بهره
65. ICJ Rep.1997. p.58, para. 94. 
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   قابليت استناد به ضرورت در قالب عذر تغيير بنيادين اوضاع و احوال )ب
تا حدودي  نيز 1969 عهدنامه وين 62همسويي و همخواني عذر ضرورت را با ماده از سوي ديگر 

 هقاعـد «بـاب   الملـل كـه در طـرح خـود  در      كميسيون تدوين حقوق بين    «.مالحظه كرد توان    مي
، طي عباراتي متذكر گرديده است كه دليـل تغييـر اوضـاع و     احتياط كامل را رعايت كرده   »سربو

احوال در صورتي اعتبار دارد كه اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده، اوالً از مباني اصـل     
 كامـل آثـار     طـور   به،  وضاع و احوالي كه بعداً روي داده      ن بوده و ثانياً تغيير ا     رضايت و اراده متعاهدا   

عرفـي   هجنبـ  المللـي    روابط بين  هاين اصل امروزه در عرص     چند هر 66 .» باشد تغيير داده تعهدات را   
هـا را وا     لـت واي است كه د     گونه  اما استثنايي بودن شرايط مقرر جهت استناد بدان به         67،پيدا كرده 

  .تا احتياط الزم را در اين راستا به كار گيرنددارد  مي
لبي آغـاز   طرح مسئوليت در مورد حالـت ضـرورت كـه بـا عبـاراتي سـ      25 نگارش ماده  هنحو

آغـاز ايـن مقـرره بـا        «.  عهدنامـه ويـن اسـت      62ه   عبارات آغازين ماد    نمايانگر شود، به نوعي    مي
 خواهـان تأكيـد بـر ويژگـي         ]الملـل   حقـوق بـين   [عباراتي سلبي حاكي از آن است كه كميسيون         

تسري چنـين تفـسيري بـر         68.»گيري از معاهده است     تام يا كناره  استثنايي اين مورد از موارد اخت     
المللـي   مقرره راجع به حالت ضرورت با توجه به شرايط دقيق و خاصي كه در طرح مسئوليت بـين         

 همان طور كه قـبالً      ينهمچن. رسد  ست، به نظر منطقي مي     جهت استناد بدان مقرر شده ا      ها  دولت
 منظور   بهتواند اين امكان را به وجود آورد كه دولتي            هم گفته شد، عرفي بودن حالت ضرورت مي       

اي خـود را      الوقوع ، تعهـد معاهـده       حفظ يكي از منافع اساسي خود، در برابر خطري شديد و قريب           
بـه ديگـر سـخن،      . ترتب باشد كه مسئوليتي از اين حيث بر عمل او م         موقتاً ناديده بگيرد، بدون آن    

الوقوع، اوضاع و احوالي كه در زمان         كه خطري شديد و قريب     تواند با استناد به اين      دولت مزبور مي  
 هانعقاد معاهده، مبناي اساسي رضايت او به التـزام در قبـال آن بـوده را تغييـر داده اسـت و دامنـ                       

اي خود     موقت، تعهد معاهده   طور  به،  ده كلي تغيير كر   طور  بهشمول آن تعهدات نيز در اثر اين خطر         
  .را ناديده بگيرد

 عهدنامه وين راجـع بـه معاهـدات         62 ماده   2 بند   »الف« مقرر در قسمت     ي استثنا  با در رابطه 
اي مـرزي را       معاهـده  …توانند با استناد به يك تغييـر بنيـادين           نمي ها  دولت« بر آن  مرزي كه بنا  
رغم برخورداري از     ، حتي استناد به حالت ضرورت نيز به       »دگيري كنن  د يا از آن كناره    نخاتمه بخش 

                                                           
، دفتر خدمات يمجله حقوقالمللي،   حكمت، محمدعلي، تأثير تغيير اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهاي بين. 66

  .15-16، ص1364، 4شحقوقي جمهوري اسالمي ايران، 
67. ICJ Rep. 1973, Case Concerning Fisheries Jurisdiction, p.18, para .36, YILC 1966, Vol. I, Part I, p. 

77, para.15. 

68. Watts, Sir Arthur, op.cit., p.764. para .9. 
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رزي امـروزه جـزء   ت مـ امعاهد. گيري از آن را توجيه سازد تواند اختتام يا كناره     اي وسيع، نمي    حوزه
  . الزامي استها دولت هستند كه رعايت تعهدات آن براي همه 69الشمول قواعد عام

 ،هاي عيني هستند و به لحاظ اهميت رعايتشان        موجد وضعيت   قواعد برآمده از تعهدات مرزي،    
حالـت ضـرورت    . انـد   چند به سطح اين قواعـد نرسـيده        هر ، دارند رااي نزديك با قواعد آمره        درجه
ـ ـن تخلـف رخاسته از يـك قاعـده آمـره و          ـي ب الملل  هد بين ـكننده نقض تع    هـواند توجي ـت  نمي ذير ـاپ

هـا   ، انحـراف از آن    تي هستند كه تحت هيچ شرايطي     تعهداها    زيرا اين  ؛المللي عام باشد    حقوق بين 
، نقـض   كه حتي رضايت دولت متـضرر      ييجا در«. ها مجاز نيست   حتي بر مبناي توافق ميان طرف     

بـر مبنـاي عـذر ضـرورت، موجـه          كند، عاقالنه نيست نقض آن را         گونه تعهدات را توجيه نمي     اين
 اما ،رح مسئوليت مورد اشاره قرار نگرفته ط25 خاص در ماده طور بهاين مسأله هرچند   70.»بدانيم

 و  طـرح مـسئوليت    26الملل عام مقرر در ماده         حقوق بين  هناپذيري مطلق قواعد آمر   ويژگي تخلف 
در اين باره و در استناد به ضـرورت در نظـر داشـته باشـند ايـن      بايد  ها دولتخصوصاً توجهي كه    

 مـرزي بـه اسـتناد حالـت         هاشي از يك معاهد   اي ن   نتيجه را در بردارد كه اختتام يك تعهد معاهده        
  المللي را براي دولت مزبور به       ن عهدنامه وين، مسئوليت بي    62 هضرورت يا به استناد مندرجات ماد     

كـه   طرح مـسئوليت     25 ماده   2 بند   »ب«ت  م مقرر در قس   اي استثن همچنين .همراه خواهد داشت  
 خود در تغيير مزبور نقـش داشـته         …كند   اگر طرفي كه به اين دفاع استناد مي        …«: دارد  مقرر مي 

بـه عـدم        اصـل مـسلم حقـوقي راجـع        بيان ضمن   .»اند آن را مبناي اختتام قرار دهد      تو  باشد، نمي 
مندي يك دولت از نتايج عمل متخلفانه خود، طبيعتاً اين نتيجه را در پي دارد كه اگر دولتي،                    بهره
احـوال    آن را مستند تغيير بنيادين اوضـاع و تواند  در ايجاد ضرورت مشاركت كند نمي71واقعاً خود

  .اي خود را خاتمه بخشد  و تعهدهاي معاهدهدهدزمان انعقاد معاهده قرار 
نـويس سـال    در پايان ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه كميـسيون در طـرح پـيش            

ه عمـل، تفكيـك     رافع وصف متخلفان   معاذيرها، ميان    المللي دولت    در موضوع مسئوليت بين    1976
 نظيـر   ،قائل شد و تكليف به جبران خسارت و پرداخت غرامت را در مـورد برخـي از ايـن معـاذير                    

. فورس ماژور، رضايت، حالت ضرورت و وضعيت اضطراري، از دولت استنادكننده سـاقط ندانـست              
 حتـي در    دولـت اسـتنادكننده را     ، تغيير يافت و كميسيون    2001اما اين نظر در طرح مصوب سال        

نظـر     كه البته بـه    كرده جبران خسارت    استناد به وضعيت اقدام متقابل و دفاع مشروع نيز مكلف ب          
 ديگر  استجا كه دولت استنادكننده در مقام اعمال حقي براي خود            رسد در دو مورد اخير از آن        مي

                                                           
69. erga omnes 

70. YILC 1980 , Vol. I, p. 154. para. 45. 

71. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, op.cit., 

p.188, para. 20. 
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 ، حقـوق معاهـدات    1969در عهدنامه وين    . باشد مكلف به جبران خسارت و پرداخت غرامت         نبايد
 اي  تي كه از انجام تعهدات معاهـده      هرچند ذكري از جبران خسارت و پرداخت غرامت از سوي دول          

هاي تحليلي اين مقاله سخن به ميان         در تمامي بحث   كه  چنانزند نيامده است، اما       باز مي  خود سر 
منـدرج   و در چارچوب موارد ها المللي دولت    بين  طرح مسئوليت  آمد، اگر دولتي بخواهد با استناد به      

 جبران خسارت   مسأله همواره بايد    بيابداي خود      راهي براي خاتمه يا تعليق تعهدات معاهده       ،آندر  
  .يا پرداخت غرامت ناشي از آن را به موجب مواد طرح مسئوليت، مورد توجه قرار دهد و
  

  گيري نتيجه
 در  كـه مـسيري اسـت      نيازمند قرار گرفتن در      ،به رشد   دانشي نوپا و رو    عنوان  به ،الملل  بينحقوق  

 كـه   المللي  بينن و عرفي    قواعد مدو . برداردپس از ديگري    هاي تكامل را يكي     پرتو آن بتواند گام   
موارد، قابليـت ايـن را دارنـد كـه از           از  ند، در بسياري    اي مشخص به وجود آمده    اكدام در زمينه  هر

عد حقوق معاهـدات و      ارتباط ظريف موجود ميان قوا     ، در اين ميان   .ي واحد نگريسته شوند   ادريچه
يـا رد     را در اثبـات و     الملل  بين از جمله مواردي است كه تابعان  حقوق          المللي  بينحقوق مسئوليت   

 ،لمللـي افانه يك عمـل بـين   استناد به معاذير رافع وصف متخل .رساند ياري مي  المللي  بينادعاهاي  
 ها دولتلمللي ائوليت بينلملل راجع به مسا كميسيون حقوق بيننويس پيشاي كه در طرح  گونه به

 در راستاي ناديده گـرفتن و عـدم انجـام قواعـد             ، كه بيانگر قواعد عرفي باشد     جا  آنآمده است، تا    
ه هاي ارتباط و به هم پيوستگي اين دو حـوز          رين جنبه ت  از مهم  ،لملليابرخاسته از يك معاهده بين    

 كـه  ايـن  .سـازد  لي را آشكار مي   لملاد بين  نقش تكميلي قواع   ،لمللي است كه در نهايت    احقوقي بين 
چـارچوب مـواد     معاذير رافع وصف متخلفانـه عمـل در        با استناد به     توانند  مي اندازه   ها تا چه  دولت

المللـي را     ها، ايفاي تعهدات برخاسته از يك معاهده بين       المللي دولت   مندرج در طرح مسئوليت بين    
اي   گونـه   بـه  ،نبه اين معاذير و موجبات    جا  بررسي تطبيقي و همه    باناديده گيرند موضوعي است كه      

طـرح  . مـشخص خواهـد شـد     معاهدات آمـده،     حقوق   1969كه در سند مزبور و در عهدنامه وين         
كـه تـاكنون بـه صـورت يـك عهدنامـه             رغـم ايـن      به 2001نويس كميسيون مصوب سال       پيش
مكـان اسـتناد     اما ارزش عرفي مواد مندرج در آن به حدي اسـت كـه ا              ،نيامده است  المللي در   بين

 متخصـصين امـر و محققـين حقـوق          ، در ايـن ميـان     .سـازد   ها ميسر مي   بدان را براي همه دولت    
به يكي از ايـن معـاذير رافـع،         تواند با استناد       بدانند يك دولت چگونه مي     كهالملل در پي آنند       بين

سته از ايـن دو     هاي ميان قواعد برخا     تفاوت را از سوي خود ناديده گيرد،     ي  ا   تعهدات معاهده  ايفاي
الملل   حقوق بيناًشوند و نهايت سو مي رسند، هم   چگونه به هم مي    كدام است و  المللي    سند مهم بين  

  .دنده  مسير پيشرفت سوق ميبهرا 
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