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 چکیده

 از یکی که دانند یم بندیپا متحد ملل سازمان منشور به نسبت را خود که هستند کشور نود و کصدی از شیب حاضر عصر در

 معاهدات، ملتها روابط خیتار طول در. است یالملل نیب تیامن و صلح حفظ جهت در ها عهدنامه به یبندیپا آن اصول نیمهمتر

 تحت معاهدات یبرخ که کرده اعالم صراحتا هم نیو 1969 ونیکنوانس کهیجائ تا اتد کرده فایا یمهم و کننده نییتع نقش

 شده استثناء مورد چند به ربوس قاعده به استناد و ستندین فسخ و عدول قابل یاجتماع و اقتصاد ،یاسیس از اعم یطیشرا چیه

 نیادیبن رییتغ دچار آن یاجرا نیح در و زمان طول در یا معاهده انعقاد زمان احوال و اوضاع هرگاه ربوس قاعده براساس. است

 آن به معاهده یاجرا قیتعل ای اختتام یبرا یموجب عنوان به تواند یم است شده حادث شیبرا رییتغ که یطرف شود یاساس و

 وین درج شده است. 1969وق معاهدات شرایط و چگونگی اعمال قاعده ربوس  به وضوح در عهدنامه حق .کند استناد

 

 1969 ونیکنوانس احوال و اوضاع رییتغ ـ معاهده ـ ربوس قاعدههاي كليدي: واژه
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 مقدمه -1

 جهانی جامعه امروز نیازهای طرفی از زیرا برخوردارند تغییر و ثبات عنصر دو از حقوقی قواعد دیگر همانند المللی بین معاهدات

 ارتباطات گسترش و تکنولوژی و علم سریع رشد و گرفته بخود جدیدی چهره حاضر عصر های دگرگونی و تحوالت اثر بر

 تحوالت و نیازها این با متناسب نهادهای تاسیس و جدید معاهدات انعقاد باعث مکان و زمان مقتضیات به توجه لزوم و جهانی

 به وفا لزوم اصل و نماید تهدید را المللی بین معاهدات استمرار و امنیت و ثبات نباید ضرورت این دیگر طرف از و. است گردیده

 به وفا لزوم قاعده. هستند اجتماعی و حقوقی نظام هر اساسی های پایه از دو هر امنیت و ثبات زیرا کند، تضعیف را معاهدات

 جامعه تحوالت و نیازها با معاهدات هماهنگی و تغییر عنصر حفظ برای و است معاهدات استمرار و ثبات عنصر تبلور معاهدات

 وضع باشد می الملل بین حقوق قدیمی و مهم اصول از یکی که احوال و اوضاع بنیادین تغییر اصل عدالت، رعایت و بشری

 .است گردیده

 و دولتها استفاده سوء از جلوگیری برای البته. است تغییر و ثبات عنصر دو بین جمع راه بهترین اصل این رسد می نظر به 

 به استناد برای محدویتهائی و شرائط معاهدات ثبات و جهانی امنیت و صلح حفظ و المللی بین روابط بر مرج و هرج حاکمیت

 آن به استناد برای خاصی اجرائی آئین و شده ذکر المللی بین معاهدات به راجع وین 1969 کنوانسیون 62 ماده در مزیور اصل

 .است گردیده وضع

 حقوقی نظامهای و تمدنها همه در مزبور اصل که است حقیقت این بیانگر احوال و اوضاع بنیادین تغییر اصل تاریخی بررسی 

 حوادث تئوری قبیل از دارد وجود اصل این مشابه نهادهای هم جهان پیشرفته حقوقی های سیستم در و شده پذیرفته جهان

 قرارداد انتفای تئوری اضطرار، و ضرورت تئوری اسالمی، فقه در عذر نظریه ماژور، فورس یا قاهره قوه تئوری نشده، بینی پیش

 آلمان. حقوق در قرارداد مبنای رفتن بین از نظریه و انگلیس حقوق در

 قاعده ربوس منابعمبانی نظری و مبحث اول: مفهوم، 

 آن در حقوق بین الملل ذکر می شود.و مبانی در این مبحث ابتدا مفهوم قاعده ربوس بررسی می شود و سپس منابع 

 ربوس قاعده مفهومگفتار اول: 

 هر که است نیا پردازان هینظر یبرخ اعتقاد. دیآ یم در یحقوق یا قاعده شکل به یاجتماع یتیواقع یمبنا بر یا معاهده هر

 مطلق امکان عدم موجب آنکه بدون شود یم ساقط اعتبار درجه از زین معاهده آن دیآ دیپد یرییتغ یاجتماع تیواقع آن در گاه

 تیواقع با معاهده یهماهنگ و یحقوق قاعده خلق و یاجتماع تیواقع ارتباط سربو قاعده فلسفه پس. باشد معاهده یاجرا

 .(1384)ضیائی بیگدلی،  است یاجتماع

 قاعده ایآ دارد وجود عهد به یوفا اصل ای لزوم اصل معاهدات و قراردادها هیکل در که است نیا دیآ یم شیپ نجایا در که یسوأل

 که یزمان تا و ندارد عهد به یوفا اصل با یرتیمغا چیه قاعده نیا که رسد یم نظر به نه؟ ای دارد رتیمغا اصل نیا با ربوس

 آن به کننده استناد کشور و باشد نداشته وجود یا معاهده در ربوس قاعده به استناد مورد در نیو عهدنامه در موجود طیشرا

 حقوق عهدنامه طبق که یزمان و است حاکم لزوم اصل ای عهد به یوفا اصل و پابرجاست همچنان معاهده نیا نکند اعتراض

 .شود یم یمنتف عهد به یوفا اصل و افتهی انیپا معاهده شد اعمال آن طیشرا اممت با ربوس قاعده معاهدات

 و اوضاع یبقا اصل که باوراند نیا بر دارند یاجتماع تیواقع با معاهده قیتطب به اعتقاد ربوس قاعده در که یپردازان هینظر

 یم یخطرناک تیواقع نیا و است افتهی انیپا معاهده در یرییتغ هر با نیبنابرا و است مستتر معاهدات تمام انعقاد در احوال

 .باشد یم رییتغ حال در مایدا احوال و اوضاع رایز باشد

 یب و شده معاهدات در یثبات یب باعث بلکه کند یم نیتضم را معاهدات یریپذ انعطاف و نرمش تنها نه قاعده نیا وجود فرض

 تحت قاعده نیا اعمال است آمده معاهدات حقوق عهدنامه در چنانکه نیا باوجود اما کند یم جادیا یخطرناک یحقوق یثبات

 و استعمال موارد ای طیشرا به تنها و دهد ینم بدست ربوس قاعده از یفیتعر عهدنامه نیا. است گرفته قرار قبول مورد یطیشرا

 .است پرداخته آن به استناد عدم
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 طول در یا معاهده انعقاد زمان احوال و اوضاع گاه هر که است یمعن نیا به احوال و اوضاع رییتغ ای ربوس قاعده گفت توان یم

 یموجب عنوان به تواند یم است شده حادث شیبرا رییتغ که یطرف شود یاساس و نیادیبن رییتغ دچار اجرا نیح در و زمان

 داشته را نیو معاهدات حقوق عهدنامه در مقرر طیشرا استناد نیا اگر کند استناد آن به معاهده یاجرا قیتعل ای اختتام یبرا

 .باشد

قرن نوزدهم دستخوش تغییرات قابل مالحظه شد که  در و است شده اقتباس یوسط قرون یخصوص حقوق از ربوس قاعده

خصوصی خارج شد و به صورت یک دکترین حقوق بین الملل  حقوقانحصاری  رومقلمهمترین تغییر این بود که این قاعده از 

 ناصری الریجانی،) عنوان دکترین عقیم شدن یاد می شود از این قاعده در حقوق کامن ال تحت .(1389)اعرابی،  مطرح شد

1389 .) 

 گفتار دوم: مبانی نظری قاعده ربوس

 تفکر طرز یول ارندیبس دانند یم معاهدات اختتام یبرا یسبب را احوال و اوضاع نیادیبن رییتغ که یحقوقدانان حاضر عصر در

 هینظر سه. است واتل و دیجد الملل نیب حقوق انگذاریبن وسیگروس اتینظر از متأثر عمدتا و داشته کیکالس جنبه آنان اکثر

 .دارد وجود ربوس قاعده ینظر یمبان باب در مهم

 ای( ینیب شیپ عدم)یفرانسو هینظر اعمال را الملل نیب حقوق در ربوس قاعده حقوقدانان از یا عده: ینیب شیپ عدم هینظر -1

 در اگر هینظر نیا طبق گفت توان یم ینیب شیپ عدم هینظر خود به توجه با. اند دانسته( قرارداد ماندن میعق) یسیانگل هینظر

 طرفها از یکی شود موجب و زند هم به دایشد را یقرارداد تعادل که دیآ دیپد یدیجد احوال و اوضاع قرارداد یاجرا هنگام

 .دهد خاتمه آن به تواند یم طرف نیا صورت نیا در ردیبگ دوش بر را یا نشده ینیب شیپ تعهدات

 هرگاه که دارد وجود یضمن شرط معاهدات هیکل در که معتقدند یا عده میکرد اشاره که همانطور: یضمن شرط هینظر -2

 .(1381اسماعیلی، ) دهد خاتمه آن به تواند یم رییتغ یمدع طرف کرد رییتغ معاهده انعقاد زمان احوال و اوضاع

 و شده ارائه الملل نیب حقوق ییگرا ینیع ای انیاع اصالت مکتب طرفداران یسو از هینظر نیا: بودن عام و ینیع هینظر -3

 ردیپذ یم خاتمه لیدل نیبد معاهده که باورند نیا بر آنها. است ینیع و عام قاعده کی کننده انیب شتریب ربوس قاعده معتقدند

 باشد حاکم  تواند ینم گرید که دیجد یاجتماع تیواقع و معاهده یمحتوا انیم یهماهنگ احوال و اوضاع رییتغ جهینت در که

 .است تر قبول لیقا گرید یها هینظر از ربوس قاعده ینظر یمبان باب در هینظر نیا. شود یم قطع

 معاهدات حقوق منابع گفتار سوم:

 :شود یم میتقس دسته دو به الملل نیب حقوق منابع همانند معاهدات قحقو منابع

 : از عبارتند که ژهیو و عام یها عهدنامه -2 متحد ملل منشور -1 :یاصل منابع

 1969 معاهدات حقوق نهیزم در نیو عهدنامه( الف

 1978 معاهدات بر کشورها ینیجانش نهیزم در نیو عهدنامه ب(

 1986 گریکدی با یالملل نیب یسازمانها ای و یالملل نیب یسازمانها و کشورها انیم معاهدات حقوق نهیزم در نیو عهدنامه( ج 

 معاهدات حقوق نهیزم در یحقوق یکل اصول و عام یعرض قواعد( د

 یالملل نیب آمره قواعد( و

 (.1385 ضیائی بیگدلی،) باشند یم معاهدات با رابطه در نیدکتر و یالملل نیب ییقضا هیرو شاملمنابع فرعی  :یفرع منابع

 مبحث دوم: قاعده ربوس در حقوق بین الملل معاصر

مبحث نحوه شکل گیری عهدنامه وین، پذیرش آن در حقوق بین الملل و رویه قضایی و شرایط قاعده ربوس در حقوق در این 

 معاهدات بررسی خواهد شد.

 1969(نیو)معاهدات حقوق عهدنامه یریگ شکل یچگونگگفتار اول: 

 حقوق نهیزم در یا عهدنامه تا افتی تیمامور متحد ملل یعموم مجمع یسو از 1959 سال در الملل نیب حقوق ونیسیکم

 و 1968 اجالس از پس سرانجام و شد آغاز 1961 از مسئله نیا مورد در ونیسیکم نیا تیفعال اما دینما تیتدو معاهدات
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 و استفاده حدود دیتحد آن در مندرج موضوعات از یکی که دیرس بیتصو هب معاهدات حقوق نهیزم در نیو عهدنامه 1969

 .باشد یم ربوس قاعده به استناد

 رخانهیدب به را آن الحاق ای بیتصو اسناد کشور 35 حداقل آنکه از پس ماه کی عهدنامه نیا ن،یو عهدنامه 48 ماده 1 بند طبق

 االجرا الزم عهدنامه زمان آن از و افتی تحقق 1980 هیژانو 27 در شرط نیا. ابدی یم ییاجرا تیقابل ندینما میتسل ملل سازمان

 از آنها هیکل و باشد یم ییایواسپان یروس ،یفرانسو ،یسیانگل ،ینیچ یزبانها به یاصل نسخه عهدنامه 58 ماده موحب به. دیگرد

 .(1385 ضیائی بیگدلی،) برخوردارند کسانی اعتبار

 داشته نیو 1969 معاهدات حقوق عهدنامه طبق معاهده از یمناسب فیتعر ابتدا است الزم ربوس قاعده از درست درک یبرا

 باشد الملل نیب حقوق مشمول و شده منعقد یکتب صورت به کشورها انیم که است یالملل نیب یتوافق یمعن به معاهده. میباش

 .آن خاص عنوان از نظر قطع باشند آمده هم به مرتبط سند چند ای دو ای واحد یسند در نکهیا از اعم

 و کشورها انیم معاهدات حقوق نهیزم در 1986 عهدنامه در اشکال نیا. باشند کشورها دیبا توافق یها طرف فیتعر نیا طبق

 بودن یکتب ذکر. باشد شده میتنظ الملل نیب حقوق براساس دیبا توافق. است شده مرتفع گریکدی با یالملل نیب یسازمانها

 .شوند یم محسوب وستهیپ هم به توافق اسناد تعداد نیبرا عالوه. کند ینم وارد یا خدشه یشفاه معاهدات اعتبار به معاهدات

 از و دارد تمام تیحاکم و تیصالح شیمرزها داخل در و دارد یادار و یاسیس استقالل که است یدولت کشور کلمه از منظور

 داخل در که فدرال یکشورها نیبنابرا. دهد انجام را یالملل نیب فیتکال است قادر و شده ییشناسا یالملل نیب جامعه یسو

 چیه به فدرال مناطق و باشد معاهده طرف تواند یم آنها یمرکز دولت تنها اند شده لیتشک فدرال منطقه نیچند از خود

 ودر رندیگ یم قرار الملل نیب حقوق مقررات از خارج توافقات نیا اصوال و شوند ینم واقع یالملل نیب معاهده طرف عنوان

 کشور کی که آن یطرفها شوند منعقد هم اگر و شوند ینم میتنظ الملل نیب حقوق آن تبع به و نیو عهدنامه طبق جهینت

 .کنند استناد ربوس قاعده به توانند ینم است یفدرال کشور کی فدرال منطقه کی و مستقل

 گفتار دوم: پذیرش قاعده ربوس در حقوق بین الملل و رویه قضایی

 حقوق و روابط خیتار اما. قاعده رشیپذ را استثناء و قرارداده ربوس قاعده رشیپذ عدم بر را اصل ،معاهدات حقوق یها عهدنامه

 و یالملل نیب ییقضا هیرو کشورها، عملکرد در ربوس قاعده تاکنون دور یها گذشته از که دارد آن از تیحکا الملل نیب

 .است گرفته قرار اجرا و عمل یحت و رشیپذ و ییشناسا مورد متحد ملل سازمان و ملل جامعه جمله از یالملل نیب یسازمانها

 ربوس قاعده رشیپذ عدم اصلبند اول: 

 طیشرا در و یخاص طیشرا تحت آنهم و رفتهیپذ را ربوس قاعده ییاستثنا موارد در گذشته برخالف معاهدات حقوق عهدنامه

 نیادیبن رییتغ) استیگو اریبس مورد نیا در نیو عهدنامه 63 ماده صدر. است کرده استثنا قاعده شمول از یموارد هم خاص

 اختتام یبرا یموجب عنوان به تواند ینم بوده موجود معاهده انعقاد زمان در آنچه به نسبت است شده حادث که یاحوال و اوضاع

 و ربوس قاعده به استناد که یمورد تنها(. کی بند...) آنکه مگر ردیگ قرار استناد مورد معاهده یاجرا قیتعل ای و یریگ کناره و

 نیطرف چون مورد نیا در که است معاهده خود در موضوع ینیب شیپ است یزفتنیپذ یشرط و دیق چگونهیه بدون آن اعمال

 صورت در توانند یم شده معاهده نیا انعقاد موجب و شروط از یکی شرط نیا اصوال و اند شده ملتزم آن به معاهده خود در

 در شرط نیا. است شده ینیب شیپ معاهدات حقوق عهدنامه در مورد نیا. کنند اعمال را خود حق نیا احوال و اوضاع رییتغ

 داردانل و بسفر یها تنگه مورد در مونترو 1936 معاهده 29 ماده و سالحها دیتحد مورد در لندن 1936 معاهده 26  ماده

 .(1385 ضیائی بیگدلی،) است شده ذکر هیترک

 1969 نیو معاهدات حقوق عهدنامه طبق احوال و اوضاع رییتغ طیشرابند دوم: 

 کندیم داریناپا را یحقوق روابط و شده آنها در ثبات عدم و معاهدات در تزلزل موجب ربوس قاعده به استناد است روشن

 گرفته قرار رشیپذ مورد قاعده نیا که را یاستثنائ موارد داده قرار رشیپذ عدم بر را اصل نکهیا ضمن نیو عهدنامه نیبنابرا

 یاساس و یواقع دیبا معاهده انعقاد زمان احوال و اوضاع در آمده شیپ رییتغ -1 دارد؛ یم مقرر 62 ماده 1 بند. است برشمرده

 ظاهر به چند هر کشور کی یاسیس نظم در رییتغ مثال باشد یجزئ موضوعات و مسائل به مربوط و یرواقعیغ دینبا یعنی. باشد
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 اغلب که میکن قبول ای کرد رییتغ یکشور یاسیس نظام اگر چون ندارد معاهدات اعتبار در زیتأث اما است یاساس و مهم اریبس

 که یدیجد یها یاستراتژ و افکار با دیجد یاسیس نظام و شوند یم رییتغ نیا موجب یطبقات و یاسیس و یفکر یتضادها

 افتهی انیپا را حیصح کامال معاهدات ر،ییتغ نیا به استناد با تواند ینم است سابق یاسیس نظام یها برنامه با معارض کامال

 یم اعالم جهان یکشورها به یا هیاعالم در یاریبس موارد در یاسیس نظام نیا خود و کند اعالم را آنها اختتام و کرده یتلق

 یهمکار و یوستگیپ و یالملل نیب جامعه در ستیز و کند اعالم حایصر دیبا ندارد قبول را سابق نظام معاهدات تمام که دارد

 ای تیواقع وجود -2.باشند بندیپا منعقده معاهدات به شان یاسیس نظام رییتغ با کشورها که کند یم طلب را نیا هم با کشورها

 انعقاد موقع در کرده رییتغ که آنچه گرید یعبارت به باشد معاهده یطرفها تیرضا یاساس یمبنا افته،ی رییتغ که یتیوضع

 را طرف تیرضا که است یقرارداد تعهدات شمول کامل رییتغ ر،ییتغ از منظور. است بوده یطرف ای نیطرف تیرضا یمبنا

 قراردادها ثبات و لزوم اصل و کند یم صدق معاهدات همه مورد در رهاییتغ گونه نیا که زیناچ و یجزئ رییتغ نه ساخته معلول

 .(1380خویینی، ) است راتییتغ نیا  تیتثب یبرا

  احوال و اوضاع رییتغ دیتأئ و صیتشخبند سوم: 

 کشور نیچند اگر البته کنند یم دیتأئ و دهند یم صیتشخ خود را احوال و اوضاع نیادیبن رییتغ وجود کشورها موارد اغلب در 

 کشور مانانیپ هم که دارد وجود امکان نیا نباشد اتحاد نیا در گرید یطرف و کنند شرکت یاسیس ای ینظام اتحاد در هم با

 یاسیس احزاب طرف از کشورها درون در دیشا و باشند آن اختتام یمدع و دهند صیتشخ و دارند اعالن آنرا معاهده طرف

 اعالم به توان یم مورد نیا در. شود اعالم یزمان هر در ربوس قاعده به استناد و نیادیبن راتییتغ نیا معاهده، انعقاد مخالف

 مورد در فرانسه هیتوج ای اهیس یایدر کردن یرنظامیغ مورد در 1856 سیپار معاهده مقررات فسخ بر یمبن 1870 در هیروس

 در 1977 بخارست معاهده اختتام سپس و قیتعل مورد در مجارستان اعالم ای 1996 سال در ناتو یائتالف یروهاین از خروج

 براساس یدادگستر یالملل نیب وانید یدگیرس و مداخله به منجر که 1993 سال در دانوب رودخانه بر یسد ساخت مورد

 .دیگرد 1993 سال در وانید به اختالف رجوع نامه موافقت

 کند یم استناد ربوس قاعده به که یکشور موضعبند چهارم: 

 معاهده گرید طرف دارد یم اعالم معاهده از خروج یبرا را خود هیتوج و کند یم استناد ربوس قاعده به که یکشور مقابل در

 یکنسول و کیپلماتید روابط در یرگیت و تنش نیطرف انیم موارد اغلب در. ردینپذ را آن اعمال و کند اعتراض آن به تواند یم

 مورد در کشور نیا چون ران؛یا هیعل عراق جنگ مانند. شود یم مدت یطوالن یجنگها به منجر یموارد در و دهد یم یرو

 رانیا یاسالم یجمهور مقابل در داد قرار مدنظر را احوال و اوضاع نیادیبن رییتغ و کرد استناد ربوس قاعده به ریالجزا قرارداد

 .است نموده رد را آن و کرده اعتراض قاعده نیا اعمال به شهیهم

 به یاسیس یگفتگو و کیپلماتید روابط اثر در کند یم اعتراض قاعده به که یطرف مدت بلند در که دارد  وجود امکان نیا

 یا تازه تعهدات و شود یم سابق معاهده نیجانش دیجد نامه موافقت مورد نیا در و دهد تیرضا دیجد ی نامه موافقت انعقاد

 مذاکره،) اختالفات زیآم مسالمت فصل و حل قهیطر به توسل و کرد دایپ ادامه اختالف اگر اما شود یم جادیا نیطرف یبرا

 یقاض به رجوع زیآم مسالمت چاره راه نیآخر عنوان به دینما حل را اختالف نتوانست زین( وساطت و لهیجم یمساع ای یمردیپا

 .کنند اعالم را خود نظر ت،یوضع قیدق یابیارز با آنها تا دیآ یم شمار به یمنطق یالملل نیب داور ای

 یادعا آزاد مناطق هیقض در فرانسه مثال اند؛ کرده رجوع یالملل نیب یقاض به مورد نیا در که برشمرد توان یم را ییکشورها

 نیب وانید در یدگیرس ای یالملل نیب یدادگستر است ذکر به الزم. کرد مطرح یالملل نیب یدادگستر یدائم وانید نزد را خود

 نیا از که یاثر بدهند هم تیرضا اگر و دهند تیرضا یدگیرس نیا به طرف دو هر دیبا یعنی است یاریاخت یدادگستر یالملل

 (.قراردادها بودن ینصب اصل.) شود یم بار اختالف همان و اختالف نیطرف بر تنها شود یم یناش وانید از صادره حکم

 احوال و اوضاع نیادیبن رییتغ قاعده بر وارده یاستثناهاوم: گفتار س

 قیتعل ای یریگ کناره اختتام، یبرا یموجب عنوان به ربوس قاعده رشیپذ عدم بر اصل الملل نیب حقوق در شد ذکر چنانکه

 :ریز ییاستثنا طیشرا در مگر است معاهده یاجرا
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 .کند مشخص را یمرز معاهده اگر بند اول:

 مورد در رانیا یاستناد موارد. هستند استثنا احوال و اوضاع رییتغ شمول از ینیسرزم معاهدات که میباش داشته توجه دیبا

 به همواره شود ینم ربوس قاعده مشمول ینیسرزم معاهدات نکهیا به استناد با که رود اروند و فارس جیخل گانه سه ریجزا

 نیب تیوامن صلح حفظ یراهها از یکی متحد ملل منشور طبق که نموده استدالل و کرده اعتراض امارات و عراق یادعاها

 یمستثن را مرزها کننده نییتع معاهدات فقط ینیسرزم معاهدات نیب از نیو عهدنامه البته. باشد یم معاهدات به احترام یالملل

 با را آنها و دارند یا ژهیو تیحساس مرزها به نسبت شهیهم دولتها. دولتهاست نیب یعرف قاعده در شهیر امر نیا و است کرده

 .(62 ماده 2 بند الف شق) دهند ینم آن رییتغ به تن یراحت به و کنند یم منعقد خود ندهیآ و حال یمل منافع و تیامن حفظ

 62 ماده 2 بند ب شقبند دوم: 

 یسو از معاهده گرید طرف قبال در یگرید یالملل نیب تعهد هر ای یقرارداد تعهد نقض جهینت ،نیادیبن رییتغ که است یمورد

 ای شده رییتغ نیا موجب خود دینبا احوال و اوضاع رییتغ یمدع تر خالصه انیب به .کند یم استناد رییتغ آن به که باشد یطرف

 الملل نیب و جزا ،یمدن حقوق جمله از یحقوق یها رشته همه در یحقوق اصل نیا.  باشد کرده فراهم را راتییتغ مقدمات

 .دیجو بهره خود نامشروع و خالف عمل از تواند ینم کس چیه که دارد وجود

 م: موارد پذیرش قاعده ربوس و رویه قضایی بین المللیگفتار چهار

 کرده قبول را آن عمل در کشورها هیرو که میکن یم اشاره یموارد به ادامه در میکرد ذکر را ربوس قاعده رشیپذ عدم موارد

 به یعبارت به و کرد استناد ربوس قاعده به مورد نیا در توان یم که معترفند آن به کشورها همه که دارد وجود یموارد یعنی

 و قبول رقابلیغ موارد نیا در اعتراض اصوال. کند ینم اعتراض آن یمدع به یکشور چیه و شده لیتبد یالملل نیب عرف کی

 .است منطق از دور

  بند اول: موارد پذیرش قاعده ربوس

 حقوق یبعض از یخارج یکشور در یدولت آن موجب به که هستند یمعاهدات: یکنسول قضاوت ای ونیتوالسیکاپ معاهدات -1

 یم استفاده یاختصاص حقوق از کشور آن اتباع و شود یم مند بهره است مجازات یاجرا و قضاوت حق آن اهم که تیحاکم

 .کنند

. شد اعالم آن کامل الغاء رانیا دولت توسط قرن کی از بعد اما دیگرد برقرار 1828 یترکمانچا معاهده با ونیتوالسیکاپ رانیا در

 نیا که چرا ندانند ملزم آنها به را خود و فسخ را ونیتوالسیکاپ به مربوط معاهدات ها دولت که است یحقوق و یمنطق اریبس

 به که کرده جادیا یرعادیغ تیوضع کی نیبنابرا. است یمل شئون و تیثیح و استقالل و تیحاکم با یمناف کامال معاهدات

 کشور استقالل گرید بار تواند یم آن یرسم لغو تنها و دارند خود به مختص حقوق داخل اتباع به تینس گانهیب اتباع آن موجب

 حال در اما بود شده منعقد گر سلطه یدولتها با یمعاهدات نیچن کشورها اغلب در چند هر. (1384نصیری، ) کند نیتضم را

 دیجد یدولتها توسط یرسم طور به آنها شتریب بایتقر یول دارد وجود هنوز یموارد اگرچه هستند نادر یمعاهدات نیچن حاضر

 .اند شده الغاء افتهی استقالل

  استقالل از قبل  خودمختار ریغ ینهایسرزم مورد در منعقده معاهدات -2

 یدرموارد .شود واقع دیمف تواند یم آن به کوچک یا اشاره و قرارگرفته بحث مورد کشورها ینیجانش حقوق نظام در مورد نیا

 اثبات یبرا کند یم چپاول خود شرفتیپ یبرا را آن منابع و خاک و آب و دارد تسلط ینیسرزم بر یاستعمار یکشور که

 مثال کند یم منعقد معاهده گرید یکشورها با نیسرزم نیا مورد در استعمارگرانه یها برنامه بردن شیپ و خود تیحقان

 یها گاهیپا ای دهد یم یگرید به یازیامت گرفتن مقابل در بوده آن از یبخش شهیهم که را سلطه تحت نیسرزم از یقسمت

 حق یراستا در مردم یبانیپشت با ها نیسرزم نیا بخشیآزاد یجنبشها اگر حال. کند مستقر آن در را متحدانش و خود ینظام

 و شوند مسلط خود سرنوشت بر و کنند کوتاه کشورشان از را استعمار دست بتوانند و آورند یرو مبارزه به خود سرنوشت نییتع

 تیمسئول الملل نیب حقوق در.است گانهیب کرده لیتحم آن بر استعمار که یمعاهدات به نسبت که شود سیتاس یدیجد دولت
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 منعقد آن مورد در استعمار که سیتاس تازه کشور به نسبت یاثر معاهدات نیا. اند دانسته دیسف لوح ای مطهر لوح را کشور نیا

 .شوند ینم بندیپا معاهدات نیا به کشورها هم عمل در و ندارند کرده

 آمدن شیپ صورت در. است یجاسوس ـ ینظام اطالعات تبادل متضمن که یاسیس ـ ینظام اتحاد به مربوط معاهدات -3

 یاسالم یجمهور دولت انقالب یشورا که است نیا مورد نیا در روشن نمونه باشد نداشته یسازگار اتحاد یمبان با که یرییتغ

 .کرد اعالم شده فسخ را 1326 سال در کایآمر و رانیا نیب منعقده نامه موافقت 1358 سال در رانیا

 یمبنا بر را نیادیبن رییتغ هینظر است داده حیترج 1966 در خود اجالس نیهجدهم گزارش در الملل نیب حقوق ونیسیکم

. ندهد قرار استفاده مورد مطلوب ریغ آثار بودن دارا سبب به را احوال و اوضاع در رییتغ عبارت و سازد یمبتن عدالت و انصاف

 دو ماده نیا بموجب که میکن یم بسنده نکته نیا به تنها نجایا در است شده آورده 62 ماده در نیو عهدنامه در فوق اصل

 طیشرا تداوم معاهده انعقاد هنگام معاهده یطرفها اوال یعنی باشد داشته وجود دیبا فوق اصل تحقق یبرا یماد و یمعنو شرط

 تنها و باشد داشته یاساس و یادیبن جنبه یماد نظر از راتییتغ نیا ایثان و( یمعنو شرط)  باشند داشته منظور را موجود

 .ردیگ قرار فسخ ی مبنا تواند ینم یجزئ طور به تعهدات ینیسنگ

 یالملل نیب ییقضا هیرو در ربوس قاعده رشیپذم: بند دو

 مورد را ربوس قاعده یموارد در یالملل نیب یداور مراجع و یدادگستر یالملل نیب وانید و یالملل نیب یدادگستر یمیدا وانید

. رفتیپذ را ربوس قاعده وجود اصل 1932 سال در آزاد مناطق هیقض در یمیدا وانید جمله از اند داده قرار رشیپذ و توجه

 نیو عهدنامه 62 ماده آنکه ضمن( 1973 سلندیا هیعل انگلستان یدعوا) یریگیماه هیقض در یدادگستر یالملل نیب وانید

 دیجد فنون ثیح از که ییخطرها که کرد استدالل نیچن دانست یعرف حقوق نییتب را احوال و اوضاع رییتغ موضوع

 در مقرر یاجبار تیصالح به مربوط دیق بقا عدم ای بقا با رابطه در تواند ینم است شده سلندیا یاتیح منابع متوجه یریگیماه

 که دهد یم نشان شده ذکر موارد. (1364)حکمت،  شود شناخته احوال و اوضاع نیادیبن رییتغ عنوان به جانبه دو نامه موافقت

 آنرا زین ییقضا هیرو و است شده واقع رشیپذ مورد خاص طیشرا تحت یعرف حقوق در هم و موضوعه حقوق در هم قاعده نیا

 .است رفتهیپذ یطیشرا تحت

 معاهدات یاجرا قیتعل و احوال و اوضاع رییتغگفتار پنجم: 

 ای اختتام یبرا یموجب عنوان به احوال و اوضاع نیادیبن رییتغ به بتواند معاهده طرف کی اگر نیو عهدنامه 62 ماده 3 بند طبق

. کند استناد زین معاهده یاجرا قیتعل یبرا یموجب عنوان به رییتغ به تواند یم نیهمچن کند استناد معاهده از یریگ کناره

 آنکه بدون کند استناد معاهده یاجرا قیتعل یبرا یموجب عنوان به رییتغ به راسا تواند یم است معاهده طرف که یکشور

 هر در کنند منعقد هم با مورد نیا در یاصالح ای یلیتکم نامه موافقت که است یصورت در نیا و شود معاهده اختتام یمدع

 را معاهده یاجرا که رندیگ یم میتصم خود یمل منافع به توجه با مورد هر در و هستند تام تیحاکم یدارا کشورها صورت

 .کنند اعالم را آن اختتام ای کنند معلق

 آن به استناد از انصراف منزله به استناد عدم عهدنامه به توجه با معاهدات حقوق عهدنامه به توجه با ربوس قاعده به استناد عدم

 یبرا یموجب به اتیواقع از یآگاه از پس تواند ینم یکشور چیه که کند یم مقرر نیو عهدنامه 45 ماده مورد نیا در باشد یم

 کهیحال در کند استفاده 62 و 60 مواد ای 50 تا 46 مواد براساس معاهده یاجرا ای معاهده از یریگ کناره و اختتام بطالن،

 .ابدی تداوم تواند یم آن یاجرا ای و بوده مجرا ای معتبر مورد برحسب معاهده که باشد کرده قبول حایصر

 نتیجه گیری

ربوس در حقوق بین الملل تا جایی است که از آن عنوان یکی از اصول کلی حقوقی یاد شده است و به عنوان یک اهمیت قاعده 

قاعده عمومی وارد حقوق موضوعه بیشتر کشورها شده است و رویه قضایی و دکترین نیز به پذیرش آن تمایل نشان داده اند. 

وین در مورد  1969ت بین المللی تدوین و توسعه داده است کنوانسیون مهمترین منبعی که تغییر اوضاع و احوال را در معاهدا

 حقوق معاهدات است.
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براساس این کنوانسیون، برای فسخ یا انصراف از یک معاهده نمی توان به تغییر اوضاع و احوال استناد کرد مگر در صورت 

. شرط اول این است که اوضاع و احوال موجود در تحقق چهار شرط و خارج از این شروط استناد به قاعده ربوس پذیرفته نیست

زمان انعقاد معاهده به طور اساسی تغییر کند. شرط دوم باید تغییر اوضاع و احوال از سوی دولتهای متعاهد پیش بینی نشده 

هارم باشد. شرط سوم این است که حفظ و بقای اوضاع و احوال موجود، مبنای اساسی تراضی دو طرف معاهده باشد. شرط چ

این است که تغییر اوضاع و احوال، حدود و قلمرو تعهدات یک طرف را به طور اساسی دگرگون سازد. شرط آخر این است که 

در نتیجه فسخ یکجانبه معاهده با استناد به قاعده ربوس تنها با وجود شرایط  تعهدات موضوع معاهده کامال اجرا نشده باشد.

 این شرایط وجاهت قانونی ندارد و از درجه اعتبار ساقط است. خارج ازمقرر در عهدنامه وین میسر است و 

 منابع
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حکمت، محمد علی، تاثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی، مجله حقوقی بین  -

 1364، 3المللی، شماره 
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