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Abstract  
International treaty law recognizes the right of the injured party to terminate a treaty 

or suspend it as a result of a breach. This right is based on one of the general 

principles of law, according to which neither party can demand the implementation 

of a contract that the other party has violated. However, with regard to the scope of 

implementation of this principle, the fundamental question is how the treaty should 

have been violated? Article 60 (3) of the 1969 Vienna Convention on the Law of 

Treaties makes this right applicable only in cases of “material breach” of the treaty. 

The present paper, based on a descriptive-analytical method and emphasizing the 

decisions of the International Court of Justice, examines the various dimensions of 

the concept of material breach of the treaty. It argues that the concept of material 

breach is complex and interpretable and, due to its different interpretations, allows 

for differences in its implementation between members of the treaty. 
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 چکیده

دلیرل  معاهرده بر   را در اختتام یا تعلیق اجررا    دهیدانیزمعاهدات، حق طرف  المللنیبحقوق 
. این حق بر پایة یکی از اصول کلی حقروق بنرا شرده اسرت کر  بر        شناسدیمنقض ب  رسمیت 

از طرف دیگر اجرا  قرارداد  را تقاضا کند ک  خود آن را نقض  تواندینمموجب آن هیچ طرفی 
  کر  شودیمکرده است. با این وصف، دربارة حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح 

وین در خصرو    ۱۹۶۹کنوانسیون  ۶۰مادة  ۳معاهده باید ب  چ  صورتی نقض شده باشد؟ بند 
. دانرد یمر   وقوع نقض ماهو  معاهده قابل اجرا هاتیموقعحقوق معاهدات، این حق را تنها در 

ی دادگستر ، المللنیبتحلیلی و با تأکید بر آرا  دیوان  -نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی
کر    کنرد یمر بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهو  معاهرده و مصرادیق آن، اسرتد ل    ضمن 

دلیل کلیت و پیچیردگی قابرل تفسریر    مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهو ، خود ب 
  متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختالف در اجرا  حقروق ناشری از   هاقرائتدلیل است و ب 

 .کندیمه فراهم آن را بین اعضا  معاهد
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 مقدمه  

شود، مفید است، سررآااز خروبی   ک  رعایت میرسد این مطلب ساده ک  قانون تا زمانینظر میب 
ظام حقوقی و قواعد آن از جمل  نظام حقروق  برا  طرح مسئل  باشد. این گزاره در خصو  هر ن

از  یکر یعنروان  بر  ی المللر نیبر نیز معاهدات  المللنیبقابل دفاع است. در نظام حقوق  المللنیب
اساسرنام    ۳۸شرده در مرادة   شرناخت   تیرسرم ب  المللِنیمنابع حقوق ب نیتریو اصل نیترمهم
عرزم و اراده   هرا دولتنشأ اثر واقع شوند ک  م توانندیم ، در صورتی دادگستر یالمللنیب وانید

ب  اجرا  آنها داشت  باشند. در دنیا  جدیرد، معاهردات صررفان منبرع تعهردات برین دول عضرو        
تدوین قوانین موجرود، بر  ابزارهرا      برافزوننیستند، بلک  بسیار  از معاهدات مهم چندجانب ، 

  را در خود دارنرد کر  نسربت بر      اشدهرفت یپذ و اصول و هنجارها  اندشدهقانون ساز تبدیل 
 .(Orakhelashvili & Williams, 2010: 1)اند شدنیاعمال هادولتهم  یا بیشتر 

المللری  بین جامعةدر  هادولتمند کردن رفتار الملل برا  چارچوببا وجود تالش حقوق بین
  و نقض معاهرده  بندیپاموارد  شاهد عدم  و همچنین پایبند  کامل آنها ب  تعهدات خود، در

 درآنهرا   طرح زانیم ک  اندیمیمفاه جمل  از تعهد نقض ود تعه رونیازاهستیم.  هادولتتوسط 

)ناصر   است نبوده کم یالمللنیب نظام رد چ و  یداخل یحقوق  هاستمیس در چ ، گریکدی کنار
ک  نقض شوند، امرا   شوندینمعنوان یک قاعدة کلی، معاهدات منعقد (. ب 2۳4: ۱۳۸۹ ریجانی، 

معاهدات زیاد  وجود دارد ک  ممکن اسرت قواعرد    رونیازانقض معاهده امر  کامالن رایج است. 
نیز همانند سایر تابعان حقوق در خصو  متابعرت و   هادولتباشد یا نقض شود.  شدهآنها نقض 

نیسرتند. هریچ    سازمشکلیا  آورتعجبکدام از این مسائل، اجرا  این حقوق کامل نیستند. هیچ
یرا قررارداد را نادیرده     معاهدهشده طبق عدم پایبند  ب  تعهدات پذیرفت  تواندینمنظام حقوقی 
در  دهیر دانیر زوفصرل اخرتالف و حقروق طررف       حلسازوکارها  حقوقی هانظامبگیرد و همة 

 . (Tams, 2014: 476) کنندیمی نیبشیپبرخورد با نقض تعهد را در قراردادها یا معاهدات خود 
انرد. ایرن     عدم پایبنرد  برا یکردیگر متفراوت    هانمون   حقوقی در نحوة برخورد با هانظام

  یعنری نقرض   بنرد یپابا شکل خاصی از عدم  المللنیبنوشتار، ب  چگونگی مواجهة نظام حقوق 
وین در خصرو  حقروق معاهردات )از ایرن پر ،       ۱۹۶۹. کنوانسیون پردازدیمماهو  معاهده 

ک  متضمن کد جامعی در زمینة حقوق معاهدات است، در خصو  موضروع نقرض    کنوانسیون(
 نیترر دهیر چیپو  نیترر یطو نخود ک  از  ۶۰منبع است و در مادة  نیترمهمماهو  معاهده نیز 

، برا  روشن کردن مفهوم نقض ماهو  و مسائل مربرو  بر    دیآیمشمار این کنوانسیون ب  مواد
، مقرراتی وضع کرده است. درک چیستی نقض ماهو  و مصادیق آن، آثار نقض بر اعتبار معاهده

برا   کوشدیممنظور نیل ب  این مهم، نوشتار حاضر داداة اصلی نویسندگان مقالة حاضر است. ب 
)از این پ ، کمیسریون( در   المللنیبها  کمیسیون حقوق مداق  در متن کنوانسیون و گزارش
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ی دادگسرتر  )از ایرن   المللر نیبر از رویة قضایی دیروان    ریگبهرهخصو  مسئلة مطروح  و با 
پ ، دیوان(، نخست ب  شناخت و معرفی مفهوم کلی نقض و سپ  مفهوم خا  نقض منردرج  

معاهده بپردازد و در ادامر ، مصرادیق نقرض مراهو ،     نقض ماهو  کنوانسیون یعنی  ۶۰در مادة 
 وتحلیل کند.زی و موارد خارج از شمول این نوع نقض را تج اشکال وقوع آن

 

 تحول مفهوم نقض معاهده در گذر زمان
عنروان نقرض مراهو  معاهرده     روند تکاملی مفهوم نقض معاهده در طی زمان ک  در نهایرت، بر   

طری ایرن مردت نسربتان      ۱تاکنون ب  طرول انجامیرده اسرت.   « گروسیوس»شناخت  شد، از زمان 
یق دو رویکرد عمده توسرع  پیردا کررده    طو نی، مفهوم نقض معاهده و آثار آن بر معاهده از طر

اجررا    توانرد یماست. در بین حقوقدانان، همواره بر سر این موضوع ک  صرف تخطی از معاهده 
معاهده را معلق کند یا خاتم  دهد یا اینک  تنها یک تخطی حائز اهمیت، حقوق مندرج در ایرن  

طررف   حدوحصرر یبر   از حرق  ادهعر ، اختالفاتی وجود داشت  اسرت.  اندازدیمماده را ب  جریان 
تضرمین اجررا     ی بررا  المللر نیب سازوکارو دلیل آن را فقدان  کنندیماز نقض دفاع  دهیدانیز

 :Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, 1966) داننرد یمر معاهرده  

254, para. 1) ب  طرف دیگر معاهرده،  . براساس این نگرش، تنها کافی است نقض اتفاق بیفتد تا
مخالفان بر محردود کرردن حرق واکرنش      حق اختتام یا تعلیق اجرا  معاهده را دهد. در مقابل،

حصر  و حدیب  ماهو  یا اساسی اصرار داشتند و اجرا  هانقضصرفان ب  موارد  دهیدانیزدولت 
. طبرق ایرن   ددانسرتن یمر حق خاتم  یا تعلیق اجرا  معاهده را تهدید  بر اصل وفا  بر  عهرد   

ینمر  شمارب جزئی دلیل معتبر  برا  اختتام یا تعلیق اجرا  معاهده  و   سادههانقضنگرش، 
. شرود یمر   جد ، اساسی و ماهو  مشمول حق اختتام یرا تعلیرق معاهرده    هانقضو تنها  دیآ

کر  نقرض    ترر فیر خفو انواع دیگرر نقرض برا درجر       2ماهو  نقضرویکرد جدید، ب  تمایز بین 
عمدة توسرعة   ش، بخحال. با این (Gomaa, 1996: 9)است، منتج شد  ۳)نقض عاد ( و ایرماه

مفهوم نقض ماهو  توسط کمیسیون در بطن تدوین عهدنامة حقوق معاهدات اتفاق افتاد. نقض 
  دو گزارشرگر مخصرو    هرا ترالش کنوانسریون آمرده، مردیون     ۶۰ماهو  آنچنان ک  در مادة 

است. کمیسیون با توج  ب  مرواد   ۱و هامفر  والداک 4تزموری   سرجرالدقیهانامکمیسیون ب  

___________________________________________________________________ 
 این موضوع ر.ک: کاملبرا  شرح  .۱

Draft Convention on the Law of Treaties, prepared by the Research in International Law of the Harvard 
Law School, AJIL, 1935. 

2. “Material Breach” 

3. “Non-Material Breach” 
4. SIR Gerald Fitzmaurice. 

 ۱۹۵۶-۱۹۶۰  هاسالدر طول  ونیسیکمگزارش ب  کمیسیون بود ک  در سالنامة  ۵ثمرة فعالیت و  ارائة 
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در خصو  نقض مراهو    ۵۷مادة   ینوشیپ، 2پیشنهاد  دو گزارشگر مذکور در این خصو 
کنوانسیون دربارة اختتام یا  ۶۰، مادة ۱۹۶۸-۱۹۶۹  وین هاکنفران را تدوین کرد. در نهایت، 

ک  در واقع، بازتعریف همان تعاریف موجود از نقض تعلیق اجرا  معاهده در اثر نقض را پذیرفت 
  ۳قبلی کمیسیون بود.  ینوشیپ ۵۷ماهو  در مادة 

 

 مفهوم نقض ماهوی
دستیابی ب  تعریفی جامع از مفهروم نقرض مراهو  معاهرده، مسرتلزم بررسری مفراهیم وا گران         

  هرر اقردام   ، بر «نقض معاهده»عرفی،  المللنیبمجزاست. در حقوق  طورب « ماهو »و « نقض»
بر  معنری    4«نقرض ». در فرهنگ لغرت، وا ة  شودیممغایر با تعهدات طرفین طبق معاهده گفت  

طررح   ۱2است. در تعریف نقض تعهد، مرادة   ۵«تخلف یا تجاوز از قانون، تعهد، قید یا استاندارد»
نقرض  هنگامی »دارد: مقرر می 2۰۰۱مصوب  المللیبرا  اعمال متخلفانة بین هادولتمسئولیت 
کند، نباشرد،  تعهد مقرر می آنچ شود ک  فعل دولت منطبق با المللی دولت محقق میتعهد بین

مطابق این ماده، مغایرت میان رفتار واقعی دولت با «. فارغ از اینک  منشأ یا ماهیت تعهد چیست
حقروق  دهرد. در  المللی را شکل میداد، نقض تعهد بینرفتار  ک  ب  موجب تعهد باید انجام می

، ۷«المللری عدم اجررا  تعهرد برین   »، از عباراتی نظیر ۶«نقض تعهد»بر اصطالح الملل، عالوهبین
استفاده شرده اسرت کر  همگری      ۹«المللینقض تعهد بین»و  ۸«المللیاعمال مغایر با تعهد بین»

                                                                                                                                        
 شد. رمنتش (A/CN.4/101- A/CN.4/107- A/CN. 4/115- A/CN.4/120-A/CN.4/130)در اسناد 

1. SIR Humphrey Waldock. 

تا  ۱۹۶2  هاسالد شش  گزارش ارائ  داد ک  در سالنامة کمیسیون در والدوک در طول مدت فعالیت خو
 :ترتیب شامل این اسناد بودندمنتشر شد. این گزارش ها ب  ۱۹۶۶

(A/CN.4/144- A/CN.4/156- A/CN.4/167-A/CN.4/177-A/CN.4/183 and A/CN.4/186). 

در آن گزارش، ب  تعریف  ک  گرددیمبر  فیتزموری  ۱۹۵۷کنوانسیون ب  دومین گزارش سال  ۶۰ریشة مادة  .2
 بسیار محدود  از نقض اساسی معاهده پرداخت  بود. برا  مطالعة بیشتر ر.ک:

Second Report on the Law of Treaties by Fitzmaurice, YBILC, Vol.II,1957. 

ظرها  والدوک بوده بیشتر تحت تأثیر ن  ینوشیپ ۵۷کمیسیون در تدوین مادة  رسدیمنظر با این حال، ب 
 Second Report on the Law of Treaties by Waldock, YBILC, Vol. I, 1963 است. برا  مطالعة بیشتر ر.ک:

کنوانسیون »صورت قبلی ب   ینوشیپدر « ها  موجودماده»ها  . تنها تفاوت بین این دو متن این است ک  وا ه۳
 ست.آمده ا ۶۰مادة  ۳بند « الف»در جزء « حاضر

4. “Breach” 
5. “Breach” in: Merriam Webster Dictionary, available at: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/breach 
6. Breach of international obligation or Breach of a commitment or Breach of an engagement. 
7. Non-execution or Non-Performance of International Obligation 
8. Acts Incompatible with International Obligation 
۹. Violation of International Obligation. 



 1681...   1969کنوانسیون  60مندرج در مادۀ  «نقض ماهوی»تحلیل 

هروم  دیوان برا  بیران مف  . (UN Doc. A/56/10, 2001: Art.2, para.7)آنها معانی مشاب  دارند 
قصرور  »با یک تعهد یا قاعدة معین یرا  « ناسازگار»یا « مغایر»نقض تعهد، از عباراتی مانند اعمال 

 ,UN Doc. A/56/10, 2001: Art.12)اسرتفاده کررده اسرت    « در رعایرت تعهردات معاهرداتی   

para.2) برین   بر  آترش   مختلف برا  بیان نقرض  هاقطعنام . شورا  امنیت سازمان ملل، در
 Breach»۱» وا ة،  ها ریدرگ  توقف هاتوافقنام و  ب آتش  هانام موافقتطی از طرفین، تخ

 UN Doc S/RES/2503, 2019: para. 2 - UN Doc)کرار بررده اسرت    بر  معنری نقرض را بر     

S/RES/2428, 2018: para. 14- UN Doc S/RES/2451, 2018: para. 7) . 
ویژه اسناد مرتبط با حقوق محیط زیسرت  ب الملل اصطالح دیگر  ک  در ادبیات حقوق بین

  نیز بر   بندیپااست. در فرهنگ لغت، عدم  2«پایبند  عدم» ی استفاده شده است، وا ةفراوانب  
آمرده اسرت. در حقروق     ۳«قصور یا سرپیچی در پیرو  از چیز  )مانند حکم یا قاعرده( »معنا  

توان گفرت کر  ایرن    حال، می نیابا  الملل، تعریف مشخصی از این اصطالح ارائ  نشده است.بین
 دهرد یمر مفهوم در کل در جایی ک  رفتار دولت در انطبراق برا رفترار تجرویز شرده نباشرد، ر        

( و ب  وضعیتی اشاره دارد ک  در آن، یک عضرو معاهرده اساسران    ۱22۶: ۱۳۹۹  ،ریام)حبیبی و 
ک  توان اجرا را از آن سلب قادر ب  اجرا  تعهدات مقرر نیست، یا اینک  با مشکالتی مواج  است 

المللری، در خصرو    از حقوقردانان برجسرتة برین   « کاسکنمی. »(Bigi, 2009: 133)کرده است 
شردة یرک     معتقد است نقض ب  معنا  تخلف اثباتبندیپاتفاوت میان دو مفهوم نقض و عدم 

کر   دارد، درحرالی دنبال المللی دولت متخلف را ب آور است و مسئولیت بین  الزامامعاهدهتعهد 
کلری، دو   طرور بر  . (Koskenniemi, 1992: 145-146)پایبند  بیشتر مسئلة سیاسی است  عدم

المللی در ارتبرا  اسرت و از لحرا       با مسئلة عدم اجرا  تعهدات بینبندیپاوا ة نقض و عدم 
آن میرزان  شده، ب  لغو ، هر دو ب  یک معنا هستند، با این تمایز ک  کیفیت و نوع تعهدات نقض

الملل مورد توجر  اسرت، در خصرو  عردم پایبنرد       ک  در مقولة نقض تعهدات در حقوق بین
ترر از دایررة نقرض      گسرترده بنرد یعدم پا رةیدا(. ۱۹2: ۱۳۹۸)محمد ،  ردیگینممدنظر قرار 

   و مفهومی است ک  در دل آن جا  دارد.  بندیپااست و نقض شکلی از عدم 
کرار رفتر    بر   4«نقض مراهو  معاهرده  »هده در معنا  خا  در حقوق معاهدات، نقض معا

 ۶«مراهو  »وا ة  ۵عبارت دیگر، نقض مراهو  معاهرده ریشر  در حقروق معاهردات دارد.     است. ب 

___________________________________________________________________ 
1. “Breach of ceasefire” in Doc S/RES/2503; breaches of the Cessation of Hostilities Agreement in Doc 

S/RES/2428; Breach of Commitments in S/RES/2451. 
2. “Non- Compliance”. 
3. Merriam Webster Dictionary, available at: https://www.merriam webster.com /dictionary/ 

noncompliance. 
4. “Material breach of treaty” 

  هاسازمانو  هادولتحقوق معاهدات بین  ۱۹۸۶یون کنوانس ۶۰کنوانسیون حقوق معاهدات و مادة  ۶۰مادة  .۵
 .اندپرداخت ی، اسناد  هستند ک  ب  معرفی این نوع نقض المللنیب  هاسازمانی یا بین المللنیب

6. “Material” 

https://www.merriam/
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 ۳کمیسیون در شررح تفصریلی بنرد     2است. ۱«مهم و قابل توج »صفتی برا  نقض و ب  معنا  
دلیررل انتخراب صررفت  ( بر  ۹۱۹۶کنرونی معاهرردة   ۶۰طررح پیشررنهاد  خرود )مررادة    ۵۷مرادة  

کمیسریون عامدانر  تصرمیم     برا  بیان خصوصیت نقض معاهده اشاره کررده اسرت.   ۳«ماهو »
  Draft Articles on the)بنامرد،  « مراهو  »، 4«اساسری »جرا   گرفت ک  این نوع تخلفات را ب 

Law of Treaties with Commentaries, 1966: 255, para 9)   سری  ب  این دلیل ک  نقرض اسا
ممکن است این مفهوم برداشت شرود کر    « اساسی»بیش از حد محدود و جزئی است و از وا ة 

یمر ، دهدیممستقیم اهداف اصلی و مرکز  معاهده را هدف قرار  طورب تنها نقض مقرراتی ک  
اختتام معاهده از سو  طرف مقابل را توجی  کند، حال آنک  سرپیچی از معاهرده و نقرض    تواند
منظور اجرا  مؤثر موضوع یا هدف معاهرده ضررور  در   یی ک  توسط یک عضو ب هاهمقررسایر 

و در عضویت یک دولت ب  معاهده بسیار مهم بوده است، نیز بایرد بر  طررف     شودیمنظر گرفت  
 Draft Articles on the Law of Treaties)را بدهد    مشابهیهاواکنشمقابل حق اتخاذ چنین 

with Commentaries, 1966: 255, para 9)  بر این اساس، مفهوم نقض ماهو  معاهده فراترر از .
. شرود یماز قلمرو نقض اساسی معاهده  ترگستردهو دایرة شمول آن  رودیممفهوم نقض اساسی 

عبارت دیگر، نقض ماهو  معاهرده، شرامل نقرض اساسری معاهرده )بر  انضرمام سرایر مروارد          ب 
هرر نقرض    رونیر ازا. (Aust, 2010: 96)  ردیر گیبرمنیز در  و این نوع نقض را شودیمذکرشده( 

، اما هر نقض مراهو  ممکرن اسرت ضررورتان نقرض      شودیماساسی، نقض ماهو  معاهده قلمداد 
 اساسی نباشد.

تعهردات  « نقض مراهو  »در خصو  عراق از  ۷۰۷و  ۱44۱  هاقطعنام شورا  امنیت در 
، نقرض جرد  شرمار  از تعهردات     ۷۰۷امرة  قطعن ۱سخن گفت  است. شورا  مرذکور، در بنرد   

  کشرتار جمعری و همچنرین نقرض     هرا سرالح دربارة  ۱۹۹۱( مصوب ۶۸۷مندرج در قطعنامة )
ی انرر   اتمری از سرو  عرراق را     المللر نیبجد  تعهد ب  همکار  با کمیسیون خا  و آ ان  

 UN Doc) را برقررار کررده برود    بر  آترش دانسرت کر     ۶۸۷مقررات قطعنامة « نقض ماهو »

SC/RES/707, 1991: para 1 and UN Doc SC/RES/687, 1991: para 1 ).   ۱در بنرد 
   مرتبطهاقطعنام ک  عراق تعهداتش طبق  ردیگیمنیز شورا  امنیت تصمیم  ۱44۱قطعنامة 

عردم   داردیمبر آن، شورا  امنیت بیان افزون را نقض ماهو  کرده است. ۶۸۷از جمل  قطعنامة 
تعهد و همکار  کامل در اجرا  قطعنامة حاضر از سو  عراق یرک مرورد دیگرر    اجرا  هرگون  

نظرر  بر   .(UN Doc SC/RES 1441, 2002: para 1-4)نقض ماهو  تعهدات تشکیل خواهد داد 
  اچندجانبر  مثابة معاهدة   خود را ب هاقطعنام ک  در موارد مشروح ، شورا  امنیت  رسدیم

___________________________________________________________________ 
1. “important and needing to be considered”, “relevant and significant”. 
2. Oxford Learner Dictionary, available at https://www.oxfordlearnersdictionaries.com /definitionn/amer 

icanenglish/material_2. 
3. “Material” 
4. “fundamental” 

https://www/
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عبارت دیگر، تلقی شرورا ایرن   . ب شودیمون در خصو  آنها اعمال کنوانسی ۶۰ک  مادة  داندیم
  صادره ذیل فصل هفتم منشور ملل ب  معنا  نقض مراهو  منشرور   هاقطعنام است ک  نقض 

  شورا  امنیت با معاهدات چندجانب  و تسر  آثرار و  هاقطعنام خواهد بود. حال آنک  مقایسة 
  مذکور چندان جایگراه حقروقی نردارد. از    هاطعنام قحقوق حاکم بر نقض ماهو  معاهدات بر 

 هرا قطعنام آنجا ک  شورا  امنیت واضع این مصوبات است، این خود شوراست ک  مرجع تفسیر 
 (.۳4: ۱۳۸۱)ساعد،  کندیمخود است و در صورت تخلف از آن تصمیم مقتضی اتخاذ 

 

 مصادیق نقض ماهوی معاهده
مراهو  و حرذف مروارد تردیرد برانگیرز از قلمررو آن،        در تالش برا  شفاف کردن مفهوم نقرض 

کنوانسیون، مصادیق نقض ماهو  را خالصر  کررده و آن را فقرط     ۶۰مادة  ۳کنوانسیون در بند 
نقرض مراهو    »کنوانسریون،   ۶۰مادة  ۳شامل دو گزین  دانست  است. بر این اساس، مطابق بند 

 از: شودیممعاهده ک  موضوع مادة حاضر است، تشکیل 
 )الف( سرپیچی از معاهده ب  طریقی ک  مورد تأیید کنوانسیون حاضر نباشد؛ یا

 «    ک  برا  تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشد.امقرره)ب( تخلف از 
 

 از معاهده به طریقی غیر از موارد مندرج در کنوانسیون . سرپیچی۱

 .UN Doc)اسررت  ۱«سرررپیچی از معاهررده»شررکل نقررض مرراهو ،  نیتررریهیبرردنخسررتین و 

A/CN.4/156 and Add.1-3: 76, para 13)  کر  مرورد تأییرد کنوانسریون      سرپیچی ب  طریقری
« الف»کنوانسیون باشد. جزء  ۶4تا  ۵4حاضر نباشد و خارج از مبانی توجیهی ذکرشده در مواد 

 کلیرة تعهردات  »ک  براساس آن، یکی از دول عضو از عمل بر    ردیگیمموارد  را در نظر  ۳بند 
. کنرد یمر مبنا  د یلی ک  در کنوانسریون تصردیق نشرده اسرت، اجتنراب       در معاهده بر« خود
است ک  ب  تخلف از یک یا چند مقرررة   عبارت دیگر، بند مذکور، نمونة مهمی از نقض ماهو ب 

دارد. بررا  مثرال    در نظرر خا  معاهده محدود نیست و خروددار  از اجررا  کرل معاهرده را     
یا سررپیچی   داندیم اعتباریبدلیل نابرابر ، در جایی ک  دولتی معاهده را ب  سرپیچی از معاهده
  معاهده قصد پذیرش هاطرفیا  شودینمک  رد معاهده از ماهیت آن استنبا  از معاهده زمانی

  از نقض ماهو  ب  مفهوم مندرج در این بند هستند. کمیسیون برا  هانمون ی نداشتند، چیسرپ
در توصیف مصداق نخست نقض ماهو ، قصد تأکیرد برر    2«فسخ»جا  ب  یچیپذیرش وا ة سرپ

نر  لزومران    کنرد یمر ( اشراره  هادولتاین مسئل  داشت  ک  این اصطالح ب  عملکرد ماهو  )رفتار 

___________________________________________________________________ 
1. “Repudiation of treaty” 
2. “Denunciation” 
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تمامی اشکال رسرمی و   بیترتنیبد، فسخ یا اختتام معاهده؛ تا منظور خروجب اقدام رسمی آنها 
کشور  ک  سرعی دارد خرود را از تعهردات معاهرده برهانرد، تحرت        ایررسمی و موجود را برا 

. مجمع عمومی سازمان ملل متحرد و   (A/CONF.39/11/Add.1, 1971: 115) پوشش قرار دهد
دیوان در نظر مشورتی خود در خصو  عواقب حقوقی ادامة حضور آفریقا  جنروبی در نامیبیرا   

مهر  عنوان ضابطة تشخیص سرپیچی از معاهدهبر عملکرد دولت )و ن  اقدام رسمی آن دولت( ب 
با  2۱4۵اظهار کرد مجمع عمومی در قطعنامة  گفت شیپتأیید نهادند. دیوان در نظریة مشورتی 

 U.N. General) ۱«رهرا کررده اسرت   »تأکید بر این موضوع ک  آفریقا  جنوبی )سرپرسرتی( را  

Assembly Resolution 2145 (XXI), 1966: para 3) ع، اعرالم کررد آفریقرا  جنروبی     . در واقر
 ICJ).کنوانسیون رد کررده اسرت    ۶۰مادة  ۳بند « الف»سرپرستی را ب  مفهوم مندرج در جزء 

Rep, 1971: para 95)  ،سررپیچی از معاهرده   »معتقرد برود کر  عبرارت      تروان یمر ترتیب بدین
جهرت  ، شرامل هرگونر  ادعرا  ایرمشرروع     «آن را مجراز ندانرد   ۱۹۶۹صرورتی کر  معاهردة    ب 
(. مسئلة مهم در خصو  بند ۶۹۰: ۱۳۸۳اعتبار ، لغو معاهده یا خروج از آن است )فلسفی، بی

مذکور، اثبات این مسئل  است ک  دولرت عضرو معاهرده را بر  طریقری کر  توسرط کنوانسریون         
کننرده از  کلری، طررف سررپیچی    طورب بینی نشده، رد کرده است ک  این امر ساده نیست. پیش

( بررا   ۶4الری   ۵4)مواد  ی از مبانی اختتام یا تعلیق معاهده مندرج در کنوانسیونمعاهده ب  یک
  دیگرر معاهرده اسرت کر      هاطرف. ب  عهدة طرف یا کندیمتوجی  عدم اجرا  معاهده استناد 

 پرذیر نیسرت و در نتیجر ، نقرض مراهو  ر  داده اسرت      ثابت کنند سرپیچی از معاهده توجی 

(Gomaa, 1996: 26)وندة اسرتیناف در خصرو  صرالحیت شرورا  ایکرائو برین هنرد و        . در پر
پاکستان مدعی شد ک  هند با خوددار  از دادن مجوز بر  هواپیمرا  پاکسرتان بررا       پاکستان،

ونقرل خردمات هروایی    و توافقنامرة حمرل   2شریکاگو  ۱۹44پرواز بر فراز سرزمینش، کنوانسیون 
سو  هند را بر این مبنا قرار داد ک  هنرد  را نقض کرده است. پاکستان نقض معاهده از  ۱۹44۳

از اجرا  معاهده ب  طریقی ک  مورد تأیید کنوانسیون شیکاگو نبوده، سرپیچی کرده است، زیررا  
 4«کنوانسریون شریکاگو  » ۸۹این تعلیق یا ممنوعیت در چارچوب شرایط خا  مندرج در مادة 

پرذیر باشرد   داده است ک  توجی ر  ن است،« اعالم حالت اضطرار ملی»یا « جنگ»ک  مربو  ب  
(ICJ Rep, 1972: para 28)   را بر  یراد داشرت      ۶۰. در مجموع، چنانچ  اهداف و موضروع مرادة

باشیم، یعنی کسب اطمینان از اینک  پایان دادن و تعلیق اجرا  معاهرده، واکنشری محردود بر      

___________________________________________________________________ 
1. “Disavowe” 
2. Chicago Convention on International Civil Aviation of 1944. 
3. 1944 Chicago International Air Services Transit Agreement. 

در صورت بروز جنگ، مقررات این قرارداد مانع آزاد  عمل هیچ : »داردیمکنوانسیون شیکاگو مقرر  ۸۹. مادة 4
ل در مورد هر کشور باشند، نخواهد گردید و همین اص طرفیبکشور متعاهد  خواه داخل جنگ بوده و یا 

 «.عمومی را اعالم و مراتب را ب  شور  اخطار نماید، صدق خواهد نمود العادهفوقمتعاهد  نیز ک  وضعیت 
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صرورت  بایرد بر    مرادة مرذکور   ۳بند « الف»ک  جزء  شودیم  جد  است، احراز هانقض موارد
 .(Dörr & schmalenbach, 2012: 1030)محدود  تفسیر شود 

 

 ی که برای اجرای موضوع یا هدف معاهده اساسی استامقرره. نقض 2
کنوانسیون نهفت  اسرت، آنجرا    ۶۰مادة  ۳بند « ب»بخش مهمی از تعریف نقض ماهو  در جزء 

یا هدف معاهده اساسری اسرت، نقرض      ک  برا  اجرا  موضوع امقررهنقض : »کندیمک  بیان 
نمونة بارز چنین نقضی، عدم ایفرا  برخری از مقرررات معاهرده یرا      «. دهدیمماهو  را تشکیل 

 ۵۷کنوانسیون حاضر و هرم مرادة    ۶۰مادة  م. ه(Villiger, 2009: 742)ایفا  نادرست آن است 
یا موضوع معاهده کمیسیون، در خصو  تفسیر اینک  کدام مقرره برا  اجرا  هدف   ینوشیپ

  ذاتری  هرا  دشواراساسی است، ساکت هستند. مشکل در تفسیر مصداق دوم نقض ماهو  ب  
برر   هرا  دشروار و واضح است ک  این  گرددیبرمتعریف موضوع و هدف معاهده و تعیین آنها نیز 

 «اساسری ». وا ة (Fitzmaurice & Elias, 2005: 128) گرذارد یمر مفهوم نقض ماهو  نیز تأثیر 
در ارتبا  است. بنابراین شایسرت  اسرت ابتردا تعیرین کنریم      « موضوع و هدف معاهده»لزومان با 

 منظور از موضوع یا هدف معاهده چیست. 
 

 موضوع و هدف معاهده .۱. 2

، اما هر کدام واجد معنرا  خرا  هسرتند.    وست یپهمب موضوع و هدف در هر معاهده دو مقولة 
کر   درحرالی  یابنرد،  دست آن ب  معاهده وسیلةب  ک  دارند صداست ک  متعاهدین ق اایتی هدف،

 ذات در معاهده هدف و موضوع (.۷۰: ۱۳۸۵است )فضائلی،  هدف ب  راه و روش رسیدن موضوع،

ینمر و  شرود یمر صورت ضمنی یا صریح( بیان و اساسان همیش  از طریق مقرراتش )ب  است متن
ت  شود. برخی از معاهدات مقرراتی در خود دارند مستقل از شرایط آن معاهده در نظر گرف تواند

شده اسرت، هماننرد    پرداخت طور مشخص ب  ذکر موضوع و هدف معاهده موردنظر ک  در آن ب 
. تشخیص موضوع و هدف در بعضی معاهدات بسریار  (Gardiner, 2015: 213)منشور ملل متحد 

 ،موضوع و هدف معاهده در واقع ،خیک  ب  بیان بر دینمایمساده و در برخی موارد چنان دشوار 
« هردف » تروان یمر کر   درحرالی  .(Buffard & Zemanek, 1998: 342-343)یک معما هسرتند  

بر   « موضوع»  مربو  ب  زبان مقدم  آن تعریف کرد، اما هاشبه کنوانسیون را فراتر از شک و 
چنان مبهم باقی صراحت مشخص شده است، همیی ک  در آنها موضوع ب هاونیکنوانساستثنا  

 (Buffard & Zemanek, 1998: 342-343).  ماندیم

اعضا  معاهده ممکن است در خصو  اینک  چ  چیز موضوع یا هدف یک معاهرده اسرت یرا    
 نظرر اخرتالف اینک  کدام اقدام دولت در راستا  تضعیف موضوع و هدف معاهده است، برا یکردیگر   
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کنوانسریون، خرود    ۶۰مفهوم موضوع یا هدف در مادة  ب  عقیدة کالبر، تدوین فرمول داشت  باشند.
  از عدم تعیین این مفهوم است. ب  عقیدة و ، کشورها مفاهیم مذکور را هر طور ک  صالح انمون 

این مسرئل  در پرونرده در خصرو      .(Fitzmaurice & Elias, 2005: 128) برندیمکار ، ب دانندیم
لی  نیکاراگوئ  مطرح شرد. در قضریة مطروحر ، نیکاراگوئر      نظامی در و ع  نظامی و شب هاتیفعال

را  ۱۹۵۶۱  ایردوستان ، معاهدة دوستی، تجار  و دریرانورد   هاتیفعالمدعی شد آمریکا با انجام 
 ICJ)ک  برا  نیکاراگوئ  بدون شک معاهده دوستان  بود، از هردف و موضروع خرود محرروم کررد      

Rep, 1986: para. 273). ف کردن این مسئل  ک  موضوع و هدف معاهدة مرذکور،  ضمن شفا ندیوا
ن  دوستی در مفهومی کلی »است و «   خا ِ مندرج در معاهدههان یزمدر »اجرا  مؤثر دوستی 

  خرا  آمریکرا و   هرا تیفعالبعضی »آن، در پاسخ ب  ادعا  نیکاراگوئ  تصمیم گرفت ک  « و مبهم
ن حمل  ب  بنادر و تأسیسات نفتی نیکاراگوئر  و نیرز   ن  تمام اقدامات مورد ادعا  نیکاراگوئ ، همچو
کر    شروند یمر عنروان اقرداماتی محسروب    ب  ۱۹۸۵اعالم تحریم کلی تجارت با آن کشور در سال 

. در مقابرل،  (ICJ Rep, 1986: para 275)« معاهده را از موضروع و هردف آن محرروم کررده اسرت     
ی را بر  قردر   المللر نیباراگوئ  از سو  نهادها  دیوان نتوانست مخالفت آمریکا با اعطا  وام ب  نیک

کافی با معاهدة مذکور مرتبط بداند و در نتیج ، آن را اقردامی کر  مسرتقیمان بر  تضرعیف معاهرده       
 .(ICJ Rep, 1986: para. 275) ، تلقی کندشودیممنجر 

دة مرا  ۳بنرد  « ب»مسئلة مورد توج  در اینجا، نحوة ارتبا  موضوع و هدف معاهده با جرزء  
  ک  برا  تحقق موضوع و هدف معاهده اساسی است، بر   امقررهکنوانسیون است ک  نقض  ۶۰

شود و دلیلی برا  اختتام یا تعلیق اجرا  معاهده است. بررا  مثرال اگرر    نقض ماهو  منجر می
ی در قلمررو خرود   المللر نیبر   هرا یبازرسر   شیمیایی مانع هاسالحیک دولت عضو کنوانسیون 

رت بر عملکردش شود، مرتکب نقض ماهو  معاهده شده است، زیرا ر یرم بازرسری   منظور نظاب 
. دیروان  (Aust, 2013: 260)  برا  نظارت بر اثربخشی اهداف کنوانسیون مذکور اسرت  ال یوس

در رأ  مشورتی خود دربارة عواقب حقوقی ادامة حضرور آفریقرا  جنروبی در نامیبیرا دریافرت      
را در نامیبیا را از بین برده  2دامات خا ، موضوع و هدف سرپرستیآفریقا  جنوبی با ارتکاب اق

مجمع عمومی احراز کرد ک  هر دو شکل نقرض مراهو  در ایرن قضری       2۱4۵است و قطعنامة 
عنروان اجررا  حرق اختترام یرک رابطر  در       وجود داشت  است. بنابراین قطعنامة مذکور، باید ب 
–، شناخت  بردیمو هدف آن رابط  را از بین  صورت نقض عمد  و مستمر تعهداتی ک  موضوع

 (ICJ Rep, 1971: paras. 94-95). شود 

___________________________________________________________________ 
1. Treaty of Friendship, Commerce and Navigation (FCN) of 1956 between the United State and 

Nicaragua. 

سرپرسرتی در واقرع و در حقروق یرک توافرق      » :ضری  اظهرار کررد   این  ق . دیوان درخصو  ماهیت سرپرستی در2
 .ICJ Rep, 1962: 330 «.را دارد ی است ک  ویژگی یک معاهده یا کنوانسیونالمللنیب
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، نکرات قابرل ذکرر  وجرود     ۱در بند مرذکور « موضوع یا هدف»کاررفت  در خصو  شکل ب 
ممکن است بر  اشرتباه نشران دهرد کر  در معاهرده یرک         این عبارت دارد. نخست، شکل مفرد

یر مقررات برتر  دارد و اگر آن یک مورد نقض نشود، هریچ  موضوع و هدف وجود دارد ک  بر سا
  تفسیر شده اگون ب و دیوان  هادولتخوشبختان  این عبارت در رویة  نقض ماهو  وجود ندارد.

 ,Gomaa)است ک  ممکن است بیش از یک موضوع یا هردف در معاهرده وجرود داشرت  باشرد      

یمر اروس بین مجارستان و اسرلواکی مترذکر   ناگیم-در قضیة پرو ة گابچیکو دیوان .(28 :1996
منظرور    مشترک بر  گذار یسرمامنعقده بین دو کشور، صرفان یک طرح  ۱۹۷۷ک  معاهدة  شود

تولید انر   نیست، بلک  اهداف دیگر  از جمل  کنترل سیل، حفاظت از محیط زیست و قابلیت 
حقرق تمرامی اهرداف منردرج در     را نیز مدنظر قرار داده و قصد طرفین بر ت کشتیرانی در دانوب
مندرج در جزء « موضوع یا هدف»دوم، عبارت  (ICJ Rep, 1997: para 135).معاهده بوده است 

معاهده است کر  در  « هدف»از « موضوع»کنوانسیون، اولین مورد تفکیک  ۶۰مادة  ۳بند « ب»
  هرا گرزاره عنروان  این بند ذکر شده و این تنها جایی است ک  کنوانسیون، این دو مفهوم را بر  

موضروع و هردف   »، حال آنک  در سایر مرواد کنوانسریون، ذکرر    ردیگیممجزا از یکدیگر در نظر 
تفراوت در کراربرد    2.شوندیمعنوان یک ضابطة واحد، مالک ارزیابی واقع در کنار هم ب « معاهده

در بنرد مرذکور   این معنا ک  کنوانسریون   ب ، شودیممفاهیم مذکور در این بند هدفمند ارزیابی 
جهت ارزیرابی   ترمنعطفنوعی در تالش است تا از الگو  قبلی خود فاصل  بگیرد و یک مالک ب 

صرورت کر  نقرض    . بردین (kritsiotis, 2018: 296)احراز وقوع نقض ماهو  معاهده ارائر  کنرد   
   ک  صرفان برا  تحقق موضوع ضرور  است، در دامنة شمول تعریف نقض مراهو  قررار  امقرره

طورک  تخلف از مقرراتی از معاهده ک  برا  اجررا  هردف معاهرده اساسری اسرت،      گیرد، همان
 . شودیمکنوانسیون  ۶۰مادة  ۳بند « ب»مشمول تعریف نقض ماهو  ب  مفهوم مندرج در جزء 

 

 مقررات اساسی برای تحقق موضوع یا هدف معاهده .2. 2

ز معاهده است ک  از طریرق اجررا  آنهرا،    گفت آن قواعد  ا توانیمدر توصیف مقررات اساسی 
و اگر نقض شود، اجرا  معاهده را فاقد نفع بررا  طررف    شودیمموضوع یا هدف معاهده محقق 

برا  اجرا  موضوع و هدف معاهرده اساسری   « استرداد»استرداد،  نامةموافقت. در کندیممقابل 
را ک  بررا  اجررا  موضروع و     اگر یک طرف از استرداد مجرمان خوددار  کند، مقرراتی است و

 هدف معاهده اساسی است، نقض کرده است. 

ممکن است تصور شود ک  همة مقررات معاهده اساسی است ک  در این صرورت، نقرض هرر    
___________________________________________________________________ 

1. “The Object or Purpose” 

در کنار یکدیگر « موضوع و هدف»کنوانسیون ک  در آن مفاهیم  ۵۸و  4۱-۳۳-۳۱-2۰-۱۹-۱۸ر.ک: مواد  .2
 است.آورده شده 
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، ولی اگر در کنار مقررات اساسی معاهده کر   دهدیما  از معاهدة نقض ماهو  را تشکیل قاعده
، مقررات دیگر  در معاهرده باشرد   ردیگیمهدف شکل  از پیوستگی آنها راه وصول ب  موضوع یا

ک  ضمن ارتبا  با موضوع یا هدف معاهده، بررا  تحقرق آنهرا ضررور  نیسرت، اگرچر  مسریر        
، نقض ایرن دسرت  از مقرررات مشرمول     «موضوع یا هدف»دستیابی را میسر سازد، طبق ضابطة 
. برا ایرن حرال،    شودینمون کنوانسی ۶۰مادة  ۳بند « ب»نقض ماهو  ب  مفهوم مندرج در جزء 

شامل نقض مقررات کمکی، اما مهم برا  دولرت عضرو نیرز باشرد      تواندیمنقض ماهو  معاهده 
(Aust, 2010: 96)مهم امقررهعنوان مقررة کمکی ممکن است توسط یک دولت عضو ب  . یک  

ی بررا   و اساسی جهت اجرا  مؤثر معاهده در نظر گرفت  شود، چنانچ  مقرررة مروردنظر عرامل   
 Draft Articles on the Law of Treaties with)عضویت طرف مذکور در معاهرده شرده باشرد    

Commentaries, 1966: 255, para. 9)       ، برا  مثرال ممکرن اسرت حتری اجررا  شرر  داور .
وفصل اختالفات در اساسی تلقی شود. در مجموع، مقررات با خصیصة کمکی همچون شر  حل

انرد، بررا  اجررا  موضروع و هردف معاهرده       دیگر ک  دارا  ویژگی فرعی یک معاهده با موضوع
رو نقرض  اختالف ن  هدف و ن  موضوع معاهده است. ازاین وفصلحل، زیرا شودینماساسی تلقی 

کر  ثابرت شرود،    و فقط درصرورتی  دهدینمطور خودکار نقض ماهو  تشکیل چنین مقرراتی ب 
ن مقرراتی را برا  اجرا  موضوع و هدف معاهده اساسی طرف دیگر در زمان انعقاد معاهده چنی

. در ایر ایرن  (Dörr & schmalenbach, 2012: 1031) دهدیم، نقض ماهو  تشکیل دانست یم
همچرون   الملرل نیبر ، جبران خسارت نقض مقررات کمکی از طریق سایر قواعرد حقروق   صورت

  قابل پیگیر  است.ی المللنیبی دولت و حقوق عرفی المللنیبقواعد مسئولیت 
نکتة حائز اهمیت دیگر در خصو  این بند آن است ک  نقض ماهو  باید برخاست  از نقض 
مقررات اساسی معاهدة مشترک و مورد اختالف بین اعضا باشد و ن  از نقض مقرررات معاهردات   

خرود در پرونرده در    ۱۹۹۷عرام. دیروان در رأ  سرال     الملرل نیبر مرتبط یا سایر قواعد حقروق  
صراحت بر این یافت  مهر تأیید نهاد. دیوان در مورد آن ناگیماروس ب  -صو  پرو ة گابچیکووخ

محیطری  بخش از استد ل مجارستان ک  براساس نقض سایر معاهدات همچون معاهدات زیست
عرفی بنا شده بود، بر این براور اسرت کر  فقرط نقرض مراهو  خرود          المللنیبو مقررات حقوق 
حرق   دهیر دانیر ز  هرا طررف الف توسط یک دولت عضوِ آن معاهده بر  سرایر   معاهده مورد اخت

عنوان مبنایی برا  اختتام یا تعلیرق اجررا  همران معاهرده تکیر       دهد تا ب  نقض معاهده ب می
عرفی از طریق اتخاذ اقردامات خرا     المللنیبکنند. نقض قواعد سایر معاهدات یا قواعد حقوق 

، اما این موضروع مبنرایی بررا  پایران     شودیمولت متضرر توجی  مانند اقدامات متقابل توسط د
 (ICJ Rep, 1997: para. 106). دهدینمدادن ب  معاهده طبق حقوق معاهدات تشکیل 
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 میزان نقض
ک  آیرا هرر میرزان نقرضِ )جزئری یرا شردید(         شودیمدر خصو  نقض ماهو ، این مسئل  مطرح 

؟ دهرد یمر کنوانسریون را تشرکیل    ۶۰در مرادة   مقررات اساسی، نقض ماهو  بر  مفهروم منردرج   
کنونی( بیان کرد ک  طبق تصمیم  ۶۰)مادة  ۵۷در تفسیر خود از مادة  المللنیبکمیسیون حقوق 

گرفتر   اعضا حق اختتام و تعلیق معاهده باید محدود ب  موارد  شود ک  نقرض صرورت   القولمتفق
 ,Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries و جد  باشد دارا  ماهیت مهم

تنها مقرره نقض شده، بلک  . برخی معتقدند این بیان کمیسیون بیانگر آن است ک  ن  (255 :1966
  جزئری مقرررات اساسری    هانقضرو شدت خود  نقض نیز در تحقق نقض ماهو  مهم است. ازاین

یرد نظرر خرود بر  حکرم داور  در      . این عرده بررا  تأی  دیآینمحساب یک معاهده نقض ماهو  ب 
یمر  الملرل نیبر کنند و آن را همراستا با بیان کمیسیون حقوق آریکا اشاره می-پروندة داور  تاکنا

ی جزئر »یا « جد  و شدید»این رویکرد این است ک  تعیین اینک  چ  چیز نقض  . مشکلی ک دانند
در کنوانسریون و تفاسریر    است، یک ارزیرابی ذهنری از مسرئلة مرذکور اسرت کر       « و نسبتان جزئی

  برا  چنین تمایز  وجود اشدهتوافقب  آن تصریح نشده است. هیچ معیار  ۶۰کمیسیون از مادة 
  اآسرتان  از چنران اهمیرت و    ۶۰ب  باور ما، شرو  مقرر در توصیف نقض ماهو  در مرادة   ۱ندارد.

همرین دیردگاه از سرو     ک  شدت نقض را در معیارها  موصوف در نظر داشت  اسرت.   برخوردارند
شدت نقض معاهده در مفهروم مقرررة    کندیمکاسکنمی نیز مورد توج  واقع شده است. و  اظهار 

در  جرز مستتر است ک  بنابر آن، اختترام معاهرده یرا تعلیرق اجررا  آن       ۶۰مادة  ۳مندرج در بند 
همچنین سریما  . (Koskenniemi, 1992: 138) باشد، قابل استناد نیست« ماهو »ک  نقض، زمانی

، آنهرا  کننرد یمکنوانسیون صحبت  ۶۰در مورد مادة  هادادگاهمعمول وقتی  طورب معتقد است ک  
گون  همان رونیازا. رندیگیمو شدید در نظر  عنوان نقض جد نقض ماهو  مقرر در این ماده را ب 

 (Simma, 1970: 61).، نقض مراهو  اسرت   «هر نقض مقررات...»، دهدیمنشان  ۶۰ک  ظاهر مادة 
 کندیمو صرفان این مسئل  را مطرح  پردازدینمبند ب  موضوع تخلفات جزئی از مقررات اساسی  نای

اسرت یرا نر ؟ آشرکارا      رگذاریتأثک  نقض )خواه کوچک یا بزرگ( بر اجرا  هدف و موضوع معاهده 
ی مقرررات   و تفسیر آن بیانگر آن است ک  نقرض مراهو  منحصرران متکری بر  ویژگر       ۶۰متن مادة 

عنوان معیار  مجرزا در تحقرق نقرض مراهو  در     است و درج  یا شدت خود  نقض را ب  شدهنقض
کنوانسریون وفرادارتر    ۶۰  مرادة  هرا  پردازعبارتباید ب   ن. بنابرای(Klabbers, 2013: 63) برندارد

___________________________________________________________________ 
این امکان وجود دارد ک  اطراف معاهده با تراضی یکدیگر مصادیق نقض شدید مقررات را در معاهده مشخص  .۱

پروتکل الحاقی  ۸۵و  ۱۱  چهارگانة  نو و مواد هاونیکنوانس ۱4۷و  ۱۳۰، ۵۰،۵۱کنند. برا  نمون  در مواد 
بشردوستان  محسوب شده و  لمللانیباول، موارد  مشخص شده ک  اگر نقض شوند، نقض فاحش حقوق 

 .شوندیم« یا محاکم  کن یا مسترد کن»کنوانسیون مذکور مشمول اصل  ۱4۶و  ۱2۹، 4۹،۵۰مواد   طبق
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بررا   سبب اینک  دربردارندة یک معیار هدف اسرت و آن وقروع نقرض مقرراتری اسرت کر        بود، ب 
  موضوع و هدف معاهده اساسی است.

 

 اشکال وقوع نقض ماهوی
  نقرض تعهردات در حقروق مسرئولیت     بنرد طبقر  از  وقروع نقرض مراهو     کلی، اشرکال  طورب 
 Draft) . دهدیمماهو  ب  دو شیوة فعل یا ترک فعل ر   ض. نقکندیمی دولت پیرو  المللنیب

Articles of States for Internationally Wrongful Acts, 2001: Art 2)ک  دولت عضرو  . زمانی
ب  طریق خاصری همچرون تعهرد بر       رودیماز آن انتظار  ک یدرحالمعاهده نقش منفعلی دارد، 

. این مسرئل  در پرونردة   افتدیمنتیج  یا رفتار عمل کند، نقض ماهو  از طریق ترک فعل اتفاق 
  نشران  بندمیتقسل کورفو نمونة خوبی از این تأیید شد. دیوان در قضیة کانا۱۹4۹کانال کورفو 

شده، زیرا وجود مین در کانرال را اعرالم    فعلداد و بیان کرد آلبانی مرتکب نقض از طریق ترک 
از طرف دیگر، در همین زمان دیوان دریافت ک  انگلستان نیز بابرت حرذف مرین از     .نکرده است

 :ICJ Rep, 1949طریق فعل شده است    سرزمینی کشور آلبانی، مرتکب نقض مقررات ازهاآب

para. 22)).   در پروندة مربو  ب  کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایا ت متحده در تهران، دیروان
از طریق رفتار مقامات ایرانی همچون خوددار  از اتخاذ اقدامات پیشگیران  در حمل  ب  سرفارت  

کب نقض جد  تعهرداتش طبرق مرواد    دریافت ک  ایران مرت کنندگانحمل آمریکا، عدم تعقیب 
کنوانسریون   ۳۶و  ۵روابرط دیپلماتیرک و مرواد     ۱۹۶۱کنوانسیون  2۹و  2۷، 2۶، 2۵، 24، 22

. در قضیة نامیبیا، در احراز اینکر  آفریقرا    (ICJ Rep, 1980: 66-67)روابط کنسولی شده است 
کر  ایرن کشرور    دیوان ب  بیان ایرن نکتر  بسرنده کررد      جنوبی مرتکب نقض ماهو  شده است،

عنوان بخش ک  ب  ۱  مربو هاگزارشنتوانست  است ب  تعهدات خود در خصو  نظارت و ارائة 
. نقرض  (ICJ Rep, 1971: para 104)اساسی حکم سرپرستی در نظر گرفت  شده بود، عمل کند 

. ماهو  از طریق فعل نیز شامل ارتکاب اقداماتی است ک  طرفین تعهد ب  خوددار  از آن دارند
صرراحت توسرط معاهرده منرع     بنابراین نقض در نتیج  اقداماتی مغایر با مقررات معاهده خواه ب 

. در قضیة نیکاراگوئ ، دیوان دریافت ک  تحریم ایجادشرده توسرط   افتدیمشده باشد یا ن ، اتفاق 
  هرا یکشتجمهور آمریکا ورود ک  ب  موجب آن رئی  ۱۹۸۵می  ۱رکن اجرایی آمریکا مصوب 

برین  ۱۹۵۶راگوئ  ب  بنادر ایا ت متحده را ممنوع کرد، اقدامی خالف مواد معاهدة دوسرتی  نیکا
  از وقوع نقض از طریق انجام اعمال اجرایی مغرایر برا   انمون دو کشور را تشکیل داد. این اقدام، 

 .(ICJ Rep, 1986: para 275) دیآیمشمار معاهدة قبلی ب 

 
___________________________________________________________________ 

1. Article 6 of the Mandate contained an obligation to make an annual report of the Council of the League 

of Nations.  
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 عاهدهم موارد خارج از شمول نقض ماهوی
عدم رعایت مقررات معاهرده   نقض ماهو  معاهده باید از عدم اجرا  موج  معاهده متمایز شود.

دلیل وجود شرایطی بررسی موارد  ک  ب  رونیازا. شودینمدر همة موارد ب  نقض معاهده منجر 
، مهرم  شرود یمر عنوان نقرض معاهرده   خا ، مانع متخلفان  شدن عمل و در نتیج ، تلقی آن ب 

بعضی از این موارد، ب  نقض ماهو  اختصا  دارد. برا  مثرال چنانچر  معاهرده مبرانی      ۱ت.اس
دیگر  برا  سرپیچی از آن مقرر کرده باشد، چنین سرپیچی طبق کنوانسریون، نقرض معاهرده    

. در مقابل، برخی موارد رافع وصف متخلفانة عمل نیز وجود دارد ک  مربو  بر   دهدینمتشکیل 
ست. چنانچ  عدم اجرا  تعهد ب  موجب شرایطی ک  مرانع متخلفانر  برودن    مطلق نقض تعهد ا

از جملر  طبرق    الملرل نیبر یا ب  موجب اقدامات اتخاذ  مطرابق برا حقروق     شودیمرفتار دولت 
آن، یک معاهده ممکرن   برعالوه .دیآینمحساب منشور ملل توجی  شود، نقض ماهو  معاهده ب 

دلیل در جریان اجرا  آن مقرر کند. وقوع چنین اقداماتی ب  است امکان وقوع اقدامات خاصی را
عنوان عامل مخررب روابرط   ب  تواندینمی آن از سو  دول عضو در زمان انعقاد معاهده، نیبشیپ

، امکران داشرت آن اقردامات نقرض     صرورت بین اعضا  معاهده تلقی شود، هرچند در ایر ایرن  
شرده در  جز طررق معرین  . اجرا ب  روشی ب (Gomaa, 1996: 47) دهدماهو  معاهده را تشکیل 

. (Shabtai, 1989: 59)حسراب آیرد   معاهده نباید الزامان در نگاه ابتدایی، نقض شرو  معاهرده بر   
عدم اجرا  تعهدات معاهده در نتیجة ظهور قاعدة آمره، از دیگر موارد  است ک  در آن شررایط  

 از نقض ماهو  معاهده صحبت کرد.  توانینم

 

 گیریجهنتی
کنوانسریون   ۶۰نقض ماهو  ک  در حقوق معاهدات ریش  دارد، نهاد  حقوقی است کر  در مرادة   

در خصو  حقروق   ۱۹۸۶کنوانسیون  ۶۰وین در خصو  حقوق معاهدات )همچنین مادة  ۱۹۶۹
ی( از آن نام برده شرده  المللنیب  هاسازمانی یا بین المللنیب  هاسازمانو  هادولتمعاهدات بین 

. اهمیت شناخت مفهوم نقض مراهو  در ایرن اسرت    دیآیمشمار ست و موضوع اصلی این ماده ب ا
ک  این نوع نقض، شر  مقدماتی برا  اجرا  هر دو واکنش اختتام یرا تعلیرق اجررا  معاهرده در     

حقوق معاهدات، ما را ب  تعریفری مسرتقل    مادة مذکور است. بررسی اسناد کمیسیون و کنوانسیون
صفتی است برا  توصیف نقض ک  سبب تمرایز آن  « ماهو . »رساندینم« نقض ماهو »از عبارت 
. نقض براساس وا ة مزبور، ب  معنا  نقضی است ک  جد ، مهرم، شردید و   شودیم هانقضاز سایر 

___________________________________________________________________ 
تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت (. »۱۳۸۹این موضوع ر. ک: ناصر   ریجانی، نغم  ) برا  مطالعة بیشتر .۱

 .2۳۳-2۵۶،   42، ش یالمللنیبمجلة حقوقی ، «یالمللنیبی دولت در توجی  عدم ایفا  تعهدات المللنیب



 1401زمستان ، 4، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1692

  ک  اجرا  معاهرده را ناکرام گرذارد و معاهرده را از هردف عینری و       اگون ب شایان مالحظ  باشد، 
صررفان  « مراهو  »حرال، هرگونر  تفسریر وا ة     نیر اتهی سازد. با  دهیدانیز  دولت کارکرد خود برا

 رونیر ازادر فهم و احراز این نوع نقض خواهد بود.  هادولتبراساس معنا  لغو  آن سبب گمراهی 
کنوانسیون، این نوع نقض را بر    ۶۰مادة  ۳در تالش برا  شفافیت بیشتر مفهوم نقض ماهو ، بند 

ی از معاهده خارج از مجوزها  کنوانسریون و تخطری از یرک مقررره یرا مقرررات       دو شکل سرپیچ
 ۶۰. در راستا  اهرداف مرادة   کندیماساسی و ضرور  برا  تحقق موضوع یا هدف معاهده معرفی 

کنوانسیون وین، هیچ نوع نقض ماهو  فراتر از این دو گزین  وجود نردارد و هرر نقضری کر  واجرد      
باشد، فارغ از درجة شردت آن )خرواه نقرض مراهو       گفت شیپصادیق شرایط مندرج در یکی از م

، مروارد  را در نظرر   «الف». جزء ردیگیمجزئی باشد یا شدید(، در دایره شمول نقض ماهو  قرار 
در معاهرده برر مبنرا     « کلیة تعهدات خود»ک  براساس آن، یکی از دول عضو از عمل ب   ردیگیم

کنرد، بنرابراین شرامل هرگونر  ادعرا       نشده است، اجتنراب مری  د یلی ک  در کنوانسیون تصدیق 
 ، لغو معاهده یا خروج از آن است. در احرراز ایرن نروع نقرض، عملکررد      اعتباریبایرمشروع جهت 

ی دولرت  شرکل و ن  لزومان اقدام رسرمی و   ردیگیمماهو  دولت )رفتار دولت(، مالک تشخیص قرار 
ی در واقرع از  ولر عضو معاهرده اسرت؛    کندی ادعا دولتاست  ممکنجهت فسخ یا خروج از معاهده )

مرادة   ۳بنرد  « ب»بخش مهمی از تعریف نقض ماهو  معاهده در جرزء   (.کندیممعاهده سرپیچی 
کنوانسیون مقرر شده است. عدم ایفا یا ایفا  نادرست برخی مقررات معاهرده در زمررة چنرین     ۶۰

  ذاتری مربرو  بر  تعیرین     هرا  دشواره ب  نقضی است. اولین مشکل در تفسیر و اجرا  این مقرر
طرور معمرول مفراهیم موضروع و هردف      . کشورها بر  گرددیبرمدر یک معاهده « موضوع یا هدف»

. رنرد یگیمر کرار  کنرد، بر   کر  منافعشران ایجراب مری     گون آنمعاهده را براساس صالحدید خود و 
  شرایان  هرا چرالش   اساسی جهت تحقق موضوع یرا هردف معاهرده، از دیگرر     هامقررهتشخیص 
بر مفهوم نقض ماهو  و احرراز آن   ها دشوارو واضح است ک  این  هاستدولت  روشیپمالحظة 
کر  براسراس تفسریر کمیسریون از      دیر نمایمر  ترر دهیر چیپ. ایرن مسرئل  آنگراه    گذاردیمنیز تأثیر 

فرعی و کمکری    اصلی، بلک  مقررات هامقررهتنها کنونی(، ن  ۶۰)مادة  ۵۷نهایی مادة   ینوشیپ
اساسی قلمداد شوند، چنانچ  وجود همین مقررة فرعی، عراملی بررا  عضرویت یرک      توانندیمنیز 

 وفصرل حرل دولت ب  آن معاهده جهت تحقق موضوع و هدف معاهده بوده باشرد؛ همچرون شرر     
  ناصواب یا تفسریر  هابرداشتاختالفات در یک معاهده. در چنین وضعی، محتمل است ک  در اثر 

ی فراهم شود. با وجرود ایرن،   المللنیبع نقض ماهو  معاهده، موجبات تزلزل حقوق قرارداد  موس
  احرراز  هرا  دشروار کنوانسریون، هرم از    ۶۰در تحلیل نهایی، باید گفت ک  مزایا  اجررا  مرادة   

منظرور  مصادیق نقض ماهو  و هم از خطر سوءاستفاده از مفهوم نقض توسط اعضرا  معاهرده بر    
یمر همچنران   ۶۰  ک  دیگر موافق منافعشان نیست، بیشتر است و مرادة  امعاهدهلیق خاتم  یا تع

 در جلوگیر  از فروپاشی کامل ر یم معاهده در اثر نقض ماهو  مفید واقع شود.   تواند



 1693...   1969کنوانسیون  60مندرج در مادۀ  «نقض ماهوی»تحلیل 

 منابع

 . فارسی۱
 هاالف( کتاب

 نو.   ، چ دوم، تهران: فرهنگ نشرمعاهدات المللنیبحقوق (، ۱۳۸۳اهلل ). فلسفی، هدایت۱
 

 ب( مقاالت
، «فرات برجرام  تالفصرل اخ وماهیت سازکار حرل »(، ۱۳۹۹)مصطفی  ،امیر  همایون؛، حبیبی. 2

  .۱2۱۵-۱2۳۸،   ۳ش  ،۵۰دورة  ،مة مطالعات حقوق عمومیفصلنا
شورا  امنیت از منظر توسل بر    ۱44۱و  ۶۸۷، ۶۷۸  هاقطعنام رابطة »(، ۱۳۸۱. ساعد، نادر )۳

 .۳4-۳۸،   2، ش رسانی حقوقیاطالع، «ر  عراق در خلع سالحزور در صورت عدم همکا

 ،«آن برر  وارد کلری  شررو   و زنران  علی  تبعیض رفع کنوانسیون» (،۱۳۸۵) . فضائلی، مصطفی4
 .۵۷-۱۱۰   ،۳4 ش ،یالمللنیب حقوقی خدمات دفتر حقوقی مجلة

وفصرل  کارها  حرل مقایسة آیین مقابل  با عدم پایبند  برا سرازو  »(، ۱۳۹۸. محمد ، عقیل )۵
فصرلنامة مطالعرات   ، «یطر یمحسرت یزی دولت در معاهردات  المللنیباختالفات و مسئولیت 

 .۱۷۱-2۰۵،   ۳، دورة یازدهم، ش حقوقی

ی دولرت  المللر نیبر تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت »(، ۱۳۸۹. ناصر   ریجانی، نغم  )۶
 .2۳۳-2۵۶   ،42، ش یالمللنیبة حقوقی مجل، «یالمللنیبدر توجی  عدم ایفا  تعهدات 

 

 . انگلیسی2
A) Books 
1. Aust, Anthony )2010(, Handbook of International Law, Cambridge, Cambridge 

University Press. 
2. Aust, Anthony (2013), Modern Treaty Law and Practice, Cambridge, Cambridge 

University Press, third edition,  
3. Dörr, Oliver & Schmalenbach, Kirsten (2012), Vienna Convention on the Law of 

Treaty, Germany, springer Berlin Heidelberg. 
4. Fitzmaurice, Malgosia & Olufemi Elias, (2005), Contemporary Issues in the Law 

of Treaties, Netherland, Eleven International Publishing. 
5. Gomaa, Mohammed M. (1996) Suspension or Termination of Treaties on 

Grounds of Breach, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers. 
6. Richard K, Gardiner (2015). Treaty interpretation, London, Oxford University Press. 
7. Orakhelashvili, Alexander & Williams, Sarah (2010), 40 Years of the Vienna 

Convention on the Law of Treaties, London, BIICL. 
8. Shabtai, Rossene (1989), Development in the Law of Treaties 1945-1986, 



 1401زمستان ، 4، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1694

Cambridge, Cambridge University Press.  
9. Shabtai, Rossene (1989), Development in the Law of Treaties 1945-1986, 

Cambridge, Cambridge University Press.  
10. Villiger , Mark Eugen (2009), Commentary on the 1969 Vienna Convention on 

the Law of Treaties, Netherland, BRILL. 
 
B) Articles 
11. Buffard. Isabelle & Zemanek. Karl (1998), “The Object and purpose” of a 

Treaty: An Enigma?”, Austrian Review of International & European Law, Vol. 
3, Issue 1, pp. 311-343. 

12. Bigi, Giulia (2009), “Draft Non-Compliance Procedure under the 2001 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants”, in: Tullio Treves et.al 
(Eds), Non- Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of 
International Environmental Agreements, The Hague, The Netherlands: T.M.C. 
Asser Press, pp.121-135. 

13. Bing Bing, Jia (2010), “The Relations between Treaties and Custom”, Chinese 
Journal of International Law, pp 81-109. 

14. Kalbbers, Jan (2013), “The Law of Treaties”, in: J, Klabbers, International Law, 
Cambridge University Press, pp. 41-71. 

15. Koskenniemi, Martti (1992), “Breach of Treaty or Non-Compliance? Reflections 
on the Enforcement of the Montreal Protocol”, Yearbook of International 
Environmental Law, Vol. 3, Issue. 1, pp. 123-162. 

16. Kritsiotis, Dino (2018), The Object and Purpose of a Treaty’s Object and 
Purpose, Cambridge University Press, pp. 237-302. 

17. Sicilianos, linos-Alexander (1993). "The Relationship between Reprisals and 
Denunciation or Suspension of Treaty", EJIL, Vol. 4, pp. 341-359. 

18. Simma, Bruno (1970), Reflections on Article 60 of the Vienna Convention on 
the Law of Treaties and Its Background in General International 
Law." Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht 20, No. 1-2, pp. 5-83. 

19. Tams, Christian J (2014), “Treaty Breaches and Responses”, in: Tams, Christian 
J, Tzanakopoulos, Antonios and Zimmermann, Andreas, Research Handbook on 
the Law of Treaties, Edward Elgar publishing, pp. 476-504. 

20. Tyagi, Yogesh (2009), The Denunciation of Human Rights Treaties, British 
Yearbook of International Law, Vol. 79, Issue 1, pp. 86–193. 

 
C) International Documents 
21. Chemical Weapons Convention (CWC). 
22. Chicago Convention on International Civil Aviation of 1944.  
23. Chicago International Air Services Transit Agreement, 1944. 
24. Draft Articles on the Law of Treaties with Commentaries, Reports of 

Commission to the General Assembly, Yearbook of International Law 
Commission, Vol. II, 1966. 

25. Draft Convention on the Law of Treaties, prepared by the Research in 
International Law of the Harvard Law School, AJIL, 1935. 

26. Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts with 
Commentaries, UN Doc. A/56/10, 2001 

27. Second Report on the Law of Treaties, by Waldock, Special Rapporteur, 
YBILC, Vol. I, UN Doc A/CN.4/156, 1963. 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mark+Eugen+Villiger%22
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Dino%20Kritsiotis&eventCode=SE-AU
javascript:;


 1695...   1969کنوانسیون  60مندرج در مادۀ  «نقض ماهوی»تحلیل 

28. Second Report on the Law of Treaties, by G. Fitzmaurice, Special Rapporteur, 
YBILC, Vol. II, UN Doc. A/CN.4/107, 1957. 

29. Treaty of Friendship, Commerce and Navigation (FCN) of 1956 between the 
United State and Nicaragua. 

30. Treaty on the Construction and Operation of the Gabcikovo-Nagymaros Barrage 
System signed in Budapest on 16 September 1977. 

31. United Nations Conference on the Law of Treaties, Official Records: Summary 
records of the plenary meetings and of the meetings of the Committee of the 
Whole, second Session, Vienna:1968-1969, 1971, UN Doc. 
A/CONF.39/ll/Add.l. 

32. UN Doc SC/RES/1441(2002). 
33. UN Doc SC/RES/707 (1991). 
34. UN Doc SC/RES/687 (1991). 
35. UN Doc S/RES/2503 (2019).  
36. UN Doc S/RES/2428 (2018). 
37. UN Doc S/RES/2451 (2018). 
38. U.N. General Assembly Resolution 2145 (XXI) )1966). 
 
D) International decisions 
39. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in 

Namibia (South West Africa), I.C.J Reports, Advisory Opinion of 21 June 1971. 
40. Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. 

Albania), I.C.J Reports, Merits, 1949. 
41. Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, (India v. Pakistan), ICJ 

Reports, Judgment of 18 August 1972. 
42. Gabčíkovo-Nagymaros Project (HUNGARY v SLOVAKIA), I.C.J Reports, 

Judgment of 25 September 1997. 
43. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 

United States of America), I.C.J Reports, Judgment of 27 June1986. 
44. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of 

America v. Iran), I.C.J Reports, Judgment of 24 May 1980. 
45. Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. 

Albania), I.C.J Reports, Judgment of 25 March 1948. 
46. South West Africa Cases, (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South   Africa), 

I.C.J Reports, Judgment of 1962. 
 
E) Websites 
47. Merriam Webster Dictionary, available at: https://www.merriam webster.com 
48. Oxford Learner Dictionary, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com 
 
 

http://www.icj-cij.org/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/1/001-19480325-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.merriam/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

