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چکیده
نقش مهم حقوق در تنظيم روابط بين المللی و توسعععوه و تماون رن را نمی توان نادیمه گرفت .حقوق با
و ضع ا صول و قواعمی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی ا ست ،شرایط الزن برای گ سترش و ا ستمرار این
روابط را مهيا می کنم و مشععتالو و موانع مفاد قرارداد و ضععرورو ان باق شععروو از اوليه با اوضععال و احوال
تغيير یافته ،حتم میکنم .به توبير دیگر ،چنانچه تغيير بنيادین اوضعععال و احوال ،توادل قراردادی و موازنه
های توهماو دو طرف را به شمو بهم زنمه و انجان توهم را برای یك طرف ،به غایت سخت و د شوار و برای
طرف دیگر ،بسيار سهل و رسان سازد ،در اینصورو ،تومیل یا فتح قرارداد که حتم استنثنائی و ثانوی قرادداد
اسععت ،جایگزین حتم طبيوی و اولی رن ( لزون وفای به عهم) میباشععم .بنابر ضععروروهای خاص ،تغيير در
اوضال و احوال و مخصوصاً گذشت زمان در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری قرار داده شمه
ا ست .درحقوق بين الملل عمومی نيز ،نظریه یاد شمه به عنوان یتی از ا صول م سلم و مورد قبول ک شورهای
متممن م رح شععمه و کنوانسععيون  9191وین راجع به حقوق مواهماو مقرراتی را در این زمينه پيش بينی
نموده ا ست .در این مقاله بر رنيم که به برر سی نظریة تغيير او ضال احوال پرداخته و مخ صو صاً گذ شت زمان
پرداخته و رثار رن را در قرارداد مورد م الوه قرار دهيم.
کلمات کلیدی:
مواهماو ،بينالمللی ،تغيير اوضال و احوال ،گذشت زمان ،کنوانسيون  9191وین
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مقدمه
ا صل ثباو یا ا ستحتان قراردادها ،امروزه در حقوق توهماو به عنوان یك قاعمه کلی و عمومی به ر سميت
شناخته شمه ا ست .بمون تردیم ،ا صل حاکميت اراده و قاعمه تبويت از عقم م شترك اقت ضا میکنم که مفاد
ترا ضی همواره محترن و الزن الوفا با شم و هيچيك از دو طرف نتوانم از اجرای قرارداد و توهماو نا شی از رن
سر باز زنم یا در قلمرو خواست مشترك ت صرف کنم و شرایط قرارداد را تغيير دهم .با وجود این ،اصل مزبور
را نبایم یك ا صل م لق و ا ستنثاء ناپذیر انگا شت .زیرا حقوق ،عمن رعایت این ا صول را در شرایط خا صی
مجاز دانسععته و امتنال از اجرای قرارداد ویا تغيير مفاد رن را در موارد اسععتثنایی پذیرفته اسععت .همچنين در
قراردادهای م ستمر و ممو دار ،هرگاه شرایط و او ضال و احوال موجود در زمان انوقاد قرارداد ب ور ا سا سی
متحول گردد و در نتيجه این تحول ،ادامه اجرای توهم برای متوهم فوق الواده سععنگين و دشععوار و مسععتلزن
صرف هزینه های گزاف شود ،عمالت و انصاف ،الزان به ادامه این رونم را از ميان بر می دارد.
به منظور ایجاد یك نظان حقوقی مناسععب برای تنظيم روابط بين المللی ،بایم حقوق را از قلمرو و مرزهای
جغرافيایی بيرون کشععيم و به نقاو دور دسععت جهان همایت کرد .برای پایه گذاری یك سععيسععتم حقوقی
منسععجم و هماهنب با تحوالو عصععر جمیم ،بایم حفا اصععالت حقوق ملی ،مرزها را بروی انمیشععه های تازه
حقوقی گ شود و سيا ست « درهای ب سته» را با تبادل رراء افتار تا انمازه ای تومیل نمود و راه را برای ورود
حقوق فراملی همواره کرد .یا به عبارو دقيق تر ،برای تنظيم و تسعععهيل مراوداو بين المللی بایم زمينه را
برای ایجاد وحمو حقوقی بينالمللی از طریق تهيه و تموین قوانين و مقرراو یت سان به نزدیك کردن ا صول
کلی حقوقی و به وجود روردن تفسيرها و رویه های واحم مهيا ساخت.
امروزه نظریه تغيير اوضال و احوال به عنوان یك قاعمه عمومی درحقوق داخلی و بين المللی شناخته شمه
ا ست و قوانين مو ضوعه اکثریت ک شورها این نظریه را ب ور صریح و قاطع تأیيم کرده و دکترین و رویه های
قضععایی نيز به پذیرش رن تمایل نشععان داده انم .برخی از کشععورها با این که ورود نظریه مذکور به قلمرو و
حقوق خصوصی را مردود دانسته انم ،بتارگيری رن در روابط بين المللی را پذیرفته انم.
 1اهمیت نظریه تعییر اوضاع و احوال در حقوق بین الملل
امروزه اهميت این نظریه در حقوق بين الملل تا جایی ا ست که از رن به عنوان یتی از ا صول کلی حقوقی
یاد شمه ا ست .یتی از مهمترین منابع این نظریه در حقوق بين الملل عمومی ،کنوان سيون  9191وین راجع
به حقوق مواهماو می با شم 9.بر ا ساس ماده  96کنوان سيون مذکور که زیر عنوان « تغيير بنيادین او ضال و

vienna conuention on law of treaties
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احوال» 6رممه است ،برای فسخ یا انصراف از یك مواهمه ،نمی توان به تغيير اوضال و احوال استناد کرد ،مگر
در صورو تحقق شرایط زیر:
 -9اوضال و احوال موجود در زمان انوقاد مواهمه ب ور اساسی تغيير کنم،
 -6تغيير بایم بر توهماتی مؤثر باشم که می بایست در رینمه اجرا شونم
 -3تغيير بنيادین بایم در اوضععال و احوالی صععورو گرفته باشععم که مبنای اصععلی رضععایت متواهمان برای
پذیرش عهمنامه به حساب می رممه انم.
 -4تغيير نبایم ناشی ا زنقص توهم توسط کشور متواهمی باشم که به رن اسناد استناد می کنم
 -5تغيير او ضال و احوال بر مواهماو مرزی بال اثر ا ست همف از ذکر این م لب ماده دون  96قائل شمن
اهميت اسععتثنائی برای این دسععته از عهم نامه ها بوده اسععت که ثباو روابط بين المللی متتی بر رنهاسععت و
مستقيماً با نظم و اهميت بين المللی راب ه دارنم» (اعرابی.)91 :9311 ،
اصل لزون و قماست قراردادهعا تقریبعا در همعه نظامهعای حقعوقی و حقعوق ملعی کشعورها معورد توجعه
و احتران حقوقمانان بعوده اسعت .پعذیرش تعاثير تغييعر اوضعال و احعوال بعر قراردادهعا ،اسعتثنایی بعر اصعل
الزامعی بععودن قراردادهععا اسععت .تععاثير تغييععراو ،امتعان توععمیل و تجمیععمنظر در قععرارداد را بععه طععرفين یععا
قاضععی داده و یععا حععق فسععخ بععرای طععرف قععرارداد ایجععاد میکنععم .کنفععرانو ویععن 9191-نشععان داد کععه
اکثریت قابعل مالحظعه ای از کشعورهای موقمنعم کعه تغييعر اوضعال و احعوال زمعان عقعم مواهعمه یتعی از
موجباو استثنایی ان فعای مواهعماو اسعت کعه تعا حعمود موينعی از طعرف حقعوق موتبعر امعروزی ،قابعل
قبععول شععناخته شععمه اسععت(ماده  96جملععه اول مواهععمه ویععن .)9191-موععذلك مواهععمه مععذکور مشععتل
را ب ععور کامععل ق ععع و حععل نتععرده و شععرای ی را قائععل شععمه کععه در حقيقيععت بععرای حفععا جاموععه بععين
المللععی از اخععتالل حقععوق قععراردادی مقععرر گردیععمه و همععين امععر مشععتل دیگععری را بععر مشععتل اصععلی
افزوده اسعت کعه حعل رن نيعز رسعان نيسعت چعون بعا در نظعر گعرفتن سعل ه و حاکميعت کشعورها چعه
مقععان ذیصععالحيتی حععق دارد دربععاره تغييععر اوضععال و احععوال زمععان عقععم مواهععمه قضععاوو نمایععم و اگععر
دسععتگاه ذیصععالحيتی وجععود نماشععته باشععم ،خععود متواهععمان حععق دارنععم تغييععر اوضععال را بالنفسععه
تشخيص داده و در صورو لزون ،لغو مواهمه را ب ور یتجانبه اعالن نماینم.
 2تاثیر اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد در اعتبار معاهدات بین المللی
یتی از مسائل اصلی در زمينه ان فای مواهمه و خروج از رن مسئله تغيير اوضال و احوال زمان عقم مواهمه
است که به لفا التينی قيم و یا اصل «ربوس سيك استانتی بوس» میگوینم به این مونی که هرگاه اوضال و
احوالی که مبنای عقم مواهمه بوده ب ور اساسی تغيير کنم ،ممتن است مواهمه منوقمه بنا به ابتتار یتی از
عاقمان ذینفع یابم .به توبير دیگر برحسب عقيمه بوضی از دانشمنمان حقوق و رویههای مومول به ،هر وقت
در اوضال و احوال زمان عقم مواهمه ،موافقنامه و قرار بين المللی تغييری روی دهم ،امتان دارد از موجباو
Fundamental change of circumstances
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ان فاء و الغای رنها محسوب گردد ،یا بوبارو دیگر«موضول مورد بحث یونی قيم ،یا اصل و یا قاعمه ربوس
سيك استانتی بوس ،عبارو از مسئله تغيير اوضال و احوالی است که از جهت قراردادی و عقود ،در اجتمال
بين المللی ب ور مسالمت رميزی روی میدهم» (راميننيا.)69 :9311 ،
حل و فصل تمان مسائل حياو اجتماعی بوسيله موازین حقوقی بخصوص درباره مسائل راجع به روابط
بينالمللی ميسر نيست چرا که «هيچ زمينهای به قمر روابط بين المللی ،فيصله حقوقی و قضایی مسائل بسيار
متومد و گوناگونی که م رح میشود ،محمود نيست» و «اگر در نظم حقوق داخلی مهم ترین مسائل بوسيله
حقوق حل و فصل میشود ،حقوق بينالملل قابليت رن را نمارد که بتوانم توماد کثيری از مسائل حياتی را که
موجودیت کشورها به رنها بستگی دارد از لحاظ حقوقی و قضایی فيصله دهم» (برایلی.)699 :6111 ،3
با این حال کنفرانو وین 9191-نشان داد که اکثریت قابل مالحظه ای از کشورهای موقمنم که تغيير
اوضال و احوال زمان عقم مواهمه یتی از موجباو استثنایی ان فای مواهماو است که تا حمود موينی از طرف
حقوق موتبر امروزی ،قابل قبول شناخته شمه است(ماده  96جمله اول مواهمه وین .)9191-موذلك مواهمه
مذکور مشتل را ب ور کامل ق ع و حل نترده و شرای ی را قائل شمه که در حقيقيت برای حفا جاموه بين
المللی از اختالل حقوق قراردادی مقرر گردیمه و همين امر مشتل دیگری را بر مشتل اصلی افزوده است که
حل رن نيز رسان نيست چون با در نظر گرفتن سل ه و حاکميت کشورها چه مقان ذیصالحيتی حق دارد
درباره تغيير اوضال و احوال زمان عقم مواهمه قضاوو نمایم و اگر دستگاه ذیصالحيتی وجود نماشته باشم ریا
خود متواهمان حق دارنم تغيير اوضال را بالنفسه تشخيص داده و در صورو لزون لغو مواهمه را ب و یتجانبه
اعالن نماینم؟
در دوران مواصر چون روابط اقتصادی و سياسی بين المللی بسرعت متغيير و متحول میگردد ،اعالن یتجانبه
ان فاء و الغای مواهمه برحسب قاعمه و یا اصل «ربوس» بسيار چشم میخورد و بوالوه چون بتمریج بر توماد
کشورهایی که استقالل یافته و سل ه و حاکميت خود را میخواهنم اعمال نماینم افزوده شمه و میشود ،طبواً
مواهماو دو جانبه در باب همتاریهای نظامی ،دیپلماتيك ،قضائی و اقتصادی که قبالً منوقم گردیمه با الغای
یتجانبه و یا با مذاکره با طرف عهم روبرو گردیمه است (روسو.)45 :9311 ،
از سوی دیگر بایم افزود که اغلب مواهماو اقتصادی و مالی و پولی که بر اصلی مبتنی بوده که امروزه دیگر
مورد توجه و یا قبول کشورهای جهان سون نيست (و رنها را با وضع کنونی خویش مغایر دانسته و از جمله
موانع پيشرفت و رشم و توسوه خود تشخيص میدهنم) یا لغو شمه و یا رنته با طرفهای مواهمه بمنظور الغاء
و یا تجمیم نظر در رنها وارد مذاکره شمهانم .به همين جهت قيم و یا اصل ربوس اهميت تازهای کسب کرده
است که بایم رن را بمقت مورد م الوه قرار داد و اگر موجباو عمن ثباو وضع بينالمللی عهم و قرارها را فراهم
میسازد ،مسلماً بایم حمود موينی را درباره رن قائل شم (روسو.)41 :9311 ،

Briely
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 3قاعده ربوس در محاکم قضایی و داوری بینالمللی
 1-3دیوان دائمی دادگستری بین المللی ()C.P.J.L
 )9دیوان دائمی دادگستری بين المللی در هنگان رسيمگی به دعوای مربوو به فرامين تابويت که از طرف
دو دولت مراکش و تونو صادر شمه بود ،طبواً میبایستی قاعمه ربوس را مورد توجه قرار میداد.
دعوای مذکور به مناسبت اختالف بين دولتين فرانسه و انگلستان در باب فرامين مزبور به دیوان دائمی
دادگستری بين المللی ارجال شمه بود .قضيه از این قرار بود که بر طبق فرمان هشتم نوامبر 9169
اشخاصی که در نسل دون در سرزمين کشورهای تونو و یا مراکش متولم شمه بودنم ،میبایستی
برحسب قانون از جمله اتبال رن کشورها محسوب میشمنم .لتن دولت انگلستان درباره این نول تابويت
به استناد مواهمه منوقم با مراکش ( 1دسامبر  )9151و مواهمه منوقم با تونو( 91ژانویه  )9185با
فرامين هشتم نوامبر  9169مخالفت و بر ضم رنها رسماً اعتراض کرد و رنها را درباره اتبال خود غير
قابل اجرا اعالن نمود یونی رن را مشمول تغيير تابويت حتی در نسل دون نمانست .قضيه به دیوان
دائمی دادگستری بين المللی رجول گردیم و دولت فرانسه در موقع رسيمگی برای توجيه و اثباو
متروك بودن مواهماو مذکور به قاعمه ربوس استناد نمود و استمالل کرد که در اثر برقراری تحت
الحمایگی 4بر کشورهای مذکور ،اوضال و احوال زمان عقم مواهماو مذکور کامالً و اساس ًا تغيير کرده
و در نتيجه ،مواهماو مذکور از اعتبار ساقط شمه است .دیوان در رأی خود(مورخ هفتم نوامبر )9163
کمال احتياو را ملحوظ نمود و نظری درباره قاعمه ربوس ب ور مستقيم و صریح ابراز نترد و رأی
خود را با دالیل دیگری توجيه نمود به این مونی که اختالف را مولود مسئله صحت و اعتبار مواهماو
دانست و از حل و فصل مستقيم موضول اعمال و اجرای قاعمه ربوس بنا به احتياو ،احتراز جست
(ون-بوگارو 98 :9116 ،5و مكنير.)483 :9116 ،9
 )6قاعمه ربوس بار دیگر در مورد قضيه «مناطق رزاد» 8مورد توجه دیوان دائمی دادگستری قرار گرفت.
اختالف درباره مناطق رزادی که بين دو کشور فرانسه و سویو برقرار شمه بود ،بروز کرد .دولت فرانسه
ممعی بود بقای چنين مناطقی در سرحماو سویو و فرانسه که بمنظور استفاده تجارتی شهر ژنو،
بوسيله مواهمه  9195استقرار یافته است ،به دليل صنوتی شمن کامل و رشم و توسوه تجارو ،دیگر
مفيم فایمه نيست و به چنين حمایتی حاجت نمارد و بایم از ميان برداشته شود .در مقابل ،دولت
سویو استمالل میکرد که اوضال و احوال اقتصادی عميقاً و اساساً تغيير نترده است و بوالوه نمیتوان
قرار را ب ور یتجانبه فسخ نمود .اختالف به دیوان دائمی دادگستری ارجال گردیم .دیوان در قرار مورخ
هفتم ژوئن  9136خود اظهار نظر کرد که اسناد و ممارك کافی برای رنته تغيير واقوی وضع را به
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اثباو برسانم ،در دست نيست .دیوان به همين نتته اکتفاء کرد و دیگر نه درباره قاعمه ربوس ...و نه
درباره صحت اجرای یتجانبه رن قاعمه نظری ابراز نمود .بوبارو دیگر در این قضيه نيز «دیوان از
بررسی مستقيم قاعمه ربوس احتراز جسبته و تزلزل اراده طرفهای دعوی هم مزیم بر علت گردیم و
به همين جهت میتوان گفت که موجباو سياسی بيش از موجباو حقوقی و قضایی مثبت این وضع
میباشم» (رویتر.)999 :9113 ،1
 )3در اختالف بين بلژیك و چين از رنجاکه هر دو کشور حق قضاوو اجباری دیوان را پذیرفته بودنم
(ماده  39اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بين المللی) و بوالوه دولت چين به قاعمه ربوس برای
اعالن رسمی فسخ مواهمه استناد کرده بود .برای دیوان باز فرصتی بوجود رممه بود که راجع به اصل
ربوس رأیی صادر نمایم لتن چون روز  66نوامبر  9161بين دولتين بلژیك و چين قراری منوقم
گردیم ،دیوان روز  65مه  9161رسيمگی به موضول را از فهرست دعاوی حذف نمود (روسيو:9134 ،1
.)513
 )4دیوان دائمی دادگستری بين المللی در رأی مورخ  95ژوئن  9131خود راجع به قضيه «شرکت
تجارتی بلژیك» باز درباره قاعمه ربوس به نحو زیر از اظهار نظر خودداری ورزیم :اختالفی بين دولتين
بلژیك و یونان به این ترتيب روی داده بود که یونان برای رنته رأی داوری را که به ضرر این دولت
برود اجرا نتنم ،به تغيير اساسی اوضال و احوال که در امور مالی رن کشور بوجود رممه بود ،استناد
میکرد .ولی چون دولتين بلژیك و یونان موافق بودنم که رأی داوری ق وی شمه است ،دیوان درباره
ارزش توجيهاو دولت یونان رأیی صادر نترد اما توصيه نمود که در یك چنين قضيه ای مذاکراو
مستقيم بين طرفين اختالف مفيمتر از رسيمگی قضائی است (ون-بوگارو.)9116:91 ،
 2-3دیوان بین المللی دادگستری()C.I.J.
دیوان بين المللی دادگستری موضول تغيير اوضال و احوال زمان عقم را در قضيه زیر مجبور شم مورد
رسيمگی قرار دهم:
در زمان حياو جاموه ملل ،افریقای جنوبی بونوان نماینمه و مأمور 91برای اداره سرزمينی که در جوار رن
کشور واقع است ،درباره ادامه نماینمگی و مأموریت مذکور و اجرای الزاماتی که بوهمه افریقای جنوبی بيان
شمه بود ،نظر حقوقی و مشورتی دیوان بين المللی دادگستری را خواستار شم .دیوان در نظر مشورتی خود به
تاریخ دهم ژوئن  9151تأیيم کرد که از ميان رفتن جاموه ملل از لحاظ ارتباو حقوق قضایی افریقای جنوبی
با سرزمين تحت اداره رن کشور از عوامل اساسی حقوقی محسوب میگردد لتن فسخ یتجانبه نماینمگی و
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مأموریت مذکور غير قانونی است .دیوان به اتتای چنمین ق ونامه مجمع عموی سازمان ملل و برمبنای بوضی
از یادداشتها و اعالميههای افریقای جنوبی ،تجمیمنظری در موافقتنامه منوقم بين رفریقای جنوبی و جاموه
ملل را الزن و واجب اعالن کرد (راميننيا.)919 :9319 ،
 1-2-3دادگاههای داوری
قاعمه ربوس بوسيله چنم دادگاه داوری ،به موقع عمل و اجرا گذاشته شمه است:
 اختالفی که بين یك شرکت راه رهن و دولت یوگسالوی روی داده بود ،توسط شورای جاموه ملل
مورد رسيمگی قرار گرفت و شورا اختالف را بر طبق ماده  314مواهمه «تریبانون» 99به یك هيئت
داوری احاله نمود .در این قضيه ،تفسير مالك بررورد خساراو پيش بينی شمه ،اختالف را بوجود
رورده بود .هيئت داوری در رأی مورخ پنجم اکتبر  9134تغيير اساسی و عميقی را که در وضع مالی
طرفهای دعوی ایجاد شمه بود ،برسميت شناخت و در نتيجه این وضع رأی داد که مالکهای دیگری
نيز غير از رنچه پيش بينی شمه است وجود دارنم که بایم رنها را به موقع عمل گذاشت (ميرعباسی،
.)55 :9381
 رئيو محتمه فمرال سویو روز  66دسامبر  9154بونوان داور رأی را درباره اختالق بين یك شرکت
سوئمی و دولت یونان صادر کرده است که از لحاظ قاعمه ربوس قابل ذکر است :در سال 9169
موافقتنامهای بين طرفهای دعوی منوقم شمه بود که بر طبق رن میبایستی مقادیری اجناس تحویل
میشم ولی بروز جنب ،تحویل اجناس را در ممو چنم سال متوقف ساخت .اختالفی که میبایستی
حل می شم این بود که ریا در چنين اوضال و احوالی الزماو و توهماو طرفين به قوو خود باقی مانمه
است یا خير؟ داور اصل و قاعمه ربوس را به دقت بررسی کرده و رن را با قواعم «عمن پيش بينی حقوق
داخلی» مشابه دانسته و نتيجه گرفته است که در موجودیت قاعمه ربوس نبایم تردیم داشت و طبواً
از اصول عان حقوق بشمار میریم ولی بشرطی که اوضال و احوال جمیم واقواً در زمان عقم قرارداد،
غيرقابل پيش بينی بوده است و بوالوه تغيير اوضال و احوال ،عمالً یتی از طرفهای عهم را از انجان
دادن توهماو خود مانع شمه باشم» (ميرعباسی.)93 :9381 ،
 2-2-3دستگاههای دادرسی داخلی
قاعمه و اصل ربوس در بوضی از دستگاه های دادرسی داخلی به رسميت شناخته شمه است:
 محتمه فمرال سویو در سال  9163از اجرای مفاد موافقتنامه الهه مورخ  98ژوئيه ( 9115که مربوو
به شرایط موافيت از تضمين و تأمين هزینه دادرسی و سایر خساراو قانونی است) ،درباره یتی از
اتبال روسيه به استناد تغييراو عميقی که در ساختمان سياسی روسيه روی داده بود ،خودداری ورزیم.
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 دادگاه تجارو «سنت اتی ین» حتمی مشابه حتم محتمه فمرال سویو درباره یتی از اتبال ایتاليا
در تاریخ هفتم ژانویه  9139صادر نمود زیرا مجازاتهای مالی و اقتصادی بر ضم دولت ایتاليا در هنگان
دادرسی برقرار شمه و دولت فرانسه مبادله سرمایهها را با ایتاليا ممنول اعالن کرده بود (ون-بوگارو،
.)81 :9116
از م الوه قضایای ذکر شمه مشاهمه میگردد که قاعمه و اصل ربوس چه در عمل دیپلماسی و رویه قضایی
بين المللی و چه در ررای داوری و احتان محاکم ،مورد توجه قرارگرفته است .اما بایم گفت که دیوان دائمی
دادگستری بين المللی و دیوان بين المللی دادگستری هر چنم درباره اصل مذکور از بيان عقيمه علمی واضح
و مثبتی خودداری ورزیمه انم موذلك تحول توهماو را نيز در اثر تغيير اوضال و احوال زمان عقم نفی نتردهانم.
رنچه ب ور روشن مسلم است این است که بر طبق رویه دیوانهای بينالمللی مذکور فقط ق ع راب ه
قراردادی ب ور یتجانبه صریحاً مردود شناخته شمه است و در عمل دیپلماسی نيز همين طریق را پيش گرفته
انم و بوالوه در مواهمه وین(9191-ماده  )96به اصل ربوس هر چنم از جمله موازین عرف بين المللی است،
جنبه قراردادی نيز داده شمه است (سيفی .)61 :9311 ،با این حال دیپلماسی ،استفاده از این اصل و قاعمه
را بيش از پيش محمود ساخته و از رغاز قرن بيستم تازه ای برای رنته قاعمه و اصل مزبور ب وریتجانبه مومول
نشود ،در مواهماو متومد مقرر گردیمه است چنانته برای مثال نخست ماده  66مواهمه بارسلون 9169-را
که از مواهماو مهم بشمار میریم و مربوو به تنظيم رفت و رمم در رودخانهها است ،میتوان ذکر کرد و سپو
ماده  61مواهمه اتحادیه اقتصادی امریتای مرکزی مورخ  9فوریه  9191را بایم نان برد .دیپلماسی بينالمللی
همچنين بيش از پيش قيم در مواهماو وارد میسازد که همف رن بخصوص ت ابق مفاد مقرراو مواهمه با
اوضال و احوال تازهای است که ممتن است بوجود ریم .نمونه مشخص این وضع مواهمه کشتيرانی واشنگتن
مورخ ششم فوریه  9166است که طرفهای عهم را متهم میسازد که برای تجمیم نظر در مواهمه ،هر وقت
که یتی از متواهمان به سایرین ابالغ نمایم که به سبب تغيير اوضال و احوال زمان عقم ،امنيت کشورش در
مخاطره قرار گرفته است ،بایم کنفرانو خاصی از دول متواقم تشتيل گردد و به موضول رسيمگی نمایم
(ردسولب .)999 :9151 ،96مقرراتی مشابه با همين مقرراو در ماده  69مواهمه کشتيرانی لنمن مورخ 65
مارس  9139و در ماده  61مواهمه«مونترو» 93مورخ بيستم ژوئيه  9139راجع به رژیم تنگه های بين المللی
قيم شمه است (روسيو.)919 :9116 ،
الزن به ذکر است که رویههای دیپلماسی و قضایی بيشتری درباره توهماو مالی(خاصه قرضههای بين
المللی) در دست است که بيشتر بار تجمیم نظر در توهماو قراردادی موافق میباشم .ب ور کلی در قراردادهای
اقتصادی چنم جانبه «قيم محافظت»  94بترّاو مقرر گردیمهاست و اگر هم این قيم محافظت درج نشمه باشم،
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موذلك تغيير اوضال و احوال زمان عقم ،در توهماو مالی و اقتصادی بال اثر نيست .به سبب تغييراو سریع در
روابط بين المللی و یا به سبب سل ه و حاکميت کشورهایی که جمیماً به استقالل دست یافتهانم ،توماد قابل
مالحظهای از مواهماو از اعتبار ساقط شمه و بسياری از این قبيل مواهماو اقتصادی و پولی و مالی که با رشم
و توسوه کشورهای جهان سون مغایر و مبادین تشخيص داده شمهانم ،یا لغو و یا در رنها تجمیم نظر شمه است.
برای مثال میتوان خروج کشور موریتانی و ماداگاستار را از من قه فرانك در سال  9183و قبل از رن در سال
 9155رأی داوری «نيلو فون اشتی یرن» 95در قضيه قرضههای کشور نروژ را ذکر کرد (روسو.)56 :9311 ،
 4بررسی موضوع تغییر اوضاع و احوال در زمان عقد قرارداد
خصوصيّاتی که تغيير اوضال و احوال زمان عقم مواهمه و قرارداد بایم دارا باشم با خصوصيّاو و شرای ی که
در جملهء دوّن از مادّهء چهل و چهارن طعرح کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متّحم رممه است ،انمکی
تفاوو دارد ولی در واقع از لحاظ عمق م لب یتی است .طرح مزبور در کنفرانو وین مورد م الوه قرار گرفت
و سرانجان کنفرانو بیرنته عقایم علمی مختلف در این باب را مورد بعحث قعرار دهم ،مادّهء شصت و دوّن
مواهمه (راجع به «تغيير اساسی اوضال و احوال») را با اکثریّت بسيار قابل مالحظهء ررا به تصویب رسانيم.
تصویب این مادّه با اکثریت ررا در حقيقت بسهولت صورو نگرفت زیرا کنفرانو همواره با مبارزاو شمیم اعضا
که منافع متفاوتی را دارا بعودنم ،روبرو بعود .عالوه بر تضادّ بين کشورهای غرب و شرق که مبتنی بر تفاوو
نظان سياسی بود ،تضادّ دیگری نيز وجود داشت که بين کشورهای شمال و جنوب،یونی بين کشورهای قمیمی
صنوتی و کشورهای در حال رشم و توسوه و یا تعازه اسعتقالل یافته ،مبارزاو شمیمی را ایجاد میکرد
(کاتوزیان.)699 :9313 ،
سایهء استومار نوین 99بر طرز رفتار و کردار کشورهای گروه دوّن همواره منوتو بود .همف اساسی گروه
مذکور این بود که قواعمی را که امتان داشت رزادی عمل رنها را محمود کنم و یا ععقمهای بعوضی از روابعط
را که قابل قبول نمیدانستنم ،محتمتر سعازد ،نپذیرنم ولی در ععين حعال نيز با وضع قواعمی دربارهء مواهماو
بين المللی و با اصل حرمت توهّماتی که رزادانه بوهمه گرفته میشود ،موافقت کامل داشتنم .زیرا کشورهای
مزبور همتاری بعين المعللی را از واجعباو رشم و توسوهء خود و شناخته شمن به عنوان ععضو معستقلّ اجتمال
ملل میدانستنم و از این جهت مایل بودنم که «بسط تمریجی» اصول ،راه را برای فسخ قراردادها و یا الاقلّ
تجمیمنظر در مواهماتی که غيرمتساوی بحساب معیروردنم ،باز نمایم چرا کعه ایعن قبيل مواهماو یا در
شرای ی منوقم شمه بودنم که رنها را به دليعل برتری کشورهای توسوه یافته ،تحميلی میشناختنم و یا رنته
اوضال و احوال زمان عقم ،به سبب استقالل یا به مناسبت رشم و توسوه ،بتلّی تغيير کعرده بعود .از ایعن
گذشته،کشورهای گروه دوّن میخواستنم خود را از بنم توهّماتی که در اثر فشار نظامی ،سياسی و اقتصادی
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کعشورهای تعوانا باجبار پذیرفته بودنم ،رزاد سازنم و از زیر بار بوضی قيود قراردادی و مغایر با اصول عانّ حقوق
خارج گردنم .به همين جعهت کعشورهای معزبور مقرّراو طرح مواهمهء وین راجع به اسباب و علل ب الن و
ان فای مواهماو را مورد دقّت و تعوجّه بعسيار قعرار دادنم (ميرعباسی.)83 :9381 ،
در مقابل ،قمیمیترین و پيشرفتهترین اعضای اجتمال بين المللی ،یونی کشورهای اروپای غربی و امریتا
کامال از ثباو روابط قراردادی بينالمللی و ابعقای قعواعم حعاکم بر رن روابط و تأمين اجرای رن قواعم طرفماری
میکردنم.کشورهای مذکور میخواستنم حرمت کامل مواهماو (یونی وفای به عهم )...و وظعيفهء اجعرای کامل
توهّماو و محمودیّت شمیم موجباو ب الن و ان فاء و توليق مواهماو را با وضع قواعم و مقرّراو روشعن ،از
جعملهء اصعولی قرار دهنم که انو افپذیر نباشم و وضع عادّی و شرو صحّت مواهماو بشمار ریم و مایل بودنم
کعه در هعرصورو از تصميماو یتجانبة دول بنا به موجباو مذکور جلوگيری نماینم در نتيجه جماً
میکوشيمنم تا حرمت ،اجرا و تفسير معواهماو را بعه قعواعمی که مایل بودنم ،مقيّم سازنم .این تضاد عقایم
بين اعضای کنفرانو وین موجب بحثهای مفصّل و م وّل شم کعه معمتن بود کنفرانو را به شتست دچار
سازد.سرانجان کشورهای جهان سوّن و کشورهای جمیم و همچنين کعشورهای اروپائيع و امعریتا چون ب ور
مثبت تمایل داشتنم که کنفرانو از بنبست خارج شود ،ب ور کلّی با هم کنار رممنم و نعتيجهای بعسيار
معتوادل و رضایتبخش برای همگان حاصل شم (ميرعباسی.)13 :9381 ،
کشورهای جهان سون و کشورهای جمیم بخصوص در چهار موضول بعه موفقيّت رسيمنم:
 )9تقویت تعأثير منفی عيب رضایت و اراده در صحّت و اعتبار مواهماو.
 )6شناسائی اهميّت درجهء اوّل «اجبار غيرقانونی» و غيرعادالنه از جمله موجباو ب الن مواهمه.
 )3تموین صریح اصل ربوس.
 )4شناسائی ق وی و رسعمی وجعود قواعم رمره در حقوق بين الملل که برحسب هرقضيه هرگاه که
رن قواعم بعا معحتوای مواهمه مغایرو داشته باشم ،از علل ب الن و ان فای معواهمه معحسوب
گردیم (رگو.)399 :9189 ،98
از معيان این چهار موضول ما فقط موضول سعوّن یعونی«تموین صریح اصل ربوس »...را مورد م الوه قرار
میدهيم زیرا سه موضول دیگر کمابيش خارج از بحث ما هستنم.
کعنفرانو وین با اکثریّت قابل مالحظهء ررا ،تعغيير اساسی اوضعال و احوال را بعه ععنوان دليعل موجّه ان فاء
و یا توليق مواهمه برسميّت شعناخت و در نعهایت ،این اصل با کمال دقّت و مالحظهء اطراف و جوانب م لب،
در مواهمه قيم گردیم .کميسيون تموین حعقوق بين المعلل نيز در طرح خود در این باب احعتياو کامل را
مراعاو کرده و طعیّ ععبارتی متذکّر گردیمه است که دليعل تعغيير اوضال و احوال در صورتی اعتبار دارد که
اوضال و احوال موجود در زمان عقم مواهمه ،اوّالً از مبانی اصعلی رضعایت و ارادهء متواهمان بوده و ثانياً تعغيير
اوضعال و احعوالی که بوما روی داده اسعت ،ب ور کعامل رثار توهّماو را متغيّر ساخته باشم .امّا در کعنفرانو
Ago

11

www.SID.ir

17

Archive of SID

ویعن بوضی از اعضا در عين حاليته وجود اصل را در حقوق بين الملل مردود نمیدانستنم ،دربارهء تموین و
قيم رن اصعل در متن مواهمه تردیم داشتنم چون تصوّر معیکردنم قعيم اصل در معتن مواهمه ،زیادهرویهائی
را معوجب شعود و به رن توسوهای بخشم کعه تا رن زمان دارا نبوده است .با این حال اعضای کنفرانسی در
قبال تمایل اکثریّت ،تسليم شمه و به مادّهای که اصعل را بعرسميّت میشناسم ،رأی دادنم زیرا مادّهء مذکور
از لحاظ رئين رسعيمگی بعه اخعتالفاو بعا تضميناو کعافی توأن بود (سيفی.)65 :9311 ،
کنفرانو وین ثعابت کعرد که اکثریّت قابل مالحظهای از کشورها موتقمنم که بر طبق حقوق موتبر امروزی،
تغيير اوضال و احوال زمان عقم ،از جملهء اسعباب انع فاء و یعا توليق مواهمه بشمار میریم.
نهایتا حمود اجرای رن موسّع نعبوده ،مشروو و معضيّق اسعت .این خصوصيّت اسعثنائی بعودن چعنين ان فاء
و یا توليق مواهمهای را میتوان از طرز انشای جملهء اوّل از مادّهء شصت و دوّن مواهمهء وین که به حالت
منفی بيان شمه است و مقرّر میدارد« :تغيير اوضال و احوال را نمیتوان دليل موجّه پایان معواهمه و یا خروج
از رن دانست مگر رنته ،»...استنباو نمود .نتيجهء این جمله این است که شرایط محمود کننمهای که با همان
مادّهء  96تويين گردیمه است ،بایم با کمال دقّت مراعاو گردد .بر طبق مادّهء  96خصوصيّاتی که این نول
اسعباب ان فای معواهمه بایم دارا باشم ،به سه دسته تقسيم میگردد:
 )9اوضال و احوال بایم رن اوضال و احوالی باشم که موجودیتش در زمان انوقاد مواهمه« ،مبنای اراده
و توافق طرفهای عهم که خواستهانم مواهمه را منوقم سازنم ،محسوب گردد».
 )6الزن است که تغيير اوضال و احوال از طرف معتواهمان پيعشبينی نشمه باشم.
 )3تغيير اوضال و احوال بایم «اساسی» باشم به این مونی که نتيجهء رن تغيير اوضال و
احوال«دگرگونی اصلی »91تأثير و وسوت توهّماتی باشم که هنوز انجان نگرفته است و برحسب
مواهمه بایم به موقع اجعرا گعذاشته شود (راميننيا.)991 :9319 ،
دربارهء دستهء اوّل ان فای مواهمه ،همينقمر بایم گعفت کعه مادّهء  96ناظر بر اوضال و احوالی است که در
زمان انوقاد مواهمه اگر موجود نمیبود ،مواهمه نيز منوقم نمیشم و یا الاقلّ محتوای رن ،وضع دیگری بخود
میگرفت یونی رن اوضال و احوالی معنظور نعظر میباشم که بر طعبق اراده و خعواست متواقمان ،موجباو
انوقاد مواهمه را فراهم رورده است .دربارهء دستهء دوّن این توضيح الزن است که اگر تغيير اوضال و احوال از
طرف متواهمان پيشبينی میشم ،مسلّما رن را برای ایجاد توادل قراردادی بين توهّماو در نظر میگرفتنم و
در نتيجه ،طرفهای عهم در موقع تغيير اوضعال و احعوال ،دیگر حاجتی به ان فای مواهمه احساس نمیکردنم.
بوالوه این م لب نيز صحيح است که هرگاه طرفهای عهم ،تغيير اوضال و احوال زمان عقم را از موجباو ان فای
مواهمه بماننم و رن را در خود مواهمه قيم نماینم ،روشن است که این چنين قيمی جز قيم واقعوی ربعوس
چيز دیگری نعخواهم بود.
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کنفرانو وین در مورد خصوصيّت سوّن توجّهی خاصّ مبذول داشته است زیرا طبيوت عينی و اصلی تغيير
اوضال و احوال را مورد تأیيم قرار داده و بعخصوص برای رنته مقرّراو مادّهء  96به موقع اجرا گذاشته شود،
تغييراو سادهء سياست یعتی از کعشورهای معتواهم را کافی نمانسته است.
بوضی از اعضای کنفرانو (از جمله انگلستان و استراليا) تأکيم نمودنم که تغييراو سياسی کشورها را در
هيچ وضوی نمیتوان از موجباو پایان یافتن معواهمه معحسوب نمود .لتن در مقابل ،این نتته به رنان تذکّر
داده شم که رن نول تغييراو سياسی که معوجباو دگعرگونی اوضال و احعوال مبانی اصلی اراده و خواست
متواهمان را فراهم سازد ،حتما مشمول مادّهء  96میشود (نماینمهء جمهوری فمرال رلمان) و همچنين نماینمهء
شعوروی به نوبه خود تأکيم کرد که تفاوو بين «دگرگونی عميقی که حاصل انقالب اجتماعی واقعوی و یا
محصول از ميان رفعتن اسعتومار است،با تغيير سادهء سياست یك کشور متواهم تفاوو کامل و روشنی است
و بایم رن را تغيير سياسی اساسی اوضال و احوال دانست» (کاپوروتی.)543 :6113 ،
نتيجهء تغيير اوضال و احوال چنانته گفته شم عبارو از این است که برحسب مادّهء  96طرفی ذینفع مواهمه
اخعتيار دارد تغيير اوضال و احوال را دليل موجّه پایان دادن به مواهمه و یا خروج از رن اعالن نمایم .در مقابل،
هيچيك از اعضای کنفرانو این عقيمه را اظهار نترد که مواهمه بخودی خود بمحض تغيير اساسی اوضال و
احوال ،پایان مییابم لتن بوضی از نماینمگان اهميّت این معوضول را گعوشزد کردنم که بایم متواهمان را
متلّف ساخت که نخست با یتمیگر برای تجمیم نظر در مواهمه وارد مذاکره شونم و سپو رسماً فسخ مواهمه
را اعالن نماینم .این نظر مورد توجّه کنفرانو واقع نشم در نتيجه لزون رئينی که بر طبق رن بع ور ععينی،
تغيير اوضال و احوال زمان عقم بررسی و تشخيص داده شود ،کامال مشهود بود .به همين جهت موضول رئين
رسيمگی و بررسی دربارهء کلّيه موجباو ان فاء و توليق مواهماو در قسمت رخر موافقتنامه مورد م الوه و
تموین قرار گرفت ولی هعيچ نعول رئين خاصّی از لحاظ مادّهء  96در نظر گرفته نشم.
کنفرانو وین مقرّراتی در مادّهء ( 96جملهء سوّن) وضع نموده است که برحسب رن ،طرفی که اختيار دارد
به علّت تغيير اساسی اوضال و احوال به مواهمه پایان دهم و یا از رن خارج گعردد ،حقّ دارد تعوليق مواهمه را
خعواستار شود .دليل رنهم روشن است :قيم درخعواست تعوليق ،مبتنی بعر این است که تغيير اوضال و احوال
ممتن است موقّتی باشم و متحوّل گردد .با رنته «کارشناس مشاور» اظهار داشت که خصوصيّت اساسی بودن
تغيير اوضال و احعوال بعا معحظوراو موقّتی در اجرای مواهمه مغایر است ،موذلك جملهء سوّن از مادّهء  96از
طعرف کنفرانو پذیعرفته شم .البتّه بایم گفت از لحاظ عملی امتان درخواست توليق ممتن است این اختيار
را به دولتها بمهم که تغيير اوضال و احوال را بعا سعهولت بعيشتری تفسير نماینم و در اثر رن ،توليق مواهمه
(بنا به دليل تغيير اوضال و احعوال)در روابط حقوقی بين المللی ،اسباب عمن ثباو قابل مالحظهای را فراهم
سازد (کاپوروتی.)544-545 :6113 ،
جهت تتميل م الب ،ذکر این دو نتته الزن و ضروری است:
اوّال :بر طعبق مادّهء چهل و پنجم موافقتنامهء وین 9191-دولت ذینفع به هيچ وجه حقّ نمارد ان فاء و یعا
تعوليق مواهمه را به دليل تغيير اوضال و احوال اعالن نمایم .در صورتيته پو از رگاهی از واقويّت تغيير اوضال
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و احوال ،صریحاً مواهمه را معوتبر و قعابل اجعرا محسوب نموده و یا طرز عملش موتبر بودن مواهمه را به
اثباو رسانمه باشم .امّا قعبول ضعمنی اعتبار معواهمه با وجود تغيير اوضال و احوال ممتن است این مشتل
بخصوص را م رح سازد که اگر پو از وقعول تعغيير اوضعال و احوال ممّتی بگذرد و دولت ذینفع،رن تغييراو
را دليل ان فاء یا توليق مواهمه اعالن ننمایم،ریا بایم گفت که دولت معزبور اععتبار مواهمه را ب ور ضمنی
پذیرفته است یا خير؟ مشتل دیگری که باز م رح میگردد این اسعت که چعگونه معیتوان مويّن کرد که در
چه موقويّتی و در چه وقتی دولت ذینفع از تغيير اوضال و احوال دقيقاً رگاه شعمه اسعت؟ این مشتالو در
موافقتنامهء وین 9191-حلّ و فصل نشمه است.
دوّن :بر حسب مادّهء چهل و چهارن موافتنامهء مذکور(یونی معادّهء معربوو به قعاعمهء قابل تقسيم بودن
مقرّراو مواهمه) استناد به تغيير اوضال و احوال ،بر طبق شروطی که در مادّهء مذکور معقرّر گعردیمه است،
برای لغو فقط بوضی از قيود مواهمه امتانپذیر میباشم یونی بشرطی که قيودی را که معیخواهنم معلغی
سعازنم با سایر موادّ مواهمه دارای بستگی کامل و اساسی نباشم و بتوان رن قيود را مجزّا و مستقلّ از سایر
موادّ ،به معوقع اجرا گذاشت (حتمت.)93 ،6 :9394 ،
 5رویه قضایی مرتیط با اعمال بتد  3ماده  31کنوانسیون وین
به دليل مبهم و مجمل بودن وضويت قاعمه حقوق ميان دوره ای در کنوانسيون وین ،عمالً جز ج از بنم 3
ماده  39کنوانسيون تا ممو ها توسط دیوان بين المللی دادگستری مورد استناد قرار نگرفت (ترلوی:9119 ،91
 .)59عالوه براین در موارد مومودی هم که برخی از دیوانهای بين المللی به مقرر مزبور استناد قرار نگرفت
(تفتيك حقوق بينالملل :مشتالو ناشی از تنول و گسترش حقوق بينالملل .)691 :6119 ،61عالوه بر این،
درموارد مومودی هم که برخی از دیوانهای بينالمللی به مقرره مزیور استناد نمودنم قاعمه حقوق ميان
دورهای را فیالنفسه ملحوظ نظر قرار نماده و صرفاً از جزء (ج) از بنم  3ماده  39به عنوان محملی برای ورود
"قواعم مرتبط بين المللی" استفاده نمودنم .به عنوان نمونه ،از ميان موارد انمك استناد به این به این مقرره
در رویه قضایی سایر محاکم بين المللی در دهه  9111ميالدی کميسون حقوق بين الملل به دعوای اصفهانيان
عليه بانك تجارو و متواقب رن رأی تفسيری دیوان داوری ایران – ایاالو متحمه در قضيه الف  91-اشاره
نموده که دیوان برای تفسير مواد  6و 8بيانيه را در پرتو تحوالو حل و فصل و دعاوی به جزء ج از بنم  3ماده
 39کنوانسيون وین استناد نمود تا مواد  6و  8بيانيه را در پرتو تحوالو حقوق بين الملل در خصوص حمایت
از حقوق افراد تفسير نمود و حق اقامه دعوا عليه ایران را برای دارنمگان تابويت مضاعف تثبيت نمایم (عواقب
حقوقی برای ایاالو از ادامه حضور جنوب رفریقا در ناميبيا .)53 :9189 ،69در عين حال ،ناميبيا و فالو قاره
دریای ازه دیوان بين المللی دادگستری بمون انته موترض جزء ج از بنم سون ماده  39گردد به تفسير تتاملی
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متوسل شم.در قضيه ناميبيا ،دیوان ضمن تأیيم لزون توجه به قصم طرفين مواهمه در زمان انوقاد رن،خاطرنشان
نمود مفاهيم بنيادین "نظان قيمومت"همچون"رفاه پيشرفت مردن سرزمين های "مشمول نظان مزبور و"امانت
مقمس"به نحوی که در ماده  66ميثاق جاموه ملل ذکر گردیمه انم مفاهيمی پویا ،و نه ایستا ،بوده و از این رو
بایم بر رن بود که طرفين ميثاق با همين تلقی رن ها را پذیرفته انم.از همين رو،دیوان اعالن نمود تحوالو
حقوقی که در فاصله نيم قرن از ميثاق حادث گردیمهانم ،بایم در فراینم تفسيری ملحوظ نظر قرار گيرنم .عالوه
بر این ،دیوان با مورد توجه قراردادن سياق هنجارین مواصر ،تبلور تثبيت سرنوشت ،اعالن نمود تفسير یك
سنم بين المللی بایم در چارچوب کل نظان حقوقی حاکم در زمان تفسير،صورو پذیرد 69.همچنين فمیوان در
قضيه فالو قاره دریایی اژه محتوای سيال ژنریك به کار رفته در اسناد حقوقی بين المللی در پرتو تحوالو
حقوق بين الملل را مورد تأکيم قرار داد و اعالن نمود استثنای " وضويت سرزمينی" یونان یه فالو قاره نيز
تسری مییابم (موضالو حقوقی دریای اژه -فالو قاره.)36-88 :9181 ،66
در تحقيق اخير کميسيون حقوق بين الملل در خصوص عوامل تحمیم کننمه وحمو ساختاری حقوق بين
الملل ،در پرتو استنادهای روبه تزایم به جزءج از بنم  3ماده  39کنوانسيون وین به ویژه پو از سال ، 6111
این مقرره از منظر "ادغان سيستماتيك "63مورد بررسی قرار گرفت .یتی از نتاتی که مورد تأکيم کميسيون
قرار گرفت رن بود که سابقه تموین مقرره مزبور حاکی از تفاهم در خصوص این امر است که مواهماو بين
المللی بایم در سياق یك محيط هنجاری ،یونی سایر منابع حقوق بين الملل ،تفسير گردنم (تفتيك حقوق
بينالملل .)699 :6119 ،64در این خصوص قابل ذکراست که در بررسی ماده  59پيشنهادی والمك ،یاسين در
عين تأکيم برعنصر قصم،از این نتته غافل نبود که نظم حقوقی یبن المللی کليتی تجزیهناپذیر می باشم و
هریك از قواعم تشتيل دهنمه نظم مزبور از رن متأثر میگردنم (کتاب ساالنه ری .ال.سی.)38 :9194 ،65 .
به عنوان یك نمونه بارز از مم نظر قرار دادن سياق هنجارین ،کميسيون به قضيه ستوهای نفتی اشاره می
نمایمکه در رن اعالن نمود نمیتوانم بپذیرد که استثنای منمرج در ماده  61عهمنامه مودو "به نحو کامالَ
مستقل از قواعم حقوق بينالملل در مقواه توسل به زور"عمل نموده و حتی مورد غير قانونی توسل به زور را
نيز شامل میگردد.یه عقيمه دیوان ،صرف استناد رمریتا به استثنای منمرج در ماده 61عهمنامه کافی نبوده
ودیوان به موجب جزء ج ازبنم  3ماده  39کميسيون حقوق مواهماو موظف است به عنوان جزء ضروری فراینم
تفسيری خود قواعم مرتبط حقوق بين الملل در حوزه توسل را اعمال نمایم (سيفی .)51 :9316 ،کميسيون
خاطر نشان میسازد که در قضيه ستوهای نفتی دیوان برای اولين بار اهميت ویژه جزء ج از بنم  3ماده 39
در رونم سنجش رفتاریك طرفه مواهمه در سياق هنجارین حقوق بينالملل عان اذعان نمود (تفتيك حقوق
بينالملل .)661-639 :6119 ،همچنين ،یك تحول مرتبط دیگر که مورد توجه کميسيون قرار گرفت ،رویه
قضائی سازمان جهانی تجارو می باشم .شایان ذکر است که رویه قضائی مزبور هم از حيث تفسير کاملی مونای
22
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واژه ها و عباراو و هم از حيث تحليل راب ه ميان توهماو تجاری و محيط زیستی کشورها عضو سازمان جهانی
تجارو قابل توجه میباشم .چنانچه محتمه تجمیمنظر سازمان مزبور با تفسير تتاملی واژه "منابع طبيوی" رن
را از حي ه سنتی هماننم نفتی فراتر برده و ازجمله شامل هوای پاك و همچنين منابع زنمه هماننم دلفينها
دانسته است (ماتسوشيتا .)818 :6119 ،69درعين حال ،به عنوان مثال ،درقضيه بيئتك ،مرجع بموی با استناد
به جزء ج از بنم سون ماده  39به بررسی راب ه ميان توهما تجاری و محيط زیستی کشورهای عضو اتحادیه
اروپا پرداخت و ازجمله اعالن نمودبا عنایت به این امر که اصل پيشگيری هنوز به یك قاعمه حقوق بين الملل
عرفی تبمیل نشمه است نمی توانم از مصادیق مشمول جزء ج از بنم سون ماده  39محسوب گردد (سيفی،
.)939 :9319
 1-5نقش دیوان بین المللی دادگستری
دیوان دائمی دادگستری در قضيه صالحيت سازمان بين المللی کار ( )9166و دیوان بين المللی دادگستری
در قضيه پذیرش یك کشور در ملل متحم ( ،)9141صالحيت مجمع عمومی در پذیرش عضو جمیم ()9151
و قضيه اتبال امریتایی در مراکش ( )9156و) به اصول تفسير مواهماو اشاره کرده انم .دیوان در این قضایا به
ترتيب به اصول تفسير مواهمه در کليت رن ،عمن لزون رجول به مذاکراو مقمماتی در صورو روشن بودن متن،
تفسير با توجه به همف و موضول مواهمه و تفسير در مونای طبيوی و مومول عباراو مواهمه اشاره کرده است.
کميسيون موتقم است که اصل عمن مغابرو حق شرو با همف و موضول مواهماو را از دیوان وان گرفته است
(ضيایی.)55 :9311 ،
 6آیین و مقررات معاهده وین درباره ابطال ،انطفا و تعلیق معاهدات
در رغاز این قسمت بایم تعوجّه را بعه ایعن نتته جلب نمود که عاقمان موافقتنامهء وین ،موضول رئينه اب ال،
ان فاء و توليق مواهماو را ب ور کلّی و بیرنته اختصاصاً دربعارهء طرز اجرای قاعمهء ربوس مقرّراو خاصّی را
وضع کرده باشنم ،تموین نمودهانم و کلّية مسائلی را که از لحعاظ طرق ان فاء و توليق مواهماو ایعجاد
معیگردد ،یتباره در قسمت پنجم موافقتنامه بررسی و مقرّراتی را در این باب وضع کردهانم.
مهمّترین مشتل کنفرانو وین از حيث حقوق مواهماو عبارو از این بود که چه نول رئيينی را برای اجرای
مقرّراو موادّ مربوو به اب ال ،ان فاء و توليق مواهماو و نيز بعرای رفع اختالفاو حاصله در این زمينه میتوان
وضع نمود؟ زیرا از لحاظ حقوق مواهماو ،هریك از فروض نسخ یا خروج از مواهمه که بر حسب اصول یا قواعم
غير مموّن مجاز میباشم ،ممتن است دست دولتها را باز بگذاردکه از رن اصول و قعواعم بع ور نامشرول استفاده
کننم .به همين جهت تموین قواعم و اصول و تويين حمود مشخّصی برای رنها دارای اهميّت قابل مالحظهای
است .لهذا برای رنته قواعم و اصول ممّون در موافقتنامه ب ور صحيح به موقع اجرا گذاشته شود ،الزن میریم
Matsushita
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که معسائل ععملی و حقوقی مربوو به هرقضيه ،مورد بررسی عينی قرار گيرد و این بررسی نيز بایم بوسيلهء
دستگاه کامالً بي رفی انجان پذیرد تا بتوان ثباو و امنيّت روابط قراردادی بين المللی را تضمين نمود (ضيایی،
.)9 :9311
 1-6جنبهء سهگانهء مسئله آئین اجـرای موافقتنامه
مسئله رئيعن اجرای مقرّراو موافقتنامه که به اب ال ،ان فاء و توليق مواهماو مربوو میگردد مسئلة واحمی
است که دارای سه جنبه میباشم :اوّل متواهم ذینفع به چه شتل و صورتی میتوانم به یتی از معوجباو
انع فاء یعا توليق مواهمه استناد نمایم؟ اصوالً این جعنبهء نعخستين ،تولّق بعه یك دسته از علل و اسباب دارد
که ان فاء یا توليق مواهمه را فقط به اراده و ابتتار متواهم ذینفع مرتبط میسازد یونی در این حال ،اعالن
یتجانبهء ان فاء یا تعوليق معواهمه کعفایت میکنم ،زیرا در حقوق بين الملل عرفی رسم بر این اسعت کعه در
چنين حالتی ،ارادهء متواهم ذینفع به هروسيلهء متناسبی بایم به طرف متواهم دیگر ابالغ گردد.
دوّن جنبهء دیگر مسئله مذکور ععبارو از ایعن اسعت که ریا اضافه بر اظهار ارادهء متواهم به استناد یتی
از ععلل و اسباب ان فاء یا توليق مواهمه ،شرایط اضافی دیگری نيز که خصوصيّت رسمی بودن را حائز باشم
برای پایان یافتن یا تعوليق معواهمه الزن اسعت یا خير؟ بنابر حقوق بينالملل چنين شرای ی مقرّر نگردیمه
است و ان فاء و تعوليق معواهمه فقط به تظاهر ارادهء طرف ذینفع -در صورتيته شرایط ماهوی اعمال چنين
اختياری وجود داشته باشم -مربوو میباشم.
سوّن سوّمين جنبة مسئلة رئين اجرای مقرّراو مذکور ،موضول وسایل و طرقی است که بایم برای حعلّ
اخعتالفاتی پيعش گرفته شود که در مورد شرایط ماهوی مربوو به قواعم ناظر بر ان فاء و توليق معواهماو،
بروز مینمایم .نتيجهء بعروز چعنين اختالفاتی عبارو از این است که در روابط بين متواهمان محقّق نيست که
مواهمه اعتبار خود را از دسعت معیدهم یا رنته به قوّو خود باقی میمانم .این عمن تحقّق وقتی از ميان میرود
که یعا طعرفهای عهم بعا هم توافق کننم و یا رنته داور یا قاضی بين المللی که مأمور رسيمگی است ،حتم
خود را صعادر نمایم (سيفی.)99 :9311 ،
 2-6مادّه  65معاهده وین
بر حسب جملهء اوّل از مادّهء  95موافقتنامهء ویعن 9191-معتواهمی که بعر مبنای موافقتنامه به دالیلی
برای پایان دادن به مواهم،خروج یا توليق اجرای رن استناد مینمایم ،موظّف است که «ادعای» خود را بعا
ذکعر منظوری کعه دارد و اقمامی که میخواهم انجان دهم (ان فاء ،خروج یا توليق) و بيان دالیل این اقمان ،به
متواهمان دیعگر ابعالغ نمایم.
این ابالغ ،طبق جملهء اوّل از مادّهء  95بایم کتبی باشم .پو از ابالغ کتبی ،طبق جملهء دوّن از مادّهء 95
در صورتيته هيچيك از طرفهای عهم ،ظرف ممّتی که کعمتر از سعه ماه از تاریخ دریافت ابالغ نبایم باشم،
اعتراضی نتنم و ایرادی نگيرد،متواهمی که ابالغ کعتبی را ارسعال داشته است حقّ دارد منظور نظر خود را به
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معوقع ععمل بعگذارد .بنابراین هرعمل و اقمامی که به مواهمه پایان معیدهم،یا بعه خروج از رن و یا به توليق
رن تحقّق میبخشم ،بنابر جملهء دوّن از مادّهء  98و بر مبنای مقرّراو جعملهء دوّن و سعوّن از مادّهء  95بایم در
یك سنم رسعمی قعيم و برای سعایر معتواهمان ارسال گردد.
رئينی کعه ذکر گردیم ،دربارهء سه موضول کعه معمتن است به فسخ مواهمه یا به خروج از رن منجر شود،
تضمينی بموقع و روشن است .رن سعه موضول از ایعن قرار است:
اوّل فسخ معواهمه یا خروج از رن در صورتيته معبتنی بعر سرشت و خصوصيّت مواهمه باشم(بنم ب از
جعملهء اوّل معادّهء .)59
دوّن فسخ مواهمه یا خروج از رن در صورتيته مبتنی بر نقض عممی مواهمه بعاشم(مادّهء .)91
سوّن فسخ مواهمه یعا خعروج از رن در حعاليته مبتنی بر تعغيير اساسی اوضعال و احوال زمان عقم
بعاشم(مادّهء .)96
بایم اضعافه کرد که همين رئين مذکور در مورد فسخ یا خروج از مواهمه،در موقوی که طرفهای ععهم بع ور
ضمنی یا صریحا رن را پذیرفته باشنم ،به موقع اجعرا گعذاشته میشود (بنم الف از جعملهء اوّل معادّهء .)59
بر حعسب مقرّراو رئينی که ذکعر کردیم طرفی که ابالغ متواهم دیگر را دریافت مینمایم حقّ دارد به رن
اعتراض نمایم و ادّعای ابالغ کننمه را به دليعل غعيرقانونی بودن رن ردّ کنم .در این حال طبواً بعين معتواهمان
اختالف بعوجود معیریم .در حعملهء سوّن از مادّهء  95معقرّر گعردیمه است که متواهمان بایم اختالف را به
طرقی که در مادّهء  33منشور سازمان ملل متّحم مقرّر شمه است ،فيصله دهنم .طرقی کعه در معادّهء 33
معنشور مذکور بيان شم عبارو است از :مذاکره ،تحقيق ،ميانجيگری ،سازش ،داوری ،رسيمگی قضائی و
معراجوه بعه سعازمانها یعا قعراردادهای معن قهای .در رخر مادّهء ( 95جملهء سوّن) رممه است« :یا هرطریقهء
مسالمترميز دیگری که خود انتخاب مینماینم» (یونی خود متواهمان انتخاب میکننم).
این نتته قابلتوجّه است که بر طبق مادّهء  33منشور سازمان ملل رفع اختالفاو به طعرقی که در مادّهء
مذکور ذکر شمه محمود به اختالفاتی است که «اگر ادامه یابم ،ممتن است بقای صلح و امنيّت بين المللی را
به مخاطره دچار سازد» .به همين جهت جملهء سوّن از مادّهء  95موافقتنامهء وین توسوه بخشيمه است به
ایعن معونی که هرگاه اعضای سازمان ملل به موافقتنامهء وین بپيونمنم ،هرنول اختالفی که با سایر متواهمان
داشته باشنم (حتّی اختالفاتی که بقای صلح و امنيّت بين المللی را به مخاطره دچار نمیسازد) بایم رن را به
طرقی که در معادّهء  33معنشور ذکر شمه است ،فيصله دهنم .به همين مناسبت بایم گفت جملهء سوّن از
مادّهء  95موافقتنامه ،شمول و عموميّت بيشتری را حائز میباشم و متواقمان موافقتنامه محمودیّت و خصوصيّتی
برای نول اختالف قائل نعشمهانم و معقرّر نمودهانم که هرگونه اختالفی را بایم بعه طعرق مذکور در مادّهء 33
منشور حلّ و فصل نماینم.
امّا جملهء رخر از مادّهء  95که مقرّر میدارد «یا هرطریقه مسالمترميز دیگری که خود انتخاب میکننم»،
در عمل قابل نقم و ایراد میباشم زیرا محتمل است کعه بعرای انتخاب طریقهء مسالمترميز دیعگر حعلّ
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اختالف ،موافقت الزن صورو نگيرد یا چنين انتخابی غيرممتن باشم .در این حال اختالف برای ممّو نامحمودی
فيصله نيافته باقی میمانم و در نتيجه وضوی پيش میریم که با وضع زیر شباهت دارد:
در موقويّت کنونی روابط بين المعللی ،هرگاه اخعتالفی در باب وجود یا عمن وجود موجباو قانونی ان فاء یا
توليق مواهمه ایجاد گردد و فيصله نيابم و هریك از متواهمان بر عقيمهء قضائی خود ثابت بمانم ،طرفی که به
رن موجباو استناد نموده است میتوانم از اجزای معواهمه خعودداری ورزد بشرطی کعه موجباو ماهوی ان فاء
یا توليق وجود داشته باشم .لتن این وضع در واقع با مفاد مادّهء  95مغایرو دارد و در نتيجه فيصلهء اخعتالف
به بنبست منجر میگردد (راميننيا.)31 :9319 ،
بر طبق موافقتنامهء وین این نول بنبست پيشبينی و راهحلّی بعرای رن در نعظر گعرفته شمه است :مادّهء
 99موافقتنامه مقرّر میدارد که هرگاه در ممّو دوازده ماه از تاریخ اعتراض متواهم دیگر ،اختالف ،فيصله نيابم
هریك از معتواهمان معیتوانم رئين خاصّی را ب ور یتجانبه مومول دارد .چنانته اگر اختالف ،مربوو به اجرا یا
تفسير یعتی از معقرّراو حعقوق بين الملل عانّ باشم (موادّ  53و  ،)94هریك از متواهمان مختار است اختالف
را با تقمیم دادخواست ،به دیوان بين المللی دادگستری ارجعال نمایم مگر رنته متواهمان موافقت کننم که
موضول اختالف به داوری واگذار شود .امّا اگر اخعتالف مربوو به یتی از معوجباو انع فاء یا توليق مواهمه
باشم ،رئينی که بایم به موقع اجرا گذاشته شود رئين سازش است که راجع به رن در ضمائم موافقتنامه مقرّراتی
وضع گردیمه است .ولی بایم اشاره کرد که رجول به دیوان بين المللی دادگستری بعا مراجوه به کميسيون
سازش ،از لحاظ رثاری که بوجود میرورد کامالً فرق دارد :دیوان مزبور(و نيز دادگاه داوری) پو از رسيمگی
کامل به اختالف به صمور حتم مبادرو میورزد .اگر حتم ،موافق نظر دولتی باشم که ادّعا کرده است مواهمه
بعا معوازین حقوق بين الملل عانّ مغایرو دارد ،طبيوی است که بنابر حتم ،بایستی مواهمه را ب ور رسمی و
ق وی پایان یافته محسوب نمود .در غير این صورو برحسب حتم مذکور ،مواهمه به اعتبار خود باقی خواهم
مانم .ولی کميسيون سازش اخعتيار اتعّخاذ تصميم را دارا نيست در نتيجه اگر متواهمان استنتاجاو کميسيون
را نپذیرنم و موضول اختالف به عقم قرارداد جمیمی منجر نگردد ،وضع اختالف ،حال سابق خود را حفا خواهم
کرد و این نقص اضافی را نيز خواهم داشت که متواهمان بعرای رفعع اختالف هيچ نول رئين دیگری نيز نخواهنم
داشت زیرا رجول به کميسيون سازش وقتی صورو میگيرد که متواهمان تمان وسائل و طرق حلّ اختالف
منمرج در مادّهء  33منشور سازمان ملل متّحم را مومول داشته باشنم (سيفی.)11 :9319 ،
این م لب نعيز قعابلتوجّه اسعت که موادّ ( 95جملهء اوّل و جملهء سوّن) و  99در بعاب رجعول بعه کميسيون
سازش متفاوتنم :مادّهء  95مقرّر میدارد که برای دستهای مويّن از موجباو ان فاء و توليق ،بایم برای دیگر
متواهمان نيز ابالغ رسمی صادر و ارسال نمود تا اگعر معورد قعبول قرار نگرفت بتوان در موقع خود به کميسيون
سازش معراجوه کعرد.در صورتيته مادّهء ( 99بنم ب) مقرّر میدارد« :هریك از طرفهای اختالفی که دربارهء
اجرا یا تفسير تمامی موادّ قسمت پنجم روی داده است» میتوانم بعه کعميسيون سازش معراجوه نمایم .بنابراین
این سئوال م رح میگردد که :ریا سيستم رفع اختالفی را که معوادّ  95و  99برقرار ساختهانم شامل مواهماتی
نيز میشود که در موادّ قسمت پنجم اشارهای به رنها نشمه است؟ پاسخ به این سعئوال بعنابر عقایم ععلمی
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منفی است زیرا اوال موافقتنامهء وین 9191-تمامی حقوق موجود امروزی را تموین نترده و فقط راهعهای
جعمیمی را ابالغ نموده است ثانياً ارجال اختالف بر طبق مادّهء  99به کميسيون سازش فقط محمود به
اختالفاتی است که در معوادّ قعسمت پنعجم موافقتنامهء وین ذکر گردیمه است (روسو.)911 :9311 ،
بنابر رنچه تاکنون بيان کردیم بایم چنين نتيجه گعرفت کعه کنفرانو ویعن با ایجاد کميسيون سازش و
ذکر رن در موافقتنامهء  9191سيستمی را ابمال کرده است که برای حلّ اخعتالفاو تعقریبا بعا دستگاه داوری
مشابهت دارد.هرچنم کميسيون مزبور اختيار نمارد استنتاجاو خود را به طرفهای اختالف تحميل نعمایم،
موذلك بعرای رنته رنها را به قبول گزارش خود وادار سازد ،دارای نفوذ سياسی و قضائی بسيار است و از رنجائی
کعه اغعلب کعشورها از متابوت حقّ قضاوو دستگاههای قضائی اکراه دارنم ،بایم اذعان نمود که کنفرانو وین
با مقرّر داشعتن معراجوهء یتجانبه به یك دستگاه اختصاصی ،اقمان مؤثّری را انجان داده است زیرا ساختمان
و اختياراو چنين دستگاهی ،فيصلهء اختالفاو را در بعاب انع فاء و تعوليق مواهماو بنحو مثبتی تسهيل
مینمایم (کاپوتوری.)551-519 :6113 ،
بعا دقّت در محتوای موافقتنامهء وین 9191-به خوبی مشهود میشود که استخوانبنمی حقوق بين الملل
موجود در بعاب حعقوق معواهماو ،به قوّو خود باقی مانمه و حتّی بایم گفت که به دليل توافق بسياری از
کشورهای جهان مستحتمتر شمه اسعت .الحاق تعوماد کعثيری از کشورها (که به کلّيهء نواحی و به تمامی
سيستمهای سياسی ،اقتصادی و اجتماعی دنيای امروز تعولّق دارنم) به رن معوافقتنامه ،طبواً این وضع را ایجاد
کرده است که وجود قواعم اساسی و اصولی در مورد مواهماو که به عنوان قواعم ععرفی شعناخته میشود،
بوسيلهء موافقتنامهء مذکور صریحا تأیيم گردیمه و روشنتر شمه و تا حمودی از وضع ععرفی بعه وضع قراردادی
تحوّل یافته و یتی از فصول معهمّ و معبنائی «حقوق معردن» یونی فصلی که شامل قواعم ناظر بر ایعجاد و
حعياو و فنای قراردادهای بين المللی میباشم ،تحقّق بيشتری را کسب کرده است (روسو.)19 :9319 ،
 7آثار و نتایج اعمال اصل ربوس
موضول رثار و نتایج اععمال اصعل یا قاعمهء ربوس ،با موضول طعرز و طعریقهء اعمال و اجعرای رن و نيز با
موضول اسعاس و معبنای رن اصل ارتباو ناگسستنی دارد و در حقيقت هرسه موضول در یتمیگر تأثير متقابل
دارنم و نمیتوان رنعها را از یعتمیگر مجزّا دانست .به همين جهت رثار و نتایج اععمال اصل مذکور را میتوان
چعنين خعالصه نمود:
 1-7صـورتپذیر نبودن خـودبخودی آثار و نتایج اصل و یا قاعده
در بموّ امر بایم به این نتته اشاره نمود که هرگاه اوضال و احوال زمان ععقم معواهمه ب ور اساسی تغيير
کرد ،مواهمه و قعرار خعودبخود و بعمحض تغيير وضع ،فسخ و من قی نعمیشود .بمینجهت اوالً اععالن رسمی
یتجانبهء فسخ مواهمه از طعرف یعتی از متواهمان پذیرفتنی نيست .ثانياً ،قاعمهء ربوس این حقّ را به طرفی
که متضرّر شعمه اسعت ،اع ا میکنم که با طرف یا طعرفهای ععهم وارد مذاکره شعود تعا کعمال «حسننيّت»
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وی مسلّم گردد و اگر در ایعن صورو اختالفی در باب وجود یا عمن وجود تغيير اساسی اوضال و احوال بروز
نمایم ،طرف متضرّر چه برحسب ععرف بعين المللی و چه موجب مقرّراو موافقتنامه وین ایعن حعقّ را خعواهم
داشعت کعه به یك دسعتگاه بعين المللی (کميسيون سازش یا دادگاه داوری و یا دیوان بين المللی دادگستری)
رجول نمایم و حلّ مشتل را خواستار شود .به همين جعهت بعا رنعته حقوق بين الملل عانّ ،اصل ربوس را از
جملهء اسباب فعسخ یعا معتروك شعمن معواهمه و قعرارداد بين المللی شناخته است ،موذلك رثار و نتایج
اعمال اصل یا قاعمهء مذکور براساس حقّ غير قابل ایرادی بوجود نمیریم.پروفسور «بسموان »68در اینباره
مینویسم« :سرانجان از لحاظ نظری ،تغيير اوضال و احوال ممتن است برای متروك شمن تعوهّماو کافی
شناخته شود لتن در حقيقت امر الزن است که این تغيير و اساسی بودن رن مسلّم گردد و رثار و نتایجی که
به رن مربوو میباشم (متروك شمن مواهمه) برسميّت شناخته شود» (بسموان.)953 :6119 ،
از این لحاظ بایم گفت که نخستين خصوصيّتی که معیتوان دربعاره رثار و نتایج اصل یا قاعمهء ربوس قائل
شم ،این است که این رثار و نتایج ،بالحقّ و بخودی بوجود نمیریم هرچنم که اصل مزبور از جملهء قواعم عينی
حقوق بين الملل شناخته شمه باشم .نهایتاً در صورتيته طرف عهم حعاضر بعرای مذاکره نشود یا رجول به یك
دستگاه بين المللی را ردّ نمایم ،طبيوی است که طرف متضرّر ناچار است که یا به کعميسيون سعازش رجول
کنم و یا فسخ مواهمه را بع ور یعتجانبه اعالن نمایم (کاوادیو.)919-911 :9199 ،
 2-7ایجاد اعمال اصل ،آثار و نتایج از تاریخ انطفای معاهده

28

دوّمين خصوصيّت رثار و نتایج اعمال اصل یا قاعمهء مذکور عبارو از این است که این رثار و نتایج ،از تاریخ
اععالن فعسخ و ان فای مواهمه و نه از تعاریخ انعوقاد رن ،61حاصل میگردد چرا که در واقع اصل ربوس را
هيچگاه نمیتوان با«خيار فسخ» قرارداد که همه چيز را تماماً به وضع نخستين خود عودو میدهم ،اشتباه
نمود زیرا رثار و نتایج اعمال اصل ربوس ع ف بماسبق نمیشود و تأثير اعمال اصل از زمانی اسعت کعه تغيير
اساسی اوضال و احوال ،موجباو اجرای اصل یا قاعمهء مزبور را فراهم ساخته است .در نتيجهء توهّماتی که تا
رن تاریخ انجان شمه موتبر و صحيح است و نمیتوان رنها را حذف نمود و وضع راه به صورتيته در زمان عقم
مواهمه وجعود داشعته است رجعوت داد .به همين دليل اصل ربوس دربارهء مواهماتی که به موقع اجرا گذاشته
شمه است ،قابل اعمال نيست (سيفی.)69 :9311 ،
 3-7آثار و نتایج تامّ و آثار و نـتایج قسمی
هرگاه کلّ مواهمه بنا به تغيير اساسی اوضال و احوال در مورض فسخ و ان فاء قعرار گعيرد،طبيوی اسعت
که اعمال اصل ربوس ب ور کامل و تان ،رثار و نتایج خود را ببار میرورد ولی اگر فسخ یك قمستی یا بوضی از
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مقرراو مواهمه مع البه شعود،رثار و نتایج اعمال اصل نيز جزئی و قسمی خواهم بود و فقط شامل رن قسمت
و مقرّراتی معیشود کعه فعسخ رن مورد م البه قرار گرفته است .بایم افزود که هرگاه خصوصيّت تغيير اساسی
اوضال و احوال ،دائمی یا موقّتی بعاشم ،روشن است که رثاری را نيز که بوجود میرورد دائمی یا موقّتی خواهم
بود.
 4-7آثار و نتایج مختوم بـه تجدیدنظر یا انطفای مـعاهده
سوالی که در اینجا م رح است ،این است که ریا رثار و نتایج اعمال اصل یا قاعمهء ربوس فقط به تجمیم
نظر در مواهمه منجر میشود،یا رنته مواهمه را ب ور ق ع من فی میسازد؟ بوضی از معحقّقان موتقمنم که اثر
و نتيجه اصل ربوس دربارهء مواهماتی که بتوان اصل مزبور را اعمال نمود ،منحصراً عبارو از تجمیمنظر و
ت بيق مواهمه با اوضال و احوال تازه است و هيچگاه به لغو یا ان فای مواهمه منجر نمیگردد زیرا لغو یا
انع فای معواهمه عملی منفی است در حاليته تجمیمنظر یا ت بيق مواهمه با وضوی که بوجود رممه عملی
مثبت است.در مقابل ،بسياری از دانشمنمان حقوق با این نظر مخالف بوده و موتقمنم که اثر و نتيجة اعمال
اصل مزبور دربعارۀ معواهماو،یا متروك شمن یا ان فاء و یا لغو کامل رنها است.
البتّه بایم متذکّر شم که این بحث در حقيقت بحثی اص الحی است زیرا بين متروك شمن مواهمه(به مونای
ان فاء یا تجمیمنظر کامل) و تجمیمنظر (به مونای ت بيق معواهمه بعا اوضال و احوال تازه) مغایرتی که اساسی
باشم وجود نمارد چرا که هرگاه متروك شمن مواهمهای به دليل تغيير اساسی اوضال و احوال عنوان شود،
طبيوی است که یا به ان فای مواهمه و یا به تجمیمنظر در رن منجر معیگردد .بنابراین در صعورتيته متروك
شعمن مواهمهای(در اثر تغيير اساسی اوضعال و احعوال) عنوان شعود ،میتوان حاالو سهگانه زیر را تصوّر نمود:
 )9ت بيق اجرای مواهمه به دليل موقّتی بودن تغيير اساسی اوضال و احوال.
 )6ان فاء یعا لغعو معواهمه به دليل خواست و ارادهء طرفهای عهم و یا بعه دليعل سرشت و خصوصيّت
مواهمه که مجوّز تجمیمنظر نباشم بلته برعتو ،لغو و یا ان فای کامل رن را ایجاب نمایم.
 )3ان فای جبری مواهمه به دليعل رجعول اخعتالف به یك محتمهء بين المللی زیرا محتمهء بينالمللی
حقّ نمارد نعه قاعمهای را وضع کنم و نه اراده و نظر خود را بر اراده و نظر طرفهای عهم تحميل نمایم
و به جای رنان تصميم بگيرد .محتمهء بين المللی در معوقوی کعه اخعتالف مربوو به متروك بودن
یا متروك نبودن مواهمه را رسيمگی مینمایم ،فقط حقّ دارد حعتم کعنم که موجباو کافی برای
متروك بودن مواهمه وجود دارد یا خير ،و در صورتيته چنين موجباتی وجود داشته باشم ،حتم بعر
انع فای مواهمه را صعادر مینمایم ولی حقّ نمارد مواهمهء دیگری را جانشين مواهمهء متروکه کنم
و یا رنته به جای طعرفهای ععهم در معواهمه تجمیمنظر نمایم.
در اینجا بمنظور تتميل م لب بایم اضافه کرد که عاقمان موافقتنامهء وین فقط برای ابع ال ،ان فاء و تعوليق
معواهماو مقرّراتی را وضع نمودهانم و با رنته بوضی از نماینمگان کنفرانو مزبور (رلمان غربی و استراليا) روش
مالیمتری را (اضافه بر ابع ال ،ان فاء و تعوليق) در نظر گرفته و پيشنهاد کردنم که مواهمه را با اوضال و احوال
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جمیم بوسيلهء تغيير و اصالح رنع مواهمه مع ابقت دهعنم ،موذلك پيشنهاد مزبور مورد قبول کنفرانو قرار
نگرفت .نهایتا بایم گفت تغيير و اصالح مواهماو از اموری است که در اجعتمال کعنونی بين المللی از جملهء
واجباو بشمار میریم .به همين جهت عاقمان مواهمهء وین ،قسمت چهارن موافقتنامه را بعه اصعالح و تعغيير
مواهماو اختصاص دادنم و موادّ  31و  41و  49ناظر به این م لب است (روسو.)14 :9311 ،
بحث و نتیجهگیری
وجود انوال و توماد مواهماو ،مبيّن نول رواب ی بوده است که در هعر مق وی از تاریخ وجود داشته است.
وجود توماد بیشماری از مواهماو صلح در هر دوره گویای نوعی راب ه زور و غلبه در روابط بين الملل بوده
اسعت .به نعظر معیرسم در عصری که در رن به سر میبریم حماقل در بوم تئوریك این خعصيصه دگعرگون
شمه باشم و ما شاهم پيمایش نسلهای متنول از عهمنامهها در زمينه همتاریهای غير خصمانه هستيم .نظریه
تغيير اوضال و احوال در حال گسترش است و بسياری از کشورهایی که به این نظریه عنایتی نماشتنم هم
اکنون رن را پذیرفتهانم و دادگاهها بر اساس رن رأی میدهنم .درحقوق ایران هم علی رغم عمن طرح نظریه
تغيير اوضال و احوال ،تغييراو اجتماعی و اقتصادی که موجب باال رفتن هزینه ها و تغيير نرخها گشته و به
نحوی اجرای قرارداد را برای متوهم دشوار و ضرری میکنم ،مورد توجه قانونگذار بوده است وليتن هنوز به
صورو یك اصل مسلم و مورد پذیرش در همه زمينه ها م رح نشمه است .ضرورو طرح این م لب در
قراردادهای دراز ممو ماننم اجاره اماکن و موادن ،قراردادهای استخراج مومن ،انتقال تتنولوژی و پيمانتاری-
های عممه بيشتر احساس شمه و اکنون که رهنب تغييراو در جوامع کنونی از رشم بی سابقه ای برخوردار
گشته و این نظریه نيز در حقوق کشورهای دیگر و در سيستم های مختلف حقوقی وارد شمه و اعتبار یافته
است ،جا دارد مقرراو جاموی در زمينه برزو حوادث پيش بينی نشمه و مشتل شمن اجرای قرارداد پيش بينی
شود.
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