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رشوط ثبات رقارداداه رد حقوق آرمی کا
محمدباقر فیجان ،2محمدامین مرادی

1

چکیده
شرط ثبات ،تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمیتواند مفاد قرارداد را با وضهع قهانون یها
هر وسیله دیگری ،بدون رضایت طرل دیگر ،تیییر دهد و همچنین تدبیری است تضمینی و احتیاطی کهه
در قراردادهای خصوصی درج میگردد و به موجب آن دولتها ملزم میشهوند تها از مداخلهه در تیییهر یها
فسخ قرارداد خودداری نمایند .شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری اصو) به منظهور مقابلهه و تقلیهل
ریسک سیاسی ابداع شده است) .زم به ذکر اسهت کهه بهه تیییهر سیاسهتهای دولهت سهرمایه پهذیر در
اصطالح ریسک سیاسی میگویند) .زم به ذکر است شهروط ثبهات در کلیهه قراردادهها نقهش ویهژهای در
جلوگیری دولت میزبان از تصویب قوانهیهن میایر با قرارداد و تیییر قهانون حهاکم در زمهان انعقهاد قهرارداد
دارد .شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری اصو) به منظور مقابله و تقلیل ریسک سیاسی ابداع شهده
است .همچنین در قراردادهای درازمدت و با)خص در بخش منابع طبیعی در قرارداد سرمایه گهذاری درج
میشود .سوال اصلی این پژوهش آن است که شروط ثبهات قراردادهها در حقهوق آمریکها بهر چهه مبنهایی
استوار است؟ این پژوهش بر این فرض متکی است که در قوانین آمریکا اختیهار دولهت در خهاتهمههه دادن
بهه قراردادهای اداری امری مسلم است .این پژوهش به صورت کتابخانهای و به شهیوه توصهیفی -تحلیلهی
گرداوری شده است.
واژگان کلیدی :ثبات قرارداد ،حقوق آمریکا ،سرمایه گذاری ،قوانین.
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مقدمه
هدل اولیه طرفین قرارداد در زمان انعقاد آن ،اجرای قرارداد با حسن نیت و اصول صداقت تمام اسهت؛ امها
ممکن است بنا به د)یلی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در زمانی یها کهامال از اجهرای آن سهرباز زننهد .در
چنین حالتی ،علیرغم عدم انقضای موعد قراردادی ،نقض قرارداد به خوبی قابل پهیش بینهی اسهت .لهذا در
هر قراردادی ،از جمله قراردادهای دولتی ،هر یک از مواد و شروط از اهمیت خاصی برخهوردار هسهتند .در
نتیجه نمیتوان ادعا کرد که کدامیک از مواد و شروط بر مواد و شروط دیگر تفوق دارند .در راستای اعمهال
سازوکارهای موجود در جهت حفظ و حمایت از سرمایههای خارجی در دولتهای سرمایه پهذیر مهیتهوان
اعتقاد داشت که شرط ثبات از مؤلفههای اساسی حرکت به سوی ثبات قراردادی میباشد.
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راههای تنظیم و تضمین منهافع سهرمایه گهذاران خهارجی اسهت.
علیرغم عدم مقبولیت این گونه شروط در میان دولتهای جهان سهوم و نیهز دولتههای در حهال توسهعه،
محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گهذاران
خارجی ،جذابیت دولتهای سرمایه پذیر را بهر اسهاس ثبهات در نظهام تقنینهی و تنظیمهی ایهن دولتهها
میدانند .با این حال تنها راه تضمین ایهن ثبهات پهیش بینهی شهروطی در قراردادههای دولتهی اسهت کهه
اصطالحاً شرط ثبات نامیده میشوند .از دیدگاه تاریخی میتوان گفت که پیدایش این امر بهه قهرن بیسهتم
باز میگردد .انگیزه در مذاکره برای چنین تضمینی به عنوان فرار از ترس رو به رشد سلب مالکیهت توسهط
دولتهای میزبان وجود داشته است .با توجه به غیرقانونی اعالم شدن منهابع ملهی کهه پهس از آن آشهکار
شد ،سرمایه گذاران در آن زمان در داشتن چنین شروطی در قهرارداد بها دولتههای میزبهان و گنجانیهده
شدن آن در موافقت نامههای خود اصرار داشتند .چنین نگرانی همراه بها عالقهه رو بهه رشهد بهرای جهذب
سرمایه گذاری سبب تقاضای سرمایه گذاران برای این گونه شروط شد .به نظر نمیرسد که به طهور بهالقوه
این امر سبب از صحنه خارج شدن قرارداد منعقده باشد .این شروط بهر اسهاس نیازههای زمهان هسهتند و
بدیهی است که نیاز به داشتن چنین شرطی هنوز به عنوان یک مانع مهم در مواجهه با انجهام امهور فرعهی
نامحدود یک دولت مستقل در نظر گرفته شده و اعمهال مهیشهود و آن را در قالهب افهزایش مالیهات و یها
درخواست بیشتر از مزایا در صورت مخالفهت واضهح و روشهن بها شهرایط توافهق شهده مهیتهوان در نظهر
گرفت(.)naser,1995,58
با این حال) ،زم به ذکر است که ماهیت و اندازه هر یک از این خطرات میتواند بسته بهه اشهخاص دولهت
دموکراتیک و با وضعیتی بسیار خاص ،منحصر به فرد باشد .اگر چه هر نوع سرمایه گذاری بهه طهور بهالقوه
ممکن است در برابر این گونه خطرات آسیب پذیر باشد ،این شرط سبب خواهد شد تها پیشهرفت و مهدت
زمان نسبتاً طو)نی تری از سرمایه گذاری و به خصوص در بخش انرژی مورد توجه قرار گیرد.
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-1مفاهیم
 -2-1قراردادهای دولتی
برای تعریف شرط ثبات در ابتدا میبایست با مفهوم قراردادههای دولتهی آشهنا بهود .منظهور از قرادادههای
دولتی ،قراردادهایی است که از سوی دولتها (اعم از موسسات دولتی فاقد ماهیت حقوقی مجهزا از دولهت
یا دارای شخصیت حقوقی مستقل) با اشهخاص خصوصهی خهارجی (اعهم از حقیقهی یها حقهوقی) منعقهد
میگردد .قراردادهایی که میان دو دولت از باب تجارت و تصدی و نه از باب حاکمیت منعقد می شهود نیهز
مشمول عنوان کلی قراردادهای دولتی است (نیکبخت.)29 ،8314 ،
در یک نگاه کلی مهی تهوان قراردادههای دولهت را بهه دو دسهته تقسهیم کهرد :قراردادههای اسهتخدامی و
قراردادهای معامالتی .قراردادهای دسته اول داخل در حقوق عمومی داخلی می باشد اما قراردادههای نهوع
دوم انعطال بیشتری دارند .8این دسته خود شامل دو دسته از قراردادهای تابع حقوقی عمومی (یا قهرارداد
اداری) و قراردادهای تابع حقوق خصوصی است .قراردادهای عمومی ویژگی های خاصی دارنهد کهه نشهان
دهنده قدرت حاکمیت دولت است ،در واقع در این نوع قراردادها دولت حق تیییر یک جانبه و حهق فسهخ
را دارد اما در قراردادهای خصوصی ،دولت موظف به رعایت ضوابط قراردادهای حقوق خصوصی اسهت و در
واقع در این میان ،میان دولت و یک فرد خصوصی تفاوتی وجود ندارد .در خصوص معیهار تفکیهک ایهن دو
نوع از قراردادها چنین بیان شده است« :قراردادهای اداری به منظور اداره خدمات عمومی یا بههره بهرداری
از منابع و معادن میباشد و قراردادهای خصوصی قراردادهای مربوط به توسهعه و بههره بهرداری از منهابع و
ثروت های طبیعی به ویهژه نفهت و گهاز یها قراردادههای خریهد کها) یها خهدمات یها اسهتقراض از خهارج
است»(طباطبایی موتمنی.)894 ،8314،
ابهام اصلی در مورد قراردادهای طو)نی مدت است ،در مورد دسته اخیر نیهز بیهان ضهابطه دقیهق مشهکل
است اما معیاری که می توان ارائه داد این است که قراردادهای منعقده توسهط شخصهیت حقهوقی دولهت،
 -8پاره ای از نویسندگان قراردادهای دولتی را به سه دسته تقسیم کرده اند :قراردادهای تابع حقوق عمومی؛ قراردادهای منعقده
در لباس بازرگانی مانند اخذ وام؛ قراردادهای منعقده به عنوان نماینده و حافظ منافع عمومی ولی صرفاً به عنوان یک شخصیت
حقوقی انتفاعی .ببنید :موحد ،محمدعلی ،درس هایی از داوری های نفتی :قانون حاکم ،تهران ،کارنامه ،8317 ،ص 14؛ این
تقسیم بندی در تئوری دقیق بوده اما در عمل ،تفکیک قراردادهای نوع اول و سوم مشکل و بلکه غیرممکن است و ضابطه
دقیقی در این باره وجود ندارد و جنبه نظری و شخصی پیدا میکند .به همین دلیل در این نوشتار تقسیم قراردادهای معامالتی
دولت به عمومی و خصوصی در نظر گرفته شده است.
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قراردادهای عمومی می باشد و در مورد مؤسسات دارای شخصیت حقوقی جهدا از دولهت نیهز بایهد ههدل
قرارداد را مورد توجه قرار داد .اگر چه ذکر این مطلب ضروری مینماید کهه تعیهین عمهومی یها خصوصهی
بودن هر قرارداد در وهله اول متأثر از قانون حاکم بر قرارداد می باشد(نیکبخت .)24 ،8314 ،فایهده اصهلی
این تقسیم بندی در مورد قانون حاکم و چگونگی حل اختالل و اختیار دولت در تیییر یک جانبه قهرارداد
ظهور میکند .در مورد قراردادهای عمومی قانون حاکم ،قانون دولت متبوع و حل اخهتالل نیهز بهر عههده
دادگاه های داخلی است .با این وجود امروزه ویژگی های هر یک از قراردادهای عمومی یا خصوصی دولهت
تعدیل شده است ،برای مثال قراردادهای بههره بهرداری از معهادن اگهر چهه داخهل در دسهته قراردادههای
عمومی است اما شروط داوری در آن پذیرفته شده است .در هر حال قراردادهای عمومی در تمام زمینههها
اعم از اجتماعی ،اقتصادی و تجاری وجود دارد و از نظام واحدی پیروی نمیکنند .نفوذ حقهوق عمهومی در
برخی از این قراردادها کم و در برخی دیگر زیاد است(طباطبایی موتمنی.)894 ،8314،

 -1-1شروط ثبات قرارداد
شرط ثبات یا تثبیت ،تدبیری است تضمینی و احتیاطی که در قراردادهای خصوصی درج مهیگهردد و بهه
موجب آن دولتها ملزم میشوند تا از مداخله در تیییر یا فسخ قرارداد خودداری نماینهد .شهرط ثبهات در
قراردادهای سرمایه گذاری اصو) به منظور مقابله و تقلیل ریسک سیاسی ابداع شده اسهت) .زم بهه ذکهر
است که به تیییر سیاستهای دولت سرمایه پذیر در اصهطالح ریسهک سیاسهی مهیگوینهد .شهرط ثبهات
معمو) در قراردادهای درازمدت در بخش منابع طبیعی در قرارداد سهرمایه گهذاری درج مهیشهود .شهرط
ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری به این معنی است که طرل دولتی تعهد میکند تا قبهل از پایهان عمهر
قرارداد با تصویب قوانین و مقررات جدید تعهدات خویش را در قرارداد دستخوش تیییر قهرار ندههد(پیران،
.)31 ،8317
لذا شرط ثبات ،تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمیتواند مفاد قرارداد را با وضهع قهانون
یا هر وسیله دیگری ،بدون رضایت طرل دیگر ،تیییر دهد .شروط ثبات در کلیه قراردادها نقش ویهژهای در
جلوگیری دولت میزبان از تصویب قوانهیهن میایر با قرارداد و تیییر قهانون حهاکم در زمهان انعقهاد قهرارداد
دارد(رستگار و بابایی.)18 ،8307 ،
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 -9مبانی نظری
 -2-9نظریه تغییر اوضاع و احوال
این نظریه رومی کهه بهه قاعهده «ریبهوس سهیک اسهتانتی بهوس» شههرت یافتهه (صادقی مقهدم،8370 ،
 )221و استثنایی بر اصل لزوم قراردادهها اسهت ،بیهان میدارد کهه اگهر اوضهاع و احهوال حهاکم بهر زمهان
عقد ،آن گونه دستخوش تیییرات اساسی شهود کهه نیهل بهه ههدل اصلی آن برای یهک طهرل یها ههر دو
ناممکن گردد ،چنانچه تیییرات مزبور قابل پیش بینهی نبوده و بدون قصهور و خههارج از کنتههرل مههدعی
باشهد ،او مسهئولیتی در قبال تعههدات قراردادی ندارد(وستبرگ .)8378،811،حسب این که تیییر اوضهاع
و احوال ،اجهرای قهرارداد را نهاممکن و یها صهرفاً دشهوار سهازد ،وضهعیت در حقهوق کشهورهای مختلهف،
متفاوت است(داکسبری .)11،8377،برخی در هههر دو حالهت ،بهه نظریهه تیییهر اوضهاع و احهوال اسهتناد
میکنند .در حقوق ژاپن ،اگهر بهه سهبب به هم خوردن جدی موازنه قراردادی ،اجرای آن برای یک طهرل
بیهوده باشد یها متعههد را در مشقت قرار دهد ،به دلیل میهایرت بها حسهن نیهت ،عههدل و انصههال و بهها
اسهتناد بهه تیییر اوضاع و احوال ،قرارداد در ابتدا تعدیل و اصالح و در صورت عهدم توافهق طهرفین ،فسهخ
میگردد .همچنین مطابق ماده  211کتاب  7قانون مدنی هلند ،تجدیهدنظر در قهرارداد ،بهه دنبهال تیییهر
اوضاع و احوال مجاز است(داکسبری.)8377،01،

 -1-9عدم امکان اجرا
در نظام رومی ژرمنی مفهوم «قوه قاهره» ،در کامن ) تعابیر «انتفای اجرای قرارداد و عهدم امکهان اجهرای
قهرارداد و در فقهه اسهالمی ،قاعهده «تعهذر وفها بهه عقهد» ،بیهانگر وضهعیت عهدم امکهان اجهرای قهرارداد
هستند(جعفری و تلخابی.)42،8310،

 -9-9انتفای اجرای قرارداد
دو نهاد «انتفای اجرای قرارداد» و «عدم امکان اجرا» ،بهه لحهاظ نظهری ،بهها قههوه قههاهره متفهاوت بهوده،
قلمرو وسیع تری دارند .بر خالل حقوق فرانسه ،ایران و آلمان و نیز اصول حقوق قراردادی اروپا ،در حقهوق
انگلستان ،دو مفهوم متمایز «عدم امکان اجهرا» و «دشههواری اجههرا» ،ذیههل قاعههده «انتفههاء» و «حفهظ
تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر» اجرا «اجرای قهرارداد» بررسههی مهیشههوند؛ ههر چنههد مصههادیق
دیگهری همچهون «جلهوگیری نیز وجود دارد .اگر طرفین در قرارداد خود هدل خاصی را دنبال کننهد کهه
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بروز حادثه ای غیرمترقبه ،آن را لیو و قرارداد را غیرممکن یا غیرقانونی سازد متعهد از انجهام تعههد معهال
میگردد و مسئولیتی ندارد».

-4کارکردهای شروط ثبات قرارداد
الف -تثبیت قانون قبول برابری قراردادی دولت با سرمایه گذار .دولت میتواند از اختیارات ویژهی خهود بهه
منظور اصالح یکجانبه قوانین احاطه کننده قرارداد استفاده کند .شرط ثبات به منظور جلوگیری از چنهین
اقدامات یکجانبهای بهه کار گرفته میشود .دولتها اغلب چنین تضمینههی را بههه عنهوان شهکلی از ارتقهاء
سرمایه گذاری به کار میگیرند.
ب -جلوگیری از اصالح قانون با تأثیر مستقیم بر تعهدات قراردادی .غالبهاً شهروط ثبهات تهالش در جههت
کاهش اختیار دولت در تیییر مفهوم قانون حاکم دارند .تکنیکی جهههت مهحههدود نمهودن قلمهرو کنتهرل
قانون وجهود دارد .مهدل قهراردادی تونسی به این شرح است :پیمانکهار بایسهتی شههروط ایههن قهرارداد را
تحت کنترل در آورد به همان میزانی که ههمهه قوانین و دستورالعملها توسط اعطای قدرتی که ناسهازگار
و متعارض با کنوانسیون و یا این قرارداد نیسهت بر حسهب وظیفه تصویب شده اند همچنین مهورد توافهق
قرار گرفهتهه است که هیچ آئین نامه جدید ،اصالحیه ،تیییر متعارض یها ناسازگار با شهروط ایهن قهرارداد و
یا کنوانسیون کهه الهبهتهه قابلیت اجرایی داشته باشد نیز صورت نگیرد(رستگار و بابایی.)11 ،8307 ،
ج -تثبیت قانون زمان قرارداد .برخی شروط ،ثبات شرایط نظام قانون انتخاب شهده بهه عنوان قانون حهاکم
بههر قههرارداد و بههه منظههور جلههوگیری از اعمههال هههر گونههه تیییههرات در آینههده ایههن سیسههتم را تثبیههت
میکهنهد(.)Fatouros,1962,74
د -حفظ وضعیت اقتصادی در زمان انعقاد قهرارداد .شهروط ویهژه جبهران خسهارت متعههد بها دولهت بههه
مهنظهور جبران ضررهایی که وارد شده به عنوان نهتهیهجهه قهرارداد جهت هزینههای انجهام شهده توسهط
کشورهای متعههد کهه مستقیم یا غیرمستقیم ارائه میشود(.)Delaume,1993,174

 -5شروط ثبات با محدودیت زمانی
در شروط ثبات با محدودیت زمانی نه تنها کاربرد مادی شرط ،بلکه مهدت زمهان اعمهال شهرط ثبهات نیهز
میتواند محدود شود.
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 -2-5محدودیت در مدت زمان پروژه سرمایه گذار
دولتهای میزبان ،حداقل در مذاکرات قرارداد سرمایه گذاری ،این تقاضا را خواهند کرد که تثبیهت قهوانین
دولت میزبان محدود به مدت زمان پروژه سرمایه گذاری باشد .لذا اگر دولت میزبان بر طبق قانون اساسهی
اجازه تصویب قوانین را بعد از به اتمام رساندن پروژه سرمایه گذاری و با تأثیر عطف به ما سهبق شهدن بهه
زمان پروژه سرمایه گذاری تصویب نماید میتوان مشکالتی را در عمل مشاهده کهرد .بهرای از بهین بهردن
این خطر ،از آغاز برای سرمایه گذار مفید خواهد بود که تیییرات قانونی عطف به ما سهبق را از محهدودیت
زمانی حذل نماید و یا توافق به محدودیت زمانی صریح در شرط عدم تجانس نماید.

 -1-5محدودیت در فازهای خاص پروژه سرمایه گذاری
اگر دولت میزبان پیش بینی شرط ثبات را مصرانه دنبال کند ،ایهن شهرط بهه احتمهال زیهاد بهرای دولهت
میزبان در فازهای خاص کل پروژه سرمایه گذاری (فاز شروع و فازهای بازدهی و سهود پهروژه) جهذاب تهر
خواهد بود .چنین شرطی تضمین جامع منافع در برابر تیییرات قهانونی متعاقهب را نمهینمایهد .بهه عنهوان
مثال به سختی میتوان در زمان انعقاد قرارداد دولتی پیش بینی نمود کهه در چهه دورهای از زمهان پهروژه
سرمایه گذاری ،تثبیت قوانین ملی الزامی و یا غیرالزامی خواهند شد .چنین شرطی میتواند نشهانگر نهوعی
رابطه برد-برد حداقلی در مذاکرات قرارداد دولتی باشد.

 -6قواعد شرط ثبات قراداد در حقوق آمریکا
شروط ثبات در بسیاری از قراردادها به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند .نقش مهههم شرط ثبهات،
حفظ تعادل و وضعیت مهوجهود قهرارداد بها جلوگیری از تیییر قهوانین و دسهتورالعملها بهدون رضهایههت
طرل دیگر قرارداد است.
در حقوق آمریکا برای نخستین بار موسسه حقوق آمریکا مجموعهه اصهول و قواعهد حقهوقی اول تعهارض
قوانین مصوب 8034میالدی ،را که حاوی مقرراتی درباره قانون حاکم بر تعههدات قهراردادی بهود ،تهدوین
کرد .در پی آن ،مجموعه اصول و قواعهد حقهوقی دوم تعهارض قهوانین مصهوب 8078مهیالدی ،جهایگزین
نخستین مجموعه حقوق آن کشور شد .در مجموعه اصول و قواعد حقوقی دوم تعارض قوانین که بهه طهور
وسیعی در نظام تعارض قوانین آمریکا مورد متابعت قرار گرفته ،آزادی انتخاب قانون توسط طرفین پهیش-
بینی شده است.
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 -2-6اختیار دولت در تغییر مفاد پروانه های بوهوره بورداری از مخازن
اگر چه به موجب رژیم حقوقی حاکم در آمریکا منافع نفتهی در مالکیت دولت نیست .اما با این حهال بایهد
گفته شود کهه در قوانین آمریکا اختیهار دولههت در خهاتهمههه دادن بههه قراردادههای اداری امهری مسهلم
است .اگر چه این موضوع در تعارض با حق مالکیت و حقوق ناشی از قرارداد است که در قانون اساسهی آن
مورد حمایت قرار گرفته اما اعهمهال ایهن اختیار از سوی دولت شروط و الزاماتی دارد .بهه مهوجهب حقهوق
آمریکا دولت مجاز نیست در قراردادهای خود شهرط ثبات را منظور کند و حق تیییر یها فسهخ را از خههود
سهلهب نماید(جنیدی.)04،8318،

-1-6پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شورکوت نفت عربی-آمریکایی
(آرامکو)
در سال  8041میالدی ،دولهت عربستان سعودی قراردادی را با شهرکت نفهتکش ههای دریهایی عربسهتان
سعودی و مالک آن شرکت ،آریستوتل انهاسهیهس منعقد نمود که بر اساس آن ،بهه شهرکت حهق تهقههدم
نهفهت عربستان سعودی را برای مدت  39سال میداد .قهرارداد اعطای امتیاز به شهرح مهذکور ،بها قهرارداد
شرکت نفت عربهی -آمریکایی تعارض آشکار داشت .شهرکهت نهفهت عهربهی -آمریکایی ادعا کهرد ،قهرارداد
امتیاز نفتهی در سهال  8033میالدی توسط عربستان سعودی اعطاء شده که به موجهب آن ،بههه شهرکت
عربی-آمریکایی حق انحصاری داده شده بهود تهها از منطقهه امتیهازی خهود در عربسهتان سهعودی ،نفهت
استخراج و حمل نماید .به دلیل ایهن تعهارض ،در سههال  8011مهیالدی دیههوان داوری میهان پادشهاهی
عربستان سعودی و شرکت نفت عربی -آمریکایی در ژنو بر اساس ارجاع به داوری موردی ،اظههههار داشهت
که شرط ثبات در قرارداد امتیاز شهرکهت عهربهی -آمریکایی وجود داشهته اسهت .دیهوان رمی داد کهه بههه
دلهیهل حاکمیت مطلق دولت در قلمرو سرزمیهنهی ،دولهت دارای اختیار تضمین حقوق است و بهر همهین
اساس میتواند خهود را از انصرال از قرارداد پیش از انقضای دوران امتیهاز ،ممنهوع نمایهد .در سهال 8011
میالدی دیوان داوری با صدور رمی بهه نهفهع شرکت عربی-آمریکایی اظهار داشت که دولت عربسهتان بههر
توافق خویش با شرکت عربی-آمریکایی پایبنهد میبهاشهد و بنابراین قرارداد شرکت اناسیههس بهها قهرارداد
اخیر در تعارض است .این پرونهده از آن جهههت اهمیت دارد که پس از پرونده سافیر ،اولین موردی اسهت
که اعتبار شروط ثبات به موجب حقوق بین الملل بهه رسمهیههت شهناخته شهده است(رسهتگار و بابهایی،
.)02 ،8307
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 -9-6شروط انعقاد
ممکههن اسههت کههه ابهههام یهها نامعیههن بههودن مفههاد قههرارداد بهها شههروطی کههه سههبب انعقههاد
میشههود ،خلههط شههده و اگر چههه معلههوم و معیههن بههودن موضههوع معاملههه از شههروط صحههت
قهرارداد اسهت ،از سهایر شهروط اعتبهار قهرارداد و نیهز شهروط مهورد معاملهه تفکیهک نشههود .ههدل
انعقهاد قهرارداد ،اجهرای آن اسهت و ابهام زدایهی از قهرارداد نیهز در ایهن جههت قهرار
میگیهرد(کاتوزیههان) .)879، 8314،زم به ذکر است در حقهوق انگلیهس میگوینهد ،اگهر طرلهای
قهرارداد بخواهنههد به سههرعت خههود را متعهههد سههازند ،در حالی کههه بههر سههر برخههی قیههود و
شههروط قههراردادی هنههوز توافههق نشههده ،قههرارداد صحیههح اسههت ،مگههر آن کههه عههدم تحصیههل
توافههق در خصهوص آن قیهود و شهروط ،قهرارداد را کامال غیرعملهی سههازد یهها بههه خاطههر عههدم
تعییههن باطههل نمایههد.
مفههاد قههرارداد مهیتوانهههد کامهههل نباشهههد و طرلهها هنهههگام انعقهههاد ،برخهههی از شهههرایط آن را
نادیههده انگارنههد؛ بی تردیهههد قههراردادی کههه مفههاد آن نامعیههن اسههت ،ناقههص و فاقههد بسههیاری از
شههروط اسههت ،ولههی نمیتههوان گفههت کههه هههر قههرارداد ناقههص ،مبهههم اسههت .بهههرای همیهههن
احتیهههاج ،در آمریهههکا از سههال  8009مهیالدی بههه بعههد ،مفهههوم «قراردادهههای ناتمههام» از جملهههه
مباحههث داغ اقتصههادی شههده اسهههت .در بسهههیاری مهههوارد ،قهههرارداد ناتمهههام ،همهههان قهههرارداد
مبهههم و در همههه مههوارد ،قهرارداد مبههم ،ناتمهام اسهت( .)Mulcahy,2008,212توضیههح ایهن کهههه،
لزومهها قههرارداد ناتمهام بهه معنهای مبههم بههودن آن نیسههت؛ در اینجهها ،طرلهها عقهههدی را منعقهههد
نموده انههد تهها بعههداً آن را کامههل کننههد و در حیههن تشههکیل عقههد ،ابهامههی در موضهههوع وجهههود
نههدارد.

 -4-6تعهد تخییری
ههر گاه مهورد تعههدی معیهن شهود و ضمهن عقههد ،شههرط شههود کههه متعهههد بتوانههد مههال معیههن
دیگهری بدههد یها متعهدلهه مهال دیگههری را بخواهههد ،گفته انهههد ایهههن معاملهههه صحیهههح اسهههت؛
زیهرا در ایهن جها تعههد نسهبت بهه موضهوع معیهن بهه عمهل آمههده و ضمهههن عقهههد شهههرط شهههده
کههه بتههوان آن را تسههعیر نمههود(مراغههی .)327،8487 ،تعهههد تخییههری مبههم نیسههت؛ تعهههد بههر
دو یها چنهد مهال بها اوصهال و بههای معیهههن اسهههت (کاتوزیهههان .)879، 8314،در واقهههع ،متعههههد،

118

همزمههان چنههد تعهههد را میپذیههرد و متعهدلههه مخیههر اسههت کههه اجههرای ههر یههک از تعهههدات
معلهوم ،معیهن و قابهل اجهرا را بخواههد .خلهط مفهههوم ناشههی از طههرح چنههد تعهههد در قالههب یههک
قهرارداد اسهت.

 -5-6غیرعملی شدن تجاری قرارداد 2در حقوق آمریکا
به موجب نظریهه غیهرعملهی شهدن تجهاری قهرارداد ،مهذکور در قسهمت  2- 781قهانون  2متحدالشهکل
تجاری آمریکا ،تأثیر حوادث به گونه ای است که قرارداد در صهورت اجهرا ،از لحهاظ بازرگهانی و اقتصهادی،
متفاوت با منظور طرفین خواهد شد .چنانچهه تحو)ت اقتصهادی و تیییهر قیمهت ارز و سهایر دگرگونیهها
قابل پیش بینهی باشهد و متعههد بتواند آنها را کنترل یا از آنهها اجتنهاب کنهد ،مجهوز معافیههت نخواهههد
بهود .متقاضهی معافیت باید اثبات کند که تحت شرایط حادث ،به لحاظ دشهواری غیرمتعههارل ،هزینههه و
خسارت گزال ،قادر به اجرای قرارداد نبوده تا مجوز اصالح و انحالل قرارداد باشهد (صهادقی مقهدم،8370 ،
.)224

1- commercial impracticability
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نتیجه گیری
در خصوص حق دولت در تیییر یا فسخ قهرارداد میتهوان گفت ،که این حق از حقوق مسلم دولتها اسهت
و از جایگاه ویژهای در قوانین کشورها ،آراء داوری و در نهزد عهلهمهای حقوق و به طهور کلهی حقهوق بهین
الملهل بهرخهوردار اسهت .هنگامی که دولت اقدام به فسخ قهرارداد و سهلب مالکیههت از حقهوق قهراردادی
تبعه بیگانه مینماید ،عملهی جهز اعهمهال حاکمیت خود انجهام نهداده و ایهن اصهل یعهنههی اصههل حههق
حاکمیت دولتها یکی از اصول شناخته شده حقوق بهین الملل است .نکته مهمی که این دولتها باید بهه
آن توجه کهنهنهد ،ایهن است که راه حل هایی جهت تعدیل در موضوعات و مسهائهل تحمیلهی طرلههای
خصوصی قرارداد پیدا کنند.
شرط ثبات یا تثبیت ،تدبیری است تضمینی و احتیاطی که در قراردادهای خصوصی درج مهیگهردد و بهه
موجب آن دولتها ملزم میشوند تا از مداخله در تیییر یا فسخ قرارداد خودداری نماینهد .شهرط ثبهات در
قراردادهای سرمایه گذاری اصو) به منظور مقابله و تقلیل ریسک سیاسی ابداع شهده اسهت) .زم بهه ذکهر
است که به تیییر سیاستهای دولت سرمایه پذیر در اصهطالح ریسهک سیاسهی مهیگوینهد .شهرط ثبهات
معمو) در قراردادهای درازمدت در بخش منابع طبیعی در قرارداد سرمایه گذاری درج میشهود .همچنهین
در قراردادهای سرمایه گذاری به این معنی است که طرل دولتی تعهد میکند تا قبل از پایان عمر قهرارداد
با تصویب قوانین و مقررات جدید ،تعهدات خویش را در قرارداد دستخوش تیییر قرار ندهد .لذا از پهژوهش
حاضر این نتیجه کلی حاصهل مهیشهود کهه در قهوانین آمریکها اختیههار دولههت در خهاتهمههه دادن بههه
قراردادهای اداری امری مسلم است .اگر چه این موضهوع در تعهارض بها حهق مالکیهت و حقهوق ناشهی از
قرارداد است که در قانون اساسی آن مورد حمایت قرار گرفته امها اعهمههال ایههن اختیهار از سهوی دولهت
شروط و الزاماتی دارد ،بهه مهوجهب حقوق آمریکا دولت مجاز نیست در قراردادهای خهود شههرط ثبهات را
منظور کند و حق تیییر یا فسخ را از خهود سهلهب نماید.

121

منابع
 پیران ،حسین ،8317 ،مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی ،چاپ اول ،تهران ،انتشهارات گهنجدانش.
 جعفری ،علی؛ تلخابی ،مجید ،8310 ،بررسی تطبیقهی تعهذر اجهرای قهرارداد(در فقهه و حقهوق ایهران وحقوق انگلیس) ،مجله معرفت ،شماره .841
 جنیدی ،لعیا ،8318 ،اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات شهر دانش. داکسبری ،رابرت ،8377 ،موروری بور حقووق قراردادهوا در انگلسوتان ،ترجمههه دکتهر حسهینمیرمحمدصادقی ،چاپ اول ،تهران ،نشر حقوقدان.
 رستگار ،عباس؛ بابایی ،داریوش ،8307 ،تبیین شرط ثبهات در قراردادههای نفتهی ،ماهناموه پوژوهشملل ،شماره .29
 صادقی مقدم ،محمدحسن ،8370 ،تغییر در شرایط قرارداد ،چاپ اول ،تهران ،نشر دادگستر. طباطبایی موتمنی ،منوچهر ،8314 ،مفهوم ،انهواع و قواعهد حهاکم بهر قراردادههای عمهومی ،فصولنامهپژوهش های حقوقی ،سال چهارم ،شماره .7
 کاتوزیهان ،ناصهر ،8314 ،عقوود معیون ،معامهالت معهوض ،چاپ نهم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار. مراغهی ،سهید میهرعبهدالفتهاح بهن علهی حسهینی 8487 ،قمهری ،العناویووون الفقهیوووه ،جلهههددوم ،چاپ اول ،قههم ،دفتههر انتشههارات اسههالمی.
 نیکبخت ،حمیدرضا ،8314 ،مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجهارت بهین الملهل ،مجلوهتخصصی الهیات و حقوق ،شماره  81و .87
 وستبرگ ،جان ای ،8378 ،معاذیر قراردادی در معامالت تجاری بین المللی احکام صهادره دیهوان داوریدعاوی ایران -ایا)ت متحده آمریکا ،ترجمه علی قاسهمی ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره .4
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