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 چىیده:

لسازدادهاااس مااس ایه یاارازس تااین ا ممماای اش خممااه لسازدادهاااس تماااد  اادی انااد وااه اش   ااال تااین ا ممماای           

اش  ساااهم  هاا  دز ایاان لسازدادهاااس تماااد  اادی  سااکمه چماا نمی    ىااانیص   میاماای حاااهص اهمیااد هساا اد  یىاای 

تًاادیم    مااد  تااس ایاانا  سااکمه ا ااصا  تااه  ااراوسه  داادد امااد   سااکمه تًاادیم یااا  ااراوسه  داادد دز لسازدادهاااس   

مااس ایه یاارازس زا  ی اا ار  هم ااسین  سااکمه دز نهااس یسفااد شیااسا اماااک ادا ااه فًا یااد دز وطاا ز  یصتااار  اا زد     

ساز یسف ااه امااد  ماا ا  اغاامی  ما ااه ایاان امااد وااه ریااا دز ایاان ناا و لسازدادهااا تًاادیم تااد ر ضااسـ      سااکمه لاا

تًاادیما اش   ااال حماا لیا دز نها هاااس   هاا  حماا لی ا ىااار رااریس امااد یااا ییااس    ایاىااه ضااسـ تًاادیم چااه     

  ساهمی زا تاید دز تستمیسد تا ت  اند اش   ال حم لی ا صا    تًهد ته  خ د ر زد 

 

 ومیدس: اضیار 

 تًدیما  راوسه  دددا لسازدادهاس مس ایه یرازس تین ا مممیا ضسـ تًدیم
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 مقدمٍ-1

ته يا ار یىی اش ح ادث  اانى    لام ایان نا و لسازدادهاا       ادز ق   تازیخ لسازدادهاس مس ایه یرازس تغییس ضسایف

 خ د داض ه امد  اش ایاس  دز ل انین وط زهاس  ل مف خهار تساس تًدیم لسازدادهاس تماد  ادی لا انیای زا  ا زد    

ضاامایی لساز داده اند  وط زهاس دز حا  ت مًه تا ام ااد ته اغم حاومید داهمی تس  اااتى قثیًای ی اما از تًادیم     

تا دزج لا انیای نساث اغ ریسلاتام     یاف ه لسازدادهاس مس ایه یرازس  كاتك تا  یم ی د هس ادا دزحا ی وط زهاس ت مًه

 س اش انًكاف   ام ااد ته اغم  ص   لسازدادها ته ن يی دز  ماتم این ز یىسد ایس ادیی وسده   ی اهاار حمایاد تیطا   

 اس مس ایه یرازسا هس اد  ا دز غ زی تغییس ضسایف ا  یه لسازدادهمس ایه یراز

تا ت خه ته این ای الفا  نیفه حم لدانار دز تاهی  ا  یه لسازدادهاس مس ایه یرازس این امد وه ضاسقی زا تاه ناا      

ضسـ تًدیم یا ضسـ  راوسه  ددد تاهی  وسده تا تا ام ااد ته  فااد یا د لاسازداد ت ا ار تًادیم زا انداا  داد  ضاسـ        

لسازدادها چمدز تا ضسایف تغییس یاف ه لاتم تكثیك ت ده   دز يین حا  تا ثثای   حافم  اافى  تًدیم نطار  یدهد وه این

نطاده     امامی   رایه قسفین امد   یىنا این ضسـ تاید ته ی نه اس تاضد وه ته  اافى امامی قسفین یدضاه اس  ازد 

ای دز ایان زاتكاه تایاد تاین  ااافى امامای   ریاس        ت  ار لسازداد زا ته ن    كم تی تا ضسایف تغییس یاف ه تًدیم نم دا یً

امامی تمایص لاهم ضد   ا دز این  ما ه ات دا تاه چما نمی تًادیم لسازدادهااس ماس ایه یارازس تاد ر ضاسـ تًادیم          

 رسدای ه   مپس ته ت میم حم لی   يممی ی د ضسـ تًدیم  ی رسداشی  

 

 قزارداد بدين شزط تعدیل -2



یم لسازداد  خ د نداض ه تاضد دیمس ضس ـ لسازداد یا لان ر حاو  زا  ی  ار ته يا ار ایس ضسقی دزتازه چم نمی تًد

 ام دال ی نهسس تساس تًدیم   زد ام فاده لسازداد 

 

 1شزط مزبًط بٍ فًرس مبصير یب عسز ي حزج - 1-2

دز لاسازداد    ایس ضسقی دز   زد تًدیم  خ د نداض ه تاضد مس ایه یرازار ارماة تاه ضاسـ فا زک  ااض زر  اادزج       

 یاار ضاسود     3 ثالغ لسازداد  طازود دز ت  ید 2وااد  فه   يسس   حسج دز حم ق لسازدادهاس تین ا مممی ام ااد  ی

: تًهد قسفین ته خص تًهاد  7 17 اده » می نفد   ضسود ت مًه انسضس رت  دز   زد ف زک  اض ز این ضسـ زا داض ه 

ک  اض ز  ًمك ی اهد ت د   این  ادی تًمیاك ضاده تاه  ادی اخاساس       نسثد ته رسداید  خه نمد دز ق    ل و ف ز

 «لسازداد اؾافه  یط د   

 ته تًسیف يسس   حسج   رثاز حم لی رر رسدای ه امد: 3 2 6   2 2 6دز   اد  UNIDRIOTاغ   

 تًسیف يسس   حسج-2 2 6 اده 

مامی تغییس دهادا ی اه هصیاه ایفاس تًهاد  يسس   حسج  ل ی ته  خ د  ی رید وه ح ادثی ت اشر لسازداد زا ته ق ز ا

زا افصایص داده یا ازشش دزیاف ی قسف  ماتم زا اش ایفاس تًهد واهص دهاد؛ ته این ضسـ وه ا ف( حا ادث راس اش   

دز ش ار انًماد لاسازداد تاساس قاسف     انًماد لسداد اتفاق اف اده یا رس اش رر قسف رمیة دیده تس رر ریاه یسدد؛ ب(

ق ز   ًازف این ا ىار  خ د نداض ه وه ح ادث زا دز نهس تمیسد؛ ج( ح ادث یازج اش وا س  قسف رمیة دیده ته 

 رمیة دیده تاضاد؛   د( اح ما   ل و حادثه ت مف قسف رمیة دیده  فس ؼ نث ده تاضد 

 رثاز يسس   حسج-3 2 6 اده

تماؾاا وااد  تماؾاا تایاد تاد ر      ( دزغ زی  ل و يسس   حسج قسف رمیة دیده حك دازد وه  راوسای  ددد زا 1

 تاییس ریس  خه ت ده   دازاس ت خیه تاضد 

                                                           
1 hardship 
2 Joseph M. Perillo, Force Majeure and Hardship Under the UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts, 5 TUL. J. INT’L & COMP. L. 5, 62-62 (7992) 
3 Production Sharing Agreement 



 تماؾاس  راوسه  ددد ته ی دس ی د قسف رمیة دیده زا   ك تس اخساس حك حثس نمیىاد ( 2

[ دز یه  دی ش ار   ًازفا هس یه اش قسفین  ی  اناد نصد دادیاه د( دز غ زی ته ت افك نسمیدر]دز  راوسه  دد3

 وااد  الا ه دي ا

 حسج تاضد  ی  اند دز غ زی ال ؿاء ته اندا  یىی اش   ازد ذیم  ثادزی  زشد: ( چاانچه زاس دادیاه ته يسس 4

 ا ف( اتكا  لساداد دز تازیخ   ضسایكی وه ]ت مف ی د دادیاه[ تًیین  یمسدد؛ یا    

 ب( تًدیم لسازداد تا تس ی  ت شار رر   

 اض ز  ًم الغ ت مًه تاشه ش انی اخساس لسازداد   اتكا  رنسا ته ياا ار ریاسین    این  ثا ها نطار  یدهد وه ضسـ ف زک

الدا  ریص تیای  یىاد  ضسقهاس ف زک  اض ز اماماغ   ا الغ تداتیسس يمیاه زیساىهاس ال ػاادسا میامای   اخ ماايی      

ا اا   از نداضا ه تاضاد   لاس  4ریسلاتم ریص تیای دز ش ار ت ده اند ایسچه هدفی تساس تؿامین   تاشمااشس تا اشر تداازس    

س را ة ضادر  همچاین  مىن امد ضسـ ف زک  اض ز ا صا ی زا تساس قسفین نسثد ته  راوسه   ریداوسدر زاهی تسا

ل ه لهسیه ازاهه دهد  ت خیه اتكا  لسازداد دازاس ضسـ ف زک  اض ز ته د یم ریچیدیی رر    خا هی واه    تس   لًید

ا دزحا ی وه  فه   يسس   حسج  س میماغ تاه دنثاا  حفام تا اشر ال ػاادس      قسفین لثالغ رسدای ه اند ملد ی اهد ت د

لسازداد ت ده   یىی اش ن ایح يسس   حسج ا صا  قسفین ته  راوسه  ددد دز   زد ز اتف لسازدادس ضار امد  اش ایااس   

ییس دز ت اشر  فه   يسس   حسج فس ی امد ضثیه ضسـ  راوسه  ددد؛ تدین غ زی وه تًهدای لسازدادس زا تساس تغ

 5تدازس انًكاف رریس تس  یىاد 

ایسچه  فه   ف زک  اض ز   يسس   حسج  ثانی ام دال   راوسه  ددد زا دز غ زی تغییس ضسایف فساه   یىااد ا اا   

دز يمم ته واز نمیس ند  ایس وط ز  یصتار تا تػ یة لان نی ف زک  اض ز زا ته  خ د ر زدا دیمس نمی  اند تاه ضاسـ   

ام ااد واد ح ی ایس لساداد نه تا ی د وط ز تمىه تا ضسود  می تس ه ضده تاضد  ضسود ماس ایه یاراز    ف زک  اض ز

ه  چاانچه ته ف زک  اض ز ام ااد وادا ته مل ی  ی  اند تاه  اراوسه  دادد ناهام یاسدد  ایاس ها  قاسفین دز  ا زد          

                                                           
4 commercial equilibrium 
5 Jeswald W. Salacuse, Renegotiating International Business Transactions: The Continuing Struggle of Life 
Against Form, 55 INT’L LAW. 7552, 7552 (6557). 



   ایىن  6ت افاك دا زس ازخااو  یطا د     راوسه  ددد ته ت افك نسماد ای الفطار  ًم الغ ته یاه   ىماه دا زس قثاك   

دا زار تین ا مممی دز  ماتم دزی امد تغییس لسازداد تد ر  ثااس یاظ لسازدادس واا الغ   ؾاى یاثای اس زا اتلااذ     

 یىااد  تساس نم نه رامخ یه دا زس   زدس ته دزی امد یىی اش قسفین تساس تغییس  فاد لاسازداد تسامااک فا زک    

چا ص وطیدر تًهد قسفین تس يهده دا زار نیسد تمىه  نیفه دا ز ازشیاتی حم ق    ناایف   ته»  اض ز ایام نه ت د: 

قسفین تساماک فًم یا تسن فًم هاس رنهامد   فسا زف ن اش این ا س نمؽ ان هازای  طس و قسفین اش دا زس تا ده    

  «  د     دز  الى تايث رمیة شدر ته  فید     ثس ت در  ىانیص  دا زس تین ا مممی ی اهد ت

اش قسفی دا زار نمی  اناد نمص  ما ای د   ی زا رػة وااد    اطا دا زس یه  اطا لسازدادس ت ده   تدا ش تاه رر  

دز تؿاد تا این  اطا ی اهدت د  تمسوص   مىه دا زس تس تطلیع حم ق    نایف قسفین یه لسازداد یاظ امدا 

  یىاد  چه ی د نیص اش رر لساداد ای یاز لؿا ی زا دزیافد

ته يا ار یه لايده  ه   انى تغییس لسازداد امد   قسفین لاسازداد ماس ایه یارازس تاین     7اشایاس  اغم  ص   لسازدادها

ا مممی تاها دز غ زتی  ی  اناد این اغم زا نمؽ وااد وه لسازداد دازاس ضسقی تا ياا ار  اراوسه  دادد یاا تًادیم      

 دا زار  ایم ته  فاد لسازداد زا ته د یم تغییس ضسایف تًدیم وااد  تاضد   همچاین تاها دزایاػ زی ی اهد ت د وه

اغم  ص   ته ق ز  س مس ت مف   او  دا زس تین ا مممی دز دهه هاس یرض ه   زد تاوید لسازیسف ه    ًیازس تساس 

مین اش تمسی  زیسه لسازدادس امد   ثااس این اغم فسؼ حسفه اس ت در تداز تین ا مممای    خا د ریا ادهاس ماا    

 سک  ید رنها دز تدازی تین ا مممی امد  تساماک فسؼ  رو ز اغم تس این امد وه قسفین ی دضار  ساک  اد واه   

الدا ای اح یاقی زا دز هاما  انًماد لسازداد   دز لا ة ضسـ  راوسه  ددد يمیه تغییسای فاحص دز ا ؾاو   احا ا   

اندا  ندهادا نمی  اناد اش ضسـ ف زک  اض ز یا  فه   يساس     ال ػادس   اخ مايی اتلاذ وااد    ایس چاین وازس زا

تاااتساینا   8حسج ته يا ار خانطیای تساس لػ زضار دز  سحمه تاهی    تهانه اس تساس فساز اش اغم  ص   اما فاده واااد   

ه ام ثااس زیسه تغییس نا كم ب ت اشر ال ػادس لسازداد تا خایی وه ته  راوسه وسدر نسمد تس يهده قسفین امد  ی

                                                           
6 Abba Kolo & Thomas W. Wälde, Renegotiation and Contract Adaptation in International Investment Projects, 
6555 J. WORLD INVESTMENT 5, 67 (6555). See generally STEWART MACAULYAY ET AL., CONTRACTS: LAW 
IN ACTION (7996); FRITZ NICKLISCH, DER KOMPLEXE LANGZEITVERTRAG (7992). 
7 sanctity of contract  
8 Jeswald W. Salacuse, Direct Foreign Investment and the Law in Developing Countries, 75 FOREIGN INVEST. L.J. 
596, 592 (6555). 



  زدس دز این زاتكه  خ د دازد  رر  اده لان ر ز میه دزتازه لسازدادهاس  طازود دز ت  ید امد؛ تس قثك این  اده 

لسازداد تد ر ت افك قسفین نیص  مىن امد تغییس یاتد   رر   زدس اماد واه ضاسایف لاان ر  ادنی ز مایه دز  ا زد        

 ا س يد  ثثای   لكًید زا دز زاتكه لسازدادس   خة  یط د فساه  ض د  این  "تغییس امامی ا ؾاو   اح ا "

 

 آیب الشامی ضمىی در خًد قزارداد بزای مذاکزٌ مجدد يجًد دارد؟ -2 – 2 

ارمة ام دال   یط د وه ح ی ایس ضسـ غسی ی تساس  راوسه  ددد  خ د نداض ه تاضد لسازدادهاس مس ایه یرازس 

خهد  راوسه  ددد دزغ زی تغییس دز ضسایف امد  ریص ن یس ماش ار  مم تین ا مممی دز تسدازندۀ تًهدس ؾمای 

 دز   زد  دم يه ز یه هاس تاماههاس  ًا التی   تدازس این نهس زا اتلاذ وسده امد:

دز غ زی يد   خ د ضسقی وه تددید نهس یا  راوسه  ددد زا  مسز تدازدا ضاسو هاس تداازس تایاد دزی اماد     » 

سه  ددد لسازدادهاس ی د تا د   ها     مسای د   ی وه دز   لًید اوساه یا ياد  تساتاسس   تساس تددید نهس یا  راو

رضىاز  یار قسفین یا  ل ی وه ضسایف تااهی لسازداد ته ق ز امامی تغییس وسده رامخ  ثثد دهادا تاه قا زس واه ایان     

دیاده   لاسازداد زا تاساس یىای اش     تغییس ضسایف   خة ان سافای امامی   ریص تیای نطده دز ز اتف  یار لسازداد یس

قسفین ریس  اػفانه یا ملد واد  ته خهد تؿمین انػاف تساس هسد س قسفینا تددید نهاس یاا تددیاد  اراوسه دز     

 « چاین ضسایكی تاید  كاتك تا  مسزای لان ر حاو    يسفهاس ضاای ه ضده تین ا مممی اندا  رریسد

ته تددید  راوسه تاها دز غ زتی  كسح امد وه لان ر حااو  چااین    دز لسمد رایانی این  مسزه تیار ضده وه تًهد

چیصس زا  مسز تدازد  دز مكح تدازس ته هیچ  خه ت افمی  ثای تس  خ د ا صا  ته  راوسه ته يا ار لا ثی انًكاف رریس 

 9ندازد تساس ت شیى  اػفانه     ًازف حم ق    نایف لسازدادس ح ی دز غ زی تغییس دز ضسایف لسازداد  خ د 

 

 مسئلٍ قبوًن حبکم -2 -3

                                                           
9 FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 66-69 (Emmanuel 
Gaillard & John Savage eds., 7999). 
 



 سکمه لان ر حاو  اش اهمید تاالیی تسی داز امد چساوه این لان ر تًیین  یىاد ت د چه ضسایف   تا چه اناداشه اس  

قسف حك دازد لسازداد زا تغییس داده   رثاز حم لی ضىسد  راوسه چیسد  تسامااک اغام حاومیاد ازاده قاسفین     

غالح  یداناد تس ت افمطار حاو  وااد  ایس لان نی دایمی ان لاب ض دا دا زار تایاد رناسا     ی ت اناد هس لان نی زا وه

ايما  واادا هسچاد  مىن امد  ساهم  ست ـ ته  ػادزه ا  ا  ت د  مسزای  ست ـ تاه  ساک  ید د  اد دز لثاا      

د دازد وه قسفین تس یاه زاه  ا  ا  یازخیار )حم ق تین ا ممم يم  ی( لساز ییسد  يال ه تس این   زدا   ازدس  خ 

حم تسویثی ت افك  یىااد   رر   زدس امد وه تس لان ر دایمیا حم ق تاین ا مماما اغا   ومای حما لی   ياسف       

چاین   ازدس  طىالتی زا تساس دا زار دز  سحمه تطلیع ل اياد حما لی    10ض د  غاًد تین ا مممی نفد ت افك  ی

چاین   ازدس اغ     ل ايد  ط سن تین این میس مها زا ايما   یىااد   حاو  ته  خ د  ی ر زد  دا زار  ًم الغ دز

دز این لسمد ته  اواص نها هاس  ه  حم لی نسثد ته  سکمه لاتمید  راوسه  ددد دز ت افمای تدازس تاین ا مممای   

خااو  یطا د زا   رسدای ه  یط د  این   ؾ و ته  ا ومه  یىاد وه  فاد ل ايد حم لی اس وه ته ق ز را ثاغ تاه رنهاا از  

 تطلیع دهی   مپس ته حم ق تین ا ممم دز زاتكه تا این   ؾ و ی اهی  رسداید 
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  ؾى ما ی وا ن ال این امد وه لسازدادها الش  االخسا هس اد  قسفین تاید لسازداد زا اخسا وااد هسچااد اخاساس رر   

تغییس وسده تاضد  يال ه تساینا  كاتك تا وا ن ال قسفین نه ا صا ی ته  راوسه  ددد   یا تًدیم ملد ت ده   یا ضسایف 

 ضسایف لسازداد دازند   نه دادیاه  ی  اند لسازداد زا  كاتك تا ضسایف تغییس یاف ه تًدیم واد 

11يمی  ضدر لاسازداد "غم تااین  خ دا دز تسیی اش   ازد دادیاهها  ًافید اش  سک  ید لسازدادس زا  كاتك تا ا
تاه   "

زممید ضاای ه اند  لسازداد  ل ی يمی   یط د وه یه حادثه ریس  ا هسه اس زخ  یدهد تك زیىه تس اخاساس لاسازداد   

اماماغ تاثیس  یمرازد    این   زد دز غ زتی امد وه اخساس لسازداد ته ق ز تا م ه یا اش   ال لاان نیا تاد ر تمػایس    

لاتم اخسا یا تسیاز ملد  یط د  دز حم ق انممیس غسف يساس   حاسج د یام واافی تاساس      هیچ یه اش قسفینا ریس 

 ًافید   س ب نمیط د  ته هس حا ا دادیاههاس انممیسی اغم يمی  ضدر لسازداد زا تكا ز  ؿایك تفسایس  یىاااد       

                                                           
10 Piero Bernardini, The Renegotiation of Investment Contracts, 75 FOREIGNINVEST. L.J. 177, 172 (7999). 
11 frustration 



زا دز   زد لسازدادهاا  لؿای انممیسی تمایم چادانی ته اخساس رر ندازند  تا این  خ د دادیاههاس انممیسی ل ايدس 

   زد ضاامایی لسازداده اند وه انًكاف رریسس الش  زا تساس تًدیم لسازداد فساه   ی ر زد 

حم ق ر سیىا نسثد ته  سکمه تغییس ضسایف ز یىسد تاشتسس زا نسثد ته حم ق انممیس ازاهه  یدهد  اش این ز یىسد تاا  

12يد  وازایی تدازیی"نا  
لان ر تاشتیای  2-268   اده  13لان ر    د ا طىم تدازی 615-2وه دز  اده  یاد  یط د "

 خ د دازد   كاتك تا دو سین يد  وازایی تدازییا  ًافید اش  سک  ید لاسازدادس  مىان اماد تاه      14د   لسازدادها

د د یم مل ی دز اخسا  ثالغ ته   خة ومث د   اد یا  تاضد    كاتك ایان دو اسین قاسفین دز چااین  ا ازدس  ی  اناا      

دزی امد  راوسه  ددد زا تىااد  دزحا ی وه حم ق ر سیىا  ثاایی  ؿیك زا تساس  ًافیاد اش  ساک  ید لاسازدادس    

ضاامایی وسده امدا تسیی   الى دادیاهها ضسایف لسازدادس اس زا وه دز ش ار انًماد لسازداد ریاس لاتام رایص تیاای     

 ددد ت افمای تماد  دی دز غ زی  ل و حا ادث ریاس    اغالح  یىااد  يال ه تساینا حم ق ر سیىا لاتمید  راوسه

 لاتم ریص تیای   قالد فسما زا ضاامایی وسده اند 
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حم ق ر مار تس  ثااس اغم  ص   لسازدادها ام  از امد  تا این  خ دا حما ق ر ماار ت خیهااتی زا تاساس  ًافیاد اش      

زغ زی يد  ا ىار اخسا زا ته ضسـ يد  تمػیس هیچ یه اش قسفین ازاهه  یدهد  يال ه تس اینا  سک  ید لسازدادس د

دادیاههاس ر مار یه نهسیه ومی اس زا ازاهه وسده اند وه تس  ثااس رر  ل ی وه اماک  ًا ماه اش تاین تاس دا ا ىاار     

س  دز ضسایف لسازداد وه  ادس ته ياد  تا اشر   تاشتیای دز لسازداد  خ د دازد  تس  ثااس این دو سین تغییس ریس لاتم وا 

امامی دز لسازداد ض د    سک  ی ی ریس اػفانه زا تاز وادا  مىن امد تايث تًدیم یاا انفسااخ لاسازداد یاسدد  اثاس      

حم لی اش تین زف ن اماک  ًا مه این امد وه قسفین  مص  ته  راوسه تا حسن نید تاساس تًادیم هسا اد   دز تسیای     

 یطها دادیاه نیص  ی  اند لسازداد تًدیم واد    الىا نه هم

اغم  ص   لسازدادها دز حم ق فسانسه اش انًكاف وم سس تسی داز امد   ًافید اش  سک  ید لسازدادس غسفاغ   د د 

ته يد  ا ىار يممیا تیط س ته د یم ف زک  اض زا امد  مس ایاىه یالف رر ضسـ ضده تاضد  ف زک  اض ز دز  فه   

ه اس امد ریس لاتم ریص تیای   ریس لاتم ت مم وه اخساس لسازداد زا ریس  مىن  یىااد  ياال ه تاس اثثاای     ما ی حادث
                                                           
12 commercial impracticability 
13 Unifrom Commercial Code (UCC) 
14 Restatement (Second) of Contracts 



ایاىه اخسا ریس  مىن امدا تاید ثاتد وسد وه  ل و حادثه دز ن یده تمػیس هیچ یه اش قسفین نثا ده اماد  غاسف    

س نیسد  تا این  خا دا ایان   ؾاى ریاس لاتام      تغییس دز ا ؾاو   اح ا  د یم وافی تساس  ًافید اش  سک  ید لسازداد

  15لان ر  دنی فسانسه تًدیم ضده امد 1135   1134انًكاف تا  مسزای حسن نید   انػاف  ادزج دز   اد 

دز زاتكاه تاا لسازدادهاایی واه تاا د  اد یاا تلاص يما  ی           ”imprevision“دی ار يا ی فسانسه دو سیای زا تاه ناا    

  تس اماک این دو سین دادیاههاا دز غا زتی  دااش تاه تًادیم لاسازداد       16ر زده امد )لسازدادهاس ادازس( ته  خ د

هس ادوه ت اشر ال ػادس لسازداد ته د یم تغییس ریس لاتم ریص تیای ا ؾاو   اح ا  ته ه  ی زده تاضاد  ایان دو اسین    

یس لاتم خثسار تاضد  ضایار ذوس انفساخ زا تاها دز غ زتی اخاشه  یدهد وه حادثه اس وه ت اشر زا ته   یصند نهایی   ر

امد وه این دو سین دز   زد ت افمای نف ی تین ا مممی اش اهمید تاالیی تسی زداز امدا چه این لسازدادها تیطا س تاا   

   يال ه تساینا این اغم دز  مسزای تسیازس اش وط زهاس يستی  خ د دازد 17د   ها یا نهادهاس د   ی تس ه  ی ض د
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دز حم ق م هیس دو سین يد  ا ىار تًهدای لسازدادس زا اش تین  ی تسد  مس ایاىه ضسـ یالف  خ د داض ه تاضد  

حادثه اس وه يد  ا ىار زا ته تاز  ی ر زد تاید ریس لاتم ریص تیایا ریس لاتم اخ ااب   تد ر تمػیس یىای اش قاسفین   

لان ر  دنی م هیس تًادیم ضاده    2این لايده تا  مسزای حسن نید  ادزج دز  اده تاضد  تا این  خ دا يد  انًكاف 

امد  تس همین  ثااا دادیاههاس م هیس لسازدادها زا   لًی وه ت اشر تدازس لسازداد ته د یم تغییس امامی ضسایف تاه  

 ه  تل زدا فسخ یا تًدیم وسده اند 

تا این  ؿم ر هس اد وه لسازدادها زا  ی  ار  ل ی وه ت اشر  تداازس   ل انین  دنی ای ا یا   ی نار دزتسدازنده  مسزاتی

 لسازداد ته د یم  ل و ح ادثی قالد فسما یا ریس لاتم ریص تیای ته ه  تل زدا تًدیم یا فسخ وسد 

ش دیمس میس مهاس حم ق ن ض ه  اناد ز میه  ًافید اش تًهدای لسازدادس زا ته د یم تغییس ت اشر تداازس  ًا ماه  داا   

 دانس ه اند 

 حقًق کشًرهای عربی -2 -3 -4

                                                           
15 See Horn, at 81-81: Peter, at 811:Goode, at818. 
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  ؾى حم لی وط زهاس يستی دز زاتكه تا لسازدادهاس نف ی تین ا مممای تسایاز حااهص اهمیاد اماد شیاسا تسایازس اش        

 وط زهاس ت  ید وااده نفد وط زهاس يستی اند 

ا وه تاس  1949 ػس  ػ ب رس اش ایاىه وط زهاس يستی تًد اش خاگ خهانی د   ام مال  ریدا وسدندا لان ر  دنی 

  لاان ر  ادنی  ػاس دو اسین     18اماک ما هاس حم لی فسانسه ت دا دز تما  وط زهاس يستی   زد ال ثاک لساز یسفد

ا ؾاو   اح ا  تغییس یاف ه زا ت د ضسایف ایداد وسد  تساس ایاىه ا ؾاو   اح ا  تغییس یاف اه قثاك ایان لاان ر  ا زد      

اح ا  تاید ام ثااهی   ریس لاتم ریص تیای ت ده   اخساس لسازداد زا تمادزس مالد   ضاامایی لساز تمیسدا این ا ؾاو   

واد وه  دی ر تا شیانهاس یصافی   اخه یسدد  ایس این ضسایف یاظ ته  خ د رید دادیاه ای یاز تًدیم تًهدای تاه  

تا این  خ دا این لان ر یه  یه حد   ًازف تا دزنهس یسف ن  اافى د  قسف زا دازدا ا ا حك اتكا  لسازداد زا ندازد 

ن و یاغی اش لسازدادهاس يم  ی ته نا  لسازدادهاس ادازس زا   زد ضاامایی لساز داده امد وه تاید تا رنها تاه ی ناه   

اس یاظ زف از وسد  دز تما  وط زهاس يستی )اش خمماه يستسا ار ماً دس( حما ق يما  ی   ادازس فسانساه خاصء        

دز ن یدها دز تما  وط زهاس يستی تین لسازدادهااس یػ غای   لسازدادهااس     الیافه حم ق دایمی یسدیده امد 

يم  ی تفا ی  خ د دازد  تمایص دز این امد وه د  د هم ازه حمی ذاتی   ریسلاتم تغییس نسثد ته  اافى يم  ی ته 

 اادیار  میمه  ؾى  مسزای فسالسازدادس دازد  این تفا ی   د د امد ته زاتكه  یار تلص يم  ی    ػسف و
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 229دز حم ق ایسار چاانچه ن یده تغییس ا ؾاو   اح ا  ریس  مىن ضدر اخساس لسازداد تاضدا رامخ رر تساماک  اده 

لان ر  دنی ز ضن امد ا ا   زد ت ث   زدس امد وه تأثیس تغییس ا ؾاو   اح ا  ته  سحمه اخساس لسازداد نسمیده   

  19سزس ضدر اخساس لسازداد ضده تاضدتاها   خة دض ازس   یا ؾ

تدیهی امد وه اضلاظ حمیمی   حم لی تاید تا دز نهاس یاسف ن ا ؾااو   احا ا ا ماادص ما د   شیاارا تسزمای         

ح ادث اخ مايی   مایس ریص تیای هاس الش  ز اتف حم لی حا    ریاده یا د زا تاهای  واااد دز ز اتاف ال ػاادس      

ا ؾاو   اح ا    ضسایف انًماد يمد   اخساس رر ؾس زس امد   میس   لؿایی ریچیده دنیاس وا نی اقالو وافی اش 

وط زها نمی ت اند يد  ریاهی افساد زا دز ز اتف تدازس خثسار واد  تا لؿا ی  اػافانه دز یا اهی  یافاد واه دز     

                                                           
18

 یًای: م زیها يساقا و یدا لكسا ا دصیسها م دارا یمن   ا ازای    ده يستی  
19

  25ا ضمازه 1379 كا ًه تكثیمی تأثیس تغییس ا ؾاو   اح ا  تس لسازداد   زاه حم حم ق ایسار؛ غادلی  مد ا   مد حسن؛ نطسیه حم لی تین ا مممیا تهاز  



ًماد يمدا رایص  يین رریسش اغم رشادس لسازدادهاا  ص   ریاهی قسفین لسازداد اش ضسایف   ا ؾاو   اح ا  ش ار ان

تیای هاس الش  دز یػ ظ ویفید   ضسایف اخسا   ریص تیای ح ادث اح ما یا قسفین همیطه دز ز اتاف لاسازدادس   

ی د فازٌ اش يد  ت خه ته  ساهم یاد ضده نیس اد  تااتساین دز حم ق ایسار اغم  ص   لسازدادها وم س   زد یدضه لساز 

 ا  ته ضسایف دضا از تاساس   ًهاد دز حما ق ایاسار هایچ ی ناه تًادیم         یسف ه امدا   دز غ زی تغییس ا ؾاو   اح

این لان ر امد   277لؿایی  خ د ندازد  تاها   زدس وه تساس تًدیم لؿایی دز لان ر  دنی ایسار ذوس یسدیده  اده 

هماانك ز واه   «  حاو   ی ت اند نهس ته  ؾًید  دی ر  همد ياد ه یا لساز الساـ دهاد  »        این  اده  مسز  یدازد: 

 الحهه  ی ض د این  اده تًدیم زا ته دادر  همد ياد ه یا لساز الساـ رنه  تا دز نهس یسف ن  ؾًید  دی ر   د د 

وسده امد  تا این  خ دا این  اده تساس لساز الساـ   د دی ی لاهم نطده امدا هسچاد وه تساس  همد ياد اه تا در   

ه ته ت انایی  كمك دادیاه دز تًیین لساز الساـ  ی ت ار اديا وسد واه ایان لیاد    زا ضسـ دانس ه امدا   اش ایاس  تا ت خ

اخاساس تًهاد ضاده اماد زا      لاتمید ضم   اوثس   ازدس وه ا ؾاو  اح ا  تايث مالد ضادرا ناه ناا مىن ضادرا     

لاتمید تدصیاه  دازامد   ؿاف تس ایاىه تًیین الساـ غسفاغ ضا م تًهدای ر  ی نمی تاضدا هس ی نه تًهد دیمسس وه 

 زا دازامد  ی ت اند  طم   الساـ یسدد 

تاالیسها هسچاد حم ق ایسار نسثد ته مایس وط زها دز زاتكه تا تًدیم لسازداد انًكاف وم سس نطار داده امدا   ی 

این   ؾ و ی د  ی ت اند دز ز اتف مس ایه یرازس  فید تاضد چساوه تساس قسف ماس ایه یاراز تسایاز دضا از  ای      

تساینا دز غ زی حاومید لان ر ایسار تس لسازداد مس ایه نماید وه تًدیم لؿایی دادیاه هاس ایسار زا تپریسد  يال ه 

 یرازسا لساز الساـ تساس هسد س قسفینا ته د یم ریچیده ت در این ی نه لسازدادها ریس  مىن ی اهدت د  
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دزج ضسـ تغییس  این لايده تد ر ت خه ته  دز حا  حاؾس   زد لث    الى ضده امد  20دو سین تغییس ا ؾاو   اح ا 

 خ د دازد  اثس  1969وا انسی ر  ین  ػ ب  62ا ؾاو   اح ا    ته ی دس ی د ايما   یمسدد  این لايده دز  اده 

حم لی تغییس ا ؾاو   اح ا  این امد وه قسف شیار دیده  ی  اند انػساف اش  ًاهاده یاا  اراوسه  دادد زا تماؾاا      

اقانه اس يثازی تادس ضده   ته ق ز  ؿیك ايما   یماسدد   ایان تیطا س تاه     واد  تا این  خ دا  اده  صت ز ته ن      

د یم خم ییسس اش ام فاده تیص اش حد اش این لايده   اخ ااب اش يد  لكًید لايده  ص    ًاهدای تین ا مممی  ادزج 
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-Gabcikovo ًاهااده  یاان امااد  ایاان تسداضااد دز زاس دیاا ار دادیساا سس تااین ا ممماای دز رس نااده     26دز  اااده 

Nagymaros Project    خ د دازدا وه دز این زاس دی ار ته این ن یده زمید وه تغییس امامی ا ؾاو   احا ا  تایاد 

ریس لاتم ریص تیای تاضد؛  خ د ا ؾاو   اح ا    خ د دز ش ار انًماد  ًاهده د یم ا صا  قسفین ته  ًاهد   زد ت ث 

وا انسی ر  ین دز   زد حم ق  ًاهدای یاه لسیااه اس    62اده امد  دی ار اؾافه وسد وه يثازی ممثی   ضسقی  

   س ب  یط د وه ايما  این لايده تاید ته ق ز ام ثااهی تاضد  

نسثد تاه اضالاظ    62وا انسی ر  ین غسفاغ تس  ًاهدای تین ا د  ی حاو  امد  تا این  خ دا يا ار یط ه وه  اده 

 ثاغ ام دال   یط د وه دز غا زی تغییاس تا اشر لسازدادهااس ماس ایه      یػ غی نیص لاتم ايما  امد  يال ه تس اینا را

یرازس تین ا مممیا تًهد ته  راوسه  ددد  خ د دازد  این نهسس امد وه اماک تسیی اش لكًاا ه هاس ماش ار  مام  

   21وه تا حماید وط زهاس دز حا  ت مًه تػ یة ضده امد زا تطىیم  یدهد

س  خ د ا صا  ته  راوسه  ددد  خ د ندازد  وط زهاس دز حا  ت ماًه ادياا  یىاااد    دز این زاتكه هیچ ت افمی  ثای ت

وه دز ت افمای  اًمده  یار وط زها   مس ایه یرازار یازخی دز   زد ام لساج  ااتى قثیًیا اغم حاومید داهمی 

یاد اش ماس ایه یارازس    تس  ااتى قثیًی تس اغم  ص   رمثه دازد  دز قسف  ماتما وط زهاس رستی تس اغم  ص     حما

یازخی اغساز  ی  زشند  تا این  خ دا الش  ته تاویید امد وه اغساز وط زهاس ت مًه یاف ه تس  اص   لسازدادهاا تاه    

هیچ  خها غسی اغ یا ؾمااغا ايما  اغ  ی  اناد اغم تغییس ا ؾاو   اح ا  زا زد نمیىادا تمىه رنچه وه این وطا زها  

حا  ت مًه  ثای تس  خ د حك یىكسفه تساس دزی امد یا اخثااز  اراوسه  دادد تاه     زد  یىااد ادياس وط زهاس دز 

د یم حاومید امد  تا این همها  طلع نیسد وه ریا قثك حم ق تین ا ممم دز غ زی تغییس ا ؾاو   اح ا ا ا صا  

 ته  راوسه  ددد ت افمای مس ایه یرازس تین ا مممی  خ د دازد یا ییس 
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زا ته خاس همدیمس نیص ته واز  ی   ضسـ  راوسه همیطه همساه تا ضسـ تًدیم تیار  یمسدد ته ق زیىه این د  اغكالح

تسند  د یم این ا س نیص  اؾح امد:  راوسه  ددد د یمی ندازد خص تًدیم لسازداد   تًدیم لسازداد تد ر  اراوسه نیاص   

م ات  اتیاه واه دز لسازدادهااس تمااد  ادی تاه یػا ظ لسازدادهااس ماس ایه          ا ىار رریس نمی تاضد  اش ایاس  تًدی

دیماس   ”Sliding Scale“یرازس ته واز  یس د تاید اش تًدیم تا  راوسه   مایص تاضد  تا ضس ـ تًدیم ات  اتیه  اناد 

ذ واسده اناد تًادیم    نیاشس ته  راوسه نیسد تك زیىه ی د لسازداد تا تداتیسس وه قسفین دز  سحمه  راوسه ا  یاه اتلاا  

ضده هسچاد این تًدیم تايث حفم  اافى امامی قسفین نط د: رس يد  اتلاذ تداتیس  اامة تاساس تًادیم ات  اتیاه    

 22ی د  ی  اند ا سس تساس  كسح ضدر  راوسه  ددد   تًدیم یسدد 

ت اشر تداازس ازاهاه   اش رندایی وه ضسـ ف زک  اض ز   تص يسس  حسج حماید وافی زا دز  ماتم تغییس نا كم ب دز 

نمیدهادا مس ایه یرازار ریاده نمس همیطه ته دنثا  تؿمین   تا ین ی دضار دز  ماتم اح ما  تغییس ناا كم ب تا اشر   

ا  یه ت ده اند  دز قسف  ماتما د   هاس  یصتار اش ضس ـ تًدیم تساس ضسیه ضدر دز م د ماس ایه یارازار اما فاده    

 وااد    ی

 ازنده  ساهم ذیم تاضد:ضسـ تًدیم تاید دز تسد

: وازایی ضسـ  راوسه  ددد دز يمم تس می ته ح ادث   خاة دازد   ”trriger events“ ذوس ح ادث   خة یا 1

وه یه  طلػه س ت افمی امد وه  ؾ حاغ تطسیح   تًسیف ضده امد  ا ا  ص   انًكاف رریسس تؿادس رضىاز تاا  

ش   یدازد وه نثاید هاس یصیااه س لاتام تػا زس زا ر ضاص دهااد        ثثای لسازداد دازد  اش این ز   اهید این ضس ـ ال

 یىن این تؿاد زا این ق ز  ی  ار حم وسد وه  ص   انًكاف رریسس لسازداد  ست ـ ته  اافى فسيی   خصیی قاسفین    

ازداد    ص   ثثای لسازداد  ست ـ ته  اافى امامی   اغمی قسفین امدا تا این ت ؾیح وه رنچه وه تاهی  واادیار لاس 

حم لدانار تاید دز  سحمه  راوسه ا  یه ت د ر ضص ضس ـ تًدیم لساز دهاد  اافى فسيی   خصیی قسفین امد   ایس 

 اافى امامی قسفین یه لسازداد مس ایه یرازس ته یكس اف دا تا ت خاه تاه نا و   ضاسایف حااو  تاس ایان لسازدادهااا         

يا وسد وه لسازدادهاس مس ایه یرازس حد ثاغ   تماهاغ نیاش اد زؾاید تًهدای ی د زا اخسا نمیىااد  تااتساین  ی  ار اد

قسفین امدا این زؾاید  ست ـ ته  اافى امامی قسفین  ی تاضد  نى ه دیمسس وه تایاد دزتاازه ایان  ا زد تاه  ا زد       
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اش  ت خه لساز ییسد   د ده ح داث   خة امد    لػ غاغ ایاىه این ح داث تاید ریس لاتام رایص تیاای   یاازج    

 وا س  قسفین تاضدا  ثالغ نثاید  ؾى لان ر خدید ت مف د  د مس ایه رریس زا ح ادث   خة   س ب وسد  

   سکمه ا صا  ته  راوسه  ددد   ؾماند اخساس رر:  مىن اماد تغییاس ضاسایف لاسازداد ماس ایه یارازس دز قا          2

نایف ضس ـ تًدیم یا  راوسه  دادد ا اصا    اخساس رر ته نفى یه قسف   ته ؾسز دیمسس تاضد   اش ایاس  یىی اش  

قسفین ته  راوسه  ددد امد   یىن  سکمه اس وه دز ایادا  كسح امد ؾماند اخساس ا صا  ته  اراوسه  دادد اماد    

شیسا دز غ زی يد   راوسه ا صا   س می ا تا ت خه ته  اهید ررا ا ىار رریس نیسد  رس رنچه وه ته يا ار ؾاماند  

صس امد ته خص اخساس يین تًهد    ی  اند ته يا ار  ثا   خه ا  صا  تاضد  تا این  خ دا ایس تساس اخسا تالی  یماند چی

 خه ا  صا   ىانیص   ًیای دز نهس یسف ه نط دا این  ىانیص  نیص  ی ت اند   زد زياید لساز نمیاسد؛ واه دز ایاػا زی    

ف ن اي ثاز   يد  اي ماد دیمس ضسو ها ته قسف  سکمه ؾماند اخساس ریس حم لی ریص ی اهد ر دا وه همار اش تین ز

  23یاقی امد

  لاتمید اخسایی تًهد ته  راوسه ریص اش زخ و ته   ىمه دا زس   ته یػ ظ ای یاز   ىمه دا زس تساس تًادیم  3

 لسازداد  كاتك تا ضسایف تغییس یاف ه   ته خاس قسفین لسازداد 

 یی اش تًدیم چه چیصس امدا چه   ازدس تاید تًدیم یسدند    سکمه زمیدر ته یه ن یده یاظ؛ ایاىه هدف را4

    ًیازس وه تاید دز تًدیم ته واز ز د 5

 مثبلُبیی اس شزط تعدیل  -3 -1

 AMINOIL(ضسـ 1

یىی اش  ًس ف تسین این ضسقها دز لسازداد تىمیمی دز  ا زد ت افاك ا  یااشس  یاار د  اد و یاد   ضاسود نف ای         

 امد: 1948ض هن  28  زخ  24 س مم ر سیىا

                                                           
23 Kuwait v. Am. Indep. Oil Co., 67 I.L.M. at 7559 (¶¶ 19-25) 
24 American Independent Oil Company 



ایسا دز ن یده تغییس ضسایف ا  یاشای   خ د دز حا  حاؾس   یا تغییس دز ن یده ضسایف ا  یااشس ايكااییا دز   »  -9 اده 

 اافى د   هاس یا ز یانه حاغم اش لسازدادهاس ا  یاشس افصایطی حاغم ض دا ضسود تا ا یس  ازد  راوسه  یطا د واه   

  خ د اش لثیم ضسایف اندا  يممیای   رسدای هاس اندا  ضدها تغییس ضاس ـ ت افاك  یاار ا یاس       ریا تا ت خه ته ضسایف 

 «ضسود تساس قسفین  اػفانه ی اهد ت د یا نه

 نمد:

اش تین راح ياػس  صتا ز دزتاازه ضاسـ تًادیما حا ادث   خاة دز ایان ضاسـ زا  ی ا ار تغییاس دز ا  یااشای دیماس             

ش  سکمه ا صا  ته  راوسه  ددد   ؾماند اخساس رر یادس نطده اماد   ًیاازس واه    وط زهاس یا ز یانه دانسد  ا ا ا

تاید دز تًدیم ته واز ز د همار ا  یاشای افصایص یاف ه دیمس وط زهاس یا ز یانه امد  ن یده یاظ نیص دز ایان تااد   

 همار  اػفانه ت در تغییس ضس ـ تساس قسفین امد 

 OK Tedi( ضسـ 2

 این ضسـ ومی زا داض ه: 1970  زخ  25تدس نی  خی نیا لسازداد ا  یاشس ا وی

 « قسفین  ی ت اناد هس  لد تل اهاد  مسزاتی زا اؾافه یا تما  یا تلطی اش  مسزای زا  غ  یا تغییس دهاد» 

 نمد:

 این تاد هیچ یه اش يااغس ضسـ تًدیم زا دزتسندازدا ح ی قسفین تد ر این ضسـ نیص  ی  اناد  مسزاتای زا اؾاافه یاا   

  غ  یا تغییس دهاد شیسا  نیفه اغمی ضسـ تًدیم این امد وه  ىانیص ی زا تساس تًدیم ته  خ د ر زد 

 ( ضسـ  ست ـ ته لسازاداد  یار راا   ضسود ضم3

ب( ت افك  یط د وه ایس دز  دی لسازداد تغییساتی دز ا ؾاو اح ا   ا ی   ال ػاادس  استثف تاا غااًد     »  -47 اده 

اتفاق تیف دا  فاد این لسازداد زا  ی  ار   زد تددید نهس یا  راوسه  ددد لسازدادا ا ث ه تا ت خه ته ایاىه این اغالحای 
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ما  رس  5ریمانىاز   زیسه  ازده ته ا  ت ده   نیص ایاىه هیچ اغالحی دز   تغییسای تاید تا ت خه ته مس ایه يا م یا 

 « اش ضس و ت  ید نثاید اتفاق تیف د  این اغالحای لهمسایی نیس اد

 نمد: 

این  ثا  ح ادث   خة زا دازامد    ًیاز تًدیم زا نیص  ی  ار تا ت خه ته همین ح ادث وه همار ا ؾااو   احا ا    

 ثف تا غاًد امدا تسداضد وسد    ی دیمس ضایػهاس یه ضسـ تًدیم زا دازا نیسد  ا ی   ال ػادس  ست

 ( ضسـ الش  4

 یار ضسود  می نفد  ی اا    ضسود ت مًه اناسضس اتیا  ایان     1992ری مد  19لسازداد  طازود دز ت  ید   زخ 

 تاد زا داض ه امد:

  ؾى ل انین    مسزای خدید-17/8 اده 

االخسا ضدر لسازدادا ل انین   یا  مسزای خدید دز  ی اا  يمیه  اافى ریمانىاز  ؾى یا لا انین   ایس رس اش تازیخ الش » 

  خ د اغالح ض ندا قسفین تاید تا یىدیمس دیداز    راوسه وسده   تغییسی الش  زا نسد ته این   افمد نا ه ايما  

 «  یىااد تك زیىه انماز ل انین    مسزای خدید  ؾى نطده اند

 نمد:

دز این  ثا  ح ادث   خة دز ای یاز یىی اش قسفین امدا رس نمی ا ار ایان ياػاس زا دز  ا زد ایان ضاسـ   ماك        

 دانسد   لػ غاغ ایاىه این ضسـ  سکمه ا صا  ته  راوسه   ؾماند اخساس رر زا حم نىسده امد 

 ( ضسـ لكس5

 دازنده این تاد امد:دزتس 1994لسازداد نم نه  طازود دز او طاف   ت  ید رادضاهی لكس   زخ 

 ت اشر لسازداد -34/12 اده 



هسچاد   لًید  ا ی ریمانىاز تك ز ثاتد تس اماک لسازدادا ل انین    مسزای الش  االخسا دز ش ار الش  االخسا ضدر » 

دا   لسازداد نثاضدا   ی ایس لان را فس ار یا  مسزای خدیدس دز ریاده   لًید  ا ی ریمانىاز زا ت د تاثیس لاساز دها  

یا ایاىه تطسیفای یمسوی دز ق    دی اخساس لسازداد اش دزغد دزیاف ی ریمانىاز تدا ش وادا هسد س قسفین تساس 

 « تاحسن نید  ازد  راوسه  ددد  ی ض ند حفم ت اشر ال ػادس لسازداد

 نمد:

 زا دازا نیسد  دز این  ثا  نیص ح ادث   خة دز ای یاز یىی اش قسفین امد  همچاین دیمس  ًیازهاس یه ضسـ

 

 تعُدات طزفیه بزای رسیدن بٍ تًافق -3 -2

ضس ـ  راوسه  ددد ارمة دزتسدازنده ومیاتی تساس زمیدر ته ت افك هس اد   تًهدای قسفین تیط س ته حسان نیاد     

 امد   "تاشماشس ت اشر ته ضىم ا  یه   ز ح لسازداد"انػاف یا هدف اغمی  روسه  ددد وه رر 

دز خسیار  راوسای اش این لساز امد: رایثاد ت در ته چازچ تی وه ت مف ضسـ  اراوسه  دادد   تًهدای ومی قسفین 

قساحی ضده؛ زياید   ازدس وه نثاید تًدیم ض ند؛   ال داضا ن لسازدادهااس ریطاین قاسفین؛ تاالش خادس تاساس        

یمی غادلانه تساس زمیدر ته زمیدر ته ت افك؛ ت خه ته  اافى قسف  ماتم؛ افطاس اقاليای الش  تساس تًدیم؛ اتساش ت م

 ػا  ه؛ حفم لاتمید انًكاف دز خسیاار  اراوسه؛ ریادا واسدر زاه حمهااس   ًاازف    ااماة تاساس تًادیم؛ اتاساش           

انهازای   من     ًازف تساس تًدیم ته خاس ايال یه هاس ومی  ثای تس تمایم ته تًدیم؛ رسهیص اش انهازای يد الناه  

د تساس تًدیم؛ وسة نهس اش   لػػار دز   اخه تا  ساهم ریچیاده؛ راماخ ماسیى تاه     دزتازه تًدیم؛ تیار ام دال  ی 

ریطاها قسف  ماتم تساس تًدیم؛ تالش تساس حفم ز اتف  ست ـ ته لیمد؛ رسهیص اش ؾسز شدر ته دیماسس ) لاياده ناه    

ص اش تاییسهاس ریاس  (؛ تالش تساس زمیدر ته ت افك دز  دی ش ار  اامة؛ رسهیno profit-no loss-ؾسز   نه  افًد

   خه 

 

 معبیب شزيط تعدیل -3 -3



 واهص ثثای لسازداد؛ این يیة دز غ زتی  خ د دازد وه ضسـ تًدیم  ست ـ ته  اافى يمده   اغمی قسفین تاضد  

افصایص هصیاه ومی  ًا مه؛ تا این ت ؾیح وه تًدیم  راوسه  ددد زا ته تاز ر زده    راوسه ی د هصیااه هاایی دزتاس     

 د 26د داضد دز حا ی وه تًدیم ات  اتیه چاین هصیاه هایی زا ته تاز نمی ر زی اه

 خ د ندازد؛   (dispute) ”دي ایی“ا ىار ا  ااو   ىمه دا زس اش تًدیم لسازداد ته این د یم وه اماماغ  یار قسفین  

 ًم الغ دا زار ته   ازد ای الفی زمیدیی  یىااد تا ت افمیا تا این ت ؾیح ازخاو  ست ـ ته ضاسـ تًادیم تاه دا زار    

تیط س ته د یم  صایاس تًدیم ت مف ثا ث امد تا ایاىه اماماغ ديا ایی تاین قاسفین  خا د داضا ه تاضادا ا ث اه قاسفین         

 ته دا زس ازخاو دهاد  (any subject  ؾ و )  ی  اناد این ا س زا نیص ته دزج  اضه

ایس تًدیم ته ضلع ثا ثی  ایراز ض د ا ىار دازد تًدیم ته غ زتی اندا  راریسد واه  كااتك  یام قاسفین نثاضاد؛        

تًدیم   زد ت ث همیطه تا  راوسه  ددد همساه امد تك زیىه انماز لسازداد خدید تس ه ی اهد ضدا ته ایان تستیاة   

ث  اناد رر امد وه لسازداد زا ثا ث  اًمد وسده امد  این يیة زا  ی  ار تا دزج  ًیااز تًادیم دز   تًدیم ت مف ثا 

 ضسـ  ست قه تسقسف وسد  

 ا ىار دازد ح ادث   خة دز وا س  وط ز  یصتار تاضد؛  اناد ایاىه  ؾى ل انین ح ادث   خة    س ب ض ند  

 

 مشایبی شزيط تعدیل  -4-3

لسازداد؛ تا  راوسه  ددد ضسایف لاسازداد ماس ایه یارازس   ت افاك  دادد تاس ضاسایف خدیاد اش         خم ییسس اش ای  ا  

 ماود یراض ن رر ت مف یىی اش قسفین خم ییسس  یط د 

اح ما  تس ش ای الف  یار قسفین زا واهص  یدهد؛ ای الف ته این  ًای وه دز غ زی يد   خا د ضاسـ تًادیما     

ته لان ر حاو  تًدیم زا ی ام از ض د   قسف  ماتام تاا اما ااد تاه ياد   خا د         مىن امد یىی اش قسفین تا ام ااد

                                                           
26 HORN, at 69; PETER, at 652; NELLE, at 695; ICC AWARD NO. 6559 (7922), reprinted in JARVIN, at 696. 



ضسـ تًدیم رنسا انىاز واد  ته ن يی دز این   زد ای الف دز اغم تًادیم وااهص ریادا  یىااد واه هماناا یىای اش        

 27ض د  يااغس لسازدادهاس تماد  دی   س ب  ی

تًدیم ت مف دا زس تا  ًیازهاس هداید وااده وه ت مف قسفین تًیین ضده  ی  اند  فید تاضد چساواه ته اس  ی  اناد     

 ت اشر ال ػادس لسازداد زا احیا واد دزحا ی وه تًدیم ت مف قسفین ته د یم  خ د  راوسه تاییس تیط سس دازد 

 

 

 ادعبی خسبرت-5-3

هد ناضی اش ضسـ تًدیم تاها دز تًؿی اش  ا ازد اما ثااهی  كاسح اماد  دز      سک  ید یىی اش قسفین دز لثا  نمؽ تً

این   زد نیص  اهید یاظ این ن و ضس ـ تاید   زد ت خه لساز ییسد یًای غسف نسمیدر ته ت افك تاه یا دس یا د    

 نمؽ تًهد  ست ـ ته ضسـ تًدیم   س ب نمیط دا تمىه  سک  ید دز خایی  كسح امد وه ثاتاد ضا د نسمایدر تاه    

ت افك ناضی اش نمؽ رضىاز تًهد  ست ـ ته ضسـ تًدیم ت مف قسف تا يد  حسن نید ت د   ثالغ   زدس وه فسریااد  

 راوسه  ددد ته ق ز ریس   خهی ت مف یىی اش قسفین ته تاییس اف اده یا ریطاهادای یه قسف ته دالیم ریس اش رنچه 

 ازد  سکمه اس وه  كسح  یط د این امد وه چم ناه  وه  ست ـ ته دزن تدازس يادس امد زد ضده تاضد  دز این  

تاید ثاتد وسد زف از قسف  ماتم د یمی تساس يد  اندا   راوسه  ددد تممی  یط د   دیمس ایاىه چم نه  ی  ار  مداز 

دلیك یسازی زا تًیین وسد  دی انهاس دا زس تساس تًیین یسازی   لًید زا تا   لًید  راوسه   فمید ر یص  مایسه 

 ىااد یًای فسؼ  یىااد وه ایس  راوسه   فمید ر یص ت د شیاندیده چه   لًی ی داضد  ی
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27 See Horn, at 695; Norbert Horn, Vertragsbindung unter veränderten Umständen, 59 NEUE JURISTISCHE 
WOCHENSCHRIFT 7779, 7765 (7995);  



تسزمی نها هاس  ل مف حم لی نطار  یدهد وه اغم  ص   لسازدادها ته غ زی یس سده اس رریسف اه ضاده اماد  تاا     

ن اغم  كمك نیسد   ای غاسفاغ   این  خ دا  كاتك تا حم ق تین ا ممم يم  ی   حم ق تسیازس اش وط زهاس دیمسا ای

ت د ا ؾاو   اح ا  یاغی تغییس ضسایف لسازداد  ی  اند  ادس ته تًدیم لسازداد یاا  ًافیاد اش  ساک  ید لاسازدادس     

یسدد  این ا ؾاو   اح ا    رثاز حم لی رنها تس می ته لان ر حاو  تاس لاسازداد دازد  قاسفین لسازدادهااس ماس ایه      

ن هاز داض ه تاضاد وه غسفاغ ته د یم مل ی اخسا اش  سک  ید  ًاف  ای ضا ند  هایچ یاه اش     یرازس تین ا مممی نثاید ا

ضس ـ يسس   حسج   ف زک  اض ز حماید وافی دز  ماتم تغییس ریس  كم ب ت اشر لسازدادس زا ازاهه نمی دهاد  تاها 

ضاسـ   ت افاك واسده تاضااد     دز غ زتی  ی ت ار اغم  ص   زا نمؽ وسد وه قسفین تس ضسـ تًدیم یا  راوسه  دادد 

تًدیم نیص دز غ زتی يممىسد  كم تی زا ی اهد داضد وه دزتسدازنده  ساهم   نىای  صت ز تاضد  ا صا  ریس حم لی 

 راوسه  ددد ته لدزس وافی امد وه نیاشس ته دزج  ىانیص  ا صا    یا نفاس  خا د ا اصا  نیساد چساواه ا اصا  ریاس        

وه دزنهاید  ی  اند  خه ا  صا ی ناچیص دز  ماتم حدا    حم لی ؾماند اخساس ل س تسس نسثد ته ا صا  حم لی دازد

 ثادالی مس ایه یرازس تاضدا   ید این ا س يد   خ د ا صا  حم لی دز  ثا هاس  صت ز امد  ته ن يی دز ایان  ا زد   

ؾماند اخساس تدازس یا میامی ل س تس اش ؾماند اخساس حم لی ی اهد ت د  اش قسفی ایس لاهم ته ایان تاضای  واه    

وسه  ددد ته  ثاته  راوسه تساس یه لسازداد خدید امدا اغم حاومیاد ازاده  اانى اش ا اصا  تاه  اراوسه  دادد        را

ی اهد ت د   ی این ت خیه اش   ال حم لی نمی  اند   زد لث   تاضد  تًدیم ت مف دا زس نیص ته د  تلص تمسی   ی 

مد    زد ا   تاید  اناد دیمس ای الفای ناضی اش یسدد؛ یىی ی د  خ د تًدیم   دیمسس اندا  تًدیم ت مف دا ز ا

لسازداد يا ار ای الف داض ه تاضد تا دا زار ته رر زمیدیی وااد  مس ایاىه قسفین تك ز دیمسس ت افك وسده تاضاد  

اندا  تًدیم ت مف دا زس  اناد تًدیم ت مف ثا ث امد   همار  صایا    ًایاة زا دازد تاا ایان تفاا ی واه دا زار      

الغ اش تدسته س حم لی تاالیی تسی زداز هس اد  خثسار یسازی يد  اندا  ضسـ تًدیم نیاص تسا می تاه ز یىاسد      ًم 

نها  حم لی حاو  تس دی ار دا زس امدا وه  ًم الغ تساس تًیین یسازی   لًید زا تا   لًید   فمید ر یص  مایسه 

  ی ض د   
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