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Abstract 
In many Petroleum contracts, the parties put renegotiation clause in order to keep 

longtime balance, so that if the balance disrupted, the parties should be obliged to 

renegotiate in order to rehabilitate the contract balance. So if renegotiation process 

didn’t reach result, what will happen to the contract? Also in which circumstances the 

parties have right to recourse arbitration? Do arbitrators have the right to adjust the 

contract? In one side, keeping the balance was the first base of the agreement, and by 

disrupting the balance the continuation of contract would become unfair and in 

contrast with common intention, and on the other side, termination of the contract 

without party consent is impossible. In the absent of arbitration clause, one parties can 

recourse to the arbitration tribunal, so that the tribunal can arbitrate the case if it is 

deduced from implicit agreement or enforceable law that it has jurisdiction. In case of 

putting adjustment right for arbitrator, he can adjust it. otherwise, it can be understood 

from the first intention of the parties, economical logic, principles of international 

trade law and the principle of similarity of arbitrator and judge authorities that the 

arbitrator has right to use adjustment. 
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 دمجد مذاکره شر  حاوی نفتي قراردادهای تعديل امکان بررسي
 داوری مرجع توس 

  نژاداحمدرضا اسعدی
 انتهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه خصوصی حقوق تخصصی دکترای دانشجوی

 ایران تهران، جنوب،

  

 ایران تهران، تهران، دانشگاه خصوصی حقوق گروه تمام ستادا   عبدالحسین شیروی
  

 ایران دماوند، دماوند، واحد اسالمی آزاد دانشگاه خصوصی حقوق گروه استادیار مهدی منتظر 

 چکیده 
 کنن می درج را مج د مذاکره شر  بلن م ت، در تعادل حفظ جدش طرنین نفتی قراردادهاب از بسیارب در

 اگر هک اسش این پرس  حالا شون  تعادل بازیابی جدش مذاکره به ملزم موازنه، وردنخبرهم یورت در تا

 یورتی چه در طرنین همچنین کن ؟می پی ا وضعیتی چه قرارداد ن ود، بخ  نتیجه مج د مذاکره نراین 

 از دارن ؟ را قرارداد تع یل امکان داوران آیا مراجعه، یورت در و داشش خواهن  را داورب به مراجعه امکان

 رنینط قص  موانق و عادالنه قرارداد ادامه آن، خوردن برهم با و بوده تعادل حفظ توانق، اولیه م ناب طرنی

 ورتی درا بود نخواه  پذیرامکان مج د تراضی ب ون نیز قرارداد خاتمه دیار ازسویی و رس نمی نظربه

 توانق زا استن ا  یورت در کن ، مراجعه ربداو دیوان به طرنین از یکی اگر داورب، شر  بینیپی  ع م

 در عادلت بازیابی امکان همچنینا داشش خواه  وجود رسی گی امکان حاکم، قوانین م ناب بر یا آندا ضمنی

 بر توانیم نیز تع یل امکان بینیپی  ع م یورت درا دارد وجود داور براب تع یل حق بینی¬پی  یورت

 تشابه لای و المللیبین بازرگانی قراردادهاب بر حاکم ایول قتصادب،ا من ق طرنین، اولیه قص  م ناب

 اکرد استن ا  را اختیارب چنین داور، و قاضی اختیارات

  .مجدد مذاکرۀ نفتی، قراردادهای المللی،بین قراردادهای داوری، تعدیل،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ر بودن، نیاز به حفظ تعادل دم ت طوالنی ویژگیِقراردادهاب ینعش نفش و گاز به دلیل 

چراکه با گذشش زمان طوالنی احتمال تغییر شرایط اقتصادب، سیاسی، ؛ 0ن بلن م ت دار
 ینا خوردن تعادل قراردادب شودا ازتقنینی و ااا وجود دارد که ممکن اسش س ب برهم

اگر  تاان  م ت درنظر گرنتهبلن را براب حفظ تعادل قرارداد در  5مج د ۀشر  مذاکر ،رو
مج د جدش رسی ن به توانق  ۀدر آین ه تعادل قراردادب برهم خورد، طرنین ملزم به مذاکر
 ۀادامکان اع ،مج د ۀمذاکر ةشون ا حال پرس  این اسش که آیا در یورت شکسش پروس

 داور یا داوران وجود دارد؟ از سوبتعادل قراردادب 
پس س شویم،تعد ات طرنین آشنا می در این مقاله ابت ا با مفدوم مذاکرۀ مج د و ماهیش

بررسی  در یورت ع م حصول نتیجه در نراین  مذاکرات مج درا حل اختال   ۀنحو
المللی را ضمن بررسی رویة هاب داخلی و بینکنیم و درندایش امکان تع یل در داوربمی

قضایی در خصوص قراردادهاب نفتی حاوب شر  مذاکرۀ مج د مورد بررسی و تحلیل 
 خواهیم دادا قرار

 

 نیطرف تعهدات تیمجدد و ماه ۀمفهوم مذاکر. 1

 ۀپی  از پرداختن به موضوع مقاله، ابت ا بای  با مفدوم و ماهیش تعد ات طرنین در مذاکر
 مج د آشنا شویما

 مجدد ۀمفهوم مذاکر .1-1

مذاکرۀ مج د به معناب بازنارب عواملی از قرارداد اسش که در م ت زمان طوالنی برهم 
که در  3هایی اسشورده اسشا مذاکرۀ مج د قراردادهاب نفتی یکی از مکانیزمخ

رود تا تعادل قراردادب را که در کار میم ت ینعش نفش و گاز بهبلن قراردادهاب 
خورد، به قرارداد بازگردان ا درحقیقش در مذاکرۀ مج د، ه   این م ت برهم میدراز

                                                            
0 - Erkan, Mostafa, International Energy Investment Law (Stability through 

Contractual Clauses), (Netherlands  Wolters Kluwer, 2011), p. 167. 

5  - Renegotiation Clause 

 ا103(، ص 0382، 3زان، چ ، )تدران  نشر میحقوق نفش و گازشیروب،  - 3
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تغییرات اقتصادب، سیاسی،  ةدادب در نتیجخوردن تعادل قرار اسش که پس از برهم
 ةوازنبر سر مسائل تغییریانته مذاکره کنن  تا م نرهنای، محیط زیستی و ااا، طرنین مج داب

 ابت ایی برقرار شودا

 مجدد ۀدر مذاکر نیتعهدات طرف تیماه .1-2

پرس  این اسش در قراردادب که حاوب شر  مذاکرۀ مج د اسش، طرنین در یورت  
ملزم به رسی ن به توانق آیا وردن تعادل قراردادب و آماز نراین  مذاکرۀ مج د، برهم خ

آندا در  تعد  ،کن ؟ به ع ارت دیارهستن  یا یر  تالش آندا در این زمینه کفایش می
 مذاکرات، به نتیجه اسش یا به وسیله؟

ه د  بتع»دانان، ماهیش تعد ات طرنین در مذاکرات مج د، بنابه نظر برخی از حقوق
وسایل و کوش  در راه رسی ن به ه    ةموضوع التزام مربو  به تدییعنی ؛ 0اسش« وسیله

اب پارها 3دشوار اسش که طرنین را به رسی ن به توانق ملزم کنیمو  5شودم لوب تع یر می
 هابندادطرح پیشارائة دانان ضمن پذیرش این نکته، در توجیه تقصیر ع م دیار از حقوق
ل معقول و قاب هابنیش همین تعد ، مستلزم طرح پیشندادحسن  اجراب باج ب، معتق ن

پذیرش اسشا اما برخی دیار این تعد  را ترکی ی از تعد  به وسیله و نتیجه دانسته، 
ر یورت آنرین اسش، بلکه دتندا اث ات ع م ج یش در مذاکرات مسئولیشان  که نههدریانت

ن قی م منتفع از شکسش مذاکرات( بای  دلیلِص شخویژه ناکامی مذاکرات، طرنین )به
همچنین در یورت ع م حضور یکی از طرنین در  ا3ارائه نماین را بودن پیشنداد خود 

 ملزمتوان او را به حضور و مذاکره و می 2اسش نراین  مذاکرات، تعد  وب انجام نش ه

                                                            
0 - Abdullah, Alfaruque, Stability in Petroleum Contracts: Rhetoric and Reality 

(Lessons from the experiences of selected developing countries and economies in 

transition 1980-2002), Student thesis, Supervisor Peter Cameron, (Dunsee: University 

of Dunsee, 2005), pp. 152-153. 

(، 0392، 00)تدران  شرکش سدامی انتشار، چ  ایقاع،-مق ماتی حقوق م نی اعمال حقوقی قراردادکاتوزیان، دورۀ  - 5

 ا553-555یص 

3 - Berger, Klaus Peter, Private Dispute Resolution in International Business, Vol 2, 

(Netherlands, a Wolters Kluwer Company, 2015), p. 54. 

 ا353-353(، یص 0383، 3، )تدران  نشر میزان، چ تع یل قراردادبیا لی،  - 3

2 - Peter, Wolfgang, Arbitration and Renegotiation of International Investment 

Agreements, Second Revised, (London, Kluwer Law International,(1995), p. 247. 
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دایش حضور یابن  و ن نیش در مذاکراتطرنین وظیفه دارن  با ح اکثر حسن ،در واقع ا0کرد
اب هتالش خود را براب رسی ن به توانق انجام دهن ا عمل به شر  مذاکره و انجام تالش

همچنین بای  راهکار ارائه  ا5توان از وظایف طرنین تلقی نمودمتعار  براب انجام آن را می
  ا3دهن  تا به توانق برسن 

از  ماهیش شر  مذاکرۀ مج د را نیش و بدترین تالش،کارگیرب حسنرس  بهنظر میبه
 ،در واقعا 3سازدد و آن را به تعد  به نتیجه نزدیک میبرر  نراتر مییِ ةتعد  به وسیل
بدترین  یقتابچراکه اگر طرنین حق ،باش « دستیابی به توانق»توان  بدترین تالش می خروجیِ

دب هم اسشا در موارکار گیرن ، احتمال حصول توانق آندا بسیار بیشتر تالش خود را به
  ا1الزام طرنین، تعد  به نتیجه تلقی ش ه اسش 2ازجمله در م ل قراردادب سآو تومه

عد  حصول توانق را بای  ت برابمذاکرۀ مج د در رس  تعد  طرنین نظر میدر ندایش، به
 نیش در رسی ن به توانق یعنیکارگیرب ح اکثر حسنچراکه به ؛7خفیف دانسش ةبه نتیج
اگر طرنین به توانق نرسی ن ، طر  ممتنع بای  دلیل ع م حصول را توجیه کن  و  اینکه

ا واال از تعد  خود تخلف نموده اسش ،پذیرشی داشته باش  براب آن است الل معقول و قابل

                                                            
0 - Likosky, Michael, Contracting and Regulatory issues in the oil and gas and 

metallic minerals industries, (New York, New York University School of Law, (2006-

2007), p. 24. 

مجلة ، «المللیتوجه به رویة قضایی بین بررسی شر  مذاکره در حل و نصل اختالنات تجارب با»شیروب و کاظمی،  - 5
 ا557(، ص 0387)زمستان  013، سال هشتاد و دوم، ش حقوقی دادگسترب

3 - Berger, Klaus Peter, «Renegotiation and Adaptation of International Investment 

Contracts: The Role of Contract Drafters and Arbitrators», Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, Vol. 36, (2003),  p. 1368. 

3 - Dupuy, Pierre-Marie, «Reviewing the Difficulties of Codification: On Ago’s 

Classification of Obligations of Result in Relation to State Responsibility», University 

of Paris, Vol. 10, No. 2, (1999), p. 378-, Agust 15, 2019, Available at: 

http://www.ejil.org/pdfs/10/2/587.pdf 

2  - Sao Tome 

1 - Paterson, John (December 17, 2018), Production Sharing Agreements in Africa: 

Sovereignty and Relationality, NUS Law Working Paper No. 2018/031, Agust 15, 

2019, p. 6, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3302413 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3302413. 

نصلنامة نقه ، «م العة ت  یقی تعد  به وسیله و تعد  به نتیجه در نقه، حقوق نرانسه و ایران»تفرشی و مرتضوب، عیسی - 7
 ا51(، ص 0399) 02، سال پنجم، ش و م انی حقوق

http://www.ejil.org/pdfs/10/2/587.pdf
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عنوان مرجع ابت ایی براب وجودب نداد مذاکرۀ مج د این اسش که به ةنلسف ،در حقیقش
استفاده شودا در همین راستا بای  براب تقویش این نداد گام  ها از آننصل اختال وحل

یورب پی ا خواه  کرد و طرنین بع  از  ةجن  یورت این نداد یرنابدرمیر این ؛برداشش
 ةد که موجب اضانه ش ن یک پروسنمومذاکره به داورب مراجعه خواهن   ۀطی یک دور

 ا خواه  ش داورب  رون اضانی مذاکرۀ مج د به 

 مجدد مذاکرات ندیفرا در جهیحل اختالف در صورت عدم حصول نت ۀونح .2

اعم  بخ  ن ود،بع  از اینکه تعادل قراردادب برهم خورد و نراین  مذاکرۀ مج د هم نتیجه
ش عمل نیتعد ات خود م نی بر مذاکرۀ مج د با حسنبه از اینکه طرنین یا یکی از آندا 
 دسش نیانته باشن ، بحث ارجاع موضوع به مرجع به توانق بنکرده یا با وجود طی نراین 

بینی  بینی یا ع م پیآی ا این موضوع بای  در دو نرض پی نصل اختال  پی  میوحل
 مرجع رسی گی به اختالنات بررسی شودا

 یداور شرط ينیبشیپ .2-1

 ،حفظ تعادل قرارداد در م ت زمان طوالنی اسش برابهرچن  درج شر  مذاکرۀ مج د 
بینی بدتر اسش وضعیش قرارداد در یورت ع م حصول نتیجه در این نراین  نیز پی  اما

رب و بینی داوپی  ،آی ا در حقیقش وجودشود تا اختالنات کمترب در این خصوص به
توان  اختالنات را به ح اقل برسان ا گاهی ح ود اختیارات این مرجع و قانون حاکم می

ه در کنن  کعنوان داور توانق میبر سر مرجع خایی به ،هم طرنین بع  از ح وث اختال 
نیز اعتقاد دارد  0کن ا پرونسور اشمیتو میداور یالحیش رسی گی پی ا  ،هر دو نرض

 ،از وقوع دشوارب پسزیرا اگر  اسش، بشر  داورب در کنار شر  مذاکرۀ مج د ضرور
ا در م ت دن  یکراق ام ن حلطرنین به تکلیف خود م نی بر مذاکرۀ مج د جدش یانتن راه

 ا 5 نمایتوان  به داورب مراجعه یکی از آندا می ،مقرر به نتیجه نرسی ن 
قانون  0 ۀماد 3  )بن  نگیرالمللی قرار میداورب تجارب بین ۀموضوعات نفتی در حوز

برخی قراردادهاب حاوب شر  داورب به قواع  داورب  ه،نمون رابب ؛آنسیترال( ةنمون

                                                            
0  - Clive M. Schmittoff 

5 - Berger, Klaus Peter, Private Dispute Resolution in International Business, Vol. 2, 

(Netherlands, a Wolters Kluwer Company. 2015), p. 54. 
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قواع  داورب آنسیترال و مکانیزم داورب بانک جدانی )ایکسی ( موسوم به سی، سیآب
دهن ا سیستم داورب ارجاع می 0«گذاربنصل منازعات سرمایهوالمللی براب حلمرکز بین»
با دیار قواع  داورب خصویی از این جدش متفاوت اسش که بانک جدانی بر  «ایکسی »

نصل وتوان  به یورت مرجع حلو در یورتی میالملل اسش م ناب کنوانسیون حقوق بین
  به ارجاع اختالاختال  درآی  که دولش میزبان آن را تصویب کرده باش  و طرنین بر 

ایش حم ۀتوان  در معاه رضایش دولش میزبان می ،توانق کرده باشن ا همچنین آن مرکز
  ا5گذارب دوجان ه نیز اعالم ش ه باش از سرمایه
ه اتفاق قراردادهاب نفتی حاوب شر  داورب هستن ا در برخی موارد، قریب ب اکثریشِ

ارت ا  یریحی بین شر  مذاکرۀ مج د و شر  داورب نیسش، در این  ۀقرارداد دربردارن 
توان  به اختالنات عمومی طرنین رسی گی کن  مشخص نیسش که داور نقط می ،یورت

ادامه به این پرس  پاسو داده خواه   یا اینکه امکان تع یل قرارداد را هم دارد؟ که در
 ش ا

 موضوع به يدگیرس در داور تیصالح. 2-1-1

نصل وعنوان مرجع حلدر یورت تعیین داورب بهبا شکسش نراین  مذاکرۀ مج د، 
موجب قانون حاکم، این مرجع اختال  یا توانق بر سر آن پس از وقوع اختال  یا به

 نخسش،توانق طرنین بر داورب، وب بای   در نرض کن ایالحیش رسی گی پی ا می
جراب ا احتمالی و ضمانش اتیالحیش خود را بررسی و در یورت احراز یالحیش، تخلف

  انمایآن را تعیین 

آمیزب ن اشته باش ، شر  مذاکرۀ مج د اگر مذاکرۀ مج د نتایج مونقیش ،در واقع
 ل قراردادب م»ا 3کن ینصل اختال  منع نموهاب دیار حلطرنین را از اعمال روش

                                                            
0  - ICSID 

5 - Berger, Klaus Peter, «Renegotiation and Adaptation of International Investment 

Contracts: The Role of Contract Drafters and Arbitrators», Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, Vol. 36, (2003), p. 1371. 

3 - Hamad, Sarbast Abdollah, Renegotiation Clauses in International Petroleum 

Contracts, Master’s Thesis, International Law School, (Nicosia, Near East University, 

2007), pp. 48-49. 
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کن  که در یورت شکسش کی  میأنیز ت 0«0883اکتشا  و مشارکش در تولی  ق ر در سال 
ا 5در رسی ن به توانق، ممکن اسش موضوع از سوب هریک از طرنین به داورب ارجاع شود

روز به نتیجه نرسی ، طرنین  81اگر مذاکرۀ مج د ظر  که ممکن اسش تصریح شود گاهی 
احتمال شکسش در مذاکرۀ مج د را  ،طرنین قرارداد ،ه داور مراجعه کنن ا در واقعبای  ب

 ا 3ان و مکانیزم حل اختال  را در شر  گنجان هم نظر داشته

و داورب، مرجع  ورزدحال اگر براب مثال یکی از طرنین از مذاکرۀ مج د امتناع 
، داور م اخله کن ، در 2«اویلامین »و  3«وینترشل» ۀمثل پرون  و نصل اختال  باش وحل

مذاکرۀ  ةکن  که وظیفبیان می یورت مراجعه پی  از طی نراین  مذاکرۀ مج د، داور یرناب
 ۀتوان ورود به دورنیش را مینیش اجرا شودا حسنمج د وجود دارد که بای  با حسن

ول اب معقرسی ن به مصالحه برابدار مذاکره و نشان دادن تمایل به توانق و تالش ادامه
مقرر  0883م ل اکتشا  و مشارکش در تولی  کشور ق ر در سال  ،براب مثال ا1تلقی نمود

موجب این راهکارهاب منصفانه )ورود به در یورت ع م حصول توانق به»ااا دارد  می
دب تعادل اقتصا ۀحل عادالنه که دربردارن نیش براب رسی ن به راهمذاکرۀ مج د با حسن

 33.05 ۀمادا 7«هریک از طرنین قابل ارجاع به داورب اسش از جانب، موضوع قرارداد اسش(
کن   مقرر می 0883)تعادل در قرارداد( م ل اکتشا  و مشارکش در تولی  ق ر در سال 

موجب قرارداد و قانون قرارداد، به ۀازآنجایی که وضعیش اقتصادب و مالی منعق کنن »
وضع  یکه اگر قانون آین ه، حکم یا مقررات اسش ش ه حاکم در آن زمان، م نا بوده، توانق

                                                            
0  - Qatar model exploration and production sharing agreement of 1984 

5 - Bernardini, Piero, «Stabilization and Adaptation in oil and gas Investments», 

Journal of Word Energy Law& Business, Vol. 1, No. 1 (2008), pp. 98-112, Available 

at: https://academic.oup.com/jwelb/article-pdf/1/1/98/3227611/jwn001.pdf 

3- Erkan, Mostafa, International Energy Investment Law (Stability through 

Contractual Clauses), (Netherlands  Wolters Kluwer, 2011), p. 242.  

3  - Wintershall 

2  - Aminoil 

1 - Alemadi, Talal Abdulla, «The Renegotiating Clause in Petroleum International 

Joint Venture Agreements», University of Oxford, (June 2012), pp. 36-38. 

7 - Alqurashi, Zeyad A, «Renegotiation of International Petroleum Agreements», 

Journal of International Arbitration, 22(4), (2005), p. 298. 
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رآم  مشترب ویژه اگر دهثیر باذارد، بأقرارداد ت ۀنمای  که بر موقعیش اقتصادب منعق کنن 
را  اب که تعادل اقتصادبمنظور رسی ن به راهکار عادالنه ، طرنین بای  بهنازااا تجاوز ک

ب چنین موجشکسش در رسی ن به توانق به نیش وارد مذاکره شون ابرقرار کن ، با حسن
از سوب هریک از طرنین به داورب  30 ۀاب ممکن اسش موضوع را م ابق مادحل عادالنهراه

 ا0«ارجاع ده 
ممکن اسش در یورت ع م توانق در مذاکرۀ مج د، یکی از طرنین مستن   ،همچنین

مورد ادعا روب داده اسش  ۀ به متن قرارداد از داور بخواه  که تعیین کن  حوادث آمازکنن
؟ در اینجا داور بای  بررسی کن  اگر شر  رخ داده، الزام طرنین را به مذاکرۀ مج د 5یا خیر

مار اینکه باز هم یکی از طرنین ادعاب  ؛قرارداد ادامه یاب  ،بخواه  و اگر روب ن اده اسش
امکان مذاکرۀ  برهم خوردن تعادل را داشته باش  که در این حالش در یورت استن ا 

کنن  و در یورت ع م حصول توانق، داور یالحیش رسی گی مج د، ابت ا مذاکره می
یابی دستداور بای  تا جاب ممکن الزام طرنین را به انجام تعد  و  ،کن ا در مجموعپی ا می

 و طور که ذکر ش  در حقوق آلمان هم این الزام پذیرنته ش ه اسشتوانق بخواه ا همان به
 ا 3،3ان آن را در نظام حقوقی ما هم پذیرنشتومی

 مجدد ۀمذاکر شرط ابیغ در یداور به ارجاع. 2-1-2

؟ یعنی نصل اسشوحال بای  ب ینیم در میاب شر  مذاکرۀ مج د، اختال  چاونه قابل حل
شود که از قرارداد یا قانون حاکم چنین یکی از طرنین ب ون شر  مذاکرۀ مج د م عی می

در میاب توانقی جدش تع یل، »طر  مقابل ملزم به مذاکرۀ مج د اسشا آی  که برمی
نصل اختال  متوسل شون ا در چنین وحل برابطرنین ناچارن  به ابزارهاب دیارب 

                                                            
0 - Dolzer, Rudolf & Schreuer Christoph, Principles of International Investment Law, 

2nd edn, (Oxford: Oxford University Press, 2012), p. 126. 

5 - Ruissi, Luigi, «Chronicles of a failure: From a Renegotiation Clause to Arbitration 

of Transnational Contracts» Italian Legal Scholarship Unbound Working Paper No. 

2008-11/EN, (2008), p. 16. 

3 - Salacuse, Jeswald.W, «Renegotiation International Project Agreements», Fordham 

International Law Journal, Vol. 24(4), (2000), pp. 1322-1323. 

3 - Young, Raymond, English, French & German Comparative Law, Third edition, 

(New York: Routledge, 2014), pp. 552-553. 
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ی شودا در چنین شرای نصل میوشرای ی املب مواقع اختال  طرنین از طریق داورب حل
م عی شرایط براب  از سوبش ه ادعا حوادثِاز داور بای  مشخص کن  که در چه وسعتی 

 ا 0«اسشچنین مذاکرۀ مج دب نراهم 

 حل ارائه داده اسش  سه راه 5برناردینی خصوصدر این 

داور ممکن اسش طرنین را دعوت کن  که بکوشن  در خصوص مفاد توانق  نکهیا ،نخسش
 هاب خود یک بار دیار مذاکره کنن ا بر م ناب یانته

 یک از سوب داور ۀحل شمارنامونق بود، یا در میاب آن )یعنی راهاگر چنین تالشی  دوم،
پیشنداد نش (، داور ممکن اسش تعیین کن  که تندا طرنین حق بازنارب در قرارداد را دارن ا 

ا قرارداد تمایل دارن  ی ةدر چنین شرای ی ممکن اسش هریک از طرنین اعالم کنن  به ادام
حل اخیر بای  جایی اتخاذ شود که طر  دیار در راه آن را اعالم کنن  که ةاینکه خاتم
 ة ، امکان م الشرایط ایننیش عمل نکرده باش ا در مذاکرۀ مج د با حسن رون طی دوره و 

 خسارت نیز براب شخص متضرر وجود خواه  داششا

داور ممکن اسش با ه   بازسازب تعادل قراردادب اق ام به تعیین روشی کن  که  سوم،
 ا 3طرنین بازبینی شود از سوبن مفاد توانق موجب آبه

 یداور شرط ابیدر غ ی. امکان مراجعه به داور-2-2

پرس  این اسش دریورتی که در یک قرارداد نفتی تعادل قراردادب بع  از گذشش زمان 
بینی شر  مذاکرۀ مج د و چه در نرض ع م طوالنی برهم بخورد، چه در نرض پی 

در یورت سکوت قرارداد در مورد مراجعه به داورب، این  ، آیا درندایشآن بینیپی 
 امکان وجود خواه  داشش؟ 

                                                            
0 - Sediq Othman, Arez Mohammad, Legal Issues around the Lack of Renegotiation 

Clause in Petroleum Contracts, Case study of the KRG, Vol. 3, No. 6 (Sulaimani 

University, 2016), p. 136. 

5  - Piero Bernardini 

3 - Sediq Othman, Arez Mohammad, Legal Issues around the Lack of Renegotiation 

Clause in Petroleum Contracts, Case study of the KRG, Vol. 3, No. 6 (Sulaimani 

University, 2016) , pp. 136-137. 
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یالحیش دادگاه اسش و یالحیش مرجع داورب استثنا خواه   ایل ،در این خصوص
از مفاد قرارداد یا قانون حاکم استن ا  کرد، امکان آن را با وجود این، اگر بتوان  ؛بود

 ه  داششا مراجعه به مرجع داورب وجود خوا

یی أنمونه ر ،در مورد استثنایی بودن ح ود اختیارات داور و ضرورت تصریح این ح ود
ب خود أدادگاه حقوقی تدران در ر 53 ةشودا شع از دادگاه ب وب و تج ی نظر آورده می

ایراد شکلی خواهان به اینکه اساساب در قرارداد، داورب »ااا چنین است الل کرده اسش  
ه اسش، یحیح نیسش بلکه وجود اختیارات براب داور در قرارداد مزبور نش بینیپی 

ه عر  حاکم ب ا بهرسان  تقاضاب قرارداد بنننی ارجاع موضوع را به داورب نمی ضرورت
قرارداد و اینکه امضاب عقود به معناب عرنیه به داورب دارد تفویض اختیارات اضانی به 

قانون آیین دادرسی م نی حکم  087 ۀستن اب به مادمعناب سلب اختیارات داورب نیسش ااا م
دادگاه تج ی نظر استان تدران  02 ةشع  ا«گرددااابه ب الن دعوب خواهان یادر و اعالم می

تج ی نظرخواهی شرکش را با »اااآورده اسش   8518871550211853 ۀب شمارأدر ر
 ةشع  53/00/80-0305 ۀشمار ةطرنیش شرکش الفا نس ش به دادناموکالش آقاب ماما به

اب ال رأب  ةموجب آن دعوب تج ی نظرخواهان به خواستدادگاه عمومی تدران که به 53
تن مازوت )نفش  0511 ةمربو  به معامل 51/8/81موضوع قرارداد مورخ  51/00/80داورب 

کوره( مورد اجابش قرار نارنته مآالب وارد و رأب مستحق نقض اسش تج ی نظرخواه معتق  
بینی ناردی ه و داور اختیار ی ور رأب را ن اشته اسشا به ر قرارداد داورب پی اسش د

قرارداد به جدش م یریش پروژه و راه رد آن بوده نه  7بن   نظر این دادگاه داورب موضوع
اع به باش  و ارجحل اختال  زیرا در رسی گی به اختالنات ایل بر یالحیش محاکم می

باش  لذا بای  ح ود و اختیارات داور تصریح گردد که در یداورب استثنایی بر ایل م
نیه چنین تصریحی وجود ن ارد بنابراین ی ور حکم توسط داور مغایر با قانون و در مانحن

و  089و مواد  398 ۀماد 1و  3حقیقش مجاز به ی ور رأب ن وده اسش مستن اب به بن هاب 
مویو  حکم به اب ال رأب داورب  ةقانون آیین دادرسی م نی ضمن نقض دادنام 329

 (ا0)سامانة ملی آراب قضایی «نمای ا این رأب ق عی اسشمییادر و اعالم 

                                                            
0  - https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4899 
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ی بای  رسی گ برابشود که اختیار داور ب دادگاه تج ی نظر مالحظه میأبنابراین در ر
و  ابق ایلوگرنه م  ،مورد تصریح قرار گرنته باش  یا اینکه از متن قرارداد استن ا  شود

 ب م نی بر تع یل وجود ن ارداأامکان ی ور ر ،استثنایی بودن داورب و اختیارات آن

 یمرجع داور یسو ازقرارداد  لی. امکان تعد8

ل نصوبای  بررسی کرد که در یورت ع م حصول توانق و ارجاع موضوع به مرجع حل
 ؟این مرجع وجود دارد یا خیر از سوبآیا امکان تع یل  ،اختال  )داورب(

مرجع  این امکان براب اگر طرنین در قرارداد به داور اختیار تع یل داده باشن ، ط یعتاب
شود این اسش که اگر طرنین در ا اما پرسشی که م رح میخواه  داششداورب وجود 
موضوع را به داورب ارجاع داده باشن  ب ون قی  حق تع یل، آیا داور  توانق خود یرناب

 را هم دارد؟اختیار تع یل قرارداد 

ورود به موضوع  داور امکان بای  ب ینیم که اساساب فته،گپی هاب پی  از پاسو به پرس 
 را دارد یا خیر؟

 يحقوق اختالف جادیا. 8-1

براب اینکه دیوان داورب وارد رسی گی بشود بای  ابت ا اختال  حقوقی بین طرنین حادث 
وجود  نظر دانان اختال بین حقوق ،اختال  حقوقی ن ودش ه باش ا در خصوص وجود یا 

براب مثال در خصوص  نیسش؛در مواردب تردی ب در وجود اختال  بین طرنین ا 0دارد
نیاز الزم براب آماز مذاکرۀ تفسیر شر  مذاکرۀ مج د اختال  وجود دارد که آیا پی 

 یط موردیا خیر؟ آیا شرا اسش وجود آم همج د رخ داده یا نه، یعنی حوادث آمازکنن ه به
توانق براب تع یل خودکار وجود دارد یا خیر؟ آیا در مورد توانقی که منجر به شکسش 

شرایط الزم براب ادعاب خسارت وجود دارد یا خیر؟ یا دولش میزبان قرارداد  اسش، ش ه
طور مشخص اختال  حقوقی بین در این موارد به ؛را نقض کن  یا سلب مالکیش نمای 

                                                            
0 - Bernardini, Piero, «Stabilization and Adaptation in oil and gas Investments», 

Journal of Word Energy Law& Business, Vol. 1, No. 1 (2008), p. 108. 
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 ، دیوان«امین اویل»ا براب مثال در کیس یاب میاورب امکان ورود د وجود دارد وطرنین 
  ا0ادعاب خسارت محرز دانسش بارۀگیرب دریالحیش خود را در خصوص تصمیم

طرنین تصمیم  ،براب مثال ؛در مواردب هم در وجود اختال  حقوقی تردی  وجود دارد
ضاب یکی از طرنین تقا بلکه ،خواهن دیوان را در خصوص تفسیر شر  مذاکرۀ مج د نمی

 ۀدر چنین مواردب با توجه به گستردگی باز ،تع یل قرارداد را نموده اسشا در حقیقش
که بل ،ان اتخاذ تصمیم حقوقی مورد درخواسش قرار نارنته برابتصمیمات، داوران 

 قراردادب طرنین را شکل دهن ا ةان  تا راب انتخاب ش ه

ه بلک ،براب شکل دادن به قرارداد نراخوان ه نش ه ، جایی که دیوان5برگر تریپبه نظر 
براب تصمیم در مورد حقوق و تعد ات طرنین مورد درخواسش قرار گرنته اسش، اختال  

دانان در مورد تع یل نیز اختال  اما به نظر برخی دیار از حقوق حقوقی وجود داردا
  ش داورب امکان ورود به موضوع را داردائحقوقی موجود اسش و هی

 نیطرف موردنظر تعادل .8-2

تعادل قراردادب اسشا حال اگر قرار  ۀدرندایش اعاد ،ه   از درج شر  مذاکرۀ مج د
 نیا ایآکه  شودیم جادیال اؤس نیش داوران یورت پذیرد، ائهی از سوبتعادل  ۀباش  اعاد

ر اسش تادالنهع بکه در زمان داور راآنچه  ایرا بازگردان   بقرارداد یةاول تعادل  یش بائیه
این نکته بای  از ق ل مشخص شود که آیا طرنین براب بازسازب  ،انجام ده ؟ در حقیقش

نکه ن  یا ایاکرده یتعادل اقتصادب ج ی  با توجه به شرایط اقتصادب کنونی تالش
طور زمان انعقاد قرارداد را بازسازب کنن ؟ اگر این عنصر به ةخواهن  تعادل اقتصادب اولیمی

مذاکرۀ مج د مونق به رسی ن  رون در قرارداد مشخص شود، زمانی که طرنین در  واضح
 ،توانن  تعادل اقتصادب را بر م ناب قص  طرنین بازسازب کنن شون ، داوران میبه توانق نمی

 نظر وجود داردا اختال  اما در یورت سکوت طرنین

ه ی در پرتو تعادلی که عادالن، دیوان داورب گفش  تعادل ابت ای«امین اویل» ۀدر پرون 
اب جدیوان تالش کرد که تعادل اقتصادب ج ی ب به ارس  ایالح خواه  ش نظر میبه

شر  مذاکرۀ مج د یا تع یل،  آندا ه  ِ ۀزیرا به عقی  ،تعادل اقتصادب اولیه ایجاد کن 
                                                            
0 - Berger, Klaus Peter, Private Dispute Resolution in International Business, Vol 2, 

(Netherlands: Wolters Kluwer Company, 2015), p. 54. 

5  - Peter Berger 
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قرارداد  ابداشتن پروژه و انزای  احتمال اجرناه منظور زن هبازسازب تعادل اقتصادب به
 ا 0آن اسش ةگذارب و ادامسرمایه

رایط زمانی تعادل به ش ۀرضایش طرنین به داوران م تنی بر اعاد، اعتقاد دارد برگرپیتر 
 ا 5سشده اکرپرونسور گوتان ا نیز همین راهکار را اتخاذ  اسش که عق  منعق  ش ه اسشا

ن ا  آندا این ور است رس  در یورت سکوت طرنین از قص  ضمنینظر میدر ندایش، به
شود که ه   بازسازب قرارداد بر اساس تعادل اقتصادب در زمان انعقاد قرارداد بوده می

اسشا زیرا برقرارب توازن بر اساس شرایط اقتصادب نعلی هرچن  در ظاهر ممکن اسش 
اما درحقیقش طرنین از ابت ا بر اساس شرایط اقتصادب زمان  ،تعادل بیشترب را نشان ده 

با احتساب عواقب و اینکه در آین ه نیز ممکن اسش سود بیشترب ب رن ،  نعقاد و ط یعتابا
نظر طرنین بوده کاه  دهیم، من قی  که م را ان ا اگر قرار باش  این سودب توانق نموده

ضمن اینکه یک طر  را از سودب که به دلیل  ؛نیسش و خال  تراضی و خواسش آنداسش
 ایماده اسش، محروم نمودهدوران یشی، مستحق آن بو

 يالمللنیو ب يداخل یهایداور در لی. تعد0

المللی را مورد بررسی قرار هاب داخلی و بیندر این قسمش امکان تع یل در داورب
 دهیمامی

 يداخل یهایداور در لی. تعد0-1

اب داور ربینی اختیار تع یل، این امکان بابت ا بای  ب ینیم آیا در داورب داخلی ب ون پی 
 وجود دارد یا خیر؟

 یحیتصرتع یل قرارداد  برابقانون آیین دادرسی م نی ایران در خصوص اختیار داور 
هاب داخلی قائل به وجود چنین اختیارب براب داور ن اردا با وجود این، برخی در داورب

بر ن ا شناسرسمیش نمیالمللی چنین اختیارب را براب داور بههاب بیناما در داورب ،هستن 
« بأر»توان  اگر داور شرایط قراردادب را تغییر ده ، تصمیم او نمی دی گاه،این  اساس

                                                            
0 - Erkan, Mostafa, International Energy Investment Law (Stability through 

Contractual Clauses), (Netherlands, Wolters Kluwer, 2011), p. 247. 

5 - Gotanda, JY, «Renegotiation and Adaptation Clauses in Investment Contracts», 

Revised Vanderbill Journal of Transnational Law, , Vol. 36, (2003), p. 1461. 
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هاب نیویورک و ژنو در مورد شناسایی کنوانسیون از سوبد و امکان اجراب آن شوتلقی 
در یورت ع م توانق یریح در  ه این ترتیب،و اجراب آراب داورب وجود ن اردا ب

  ا0د، داور امکان تع یل نخواه  داششخصوص تع یل قراردا
قانون آیین دادرسی م نی در خصوص  377 ۀدانان با استن ا  از مادعموم حقوق

ب خارج از أکه ی ور ر 398 ۀماد 3ضرورت رعایش مقررات مربو  به داورب و بن  
آیین داورب مرکز  35 ۀماد« ت»اختیارات داور را از موج ات اب ال دانسته اسش، و بن  

با توجه به استثنایی بودن حق تع یل و ایل ع م اختیار داور  ،اورب اتاق بازرگانی ایراند
در خصوص ضرورت تصریح  ،و وح ت مالک از مقررات راجع به سازش در داورب

 ا5،3اع اب حق سازش، قائل به این هستن  که اختیار تع یل منو  به تراضی طرنین اسش
ب سازشی یادر کن  یا بر أداور ب ون تراضی طرنین ر چنانچه ،این قانون 393 ۀم ابق ماد

ایحاب دعوا تخ ی کن ، همچنین  ب ده  یا از آیین دادرسی منتخبِأاساس انصا  ر
داورب قرارداد را تع یل نمای ، از ح ود اختیارات تفویضی  ةناماگر ب ون تصریح موانقش

ب منو  به أموارد نیز اب ال رباطل اسشا در این  398 ۀماد 3ب او م ابق بن  أر ،خارج ش ه
  ا3علیه اسشاعتراض محکوم
رس  در پاسو به این پرس  که اگر در داورب داخلی، نداد داورب نظر میدرمجموع به

ن  الزام طرنین را توااختیار تع یل ن اشته باش  تکلیف چیسش، بای  قائل به این ش  که می
 نیش بخواه ا طرنین نیز ملزم به پذیرشسنبه انجام تعد ات قراردادب ازجمله مذاکرات باح

ه یک به نتیجنصل اختال  خواهن  بودا حال اگر این راهکارها نیز هیچونظر مرجع حل
منتظر  نصل قرارداد ن هن ، بای وبه مرجع حلرا طرنین اختیار تع یل دریورتی که ، نرسی 

حل عنوان آخرین راهبه قرارداد یا ایجاد حق نسو براب طر  متضرر ةحکم م نی بر خاتم
راضی اما درندایش م تنی بر توانق و ت ،باشیما چراکه این راه نیز هرچن  بای  آخرین راه باش 

                                                            
-029(، یص 0371، 0، )تدران  نشر ققنوس، چ یر اوضاع و احوال در قراردادهابررسی ت  یقی نظریة تغیشفایی،  - 0

 ا028

ا کارشناسی ارش ، حقوق خصویی، دانشک ۀ حقوق و تکالیف داور در نظام داخلی داورب ایراننژاد، میرزایی - 5

 ا38(، ص 0382حقوق و علوم سیاسی دانشااه مازن ران، )

، 3هاب حقوقی شدر دان ، چ ، )تدران  مؤسسة م العات و پژوه انی خارجیاجراب آراب داورب بازرگجنی ب،  - 3

 ا35(، ص 0385

 ا580(، ص 0398، 5، )تدران  نکرسازان، چ 3، ج م سو  در آیین دادرسی م نیمداجرب،  - 3
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ها و خواستن  عق  با تغییر بنیادین قیمشزیرا طرنین نمی ،طرنین اسش ۀو حاکمیش اراد
از  یضرر یک به چراکه ق عاب بمان ؛برهم خوردن اساسی تعادل اقتصادب همچنان پابرجا 

ص  وضوح حاکی از قبه ،بینی شر  مذاکرۀ مج د در قرارداددا نفس پی بوخواه  طرنین 
یلی یورت، دلمیر ایندر ؛طرنین م نی بر وجود تعادل در سراسر م ت اجراب قرارداد اسش

وجود ره بهمذاک هو براب خود التزام ب بانجانن ن اشش که طرنین چنین شرطی را در قرارداد 
قرارداد با م ناب تراضی طرنین مغایرت دارد و در نظام  ةحکم به ادام ،رن ا بنابراینآو

 ۀدارا ش ن بالجدش و قاع  ۀتوان مستن  به قاع می ،ما و نقه اسالمیکشور حقوقی داخلی 
قوق هاب حقوقی دیار و حنقدی نفی عسر و حرج، براب طرنین حق نسو قائل ش ا در نظام

ه ک گیردقرار میییر در اوضاع و احوال در مقابل ایل لزوم قرارداد الملل هم ایل تغبین
توان به یورت خشک و میرقابل هردو به یک میزان اهمیش دارن ا امروز ایل لزوم را نمی

 ن ب ایل لزوم و پای ۀزیرا ایل تغییر در اوضاع و احوال نیز به ان از ،انع ا  تفسیر نمود
 را در این موارد نیز فتهگپی حل بای  راه ،دا بنابراینبه قراردادها ارزش و جایااه دار

 پذیرنشا

درحالی  ،دارد استثنایی ةنصل اختال  بین طرنین جن  برابداورب  ،دی گاه مرسوم ربناب
 داورب مح ود ةنامیالحیش داور به موانقش ،بنابراین ؛ها یالحیش عام دارن که دادگاه

بینی ش ه باش ، چه طرنین تع یل قرارداد را از پی شودا اگر اختیار تع یل براب داور می
داور بخواهن  و چه اختالنات خود را به داورب ارجاع دهن ، داور اختیار تع یل را خواه  

 داششا

تع یل و  تفاوتهمچنین بای  توجه داشش که تع یل با تکمیل قرارداد متفاوت اسشا 
ا ابت  از در خصوص مفاد قراردادتکمیل قرارداد در این اسش که اگر طرنین قرارداد 

 مفادب که طرنین تعیین ،اما در تع یل خواهیم بود،قرارداد مواجه  با خأل ،سکوت کنن 
مترب رس  ارزش کیعنی آنچه به متعد له می ؛شودان  از نظر اقتصادب دچار تغییر میکرده
 شودایبیشترب انجام م ةکن  یا آنچه متعد  بای  انجام ب ه  با هزینپی ا می

  پذیر نخواهمقر داورب، تع یل امکان ۀقواع  آمر از سوبدر یورت منع امکان تع یل 
 ایجاد نخواه  کردا یبینی تع یل، مانعاما یر  سکوت یا ع م پی  ،بود

 آیا اسش، طور یریح اختیار تع یل به داور داده نش هدر مواردب که در قرارداد به
 راب داور استن ا  کرد؟طور ضمنی این حق را بتوان بهمی
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داور بای  قرارداد را بر م ناب توانق طرنین و قانون حاکم تع یل کن  و اگر قرارداد یا 
طور یریح منع کرده باش ، امکان تع یل یعنی به ،قانون حاکم این اجازه را ن اده باش 

ع یل را مکان تدادگاه ا ،وجود ن اردا اما اگر تع یل را امرب ش یه به تفسیر قرارداد ب انیم
کی ده ا ییعنی داور بر م ناب من ق اقتصادب و توازن قراردادب تع یل را انجام می ؛0دارد

راین بناب ؛حفظ قرارداد و تالش براب بقاب آن اسش ،از ایول حاکم بر قراردادهاب تجارب
 ،در یورت استن ا  اختیار تع یلو در داورب داخلی در یورت ع م منع یریح حق، 

 قائل به وجود چنین حقی براب داور بودا توانمی

 يالمللنیب یهایداور در لی. تعد0-2 

 ۀپس از بررسی موضوع در حقوق داخلی با توجه به اینکه قراردادهاب نفتی در زمر
را ی المللهاب بینامکان تع یل در داوربتوان میگیرن ، المللی قرار میقراردادهاب بین

 قرار دادا م العهمورد 

 لیتعد امکان. 0-2-1

جب حکم مویا بهو بای  با رضایش طرنین باش  )تع یل قراردادب( یا  هرچن  تع یل ایوالب
هاب مختلف حقوقی تع یل قضایی را نیز تحش عناوین قانون )تع یل قانونی(، اما نظام

این اسش که قضات قراردادها را بر ان ا هرچن  اعتقاد عمومی رسمیش شناختهگوناگون به
  ا5شودها در قراردادها هر روز بیشتر میاما دخالش دادگاه ،کنن ظیم نمیتن

نق  مدمی در تفسیر و اجراب  3تئورب تغییر اوضاع و احوال ،المللدر حقوق بین 
 0818 یم 53وین راجع به حقوق معاه ات مورخ  ةعد نام ،کن ا براب مثالقرارداد ایفا می

المللی هاب بینترین عد نامهق معاه ات و یکی از مدمترین من ع حقوترین و ایلیکه مدم
 نش ه را تحش شرایطبینیاسش، ضمن طرح موضوع تغییر اوضاع و احوال، حوادث پی 

در حقیقش هرچن   اوین( ةعد نام 15 ۀثر دانسته اسش )مادؤخایی در سرنوشش معاه ه م
مورد پذیرش واقع نش ه عنوان یک ایل تغییر اوضاع و احوال به ةوین نظری ۀدر معاه 

                                                            
 ا017-010(، یص 0389)تابستان  3ش  هاب حقوقی،نشریة دانشنامه، «تع یل قرارداد توسط داور»علومی یزدب،  - 0

5 - David, Rene (1985), Arbitration in lnternational Trade, Kluwer Law and Taxation 

Publishers, p.5. 

 ا310(، ص 0372، 0، )تدران  نشر میزان، چ مقاالتی دربارۀ حقوق م نی و حقوق ت  یقییفایی،  - 3
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المللی سسات حقوقی بینؤان ا از دیار سو، ماما در موارد استثنایی آن را پذیرنته ،اسش
 5المللیو اتاق بازرگانی بین 0«سازب حقوق خصوییالمللی یکنواخشبین ةسسؤم»ازجمله 

 ان ا هم کردرش  و تسدیل این قراردادها را نراه ةزمین ،با ت وین قوانین نمونه و استان ارد

ایول »قسمش دوم از بخ  ششم  ،«سازب حقوق خصوییالمللی یکنواخشبین ةسسؤم»
را در سه ماده به تئورب تغییر اوضاع و احوال تحش عنوان « المللیقراردادهاب بازرگانی بین

آور بودن اول، ایل الزام ۀدر ماد ا3اختصاص داده اسش« دشوارب اجراب قرارداد»
  یادش همقررات  1-5-0 ۀموجب مادبها 3وان ایلی متغیر معرنی ش ه اسشعنقراردادها به

هرچن  اجراب قرارداد براب یکی از طرنین دشوارتر گردد، اما وب مشرو  بر مقررات »
ایول قراردادهاب تجارب  ا«آتی در مورد دشوارب، ملتزم به ایفاب تعد ات خوی  اسش

 ا2پردازدقوع شرایط دشوارب در اجراب قرارداد میبه بیان آثار و 1-5-3 ۀالمللی، در مادبین
دی ه حق دارد که با رعایش م ابق این گزاره، در یورت اجتماع شرایط الزم، طر  زیان

نیش، درخواسش تج ی  مذاکره نمای ا در این ماده سعی ش ه اسش که از حسن
مکن این تندا ایراد م ،همه مرات ی من قی در تش ی  ضمانش اجرا استفاده شودا با اینسلسله

هرک ام را  توان دادرس می ،ترتی ی معین نش ه« تع یل یا نسو قرارداد»اسش که در اختیار 
  ا1دان  موضوع حکم قرار ده تر میکه مناسب

نیز با ه   توسعه و تسدیل مراودات  (ICC)المللی اتاق بازرگانی بین ،از سویی دیار
مختلفی  هابن قواع  و مقررات متح الشکل در زمینهالمللی، به ت ویتجارتی در س ح بین

المللی و شرو  قراردادب یکسان و استان ارد در همچون بازرگانی، بانک ارب بین

                                                            
0  - UNIDROIT: International institute for the unification of private law. 

5  - Icc 

3 - Schalkwyk, Annerine (AJ) Van, The Nature and Effect of Force Majeure Clauses 

in The South African Law of Contract, LLM, Professor B, Kuschke, (Pretoria: 

University of Pretoria, February 2018), pp. 22-23. 

3 - Kolo, Abba and Waelde, Thomas W, «Renegotiation and Contract Adaptation in 

International Investment Projects», The Journal of World Investment, Vol. 1, Issue.1, 

(2000), pp. 5-57. 

2 - Sornarajah, M, The International Law on Foreign Investment, (Cambridge (eds): 

Second Edition, 2004),  p. 421. 

المللی وح ت حقوق خصویی رم، کتابخانة گنج ، )تدران  مؤسسة بینالمللیایول قراردادهاب بازرگانی بیننورب،  - 1

 ا018(، ص 0379، )0دان ، چ 
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مقرراتی  المللی،اتاق بازرگانی بین ،المللی اق ام کرده اسشا در همین راستاقراردادهاب بین
لمللی در اوده اسشا اتاق بازرگانی بینناظر به دشوارب در قراردادها را ت وین و پیشنداد نم

که  شودوضعیتی اطالق میبه دشوارب  ه اسش خصوص شرایط دشوار در قراردادها گفت
 ،نیننرسا شودا همچحوادث، اجراب مفاد اولیه قرارداد براب یکی از طرنین طاقش ةدر نتیج

ده باش  که هم زوضعیش ج ی  توازن تعد ات طرنین را بر ،بینی بودهحادثه میرقابل پی 
دالیل کانی  ةتوان  ظر  م ت معقولی ضمن ارائدر این یورت شخص متضرر می
طرنین بای  با رعایش انصا  با  ،ا در این حالشنمای تج ی نظر در قرارداد را درخواسش 

اما  ،نظر باعث تعلیق اجراب قرارداد نخواه  ش یک یار مذاکره کنن ا درخواسش تج ی 
ع م توانق بر تج ی نظر در  ةدشوارب، ب ون مح ود ساختن نتیج مقررات مربو  به

در قراردادهاب خود، که قرارداد، ضمن پیشنداد چدار یورت، از متعاق ین خواسته اسش 
 بینی قرار دهن اچدارگانه را براب تج ی نظر مورد پی  هابتیکی از یور

 81 اد ظر  م ت، چنانچه طرنین نس ش به تج ی نظر در قراردنخسشم ابق یورت 
عت ر و خود م ةروز از تاریو درخواسش تج ی نظر توانق نکنن ، قرارداد ط ق شرایط اولی

  ا(2مان  )بن  االجرا میالزم
طرنین بر تج ی نظر  ،روز از تاریو درخواسش 81ظر  مدلش  چنانچهیورت دوم، 

یم و دائمی تنظ ةتوان  موضوع را به کمیت، هریک از دو طر  میتوانق نکنن در قرارداد 
المللی ارجاع ده  تا ط ق قواع  راجع به تع یل تع یل روابط قراردادب اتاق بازرگانی بین

تی براب رسی گی تعیین شودا در این یورت نیز اگر این ئروابط ناشی از قرارداد، نرد یا هی
 طرنین پذیرنته نشود، عق  با شرایط سابق ادامه خواه  یانشا از سوبپیشنداد 
بر بازبینی حایل نشود، دعواب تج ی نظر  یروز، توانق 81ت سوم، اگر در م ت یور

بینی مرجع داورب، در ش ه در قرارداد یا در یورت ع م پی بینیدر مرجع داورب پی 
 شودا میدار طرح دادگاه یالحیش
مانن  یورت دوم اسش با این تفاوت که تصمیم مرجع بازنارب در  ،یورت چدارم

اختیارب نیسش و هر تصمیمی که با رعایش جوانب الزم اتخاذ شود، براب طرنین  ،قرارداد
  ا(7و  1، 2)بن هاب  0االت اع خواه  بودالزم

                                                            
-512(، یص 0371، 0، )تدران  نشر ققنوس، چ بررسی ت  یقی نظریة تغییر اوضاع و احوال در قراردادهاشفایی،  - 0

 ا511



 (1041پاییز  ) | 04شماره  | 11سال  |حقوق خصوصی  فصلنامه علمی پژوهش | 111

 

هرچن  مقررات پیشندادب اتاق بازرگانی با ایول قراردادهاب تجارب ش اهش زیادب 
به داورب  عالوه بر مراجعه به دادگاه، رجوع ،اما در یورت ع م مونقیش مذاکرات ،دارد

 بینی ش ه اسشاهم پی 

پیشندادب اتاق بازرگانی که به داور امکان تع یل قرارداد  در یورت دوم از مقرراتِ
یالحیش داور در تع یل محل بحث اسش و بای  دی   ،ده را به استناد شرح ضمن عق  می

   یا خیر؟یل کنقرارداد را تع  ،احوال اوضاع و توان  مستن  به تئورب تغییرکه آیا داور می

  المللی آن را با تردیبرخی نویسن گان در داورب داخلی آن را پذیرنته و در داورب بین
طور سنتی داور امکان تع یل ن ارد و ان ا همچنین اعتقاد دارن  که بهمواجه ساخته

قیقش از شودا درحب به مفدوم امروز تلقی نمیأر ،دریورتی که تصمیم به تع یل بایرد
در مورد شناسایی و اجراب آراب  ،هایی ازجمله نیویورک و ژنورایی در کنوانسیوننظر اج

 شوداداورب امکان اجراب آن وجود ن ارد و از این جدش تع یل توییه نمی

ن ارن ا  ابقانون و رویه ،داور از سوببسیارب از کشورها در مورد امکان تع یل 
لجزایر مریکا و اابراب مثال  ؛واح ب ن ارن  ةان  نیز رویکشورهایی که تع یل را پذیرنته

اما  ،تقاضاب طرنین امکان تع یل دارد اداور تندا ب ،در کشور هلن  ا0ان آن را پذیرنته
ه داور المللی بسسات داورب ازجمله قواع  داورب اتاق بازرگانی بینؤمقررات بسیارب از م
اعتقاد دارن  وقتی قضات  5رنه داوی دانان ازجمله ده ا بسیارب از حقوقامکان تع یل را می

  و بینی، شر  ضمن عقنیش، تئورب ع م پی توانن  به استناد ایولی نظیر حسنمی
چرا داوران  ،م ت را مورد تج ی نظر قرار دهن استفاده از حق قراردادهاب طوالنیسوء
  ا3،2، 3این ترجیح بالمرجح اسش ؟!نتوانن 

                                                            
 ا051(، ص 0378، 0، )تدران  نشر ققنوس، چ داورب در حقوق ایرانمحم زاده ایل،  - 0

5 - Rene David 

 نامة کارشناسی ارش ، حقوق خصویی، دانشک ۀ، پایانتع یل قراردادهاب نفتی با تأکی  بر رویة داوربعقیلی،  - 3

 ا027(، ص 0380حقوق و علوم سیاسی تدران، )

مجلة حقوقی دنتر خ مات ، «هاب الجزایر راجع به حل و نصل دعاوب ایران و امریکایانیهشرح ب»احم ب واستانی،  - 3
 ا011(، ص 0313، دورۀ اول، )المللی جمدورب اسالمی ایرانحقوقی بین

(، ص 0387، 2)تدران  شرکش سدامی انتشار، چ  حقوق داورب و دعاوب مربو  به آن در رویة قضایی،خ ابخشی،  - 2

 ا22
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 قرارداد لیتعد جهت داور اریاخت. 0-2-2

برخی، براب اینکه مذاکرۀ مج د داراب ضمانش اجرا باش ، بای  هم در قرارداد  ۀبه عقی 
ذکر شود و هم به دیوان داورب اختیار تع یل داده شود تا در یورت ع م حصول توانق، 

نیز « امین اویل» پرون ۀاین نظر در دیوان داورب در ا 0تعادل قراردادب را اعاده نمای 
توان  خود را اختیار دیوان داورب مح ود اسش و نمی»نعکس ش ه اسش  مونه گاین

ا موجب قانون یقرارداد را ایالح نمای  مار اینکه این حق به ،جایازین طرنین کرده
رضایش یریح طرنین به او داده ش ه باش ا دیوان داورب بر م ناب شر  تراضی شکل 

 ا«ل قرارداد باش توان  راهی براب ایالح یا تکمیگیرد و نمیمی
المللی به تع یل قرارداد در میاب مفاد ویژه در قرارداد که م ابق این نظر، داورب بین

بنابراین در کنار شر  مذاکرۀ مج د، قرارداد  ا5ده ، تمایلی ن اردبه داورب اختیار می
 یراحش ق رت تع یل قرارداد را بیان وبهکه  3م ت بای  حاوب شر  داورب باش طوالنی

طورب که اختیار مقامات داورب را در این راستا مشخص به ،کن  علومروش اعمال آن را م
الزم را نخواهن  داششا  ۀیورت شر  مذاکرۀ مج د و داورب نای میر ایندر ؛3دساز

ب به دیوان داور« یالحیش خالقانه»ن  اطرنین بای  براب داوران مشخص کنن  که مایل
 طرنین بای  به یالحیش دیوان داورب ،نراتر اسشا بنابراینب هن  که از یالحیش عادب 

امین اویل  ۀاین موضعی اسش که دیوان داورب دربار ا2جدش تع یل قرارداد تصریح کنن 
 ا ه اسشاتخاذ کرد

این نظر، یر  ارجاع به داورب در یورت ع م توانق در مذاکرات مج د،  م ابق 
مار اینکه  ؛ع یل قرارداد کانی نیسشبراب اع اب اختیار به دیوان داورب جدش ت

                                                            
0 - Berger, Klaus Peter, «Renegotiation and Adaptation of International Investment 

Contracts: The Role of Contract Drafters and Arbitrators», Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, Vol. 36, (2003), p. 1379. 

5 - Ibid, 16. 

3 - Wautelet, Patrick R, «International Public Contracts: Applicable Law and Dispute 

Resolution», University of Liege, (November 8, 2013), p. 47. 

3 - Bernardini, Piero, «Stabilization and Adaptation in oil and gas Investments», 

Journal of Word Energy Law& Business, Vol. 1, No. 1 (2008), p. 107. 

2 - Kapwadi, Lukanda, Renegotiation a Long Term Investment Contract: The Case of 

Mining Contracts in DRC, LLM, Daniel Bradlow, (Pretoria: University of Pretoria, 

2012), p. 54. 
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ویژه متونی که به شخص به ،ارجاع به متن معینی ،با وجود این یراحش قی  ش ه باش ابه
 ممکن اسش ، ندهثالث اختیار خاتمه یا تع یل را با ه   بازسازب تعادل قراردادب می

یی که طرنین به حتی در جا ،به هر حال ا0باش  یبراب اع اب چنین اختیارب به داور کان
دهن ، ممکن اسش تردی  در مورد یالحیش دیوان داورب اختیار تع یل قرارداد را می
داورب را انتخاب  ةوقتی که یک محکم پساعمال چنین اختیارب وجود داشته باش ا 

اه  خوداورب ن از سوبم مئن شویم مقررات داورب آن مانع تع یل قرارداد بای  کنیم، می
 ا بود

ای  بنابراین ب ؛داور را مشخص کرده باشن  از سوبتع یل  ۀحوز ،ش طرنینممکن اس
  ر  اختالبا تقاضایی شامل یِ دی گاه، این بر بنا ادی  که خواسش طرنین چه بوده اسش

 ا 5آور را داششعمال رژیم جایازین قراردادب الزامتوان تقاضاب اِدر تفسیر نمی

اهوب حاکم بر قرارداد، قانون شکلی حاکم بر داور بای  براب امکان تع یل، قانون م
داورب  ةداورب را مورد توجه قرار ده ا در زمان ت وین قانون نمون ةنامداورب و موانقش

ها با آن مخالفش انالیسی ولی ،ها اعتقاد به اختیار تع یل براب داور داشتن آلمانی ،آنسیترال
در  ،امر ماهوب تع یل این بود که برزیرا اعتقاد  ؛تصویب نش هم درندایش  کهکردن  
 گنج ااق ام شکلی قانون نمونه نمی ۀحوز

هاب رایج نظیر ارجاع تمامی اختالنات به داورب را براب ع ارت ،دانانبعضی از حقوق
 ،اورد از سوبنص یریح براب تع یل  ن وددانن ا اما در یورت امکان تع یل کانی نمی
اب ضمنی داوران تلقی کرد و با تفسیر قرارداد چنین هیالحیش ءبای  این اختیار را جز

 دانموشرطی را از مفاد قرارداد استن ا  

ب أال ته داوران در تصمیمات خود بای  قواع  و ایول حقوقی را رعایش کنن  و اگر ر 
قابلیش اب ال داردا  ،اختیارات و یالحیش داور یادر ش ه باش  ۀداورب خارج از مح ود

بودن داورب و ایل حاکمیش اراده موجب تفسیر مضیق امکان تع یل  همچنین استثنایی
 شودا می

                                                            
0 - Bernardini, Piero, «Stabilization and Adaptation in oil and gas Investments», 

Journal of Word Energy Law & Business, Vol. 1, No. 1, (2008), p107 ا. 

5 - Ruissi, Luigi, «Chronicles of a failure: From a Renegotiation Clause to Arbitration 

of Transnational Contracts» Italian Legal Scholarship Unbound Working Paper 

No.2008-11/EN, (2008), p. 16.  
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که در قراردادهاب اسش ب داده أر 0899المللی در سال دیوان داورب اتاق بازرگانی بین
توان قرارداد را به نحوب تفسیر نمود که امکان درازم ت که اقتضاب تع یل دارن  می

در خارج از این حالش داوران معموالب تع یل  ا(2723 ۀب شمارأتع یل به داور داده شود )ر
ا اع ا بینی کرده باشن  یا به داوران این اختیار رمار اینکه طرنین آن را پی  ،پذیرن را نمی

موجب کنوانسیون نیویورک ب داور در خصوص تع یل قرارداد بهأکنن ا براب اینکه ر
موازین قانون محل ی ور  ،اب قانون محل اجرابای  عالوه بر معیاره ،امکان اجرا داشته باش 

امکان  ،بأضرورت دارد که م ابق قانون محل ی ور ر ،را نیز رعایش کرده باش ا بنابراین
ان ا در چنین یالحیتی به داور اع ا کرده ان کیتع یل به داور اع ا ش ه باش ا کشورهاب 
 ۀتع یل قرارداد به بی  از مح ودتوانن  داوران را به قانون داورب هلن  و سوئ  طرنین می

 0888قانون داورب  0-5قانون داورب هلن  و بن   0151-3 ۀتفسیر هم مجاز کنن  )ماد
المللی بلغارستان نیز چنین اختیارب حتی ب ون توانق سوئ ( و در قانون داورب تجارب بین
ران اختیارات داو موارد از ایل تشابه و همسانی گونهاینطرنین به داور داده ش ه اسشا در 
 سوب ازشودا حتی در یورت سکوت قانون هم امکان تع یل و قضات هم یارب گرنته می

 داور با توجه به رجوع به قانون ماهوب محل داورب وجود داردا 

 ش هنداده هرچن  در قوانین شکلی داورب یا قضایی آلمان اختیار تع یل  ،براب مثال
توان  دادگاه می ،ماهوب ۀعنوان یک قاع به 307 ۀماد اما در قانون م نی آلمان در اسش،

تیار دانان آلمان از اخحقوق ادر یورت ع م تراضی طرنین به تع یل، قرارداد را تع یل کن 
 کنن اداور را نیز استن ا  می از جانبدادگاه امکان تع یل 

بینی ل پی یپیتر برگر معتق  اسش اگر در قوانین شکلی و ماهوب مقر داورب امکان تع 
 ةم اخل ،حتی اگر طرنین اختیار تع یل داده باشن  این امر از داورب خارج بوده ،نش ه باش 

 شوداشخص ثالث تلقی می

بینی کرده عالوه بر اینکه طرنین بای  امکان تع یل را پی  ،بخشی به تع یلاعت ار براب
اکم بر قرارداد هم بای  آن را قانون ماهوب ح ،باشن  و قانون شکلی این اجازه را داده باش 

در مورد اعت ار ضوابط و معیارهاب قانونی رعایش شودا شرو  بای  یعنی  ؛یی  کن أت
 ةدر روی ،ماهوب حاکم بر قرارداد باش ا در حقیقش ۀقراردادب ن ای  برخال  قواع  آمر

انین ماهوب واب که اگر خال  قگونهالمللی به قوانین ماهوب بسیار توجه ش ه بهداورب بین
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 سازب اختیار داور وتوان با کمک قراینی چون یالحیش ذاتی داورب و همانن ن اش  می
  ا0کرد مرتفعمانع سکوت قرارداد را  ،قاضی

هاب قراردادب نصل اختال ، تکمیل خألوداورب در حلماهیش اعتقاد دارد   یرنه داو
 ااسشیکسان  ،و تع یل

 نصل کنن  یا اینکهون  تا اختالنات آندا را حلطرنین ممکن اسش از داوران بخواه
 از این جدش بین این دو حالش تفاوتی وجود ن اردا ؛روابط قراردادب را تنظیم نماین 

ر داو از سوبامکان تع یل قرارداد  ،یکسان بودن اختیارات دادگاه و داور ایلِ با وجود
 0082 ۀموجب مادرانسه بهاما در نظام حقوقی ن ،در نظام حقوقی انالیس وجود ن ارد

رسمیش شناخته ش ه و در شرایط خایی تکلیف مذاکرۀ مفدوم دشوارب به ،5101ایالحی 
قاضی  طور مشترک ازتوانن  بهمج د نیز براب طرنین ایجاد ش ه اسشا همچنین طرنین می

این  توانمی ،تقاضاب تع یل قرارداد کنن ا با توجه به ایل همسانی اختیارات داور و قاضی
هاب قضایی آن را گسترش داد و حتی از شر  ةاختیار را هم در داورب پذیرنش و در روی

نصل اختال  یرناب از این راه وعمومی داورب اختیار تع یل را در مواردب که حل
  ا5پذیرنش ،پذیر اسشامکان

نین ررنش از این مشکل و با عنایش به قص  واقعی طبرون برابرس  نظر میدرندایش به
طور که ع م رضایش آندا به برهم خوردن تعادل قراردادب بوده، دریورتی که بتوان به
ل ئضمنی از متن قرارداد امکان تع یل را استن ا  کرد، بای  براب داور چنین اختیارب را قا

 ش ا

 ليالملنیب ينفت موضوعات در یداور یۀرو .0-2-8

رت ط داورب م ةمج د وجود داردا اگرچه روی المللی مرت ط با مذاکرۀچن  داورب نفتی بین
اما ق عی و ثابش اسشا در این قسمش وضعیش مذاکرۀ مج د  ،کامل نیسش با مذاکرۀ مج د

  ا3کنیمالمللی مرت ط با ینعش نفش را بررسی میداورب بین ةدر روی

                                                            
 ا018-017(، یص 0389)تابستان  3، ش هاب حقوقینشریة دانشنامه، «تع یل قرارداد توسط داور»علومی یزدب،  - 0

 ا073-071همان، یص  - 5

3 - Alqurashi, Zeyad A, «Renegotiation of International Petroleum Agreements», 

Journal of International Arbitration, 22(4), (2005), p. 306. 
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با تغییر دولش مکزیک تقاضاب مذاکرۀ مج د  ،0«جوشا علیه دولش مکزیک» ۀدر پرون 
ه تا ک دادبه آندا اخ ار  و دکر ا دیوان داورب طرنین را براب رسی ن به توانق دعوت ش
میم دیوان تص ،نتیجه را به دیوان اعالم کنن ا اگر به نتیجه نرسی ن  5109سش وآگ 30

دیوان داورب به یالحیش خود در رسی گی و  ،در حقیقش امقتضی اتخاذ خواه  کرد
 توانق طرنین اشاره نموده اسشا اتخاذ تصمیم الزم در یورت ع م

المللی به دلیل شکسش در مذاکرۀ ، سالینی از داورب بین5«سالینی علیه آرژانتین»در دعواب 
ادن ددا وب همچنین خواستار پایان نموخسارت  ةمج د و بازگردان ن تعادل اقتصادب م ال 

ن ه نیز ا در این پروش  قرارداد امتیازب به دلیل تقصیر آرژانتین با ادعاب نقض قراردادبه 
 داور اختیار تع یل پی ا کرده اسشا

قرارداد  3 ۀموجب ماد، آرژانتین تعد ات خود را که به3«توتال علیه آرژانتین»در دعواب 
ب داد أیوان رنقض کردا د بود، بی آب تی م نی بر رنتار منصفانه و عادالنه با شرکش توتال

هاب مورد اشاره در بی آب تی و خساراتی نقض لدلیآرژانتین در برابر شرکش توتال به 
ر این د  اکنج ران  راکه به شرکش توتال وارد کرده، مسئول اسش و بای  این خسارات 

دیوان داورب به نقض و  نیز با شکسش مذاکرۀ مج د، موضوع به داورب ارجاع ش  پرون ه
 وداتعد ات ازجمله در نراین  مذاکرات و لزوم ج ران خسارت اشاره نم

ادعاب سلب مالکیش م رح ش  و دیوان داورب ب ون  3«اکوانا علیه اکوادر»در دعواب 
 تصریح از متن قرارداد امکان مذاکرۀ مج د را استن ا  نمود 

که شکسش خوان ه در  داد نظر، دیوان داورب 2«هوچتیف علیه آرژانتین»در دعواب 
ب ا  آب تی در بی آب تی حصول توانق در نراین  مذاکرۀ مج د، نقض استان اردها

                                                            
0  - Joshua dean nelson, in this own right and… Vs The united Mexican States, Icsid 

Case No unct/17/1, award on 27 August 2018 

5  - Salini Impregilo Vs Argentina Republic, ICSID Case No. abr/15/39, award on 23 

February 2018 

3  - Total.S.A Vs Argentine Republic, ICSID case no. ARB/04/1, award on December 

2010 

3 - ENCANA CORPORATION  Vs REPUBLIC OF ECUADOR, London Court of 

International Arbitration, Case No. UN 3481 

2  - Hochtife ag Vs Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/07/31, award on 

December 29 2014 
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ش ه  تعد  طرنین به تعد  به نتیجه نزدیک ،بنابراین در این کیس در نراین  مذاکرات ؛اسش
 اسشا

ه قضات چ ،موجب قانون استرالیا داوران توانایی تع یل قرارداد را دارن رس  بهنظر میبه
حقیقش  این ۀدهن نشانداورب  ةروی ؛ن اشته باشن  چهها چنین اختیارب داشته باشن  ایالش
آر دبلیو » میان دعواباسش که قیمش قراردادب را در  بدیوان داور ،مثال اخیر در ااسش

 تع یل کرده اسش )دعواب هوچتیف علیه آرژانتین(« اب و گازپروم

خود  ةمذاکرات مج د به نتیجه نرسی  و شرکش امین اویل سرمای« امین اویل» ۀدر پرون 
جان ه قرارداد امتیازب را لغو و درخواسش طور یکدولش نیز به را از کویش خارج کردا
داورب با بررسی محتواب شر  مذاکرۀ مج د رسی گی را آماز  ةخسارت نمودا محکم

سی ن به ر تعد ِ ،  تعد  به مذاکرهنمودمذاکره را به این شکل توییف  ةدا سپس وظیفکر
وب چارچ در چنانچه ؛نای ه نیسش خالی از محتوا و ،توانق نیسشا ولی تعد  به مذاکره

وجود هاب را بتوان  الزامات دقیق و عادالنه، میباش موجود ود و قضایی مناس ی تعریف ش
 آوردا

قرارداد بای  با توجه به منانع دولش و تغییرات در مقررات پیشین قرارداد امتیازب تفسیر 
لا درندایش دیوان داورب نظر امین اوی انن م ؛شود که همچنان براب طرنین عادالنه بمان 

که بای  بل ،ن معنا نیسش که قرارداد اولیه در زمان انعقاد عادالنه ن وده اسشه آداد که این ب
وجه به قاع ه این اسش که با ت ،با توجه به تغییرات ج ی  تعادل اولیه بازگرددا بنابراین

عادل تعادلی ج ی  به جاب تبر م ناب  و ش ه، قرارداد بای  در ح ود تغییراتتغییرات حادث
 تری پهم خورده اسش، بازسازب شودا ال ته هتغییر اوضاع و احوال ب ةاولیه که در نتیج

  داگردتعادل اولیه بای  اعاده  ناارن گان مقاله، ۀبحث ش  که به عقی 

ل و توانق وینترش»المللی قرارداد نفتی بین ،مذاکرۀ مج د در خصوصکیس دیار  
دولش ق ر به قرارداد خاتمه دادا در سال بع  مذاکرات  0892سشا در سال ا« دولش ق ر
ق ر  دولش بسو ازنقض قرارداد  ببا ادعا ومیا کنسرسحایل نش اما توانقی  ،ادامه یانش

 ۀقرارداد را با ع م اجاز باقتصاد منانع و ومیکنسرس حقوق درعمل کشور نیا نکهیو ا
 یعیط  ازگ از استفاده ببرا شتریب بقرارداد  اتیرتو ع م توانق با ت A ةمن ق دراکتشا  

داورب  انمودتقاضاب ارجاع به داورب  اسش، کرده شیمالک سلبگرنته و   هیناد رهمراهیم
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دولش ق ر انجام نش ه و سلب مالکیتی هم از سوب درندایش چنین نظر داد  نقض تعد ب 
 ا 0در خصوص حقوق قراردادب کنسرسیوم یورت نارنته اسش

 جهینت

روز اول مانع از ب ةیعنی در وهل ،کنن ه در قرارداد اسشگیربمذاکرۀ مج د یک شر  پی 
در مورد برهم خوردن تعادل قراردادب، موضوع را ب ون طی  خصویاب ؛شوداختالنات می

 اما گاهی طرنین اده نصل قرار میوبر داورب، مورد حلطوالنی، پیچی ه و هزینه ةپروس
 بای  تالش کرد تا ح  ممکن در مذاکرات شرایطرسن ا در این توانق نمیدر این پروسه به 
ی جدش حصول تا الزام نس  شودتعد ات طرنین به تعد  به نتیجه نزدیک  ،و رسی ن به توانق

 ، بای  به شنتیجه میسر ن دستیابی بههم  باز ،این اویا  ةوجود آی ا اگر با همتوانق به
شر  داورب در کنار شر  مذاکرۀ مج د در قراردادهاب  داورب مراجعه نمودا معموالب

عنوان مکمل عمل نمای ا در بسیارب از موارد این شر  طرنین را شود تا بهنفتی درج می
، اما در سایر موارد مذاکرۀ مج د را به نحو یحیح انجام دهن  ةکن  که پروسملزم می

یل به اگر اختیار تع  این خصوص، داوران بای  در مورد تع یل قرارداد تصمیم بایرن ا در
 تیوردر  داور اع ا ش ه باش ، امکان تع یل بر اساس شرایط زمان توانق وجود داردا اما

فتی نلسفة قراردادهاب نبا توجه به  نظرها، با وجود اختال و ع م تصریح چنین اختیارب 
د با استنا اد،حاوب شر  مذاکرۀ مج د، یعنی حفظ تعادل قراردادب در سراسر م ت قرارد

راب باز مفاد قرارداد اختیار تع یل را بای  به ایولی نظیر تشابه اختیارات داور و قضات، 
 اردشناسایی کداور 

 منافع تعارض
 ن اردا وجود منانع تعارض

ORCID 

                                                            
0 - Alqurashi, Zeyad A, «Renegotiation of International Petroleum Agreements», 

Journal of International Arbitration, 22(4) (2005), pp. 305-310. 
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