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چکیده
     قراردادهــای باالدســتی نفــت و گاز از مهم تریــن قراردادهــای اداری اســت کــه واجــد جنبه هــای فنــی، 
ــودن،  اقتصــادی، اجتماعــی، حقوقــی، مالــی، سیاســی و زیســت محیطی می باشــد. بلندمــدت و مســتمر ب
لــزوم صــرف هزینه هــای ســنگین و ســرمایه ی فــراوان، ناشــناخته بــودن رفتــار مخــزن و بــازار، ریســک زیاد 
و عــدم قطعیــت و پیچیدگــی و عــدم اطمینــان، چندبعــدی بودن کاالی مــورد قــرارداد )نفــت و گاز(، دخالت 
بازیگــران متعــدد خصوصــی، دولتــی و شــرکت های فراملیتــی، مســائل حاکمیتــی و دولتــی و مردمی بــودن 
منابــع نفــت و گاز در برخــی کشــورهای صاحــب منابــع همگــی ســبب افزایــش ریســک های ایــن قراردادهــا 
ــه قراردادهــای عمومی )غیرنفتــی( شــده و احتمــال وقــوع حــوادث، تغییــر و تحــوالت بنیادیــن  نســبت ب
ــا مطالعــه و بررســی قراردادهــای باالدســتی  و اساســی در قــرارداد را افزایــش می دهــد. در ایــن تحقیــق ب
نفتــی در نظــام حقوقــی کامــن ال و ایــران، وضعیــت عــذر قــراردادی تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال بــر ایــن 
ــن عــذر را مــورد  ــت اجراهــای ای ــار و ضمان ــا، شــرایط و ویژگی هــا و آث قراردادهــا از منظــر مفهــوم و مبن
ــتی  ــای باالدس ــراردادی در قرارداده ــذر ق ــن ع ــد ای ــج بررســی نشــان می ده ــم. نتای ــرار داده ای بررســی ق
ــای  ــت و ویژگی ه ــده و ماهی ــناخته ش ــه رســمیت ش ــن ال، ب ــران و کام ــی ای ــام حقوق ــده در دو نظ منعق
ــرارداد در  ــات ق ــه حی ــت ادام ــرارداد جه ــی ق ــت حقوق ــردد مدیری ــبب می گ ــا س ــن قرارداده ــاص ای خ
اولویــت اصلــی طرفیــن باشــد و آثــار و ضمانــت اجراهــای تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال نیــز متناســب بــا 
اوصــاف و ویژگی هــای خــاص ایــن قراردادهــا و متفــاوت بــا قراردادهــای عمومی غیرنفتــی تنظیــم گــردد.
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مقدمه
 در مناســبات و ارتباطــات اقتصــادی و حقوقــی پیچیــده و مرتبــط امــروزی، امــکان بــروز تغییــرات 
ــس از  ــه پ ــود دارد. چنان چ ــواره وج ــی هم ــه ی حقوق ــک رابط ــر ی ــم ب ــف حاک ــای مختل در جنبه ه
ــی  ــی و مالیات ــی، اجتماع ــت محیطی، حقوق ــی، زیس ــی، مال ــادی، سیاس ــرایط اقتص ــد، ش ــاد عق انعق
ــر  ــرات ب ــن تغیی ــه ای ــه ای ک ــه گون ــردد، ب ــن گ ــرات اساســی و بنیادی ــرارداد دچــار تغیی ــر ق ــم ب حاک
حیــات قــرارداد و حقــوق و تعهــدات طرفیــن آثــار انکارناپذیــر و قابــل توجهــی داشــته باشــد، گاهــی 
بــروز اتفاقــات و وقایــع و تغییــر اوضاع واحــوال و شــرایط قــراردادی آن چنــان مؤثــر اســت کــه ســبب 
ــه  ــه ب ــرایطی ک ــای ش ــه معن ــت ب ــوال در لغ ــردد. اوضاع واح ــرارداد می گ ــرای ق ــن شــدن اج غیرممک
یــک فــرد یــا حادثــه خــاص مربــوط اســت و بــر آن شــخص یــا اتفــاق تأثیــر می گــذارد، بیــان شــده 
اســت.1 ولــی از نقطــه نظــر حقوقــی، اوضاع واحــوال بــه مجموعــه شــرایط نوعــی و بــه اصطــالح دیگــر 
ــه عبــارت دیگــر،  ــك عمــل حقوقــی می شــود؛ ب ــه پیدایــش ی ــی2 گفتــه می شــود کــه منجــر ب غیرذات
اوضاع واحــوال بــه معنــای کلیــه شــرایط غیرذاتــی موجــود در زمــان وقــوع یــك عمــل حقوقــی اســت 
کــه طرفیــن بــا در نظــر گرفتــن شــرایط مذکــور اقــدام بــه انجــام آن عمــل می کننــد.3 ایــن شــرایط 
ــا تکنولوژیکــی باشــد، هیــچ گاه ثابــت  ــد حقوقــی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فنــی ی کــه می توان
ــل خارجــی  ــل و عوام ــر عل ــده دیگــر در اث ــر پدی ــد ه ــد و ممکــن اســت مانن ــر نمی مان ــدون تغیی و ب
دســتخوش تغییــر و دگرگونــی شــود. از منظــر حقوقــی ایــن اصــل بدیــن معناســت کــه هــر قــراردادی 
کــه منعقــد شــود، ایــن شــرایط در آن هســت کــه معاملــه تــا زمانــی بیــن طرفیــن الزم الوفاســت کــه 
اوضاع واحــوال زمــان قــرارداد دچــار دگرگونــی بنیادیــن نگردیــده باشــد.4 حقوقدانــان جدیــد، دکتریــن 
ــودن قراردادهــا و  ــزام آور ب ــی ال ــر قاعــده کل ــوان اســتثنایی ب ــه عن ــن اوضاع واحــوال را ب ــر بنیادی تغیی
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ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــتگاه های دولت ــن دس ــا اشــخاص خصوصــی و بی ــت ب ــن دول ــه بی ــی ک قراردادهای
ــام »قراردادهــای  ــا ن ــی فرانســه، ب ــوان »قراردادهــای اداری«2 در نظــام حقوق ــا عن منعقــد می شــود1 ب
دولتــی«3 در نظــام حقوقــی ایــاالت متحــده آمریــکا و در پــاره ای از نظام هــای حقوقــی نظیــر اســترالیا، 
هنــد و کشــورهای اســکاندیناوی4 بــا عنــوان »قراردادهــای عمومــی«5 شــناخته می شــوند.6 قراردادهــای 
باالدســتی صنعــت نفــت و گاز کــه در اکثــر کشــورها بــه عنــوان مصداقــی از قراردادهــای اداری و دولتی 
ــاف و  ــت، از اوص ــن صنع ــاص ای ــی و خ ــای ذات ــت و ویژگی ه ــت ماهی ــه عل ــد، ب ــوب می گردن محس
ویژگی هــای منحصــری برخــوردار بــوده کــه ایــن نــوع قراردادهــا را از ســایر انــواع قراردادهــای تجــاری 
ــت و  ــت نف ــا در صنع ــا و بی ثباتی ه ــدم قطعیت ه ــی، ع ــت. پیچیدگ ــوده اس ــز نم ــی متمای بین الملل
ــت.  ــته اس ــود داش ــواره وج ــد، هم ــعه و تولی ــاف، توس ــل اکتش ــی مراح ــتی یعن ــش باالدس گاز در بخ
ــدم  ــراوان، ع ــرمایه ی ف ــنگین و س ــای س ــرف هزینه ه ــزوم ص ــا، ل ــن قرارداده ــودن ای ــدت ب طوالنی م
قابلیــت پیش بینــی رفتــار مخــزن و بــازار، وجــود ریســک های بالقــوه و بالفعــل زیــاد و عــدم اطمینــان، 
اهمیــت امنیتــی و اســتراتژیک نفــت و گاز در عرصــه ی بین المللــی، دخالــت بازیگــران متعــدد خصوصی، 
دولتــی و شــرکت های فراملیتــی، مســائل حاکمیتــی و دولتــی، عمومــی و مردمی بــودن منابــع نفــت و 
گاز در برخــی کشــورهای صاحــب منابــع، ســبب شــده قراردادهــای مرتبــط بــا بخــش باالدســتی صنعت 
ــتی از  ــش پایین دس ــای بخ ــی( و قرارداده ــای عمومی )غیرنفت ــایر قرارداده ــه س ــبت ب ــت و گاز نس نف
تفاوت هــا و تمایــزات عمــده ای برخــوردار باشــد و احتمــال تغییــر شــرایط و اوضاع واحــوال بــر انعقــاد 
ــاد  ــرارداد در ابع ــرای ق ــع اج ــر و موان ــع و معاذی ــات و وقای ــوادث و اتفاق ــرات، ح ــوع تغیی ــرارداد، وق ق
مختلــف اقتصــادی، سیاســی، فنــی، مالــی، حقوقــی، زیســت محیطی، فنــاوری، اجتماعــی و... در طــول 

دوره ی حیــات قــرارداد بــه صــورت بالقــوه وجــود داشــته باشــد.
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ــر  ــراردادی تغیی ــذر ق ــی ع ــه بررس ــی ب ــی و تطبیق ــی، توصیف ــی تحلیل ــا نگاه ــق ب ــن تحقی در ای
ــران و کشــورهای  ــن اوضاع واحــوال در قراردادهــای باالدســتی صنعــت نفــت و گاز در کشــور ای بنیادی
ــذر  ــا ع ــنایی ب ــق، آش ــن تحقی ــی از انجــام ای ــدف اصل ــم. ه ــن ال پرداخته ای ــی  کام ــع نظــام حقوق تاب
قــراردادی تغییــرات بنیادیــن اوضاع واحــوال در قراردادهــای اداری بــا تأکیــد بــر قراردادهــای باالدســتی 
ــه ایــن  ــه عنــوان یکــی از مصادیــق اصلــی قراردادهــای اداری اســت. در راســتای دســتیابی ب نفتــی ب
هــدف، ضمــن تبییــن ایــن نــوع قراردادهــا در دو نظــام حقوقــی کامــن ال و ایــران، مفاهیــم، مصادیــق، 
آثــار و ویژگی هــای تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال در آن هــا را تبییــن خواهیــم کــرد. ضــرورت انجــام 
ایــن تحقیــق از آن جهــت می باشــد کــه بــا توجــه بــه ماهیــت خــاص و ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد 
قراردادهــای باالدســتی نفتــی از منظــر هزینــه و ســرمایه های مــورد نیــاز، مــدت زمــان اجــرای قــرارداد، 
ریســک ها و خطــرات بالقــوه و بالفعــل فعالیت هــای باالدســتی نفتــی و تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال 
حاکــم بــر قــرارداد در طــول دوره ی حیــات آن انکارناپذیــر بــوده و بایــد بررســی نمــود آیــا در صــورت 
ــت  ــوان ضمان ــی می ت ــرارداد باالدســتی نفت ــک ق ــر ی ــر ب ــف ناظ ــای مختل ــرات در جنبه ه ــوع تغیی وق
ــا  ــود ی ــال نم ــی( را اعم ــر )غیرنفت ــای دیگ ــوال در قرارداده ــن اوضاع واح ــرات بنیادی ــای تغیی اجراه
آن کــه ایــن نــوع قراردادهــا بــه فراخــور ویژگی هــای خــاص خــود، دارای ضمانــت اجراهــای مختــص 
ــه فقــر ادبیــات حقوقــی در زمینــه ی تحقیــق، ضــرورت دیگــر انجــام  ــا توجــه ب ــه خــود هســتند؟ ب ب

تحقیــق، ایجــاد ادبیــات و مســتند حقوقــی تطبیقــی در خصــوص موضــوع می باشــد.

در ارتبــاط بــا موضــوع تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال در قراردادهــا، بــه عنــوان عــذر عــدم اجــرای 
ــای  ــر نظام ه ــران و دیگ ــی ای ــام حقوق ــی در نظ ــار علمی گوناگون ــاالت و آث ــراردادی، مق ــدات ق تعه
حقوقــی بــه رشــته ی تحریــر درآمــده اســت کــه برخــی از آنــان در بخــش منابــع ایــن تحقیــق مــورد 
ــه  ــت ک ــه آن اس ــات صورت گرفت ــا تحقیق ــر ب ــق حاض ــراق تحقی ــز و افت ــد. تمای ــرار گرفته ان ــاره ق اش
ــورد  ــت و گاز را م ــت نف ــتی صنع ــای باالدس ــق، قرارداده ــی و دقی ــورت جزئ ــه ص ــر ب ــق حاض تحقی
مطالعــه قــرار داده اســت و جامعــه ی هــدف آن نیــز دو نظــام حقوقــی ایــران و کامــن ال می باشــد؛ بــه 
عبــارت دیگــر، هــم از جهــت موضــوع و هــم جامعــه هــدف و هــم مســتندات مــورد اشــاره بــا تحقیقــات 
ــوال  ــر اوضاع واح ــر تغیی ــده، تأثی ــات انجام ش ــد. تحقیق ــاوت می باش ــر دارای تف ــه ی دیگ صورت گرفت
ــراداری و  ــی و غی ــای خصوص ــر در قرارداده ــرارداد و بیش ت ــوع ق ــارغ از ن ــی و ف ــورت عموم ــه ص را ب

ــد. ــی ندارن ــه ی تطبیق ــد و جنب ــی بررســی نموده ان غیرنفت
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ــه  ــن اوضاع واحــوال ب ــن ســؤال هســتیم کــه تغییــر بنیادی ــه ای ــی پاســخ ب ــن تحقیــق در پ  در ای
ــت  ــت نف ــای باالدســتی صنع ــژه قرارداده ــه وی ــای اداری ب ــراردادی در قرارداده ــذر ق ــک ع ــوان ی عن
ــای  ــی دارد و تفاوت ه ــت اجراهای ــار و ضمان ــه آث ــرد و چ ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــه م و گاز چگون
ــراداری و  ــای عمومی )غی ــه قرارداده ــبت ب ــه، نس ــورد مطالع ــای م ــراردادی در قرارداده ــذر ق ــن ع ای
غیرنفتــی( از منظــر مفهــوم و مبنــا، اوصــاف و ویژگی هــا و آثــار و ضمانــت اجراهــا چیســت؟ ســؤاالت 
ــه تغییــر بنیادیــن  ــه این کــه نظری دیگــری نیــز ممکــن اســت در ایــن تحقیــق مطــرح گــردد از جمل
اوضاع واحــوال در هــر یــک از دو نظــام حقوقــی ایــران و کامــن ال، چگونــه بــه رســمیت شــناخته شــده 
اســت؟ فرضیــه ی اصلــی ایــن تحقیــق آن اســت کــه قراردادهــای باالدســتی نفتــی بــه عنــوان یکــی از 
انــواع قراردادهــای دولتــی و اداری، دارای ویژگی هــا و آثــار و احــکام خاصــی از جملــه دولتــی بــودن، 
ــوه و  ــرات بالق ــک ها و خط ــا ریس ــی ب ــودن، آمیختگ ــدت ب ــراوان، بلندم ــرمایه ی ف ــه س ــدی ب نیازمن
بالفعــل گوناگــون، بین المللــی بــودن صنعــت نفــت و گاز و فعالیــت بازیگــران فراملــی، دارا بــودن ابعــاد 
ــن اوصــاف  ــه ای ــوده ک ــی، زیســت محیطی و ... ب ــی، مال ــی، فن ــی، اجتماع سیاســی، اقتصــادی، حقوق
ــه  ــبت ب ــرارداد نس ــز در ق ــوال نی ــن اوضاع واح ــر بنیادی ــرای تغیی ــت اج ــار و ضمان ــه آث ــد ک می طلب
ســایر قراردادهــا متفــاوت باشــد و اصــل بــر مدیریــت ریســک ها و خطــرات و ادامــه ی حیــات قــرارداد 
ــودن  ــار ب ــا زیان ب ــرارداد ی ــه ی ق ــکان ادام ــدم ام ــورت ع ــر در ص ــق، مگ ــورد تواف ــان م ــدت زم در م
ــه ی تغییــر بنیادیــن  ــرارداد باشــد. فرضیــه ی فرعــی تحقیــق آن اســت کــه نظری ــرای طرفیــن ق آن ب
ــه رســمیت شــناخته شــده و در قراردادهــای  ــران و کامــن ال ب ــی ای اوضاع واحــوال در دو نظــام حقوق
منعقــده در ایــن دو نظــام حقوقــی در صــورت وقــوع تغییــر و تحــوالت بنیادیــن و اساســی نســبت بــه 

ــرارداد اعمــال نمــود. ــه را در آن ق ــن نظری ــای ای ــت اجراه ــوان ضمان ــرارداد، می ت ــاد ق ــان انعق زم

ــاد  ــه، مف ــورد مطالع ــی م ــام حقوق ــر بررســی دو نظ ــالوه ب ــق، ع ــؤاالت تحقی ــه س ــرای پاســخ ب ب
ــا قراردادهــای اســتاندارد و همســان موجــود در آن هــا را  قراردادهــای نفتــی باالدســتی منعقدشــده ی
ــر از کتــب و مقــاالت  ــوده اســت و بیش ت ــه ای ب بررســی نموده ایــم. روش جمــع آوری مطالــب، کتابخان
داخلــی مرتبــط و منابــع الکترونیکــی و دیجیتالــی خارجــی مرتبــط بــا موضــوع اســتفاده شــده اســت. 
مطالــب تحقیــق در چنــد گفتــار مشــتمل بــر مفهــوم و مبنــا، اوصــاف و ویژگی هــا و آثــار و ضمانــت 

ــت. ــده اس ــازمان دهی ش ــوال س ــن اوضاع واح ــر بنیادی ــای تغیی اجراه
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گفتــار اول: تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال در قراردادهای باالدســتی 
گاز و  نفت 

امــروزه نمی تــوان نقــش نفــت و گاز را بــه عنــوان دو کاالی ارزشــمند در اتخــاذ مواضــع سیاســی و 
جناح بنــدی کشــورها در روابــط بین المللــی نادیــده انگاشــت.1 قراردادهــای نفتــی در بخــش باالدســتی 
بــه عنــوان یکــی از قراردادهــای دولتــی و اداری، از جملــه قراردادهــای بلندمــدت اســت کــه مــدت زمان 
زیــادی بیــن مرحلــه تنظیــم و انعقــاد عقــد تــا تکمیــل و اجــرای قــرارداد جــاری اســت. طوالنــی بــودن 
ــف در  ــای مختل ــرات اوضاع واحــوال در جنبه ه ــرارداد دســتخوش تغیی ــردد ق ــان ســبب می گ ــن زم ای
ابعــاد داخلــی و خارجــی گــردد؛ در نتیجــه، تغییــرات بنیادیــن اوضاع واحــوال در بســتر زمــان ممکــن 
ــوازن قــرارداد شــده و حقــوق و تعهــدات طرفیــن قــرارداد  ــه هــم خــوردن تعــادل و ت اســت ســبب ب
را تحت الشــعاع قــرار دهــد. بــرای مدیریــت حقوقــی ایــن موضــوع و جلوگیــری از آثــار مخــرب تغییــر 
بنیادیــن اوضاع واحــوال بــر حیــات قــرارداد، حقــوق و تکالیــف طرفیــن، اجــرای صحیــح و منطبــق بــا 
توافــق، پرهیــز از توقــف عملیــات اجرایــی و فنــی و تحمیــل هزینــه بــر طرفیــن قــرارداد، شــرط مربــوط 
بــه تغییــر اوضاع واحــوال در کنــار شــروط دیگــر ماننــد فــورس مــاژور در قراردادهــای نفتــی گنجانــده 
ــورد  ــای م ــت اجراه ــوال، ضمان ــن اوضاع واح ــر بنیادی ــورت تغیی ــاس آن در ص ــر اس ــه ب ــود2 ک می ش

توافــق طرفیــن از جملــه تعدیــل قــرارداد و مذاکــره مجــدد قــراردادی اعمــال می شــود.3

در بســیاری از قراردادهــای نفتــی منعقدشــده در کشــورهای تابــع نظــام حقوقی کامــن ال و همچنین 
قراردادهــای مــدل و اســتاندارد، موضــوع تغییــر اوضاع واحــوال بــه صــورت مــوردی یــا کلــی و مســتقیم 
یــا غیرمســتقیم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. مــاده 10.9 قــرارداد مشــارکت در تولیــد بیــن شــرکت 
انگلیســی )Kosmos( و دولــت کامــرون نیــز مقــرر نمــوده اســت، چنان کــه تغییراتــی در شــرایط ایجــاد 
گــردد کــه ایجــاد تغییــر در برنامــه کاری ســاالنه و بودجــه مربوطــه را الزامی ســازد، کارفرمــا می توانــد 
اصالحــات و تغییــرات مــورد نیــاز را اعمــال نمایــد. بنــد G مــاده 12.2 قــرارداد اســتاندارد صنعــت نفــت 
و گاز فراســاحلی انگلســتان 2019 تغییــر در قوانیــن، مقــررات و دســتورالعمل ها را در ســطح ایــاالت یــا 

1. موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران: انتشارات خوارزمی، 1357، ص 16.

2. عسکری، سامان، هادی احتشامی، مقایسه نظریه عقیم شدن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع واحوال و 

دشواری اجرای قرارداد، مطالعات فقه و حقوق اسالمی، بهار و تابستان 1395، دوره 8، شماره 14، ص 169.

3. حسینی، سید مرتضی، راحله تقی پور، بهرام عباسی، مهدی سرمدی و فاطمه امیری، مذاکره مجدد در قراردادهای 

باالدستی صنعت نفت و گاز از منظر حقوق و اخالق، مجله پژوهش های اخالقی، دوره 9، شماره 2، 1397، ص 132.
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فــدرال از مصادیــق فــورس مــاژور قــرار داده اســت. مــاده 18.3 قــرارداد مذکــور همچنیــن مقــرر نمــوده 
ــر قــرارداد کــه  ــه تغییــر در قانــون حاکــم، مقــررات و ضوابــط حاکــم ب اســت در صــورت بــروز هرگون
موجــب کاهــش یــا افزایــش هزینــه اجــرای شــرح کار قــرارداد بــرای کارفرمــا می شــود، بایــد حســب 

توافــق طرفیــن قــرارداد اصــالح یــا تعدیــل شــود.

مــاده 17.10 قــرارداد مــدل مشــارکت در تولیــد هنــد 2010 در خصــوص تغییــر قوانیــن و مقــررات 
هنــد و تأثیــر آن بــر منافــع اقتصــادی طرفیــن قــرارداد مقــرر نمــوده اســت کــه هرگونــه تغییــر قوانیــن 
ــات  ــای شــرکتی، مالی ــایر مالیات ه ــا س ــد ی ــر درآم ــات ب ــه مالی ــوط ب ــد مرب ــط هن ــررات و ضواب و مق
بــر واردات و صــادرات، هزینه هــای گمرکــی یــا هرگونــه هزینــه ی مالــی دیگــر کــه منجــر بــه تغییــر 
اساســی در عوایــد اقتصــادی قــرارداد بــرای طرفیــن بعــد از انعقــاد قــرارداد می شــود، بایــد فــوراً توســط 
طرفیــن بــر اســاس حســن نیــت مــورد مذاکــره و تصمیم گیــری قــرار گیــرد و در جهــت حفــظ منافــع 

طرفیــن قــرارداد، تعدیــل و اصــالح الزم صــورت پذیــرد.

ــه بیــان حالتــی پرداختــه اســت کــه شــرایط  مــاده 5.6 قــرارداد اجــاره ایالــت اکالهمــا آمریــکا ب
ــن  ــود. در ای ــل ش ــرارداد تحمی ــر ق ــده ب ــی نش ــرارداد پیش بین ــن ق ــوی طرفی ــه از س ــاده ک خارق الع
ــه در  ــاده ای ک ــوال خارق الع ــرایط و اوضاع واح ــوع ش ــورت وق ــه در ص ــت ک ــده اس ــان ش ــرارداد بی ق
ــد  ــده بای ــد، اجاره کنن ــوری باش ــدام ف ــد اق ــت و نیازمن ــده اس ــی نش ــاالنه پیش بین ــه کاری س برنام
ــام داده و  ــرارداد را انج ــداف ق ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــاز ب ــورد نی ــب و م ــم و مناس ــات مه تمامی اقدام
ــه واســطه ی ایــن تغییــرات اوضاع واحــوال بایــد مــورد نظــر و محاســبه قــرار  هزینه هــای ایجادشــده ب
ــت  ــه واســطه مدیری ــرارداد ب ــه در ق ــرات صورت گرفت ــان تمامی تغیی ــد در جری ــده بای ــرد. اجاره دهن گی

ــرد. ــرار گی ــوال ق ــن اوضاع واح ای

مــاده 30.2 قــرارداد مــدل مشــارکت در تولیــد اوگانــدا در خصــوص تغییــر قوانیــن و مقــررات در 
ــاد  ــس از انعق ــه پ ــد چنان چ ــزم می کن ــن را مل ــرارداد، طرفی ــاد ق ــخ انعق ــس از تاری ــدا پ کشــور اوگان
قــرارداد، تغییــری در قوانیــن و مقــررات ایــن کشــور حاصــل شــود کــه بــه صــورت منفــی و نامطلــوب 
منافــع اقتصــادی حاصــل از قــرارداد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، دارنــده ی مجــوز بایــد ظــرف زمــان 36 
مــاِه تقویمــی از تاریخــی کــه ایــن تغییــرات حقوقــی تأثیــر گذاشــته، دولــت اوگانــدا را مطلــع نمایــد و 
طرفیــن بایــد در خصــوص توافــق بــرای تعدیــل قــرارداد بــرای دســتیابی بــه منافــع اقتصــادی مــورد 
ــی انگلســتان 2015  ــروش گاز طبیع ــراردادی خریدوف ــدل ق ــاده 15.1.6 م ــد. م ــره نماین ــق مذاک تواف
ــود و  ــل می ش ــرارداد متحم ــرف ق ــه ط ــت ک ــوده اس ــاره نم ــی اش ــوال خاص ــرایط و اوضاع واح ــه ش ب
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ایــن تغییــرات، موقعیــت مالــی طــرف قــرارداد را نســبت بــه ابتــدای قــرارداد تحــت تأثیــر منفــی قــرار 
می دهــد و مانــع انجــام تعهــدات مالــی قــراردادی از ســوی وی می شــود و بــر ضــرورت مدیریــت ایــن 
ــگاه طــرف  ــن جای ــرار گرفت ــر ق ــری از تحــت تأثی ــرارداد جهــت جلوگی ــن ق ــرات از ســوی طرفی تغیی

ــد. ــد می نمای ــی تأکی ــرارداد از لحــاظ مال ق

 در نظــام حقوقــی ایــران، در قراردادهــای بیــع متقابــل نفتــی، بــه دلیــل ســاختار مشــخص ایــن 
ــه علــت  ــا ایــن حــال در برخــی مــوارد ب ــوع قراردادهــا، معمــواًل شــرح کار مشــخصی وجــود دارد. ب ن
ــه در  ــا این ک ــاًل ب ــاز می باشــد؛ مث ــن نی ــره ی مجــدد طرفی ــه مذاک ــرات، ب ــوع برخــی تغیی ایجــاد و وق
قراردادهــای باالدســتی یــک طــرح جامــع توســعه ی اولیــه وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه آن اطالعــات 
ــنگ ها و  ــوع س ــدان و ن ــخصات می ــاس مش ــر اس ــال ب ــن ح ــا ای ــود، ب ــن می ش ــزن تعیی ــه ی مخ اولی
ــالح  ــرای اص ــه ب ــد ک ــت می آی ــه دس ــول دوره ب ــری در ط ــات دقیق ت ــی اطالع ــرایط زمین شناس ش
طــرح جامــع نیــاز بــه انعطــاف قــراردادی دارد و وجــود شــرط مذاکــره ی مجــدد قــراردادی می توانــد 

ایــن قابلیــت را در قــرارداد ایجــاد نمایــد.1

ــران  ــق مختلــف قراردادهــای نفتــی باالدســتی در دو نظــام حقوقــی کامــن ال و ای بررســی مصادی
نشــان می دهــد کــه در ایــن قراردادهــا عــرف بــر آن اســت کــه نســبت بــه تأثیــر تغییــر اوضاع واحــوال 
در ابعــاد مختلــف بــه ویــژه ابعــاد حقوقــی در خــود قــرارداد تصمیــم مقتضــی اتخــاذ گــردد و مــوارد 
نــادری وجــود دارد کــه در ایــن خصــوص در قــرارداد نفتــی تعییــن تکلیــف نشــده باشــد. حتــی در ایــن 
مــوارد نیــز صرفــًا تغییــر اوضاع واحوالــی کــه جنبــه ی اساســی و بنیادیــن داشــته و بــر قــرارداد تأثیــر 
مهــم و اساســی و مبنایــی داشــته باشــد، مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. دلیــل ایــن امــر بــه ماهیــت 
ــت و گاز  ــوق نف ــتی و حق ــش باالدس ــوص در بخ ــه خص ــی ب ــای نفت ــاص قرارداده ــای خ و ویژگی ه
ــودن و حجــم عظیــم فعالیت هــای فنــی، مهندســی،  برمی گــردد کــه ویژگی هایــی چــون بلندمــدت ب
ــا در  ــوع فعالیت ه ــد، گســتردگی و تن ــودن مراحــل اکتشــاف، توســعه، تولی ــره ای ب پیوســتگی و زنجی
هــر کــدام از ایــن مراحــل و نیــز عامــل ســرمایه گذاری خارجــی ســبب می گــردد کــه مــواردی ماننــد 
تغییــر اوضاع واحــوال در ابعــاد مختلــف کــه حیــات قــرارداد و حقــوق و تعهــدات طرفیــن را بــه صــورت 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، از طریــق مکانیســم های مقررشــده در قــرارداد 
ــا هیئــت کارشناســی در  ــا گــروه مدیریتــی ی ماننــد طــرح موضــوع در کمیتــه مشــترک مدیریتــی2 ی

1. شافع، میرشهبیز، فتح الله رحیمی، دگردیسی و تکامل مرحله ای قراردادهای بین المللی نفتی بیع متقابل در بستر 

حقوق ایران، دانش حسابرسی، بهار 1394، دوره 14، شماره 58، ص 56.

2-Joint management committee

تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای باالدســتی 
صنعــت نفــت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن ال
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ابعــاد مختلــف فنــی، اقتصــادی، حقوقــی و مالــی مدیریــت شــود و از طریــق تعدیــل، اصــالح، مذاکــره 
ــتی  ــف باالدس ــای مختل ــا در بخش ه ــف فعالیت ه ــم از توق ــر ه ــی دیگ ــای حقوق ــا ابزاره ــدد ی مج
ــوق و  ــرارداد و حق ــر ق ــوال ب ــرات اوضاع واح ــار تغیی ــار زیان ب ــل آث ــم از تحمی ــردد و ه ــت گ ممانع
ــه  ــرارداد ب ــن ق ــر اوضاع واحــوال بیــن طرفی ــری و ریســک های تغیی ــرارداد جلوگی ــن ق تعهــدات طرفی

طــور عادالنــه توزیــع، تســهیم و تخصیــص1 داده شــود.2

ــر  ــه تغیی ــرات در نظری ــاف تغیی ــا و اوص ــار دوم: ویژگی ه گفت
اوضاع واحــوال بنیادیــن 

مشــخصاتی کــه از این گونــه قراردادهــا در قوانیــن و مقــررات مختلــف اداری ذکــر شــده و همچنیــن 
در ســایه ی حــوادث، اتفاقــات، شــرایط و اوضاع واحوالــی کــه ســبب ایجــاد تغییــر بنیادیــن در وضعیــت 
قــرارداد و بــروز وقفــه یــا تأخیــر یــا مشــکل بنیادیــن و اساســی در اجــرای تعهــدات از ســوی متعهــد 
ــراردادی  ــذر ق ــن ع ــق ای ــا را از مصادی ــوان آن ه ــا بت ــند ت ــته باش ــی داش ــد ویژگی های ــوند، بای می ش

ــند: ــر می باش ــرار زی ــا از ق ــن ویژگی ه ــن ای ــت؛ مهم تری دانس
الف. تغییرات باید اساسی و بنیادین باشد.

ب. تغییرات غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی باشد.3 
ج. تغییرات غیرقابل اجتناب و غیرقابل دفع باشد.4

د. تغییرات خارج از اراده و خواست طرفین قرارداد باشد.

بند اول: اساسی و بنیادین بودن تغییرات

ــت کاال و  ــداول در قیم ــول و مت ــرات معم ــاس تغیی ــر اس ــواًل ب ــی، معم ــای نفت ــن قرارداده طرفی
ــای گمــرک و  ــات، هزینه ه ــوارض، مالی ــد، ع ــای تولی ــورم، هزینه ه ــرخ ت ــرارداد، ن ــات موضــوع ق خدم

1-Risk allocation, sharing

2. ابراهیمی، سید نصرالله و فرخ جواندل جانانلو، مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین المللی نفت، مطالعات 

حقوق انرژی، بهار و تابستان 1394، دوره 1، شماره 1، ص 21.

3. السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون مدنی، نظریه وجه االلتزام بوجه عام، جلد یک، بیروت: داراحیاء، 

التراث العربی، 1952 م. ص 649.

4-Puelinckx, A. H., “Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmögli-

 chkeit, Changed Circumstances a Comparative study in English, French, German and Japanese Law,” J. Int'l Arb,

Vol. 3, No. 47, 1986, Seq. 47, p. 56
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واردات و صــادرات، نظــام حقوقــی، سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی کشــور محــل اجــرای عملیــات نفتــی، 
ــت  ــازار جه ــه ب ــی ب ــرارداد، دسترس ــرای ق ــل در اج ــوه و بالفع ــک های بالق ــکالت و ریس ــع و مش موان
فــروش نفــت و گاز و فرآورده هــای مربوطــه، تکنولــوژی، نیــروی انســانی، مالکیــت فکــری، دسترســی 
بــه منابــع مالــی و ســرمایه ی مــورد نیــاز و تأمیــن مالــی، نظــام وثائــق و تضمینــات و ســایر شــرایط 
ــرارداد می نماینــد.1 حــال چنان چــه در مقــام  ــه انعقــاد ق ــدام ب ــرارداد، اق الزم جهــت اجــرای موفــق ق
اجــرای قــرارداد، تغییــرات متعــارف و معمــول و متناســب بــا پیش بینی هــای صورت گرفتــه بــه وقــوع 
بپیونــدد و اســباب ســختی و مشــقت بــرای متعهــد عــادی و معمولــی و قابــل تحمــل گــردد و خســارات 
ــوان متعهــد را از اجــرای  ــل اغمــاض باشــد، در ایــن صــورت نمی ت ــر ایــن اســاس ناچیــز و قاب وارده ب
تعهــد معــاف نمــود؛ زیــرا در فعالیت هــای اقتصــادی هــدف اصلــی طرفیــن کســب ســود اســت و وجــود 
ــه  ــی چنان چ ــد ول ــار می باش ــل انتظ ــل و قاب ــا محتم ــن فعالیت ه ــارف در ای ــرر متع ــارت و ض خس
ایــن تغییــرات آن قــدر اساســی و بنیادیــن باشــد کــه از میــزان متعــارف و قابــل پیش بینــی آن خــارج 
گشــته و فراتــر رود و وضعیــت و اوضاع واحــوال قــرارداد در شــرایط جدیــد کامــاًل متفــاوت بــا شــرایط 
ــد،  ــرارداد باش ــاد ق ــگام انعق ــرارداد در هن ــن ق ــق طرفی ــورد تواف ــار و م ــورد انتظ ــوال م و اوضاع واح
ــه هــم خــوردن  ــرارداد ســبب ب ــوان ادعــا نمــود ایــن تغییــر فاحــش و بنیادیــن اوضاع واحــوال ق می ت
ــوده و  ــاض نب ــل مســامحه و اغم ــراردادی قاب ــرف خــاص ق ــرارداد می شــود و در ع ــادل ق ــوازن و تع ت
چنان چــه طرفیــن قــرارداد از ابتــدا نســبت بــه ایــن تغییــرات بنیادیــن اطــالع داشــتند، ممکــن بــود 

خــود را ملتــزم بــه چنیــن قــراردادی ننماینــد.2

ــن  ــر بنیادی ــه تغیی ــه نظری ــی اســتناد ب ــه قانون ــور، جهــت توجی ــر اســاس شــرط مذک ــن ب بنابرای
ــر  اوضاع واحــوال، شــرایط و تغییــرات ایجادشــده بایــد بنیادیــن و اساســی بــوده و تأثیــرات شــگرفی ب
حقــوق و تکالیــف قــراردادی و غیرقــراردادی طرفیــن داشــته و موازنــه و تعــادل منافــع قــراردادی را بــه 
هــم زنــد و ارزش هــای زمــان عقــد را از ثبــات بینــدازد؛ بنابرایــن هــر حادثــه یــا تغییــری کــه واجــد 

ــن یادشــده دانســت.3 ــوان از مصادیــق تغییــرات موضــوع دکتری ــور نباشــد، نمی ت ویژگــی مزب

 1-Lindstrm, N. “Changed Circumstances and Hardship in the International Sale of Goods,” Nordic Journal

of Commercial Law, No. 1, 2006, p. 34

2. صادقی مقدم، محمد حسن، تغییر در شرایط قرارداد، چاپ سوم، تهران: نشر میزان، 1390، ص 49.

 3-Uribe, R. M. “Change of Circumstances in International Instruments of Contract Law. The Approach of the CISG,

PICC, PECL and DCFR,” European Review of Private Law, Vol. 479, No. 8, 2011, p. 45
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بند دوم: غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات

حــوادث موضــوع ایــن دکتریــن بایــد غیرمترقبــه باشــد و نوعــًا انســان متعــارف احتمــال وقــوع آن 
را در آینــده ندهــد و بــه طــور متعــارف و منطقــی و معقــول بــروز تغییــرات محتمــل نباشــد؛ بنابرایــن 
ــت  ــوده اس ــه نم ــه آن توج ــرف ب ــوده و ع ــل ب ــرارداد محتم ــن ق ــرای طرفی ــه ب ــی ک رخ دادن حوادث
ــری در  ــد تأثی ــد، نمی توان ــد نباش ــار و بعی ــرارداد دور از انتظ ــاد ق ــگام انعق ــن در هن ــرای متعاملی و ب
ــی  ــی غیرقابل پیش بین ــه اتفاق ــرای این ک ــن اســاس، ب ــر ای ــن داشــته باشــد. ب ــراردادی طرفی ــط ق رواب
تلقــی شــود و عامــل موجهــی بــرای اســتناد بــه نظریــه ی تغییــر اوضاع واحــوال باشــد، آن حادثــه یــا 
شــرایط یــا اوضاع واحــوال خــاص بایــد قابلیــت پیش بینــی نداشــته باشــد و خــارج از حیطــه ی اقتــدار 
ــد و  ــه اســتناد می نمای ــن نظری ــه ای ــه ب ــر از طــرف کســی باشــد ک ــکاب تقصی ــدون ارت ــرل و ب و کنت
متعاقدیــن در هنــگام انعقــاد قــرارداد، بــروز چنیــن اتفاقــات و تغییراتــی را پیش بینــی نکــرده و وقــوع 
ــات و  ــن اطالع ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــی حادث ــت پیش بین ــد. قابلی ــن غیرقابل تصــور باش ــرای طرفی آن ب
ــی  ــنجیده و بررس ــه س ــودن حادث ــی ب ــرط غیرقابل پیش بین ــه ش ــتنادکننده ب ــرایط اس ــت و ش موقعی
می شــود؛1 بــه عنــوان مثــال در پرونــده ی دعــاوی بیــن ایــران و ایــاالت متحــده آمریــکا، دیــوان داوری 
در مــورد قابــل پیش بینــی بــودن اوضاع واحــوال ایجادشــده در ایــران، مقــرر داشــت: انســان منطقــی و 
متعــارف در وضعیــت طرفیــن قــرارداد نمی توانســت پیش بینــی کنــد کــه روابــط ایران-ایــاالت متحــده 
آمریــکا بــه حــدی از وخامــت برســد کــه منجــر بــه قطــع کامــل روابــط اقتصــادی و دیپلماتیــک گــردد 

و باعــث خاتمــه ی رابطــه ی قــراردادی گــردد.2

ــران در ســال های اخیــر، تحریم هــای  یکــی از چالش هــای مهــم موجــود در قراردادهــای نفتــی ای
بین المللــی اســت کــه بــر صنعــت نفــت و گاز تحمیــل شــده و موانــع و محدودیت هــای زیــادی را در 
ارتبــاط بــا اجــرای قراردادهــا در ایــن صنعــت پیــش آورده اســت. مهم تریــن نکتــه در ایــن ارتبــاط آن 
ــا اســتناد بــه اعمــال تحریم هــا و  اســت کــه شــرکت های بین المللــی در مرحلــه ی اجــرای تعهــدات، ب
وقــوع شــرایط فــورس مــاژور یــا تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال، منطقــه ی قــراردادی را تــرک نمــوده و 
بــا اســتناد بــه ایــن دو عــذر قــراردادی از انجــام تعهــدات خــودداری می نماینــد. حــال آن کــه بــا توجــه 

 1-Schwartz, A. “A Standard Clause Analysis of the Frustration Doctrine and the Material Adverse Change Clause,”

Legal Studies Research Paper Series, Working Paper Number 09-15, University of Colorado Law school, 2009, p. 19

 2-Brower, C. and Mark D. Davis, “The Iran-United States Claims Tribunal after Seven Years a Retrospective View

from the Inside,” Arbitration Journal, Vol. 43, 1988, p. 16
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ــا  ــاژور ی ــورس م ــه موجــب ف ــوع حادث ــودن وق ــی ب ــزوم تحقــق و احــراز شــرط غیرقابل پیش بین ــه ل ب
تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال و در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه صنعــت نفــت و گاز ایــران همــواره 
ــوده و  ــم و فشــار اقتصــادی ب ــورد طمــع کشــورهای خارجــی جهــت اعمــال تحری ــع م یکــی از صنای
امــکان تحریــم ایــن صنعــت بــه ویــژه از ســال 2009 بــه بعــد )اعمــال تحریــم مســتقیم علیــه صنعــت 
نفــت و گاز ایــران( همــواره متصــور و قابــل پیش بینــی می باشــد، تحقــق شــرط ذکرشــده و بــه تبــع 
آن، امــکان معافیــت شــرکت های طــرف قــرارداد از مســئولیت قــراردادی بــا اســتناد بــه فــورس مــاژور 
ــه اســتدالل  ــا توجــه ب ــذا ب ــرو می باشــد، ل ــا خدشــه ی جــدی روب ــا تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال ب ی
ــترده تر  ــای گس ــال تحریم ه ــی، اعم ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــل این ک ــه دلی ــه و ب صورت گرفت
علیــه ایــران قابــل پیش بینــی بــه نظــر می رســد پیشــنهاد می گــردد، تحریــم را جــزء مصادیــق فــورس 
ــع ایــن ریســک در  ــم و توزی ــراردادی در نظــر بگیری ــه عنــوان ریســک ق ــرار ندهیــم؛ بلکــه ب مــاژور ق

مــورد طرفیــن عادالنــه و منصفانــه باشــد. بــه نحــوی کــه هیــچ طــرف قربانــی نشــود .1

 بند سوم: غیرقابل دفع و غیرقابل اجتناب بودن تغییرات

ــه نظریــه ی تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال باشــند،  چنان چــه طرفیــن قــرارداد خواهــان اســتناد ب
بایــد ثابــت نماینــد عــدم انجــام تعهــدات قــراردادی ناشــی از تغییــر اوضاع واحــوال و شــرایط بــه علــت 
رخ دادن واقعــه ای اســت کــه غیرقابــل دفــع و غیرقابــل اجتنــاب باشــد. غیرقابــل دفــع بــودن و غیرقابــل 
اجتنــاب بــودن از یکدیگــر متفــاوت هســتند؛ در مــورد اول متعهــد بــرای دور نمــودن حادثــه در شــرایط 
پیش آمــده بایــد تــالش معقــول و متعــارف خــود را بــه کار گیــرد و حتی االمــکان جلــوی وقــوع حادثــه 
ــه  ــد خــود را در معــرض وقــوع حادث ــوع آن ممانعــت ورزد. در مــورد دوم متعهــد بای را بگیــرد و از وق

قــرار ندهــد و از حادثــه دوری گزینــد تــا بتوانــد بــه تعهــد خــود عمــل نمایــد.2

در حکــم صــادره در پرونــده ی نفتــی طرح شــده بیــن پیمانــکاران آمریکایــی و شــرکت ملــی نفــت 
ــه اشــاره شــده اســت. در بخشــی  ــودن حادث ــل مقاومــت و کنتــرل ب ــه ضابطــه ی غیرقاب ــران نیــز ب ای
ــکاران  ــدام پیمان ــه اق ــد ک ــد می کن ــب را تأیی ــن مطل ــوان داوری ای ــت: »دی ــده اس ــادره آم از رأی ص
آمریکایــی در متوقــف ســاختن کار و تــرک کشــور ایــران در اواخــر ســال 1978 توجیه پذیــر می باشــد، 

1. ابراهیمی، سید نصرالله و شادی اویارحسین، آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بین المللی از منظر فورس ماژور، دو 

فصلنامه دانش حقوق مدنی، دوره 1، شماره 2، 1391، ص 16.

 2-Zaccaria, E. C. “the Effect of Changed Circumstances in International Commercial Trade,” International

Trade and Business Law Review, Vol. 4, 2005, p. 28
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...محیــط کار و فعالیــت در ایــران در آن موقــع، امــکان ادامــه ی پــروژه و طــرح را غیرعملــی ســاخته بــود 
و شــرایط ایجادشــده بــه وضــوح خــارج از قــدرت کنتــرل طرفیــن قــرارداد بــوده و آن هــا نمی توانســتند 
ــرایط و  ــه ی ش ــن رأی، مجموع ــد.« در ای ــری نماین ــا از آن جلوگی ــی ی ــور را پیش بین ــرایط مذک ش
ــته اند در  ــرارداد داش ــات ق ــر حی ــه ب ــری ک ــرارداد و تأثی ــاد ق ــس از انعق ــده پ ــوال ایجادش اوضاع واح

ــر مبنــای آن اتخــاذ تصمیــم شــده اســت.1 ــرار گرفتــه و ب رســیدگی و تصمیم گیــری مــورد توجــه ق

بند چهارم: خارجی بودن تغییرات

ــد  شــرایط و حوادثــی کــه اوضاع واحــوال زمــان انعقــاد عقــد را دگرگــون و متحــول می ســازد، بای
ــر  ــد. ب ــی باش ــوده و خارج ــئولیت وی ب ــه ی مس ــراردادی و دامن ــد ق ــت متعه ــارج از اراده و خواس خ
ایــن اســاس در مــواردی کــه حادثــه ی خارجــی قابــل انتســاب بــه متعهــد باشــد، نمی تــوان حادثــه و 
ــذا  ــن اوضاع واحــوال دانســت. ل ــر بنیادی ــن تغیی ــرای اجــرای دکتری ــرات ایجادشــده را موجبــی ب تغیی
چنان چــه پیمانــکاری بــه علــت اعتصــاب کارگــران قــادر بــه انجــام تعهــد قــراردادی خــود نباشــد در 
حالــی کــه علــت اعتصــاب عــدم پرداخــت حقــوق و مزایــای کارگــران از ســوی خــود وی بــوده اســت، 
ــی  ــون مدن ــاده 227 قان ــه در م ــرط ک ــن ش ــاس ای ــر اس ــردد. ب ــاف گ ــد مع ــام تعه ــد از انج نمی توان
بــا قیــد »... کــه نتوانــد ثابــت نمایــد کــه عــدم انجــام بــه واســطه ی علــت خارجــی بــوده اســت کــه 
ــد  ــدم انجــام تعه ــل ع ــر دلی ــه اســت. اگ ــرار گرفت ــرش ق ــورد پذی ــوط نمــود« م ــه او مرب ــوان ب نمی ت
قــراردادی بــه نحــوی قابــل انتســاب بــه متعهــد قــرارداد باشــد و ایــن شــخص در ایجــاد علــت مذکــور 
نقــش داشــته باشــد، ماننــد مــوردی کــه در قــراردادی، وظیفــه ی اخــذ مجــوز واردات تجهیــزات الزم 
بــرای ایفــای قــرارداد بــر عهــده ی متعهــد گذاشــته شــده و وی موفــق بــه اخــذ مجــوز مــورد نیــاز در 
مهلــت زمانــی مقــرر نمی گــردد، در ایــن صــورت ایــن شــخص نمی توانــد از طــرف دیگــر قــرارداد بــه 
اســتناد تأخیــر در اجــرای تعهــدات قــراردادی کــه ناشــی از ناتوانــی یــا ســهل انگاری خــود وی در انجــام 

تعهــد بــوده اســت، تقاضــای خســارت نمایــد.

ــراد  ــوم و م ــدارد و مفه ــرار ن ــودن ق ــی ب ــل داخل ــودن در مقاب ــی ب ــالک خارج ــرط، م ــن ش در ای
ــد در  ــه متعه ــه ب ــت انتســاب حادث ــدم قابلی ــان، ع ــر حقوقدان ــر اســاس نظــر اکث ــودن ب از خارجــی ب
عــرف می باشــد. ایــن شــرط در مــاده 1148 فرانســه در خصــوص شــرایط حادثــه فــورس مــاژور کــه 
ــه رســمیت  ــل دارد، ب ــر اوضاع واحــوال از نظــر شــرایط حــوادث تشــکیل دهنده شــباهت کام ــا تغیی ب

 1-Westberg, J. “contract excuse in international business transaction: awards of the Iran-United States claims tribunal,”

foreign investment law journal, Vol. 4, No. 1, 1989, p. 64
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ــرط  ــرط، ش ــن ش ــز ای ــن نی ــکا و ژاپ ــده آمری ــاالت متح ــور ای ــوق کش ــت. در حق ــده اس ــناخته ش ش
ــا توجــه  اعمــال نظریه هــای غیرعملــی شــدن تجــاری و تغییــر اوضاع واحــوال دانســته شــده اســت.1 ب
ــن  ــه ای ــتنادکننده ب ــوال، اس ــن اوضاع واح ــر بنیادی ــه ی تغیی ــده، در نظری ــر ش ــتدالل های ذک ــه اس ب
ــه ی  ــاق و واقع ــد و اتف ــوده باش ــده نم ــف وع ــا خل ــر ی ــود تأخی ــد خ ــرای تعه ــد در اج ــن، نبای دکتری
مزبــور نبایــد در دوره ی تأخیــر یــا خلــف وعــده ی وی رخ دهــد؛ زیــرا در قراردادهــا اصــل بــر حســن 
ــل  ــود عم ــراردادی خ ــدات ق ــه تعه ــن ب ــی از طرفی ــه یک ــد و این ک ــرارداد می باش ــن ق ــت طرفی نی
ننمــوده و در همیــن اثنــا اوضاع واحــوال حاکــم بــر قــرارداد تغییــر بنیادیــن نمــوده و تعــادل و تــوازن 
ــه ی  ــه نظری ــه هــم خــورده اســت و خواهــان اســتناد ب ــن تغییــرات ب ــر ای ــر اث ــراردادی ب اقتصــادی ق
ــرارداد می باشــد.2 ــا اصــل حســن نیــت طرفیــن در اجــرای ق ــر ب تغییــر اوضاع واحــوال می باشــد، مغای

 
گفتــار ســوم: آثــار و ضمانت اجراهــای تغییــر بنیادیــن اوضاع واحوال 

ــتی نفت و گاز در قراردادهای باالدس

پــس از بــروز تغییــرات بنیادیــن اوضاع واحــوال حاکــم بــر قــرارداد، ایــن تغییــرات، آثــار و ضمانــت 
اجراهایــی بــر حیــات قــرارداد، حقــوق، مســئولیت ها و تعهــدات طرفیــن خواهــد داشــت. ویژگی هــای 
ــدت  ــا و دوره ی طوالنی م ــت فعالیت ه ــا ماهی ــاط ب ــه در ارتب ــتی از جمل ــای باالدس ــاص قرارداده خ
ــای  ــت اجراه ــردد ضمان ــبب می گ ــی س ــن دوره ی زمان ــن در ای ــدات طرفی ــتمرار تعه ــرارداد و اس ق
ــا قراردادهــای دیگــر تجــاری بین المللــی  تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال در ایــن قراردادهــا متفــاوت ب
ــی  ــد. بررس ــی باش ــتی3 نفت ــش پایین دس ــای بخ ــی قرارداده ــی و حت ــای عمومی غیرنفت و قرارداده
مفــاد قراردادهــای نفتــی تنظیم شــده در هــر دو نظــام حقوقــی کامــن ال در انگلســتان و آمریــکا و نظــام 
ــر  ــرارداد ب ــن ق ــالش طرفی ــت و گاز ت ــتی نف ــای باالدس ــد، در قرارداده ــان می ده ــران نش ــی ای حقوق
ــز  ــراردادی و پرهی ــی ق ــی مکانیســم های داخل ــق پیش بین ــر اوضاع واحــوال از طری ــار تغیی ــت آث مدیری

ــن تغییــرات می باشــد. ــه علــت ای ــرارداد ب ــا فســخ ق از خاتمــه ی

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد یک، تهران: کتاب فروشی اسالمیه، 1363، ص 241.

 2-Behn, D. )2014(. The confusing legal development of impossibility and changed circumstances. Retrieved

from http://www.dundee.acuk.com/ Accessed 3/30/2014, p. 78

3-Upstream

تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای باالدســتی 
صنعــت نفــت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن ال
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بنــد اول: مدیریــت اوضاع واحــوال از طریــق کمیتــه یــا مراجــع مدیریتــی 
ــرارداد ــده در ق پیش بینی ش

ــر  ــذار ب ــل تأثیرگ ــه ی عوام ــه کلی ــه شــده اســت ک ــر پذیرفت ــن ام ــی ای ــر قراردادهــای نفت در اکث
ــی،  ــی و مهندس ــات فن ــًا موضوع ــود و عموم ــاد می ش ــرارداد ایج ــرای ق ــالل اج ــه در خ ــرارداد ک ق
اقتصــادی، حقوقــی و قــراردادی اســت، در مراجــع مشــورتی و تخصصــی کــه از نمایندگان و کارشناســان 
ــری و  ــا رأی گی ــه و در خصــوص آن ه ــرار گرفت ــورد بحــث و بررســی ق ــردد، م ــن تشــکیل می گ طرفی
تصمیم گیــری صــورت پذیــرد. در قــرارداد اســتاندارد فراســاحلی انگلســتان 2019، کمیتــه دوجانبــه1 
ــی و مهندســی و  ــات فن ــت رســیدگی و حــل موضوع ــرارداد مأموری ــن ق ــدگان طرفی ــا حضــور نماین ب
اقتصــادی ناشــی از اجــرای تعهــدات قــراردادی طرفیــن را بــر عهــده دارد. رأی گیــری در ایــن کمیتــه 
ــد. از  ــت می باش ــر اکثری ــر نظ ــی ب ــود، مبتن ــرف انتخــاب می ش ــر دو ط ــداد مســاوی از ه ــه تع ــه ب ک
ــا خاتمــه ی  ــه ادامــه ی قــرارداد ی مهم تریــن مــوارد تصمیم گیــری ایــن کمیتــه، اظهــار نظــر نســبت ب
ــل و از  ــب کام ــد تخری ــرارداد مانن ــده ق ــوال دگرگون کنن ــرات و اوضاع واح ــوع تغیی ــورت وق آن در ص
ــان،  ــد ســیل، طوف ــی مانن ــوع عوامل ــر وق ــرارداد براث ــدان موضــوع ق ــا می ــارج شــدن مخــزن ی رده خ
ــاده  ــی آذر، در م ــدان نفت ــل می ــع متقاب ــرارداد بی ــد. در ق ــرب می باش ــل مخ ــایر عوام ــا س ــه ی زلزل
ــی  ــاده، شــرکت مل ــن م ــر اســاس ای ــه ب ــی شــده اســت ک ــت مشــترک2 پیش بین ــه مدیری 17، کمیت
نفــت ایــران3 و پیمانــکار متعهــد شــده اند حداکثــر 30 روز از تاریــخ الزم االجــرا شــدن قــرارداد، یــک 
کمیتــه مدیریــت مشــترک ایجــاد کننــد. وظایــف کمیتــه مدیریــت مشــترک شــامل مــوارد متعــددی از 
جملــه: بررســی، بازبینــی و تصویــب هرگونــه تغییــر در دامنــه، کار اضافــی یــا کاهــش کار در برنامــه ی 
توســعه ی اصلــی ارائه شــده توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران یــا پیمانــکار طبــق بنــد 18.3 از قــرارداد 
و پایــش، نظــارت، کنتــرل و نظــارت بــر عملیــات توســعه از جنبه هــای فنــی، مالــی، عملیاتــی، تجــاری 
ــروژه و  ــه ای پ ــه ی کاری و بودج ــا برنام ــعه ب ــات توس ــام عملی ــاق انج ــان از انطب ــی و اطمین و مدیریت
این کــه ایــن برنامه هــا بــه درســتی در جهــت دســتیابی بــه اهــداف عملیــات توســعه انجــام می شــود 
و تأثیــر تغییــرات ایجادشــده بــر برنامــه ی اولیــه ی توســعه ی میــدان می باشــد. فرآینــد شــکلی تشــکیل 
ــاده  ــاده 17 ذکــر شــده اســت؛ در م ــز در ادامــه ی م جلســات، تصمیم گیــری و اجــرای تصمیمــات نی
17 قــرارداد خدمــت میــدان نفتــی سوســنگرد، نیــز همیــن ســاختار مدیریتــی پیش بینــی شــده اســت. 

1-Reciprocal commite

2-JOINT MANAGEMENT COMMITTEE )JMC(

3-NIOC
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در پیش نویــس قــراردادIPC 1 نیــز کمیتــه رهبــری یــا راهبــری2 قــرارداد پیش بینــی شــده اســت. در 
ــه معنــی کمیتــه متشــکل از اعضــای  مقدمــه ی ایــن قــرارداد در تعریــف ایــن کمیتــه آمــده اســت: ب
ــر اجــرای  ــش و نظــارت ب ــا پای ــن ایجــاد می شــود ت ــه توســط طرفی ــرارداد اســت ک ــن ق ــر طرفی براب
عملیــات اکتشــاف، ارزیابــی، عملیــات توســعه و تولیــد در منطقــه ی قــرارداد و یــا میــدان، مطابــق بــا 
برنامــه ی اکتشــاف و/یــا برنامــه ی توســعه و تولیــد و برنامــه و بودجــه ی ســاالنه مربــوط بــه توســعه و 
تولیــد و شــرایط و ضوابــط ایــن قــرارداد، مطابــق مــاده 5 را اعمــال نمایــد. در مــاده 5-2 کــه بــه بیــان 
وظایــف ایــن کمیتــه پرداختــه، آمــده اســت: کمیتــه راهبــری بایــد بندهــای ایــن قــرارداد را رعایــت 
ــد  ــان حاصــل کن ــا اطمین ــد ت ــرل کن ــی کنت ــی، عملیات ــی، مال ــی را از نظــر فن ــات نفت ــرده و عملی ک
کــه انجــام عملیــات نفتــی بــا برنامــه ی کاری اکتشــاف و بودجــه، برنامــه ی کاری ارزیابــی و بودجــه و 
برنامــه ی کاری توســعه و بودجــه و تولیــد و بودجــه مطابقــت دارد و بــه ســمت دســتیابی بــه اهــداف 
قــرارداد پیــش مــی رود. بــه طــور کلــی، نقــش کمیتــه ی راهبــری، بررســی و تصمیم گیــری در مــورد 
ــن  ــه در ای ــری ک ــوارد دیگ ــتثنای م ــه اس ــت، ب ــرارداد اس ــن ق ــرای ای ــا اج ــط ب ــوارد مرتب ــه ی م کلی
ــن  ــف ای ــارات و وظای ــن اختی ــی از مهم تری ــت. یک ــده اس ــی ش ــر پیش بین ــه ای دیگ ــه گون ــرارداد ب ق
ــق  ــن طری ــه از ای ــد ک ــرارداد می باش ــر ق ــر ب ــوالت مؤث ــرات و تح ــت تغیی ــری و مدیری ــه، راهب کمیت

ــرارداد جلوگیــری نمــود. ــا خاتمــه ق ــرارداد، از فســخ ی ــی ق ــا اعمــال مدیریــت درون ــوان ب می ت

بند دوم: مذاکره ی مجدد و تعدیل قرارداد

بــا اســتفاده از مکانیســم مذاکــره ی مجــدد قــراردادی، طرفیــن قــرارداد نفتــی می تواننــد قــرارداد را 
مــورد بازبینــی و بررســی مجــدد قــرار داده و ادامــه ی اجــرای آن را امکان پذیــر نماینــد. در مذاکــره ی 
مجــدد، طرفیــن ملــزم می باشــند بــا رعایــت اخــالق و حســن نیــت راه را بــرای ایجــاد توافــق جهــت 
ــت  ــن اس ــدد ممک ــره ی مج ــازند. مذاک ــوار س ــده هم ــت به وجودآم ــروج از بن بس ــکل و خ ــل مش ح
ــه صــورت مســتقل  ــا این کــه ب ــه صــورت شــرط ضمــن عقــد در زمــان انعقــاد قــرارداد درج شــود ی ب
ــر انجــام آن توافــق شــود. در واقــع مذاکــره ی مجــدد قــرارداد یــک مکانیســم مدیریــت  از قــرارداد، ب
تعارضــات و اختالفــات3 اســت کــه مانــع از انحــالل قــرارداد در صــورت تغییــر اوضاع واحــوال می شــود.4 

1-Iranian petroleum contract

2-Steering Committee

3-Conflicts/Disputes Management

 4-Wälde, T. W. “Renegotiating acquired rights in the oil and gas industries: Industry and political cycles meet the rule

of law,” Journal of World Energy Law & Business, Vol. 1, No. 1, 2008, p. 67

تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای باالدســتی 
صنعــت نفــت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن ال
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تعدیــل قــرارداد نیــز از مکانیســم های حقوقــی اســت کــه هــم امــکان اســتمرار حیــات حقوقــی قــرارداد 
را فراهــم می نمایــد و از خاتمــه ی آن جلوگیــری می نمایــد و التــزام متعهــد قــراردادی را باقــی 
ــا  ــرارداد ب ــل ق ــد. تعدی ــری می نمای ــرارداد جلوگی ــن ق ــر طرفی ــرر ب ــل ض ــم از تحمی ــذارد و ه می گ
ماهیــت و ویژگــی قراردادهــای بلندمــدت ماننــد قراردادهــای حمل ونقــل از طریــق دریــا، قراردادهــای 
ــت  ــل و خواس ــا تمای ــن قرارداده ــرا در ای ــری دارد؛ زی ــی بیش ت ــی همخوان ــاری بین الملل ــی و تج نفت
طرفیــن بــر اســتمرار و ادامــه ی قــرارداد و نیــز جلوگیــری از متحمــل شــدن ضــرر و خســارت می باشــد1 
و تعدیــل قــرارداد در مقایســه بــا نهادهــای حقوقــی دیگــر ماننــد فســخ یــا تعلیــق یــا انحــالل قــرارداد 
ــبب  ــن روش س ــدن ای ــد و برگزی ــر می باش ــی کارآمدت ــادی و حقوق ــاظ اقتص ــر و از لح ــد و مؤثرت مفی
ــر  ــه ب ــی ک ــارج و هزینه های ــران مخ ــق جب ــرارداد از طری ــادی ق ــوازن اقتص ــادل و ت ــم تع ــود ه می ش
ــرارداد،  ــن ق ــع طرفی ــت و انصــاف و مناف ــت عدال ــا رعای ــم ب ــردد و ه ــرار گ ــد اســت، برق ــده متعه عه
حیــات قــرارداد اســتمرار یابــد. در قراردادهــای باالدســتی ممکــن اســت بــا گــذر زمــان، در بخش هــای 
مختلــف تحوالتــی رخ دهــد کــه ایجــاد تغییــرات و تعدیــل قــرارداد را ضــروری ســازد. تغییــرات شــرح 
کار، قیمــت، قوانیــن و مقــررات، مــدت قــرارداد، هزینــه، کیفیــت، کمیــت، طراحــی پایــه و تفصیلــی، 
ــت محیطی،  ــرایط زیس ــرارداد، ش ــر ق ــم ب ــی حاک ــی و مالیات ــام مال ــافی، نظ ــدات اکتش ــل تعه حداق
تغییــرات سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و ســایر تغییــرات از مصادیقــی اســت کــه ضــرورت 
تعدیــل قــرارداد در هــر یــک از بخش هــا را موجــه می ســازد. در نظــام حقوقــی ایــران، در قراردادهــای 
ــد  ــای جدی ــر کار، قیمت ه ــر مقادی ــی 1378، تغیی ــان، ابالغ ــرایط عمومی پیم ــکاری مشــمول ش پیمان
و تعدیــل نــرخ پیمــان پیش بینــی شــده اســت. قراردادهــای پیمانــکاری نفتــی از جملــه قراردادهــای 
مشــمول ایــن مقــررات هســتند. امــکان تعدیــل قــرارداد در بســیاری از قراردادهــای نفتــی پیش بینــی 
شــده اســت. در بنــد 4 مــاده 2 قــرارداد امتیــازی بــرای مناطــق ســاحلی پاکســتان مصــوب 2009، بــه 
تعدیــل قــرارداد2 اشــاره شــده اســت. بــر اســاس ایــن بنــد، در صــورت بــروز وقایعی کــه تغییراتــی عمده 
در شــرح کار، تولیــدات میــدان، عملیــات نفتــی، اکتشــاف و توســعه، قیمــت قــرارداد یــا مالیــات ایجــاد 
نمایــد، کمیتــه عملیــات یــا بهره بــرداری قــرارداد، نســبت بــه انجــام تعدیــل الزم اقــدام خواهــد کــرد. 
در مــاده 2-3141.2 قانــون مدیریــت منابــع معدنــی آمریــکا 3000، 3 امــکان تعدیــل طــرح اکتشــاف 
ــی در راســتای  ــا تغییــرات جغرافیای ــوع شــرایط پیش بینی نشــده ی توســط مقــام مجــاز در صــورت وق
تعدیــل قــرارداد جهــت تنظیــم شــرایط قــرارداد و منطبــق نمــودن آن بــا شــرایط جدیــد فراهــم شــده 
اســت. در مــاده 16 قــرارداد اجــاره ایالــت اکالهمــا، تعدیــل مبلــغ در قراردادهــای ایــن ایالــت در اثــر 

1-Southerington, T. Impossibility of performance and other excuses in international trade, Turun yliopisto,2000,p55

2-Adjustment

3-MINERALS MANAGEMENT )3000(
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وقــوع تغییــرات عمــده در قیمــت، پیش بینــی شــده اســت. در مــاده 4.31 ایــن قــرارداد ایــن امــکان 
ــه اصــالح، انحــراف،  ــه منجــر ب ــررات ک ــن و مق ــر قوانی ــه در صــورت تغیی ــی شــده اســت ک پیش بین
معافیــت یــا تعدیــل نســبت بــه قــرارداد گــردد، قــرارداد مــورد اصــالح و تعدیــل مناســب قــرار خواهــد 
ــرارداد اســتاندارد  ــاده 11 ق ــود. م ــرارداد نخواهــد ب ــرای خاتمــه ق ــی ب ــرات موجب ــن تغیی ــت و ای گرف
فراســاحلی انگلســتان 2019 موضــوع تغییــر قیمــت قــرارداد و تعدیــل ایــن قیمــت را مــورد توجــه قــرار 
داده اســت. بــر اســاس فــراز پایانــی مــاده 11 ایــن قــرارداد هرگونــه تعدیــل در قیمــت قــرارداد ناشــی 
ــرد و در صــورت  ــرارداد صــورت پذی ــغ مقــرر در ق ــرخ متناســب و مبال ــر اســاس ن ــد ب ــرات بای از تغیی
فقــدان نــرخ و مبلــغ مناســب در قــرارداد، مبلــغ عادالنــه مــورد توافــق طرفیــن بایــد ارزیابــی گــردد.

ــروز تغییــرات پیش بینــی   در قراردادهــای نفتــی ایــران نیــز امــکان تعدیــل قــرارداد در صــورت ب
می گــردد. در مــاده B.22.10 قــرارداد بیــع متقابــل میــدان نفتــی سوســنگرد، امــکان تعدیــل قیمــت 
ــای  ــر در هزینه ه ــب تغیی ــزوم، متعاق ــورت ل ــت: »در ص ــده اس ــی ش ــورت پیش بین ــن ص ــرارداد بدی ق
ــی و ســایر هزینه هــای  ســرمایه ای، هزینه هــای غیرســرمایه ای، هزینه هــای بانکــی، هزینه هــای عملیات
ــل  ــه تعدی ــوط ب ــه من ــر ســال بازپرداخــت هزین ــه در ه ــن اقســاط ســه ماه ــط، پرداخــت آخری مرتب
نهایــی بــرای آن ســال و پرداخــت دو قســط آخــر در ســال نهایــی بازیابــی هزینــه منــوط بــه تعدیــل 

نهایــی از طریــق دو قســط ســه ماهــه آخــر در آن ســال بازیابــی هزینــه خواهــد بــود.«

در مــاده 24 قــرارداد بیــع متقابــل میــدان نفتــی آذر، امــکان تعدیــل قــرارداد در خصــوص میــزان 
تولیــد مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت. در طــرح پیش نویــس قــرارداد آی پــی ســی نفتــی، امــکان 
ــه ی کاری و  ــاف، برنام ــه ی اکتش ــد، برنام ــعه و تولی ــه ی توس ــی، برنام ــه ی ارزیاب ــناد برنام ــل اس تعدی
ــی بازپرداخــت هزینه هــای نفــت از ســوی کمیتــه ی راهبــری و کمیتــه ی  بودجــه ای و تعدیــل احتمال
مشــترک بهره بــرداری قــرارداد پیش بینــی شــده اســت. در مــاده 27 ایــن قــرارداد پــس از بیــان روش 
ــرای انعقــاد  ــر درآمــد شــرکت، اعــالم نمــوده اســت: »اگــر بعــد از تاریــخ الزم ب محاســبه ی مالیــات ب
ــوق اســت، فرمــول  ــل محاســبات ف ــران رخ دهــد کــه مســتلزم تعدی ــن ای ــرارداد، تغییــری در قوانی ق
ــون فعلــی مالیــات ایــران، نتیجــه ی  ــا در هنــگام اعمــال قان ــر ایــن اســاس تنظیــم می شــود ت فــوق ب
ــن اوضاع واحــوال،  ــر مبنــای تغییــر بنیادی ــرارداد ب ــل ق ــوق حاصــل شــود.« تعدی مشــابه محاســبات ف
ــه  ــه رســمیت شــناخته شــده اســت؛ ب در حقــوق داخلــی و بین المللــی و رویــه ی داوری بین المللــی ب
ــده  ــن قاع ــای ای ــر مبن ــمرد. ب ــا برش ــد عمومی قرارداده ــره ی قواع ــوان آن را در زم ــه می ت ــه ای ک گون
ــوادث و  ــوع ح ــر وق ــی، در اث ــای نفت ــد قرارداده ــراردادی مانن ــتمر ق ــدات مس ــرای تعه ــه اج چنان چ
ــوار و  ــادی دش ــزان زی ــه می ــی، ب ــادل مال ــوردن تع ــم خ ــر ه ــی و پیش بینی نشــده و ب ــات ناگهان اتفاق

ــد. ــه نمای ــرارداد را مطالب ــل ق ــد تعدی ــده می توان ــرف زیان دی ــردد، ط ــه گ پرهزین
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ــر و  ــوع تغیی ــرارداد در صــورت وق ــل ق ــه، تعدی ــه اســتدالل های صورت گرفت ــا توجــه ب ــن ب بنابرای
تحــوالت عمــده و بنیادیــن، بهتریــن روش جهــت تأمیــن منافــع طرفیــن قــرارداد می باشــد کــه همســو 
ــز  ــرارداد و پرهی ــت توزیعــی1 و تحمیــل هزینه هــای ناشــی از تغییــر شــرایط بیــن طرفیــن ق ــا عدال ب
ــده  ــق ذکرش ــه در مصادی ــه ک ــد.2 همان گون ــرارداد می باش ــن ق ــی از طرفی ــر یک ــه ب ــل هزین از تحمی
ــه ایــن مهــم  اشــاره گردیــد، در بســیاری از قراردادهــای نفتــی در نظــام حقوقــی ایــران و کامــن ال ب
اشــاره شــده اســت و عــالوه بــر درج شــرط امــکان تعدیــل قــرارداد در صــورت لــزوم در قراردادهــای 
ــه ی قضایــی و داوری در  ــی و نمونه هایــی از روی نفتــی، امــکان تعدیــل ایــن قراردادهــا از طریــق قانون

ایــن خصــوص وجــود دارد.3

بند سوم: تعلیق اجرای قرارداد4

گاهــی تأثیــر و ماهیــت برخــی تغییــرات و اتفاقــات بــر قــرارداد بــه گونــه ای اســت کــه عملیــات 
اجرایــی را بــرای مدتــی معلــق نمــوده و بــا وقفــه روبــرو می نمایــد و نمی تــوان در خصــوص مانــدگاری 
یــا تأثیــر آن هــا تصمیــم دقیــق و ســریع اتخــاذ نمــود؛ بــه عبــارت دیگــر شــرایط وقــوع ایــن تغییــرات 
و بــازه ی زمانــی اســتمرار آن هــا بــه گونــه ای اســت کــه حســب حالــت و اوضاع واحــوال بایــد منتظــر 
بهبــود ایــن شــرایط یــا رفــع آن هــا مانــد. خاتمــه ی قــرارداد نفتــی در صــورت وقــوع ایــن تغییــرات، 
ــد و  ــرات خاتمــه یاب ــن حــوادث و تغیی ــذار ای ــرا چــه بســا در دوره ای گ اقدامی نادرســت می باشــد؛ زی
موانــع اجــرای تعهــدات طرفیــن از بیــن بــرود. حالتــی را تصــور نماییــد کــه در کشــور میزبــان شــرکت 
خارجــی نفتــی در یــک قــرارداد نفتــی امتیــازی5  باالدســتی کــه بــه مدت 25 ســال منعقد شــده اســت، 
انقــالب سیاســی رخ می دهــد و ایــن انقــالب بــه تغییــر نظــام سیاســی و حاکمیتــی کشــور میزبــان و 
ایجــاد هرج ومــرج و بی نظمــی در مناطــق مختلــف از جملــه منطقــه ی محــل وقــوع ناحیــه ی قــرارداد6 
ــد،  ــی جدی ــام سیاســی و حاکمیت ــل نظ ــتقرار کام ــا اس ــرایط ت ــن ش ــی اســت در ای ــد. بدیه می انجام
بســیاری از قراردادهــا و تعهــدات حقوقــی رژیــم ســابق دولــت میزبــان در حالــت ابهــام و بالتکلیفــی قرار 

1-Distributive Justice

 2-Thomas Roberts, )2003(, ‘Commercial Impossibility and Frustration of Purpose: A Critical Analysis’ 16 Canadian  

.Journal of Law and Jurisprudencep24

3. به عنوان مثال می توان به دعاوی نفتی مرتبط با نظریه ی تغییر اوضاع واحوال و تعدیل قرارداد در دیوان داوری ایران و ایاالت متحده 

آمریکا اشاره کرد.

4-Suspension of Contract

5-Concession Contract

6-Contract Area
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می گیــرد. مثــال دیگــر شــرایط خــاص بهداشــتی حاصل شــده در ســطح داخلــی و بین المللــی بــر اثــر 
شــیوع ویــروس کرونــا در ســال اخیــر و محدودیت هــای ایجادشــده از ســوی کشــورها جهــت کنتــرل 
و پیشــگیری از شــیوع آن ماننــد اعمــال قرنطینــه ی سراســری، منــع رفت وآمــد بــه کشــوری خــاص، 
تنظیــم پروتکل هــای بهداشــتی و وضــع جریمــه بــرای نقــض آن هــا می باشــد کــه تأثیــر شــگرفی بــر 
ابعــاد مختلــف تجــارت بین الملــل از جملــه قراردادهــای نفتــی گذاشــته اســت و در بســیاری از مــوارد 
ماننــد  واردات و صــادرات، ورود و خــروج نیــروی انســانی، ســرمایه، قیمــت نفــت و فرآورده هــای نفتــی، 
ــای  ــام فعالیت ه ــد انج ــش از ح ــش بی ــی و افزای ــل بین الملل ــه حمل ونق ــوط ب ــای مرب محدودیت ه
ــر و  ــتخوش تغیی ــتقیم دس ــا غیرمس ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــی را ب ــای نفت ــی، قرارداده ــی و اجرای نفت
تحــوالت نمــوده اســت. در ایــن خصــوص نیــز بــا توجــه بــه غیرقابل پیش بینــی بــودن ایــن اپیدمــی و 
ــان داشــته، خاتمــه ی قــرارداد  تغییــرات شــگرفی کــه در ســطح کشــورها و فعالیت هــای اقتصــادی آن
ــل  ــرارداد تحمی ــن ق ــر طرفی ــادی ب ــای زی ــوده و هزینه ه ــی نب ــت پذیرفتن ــن حال ــوع ای ــه صــرف وق ب
می کنــد؛ بنابرایــن اصلــح آن اســت کــه بــا توجــه بــه این کــه اقدامــات الزم در خصــوص پیشــگیری از 
شــیوع ایــن ویــروس و درمــان بیمــاران مبتالشــده از طریــق ســاخت و تزریــق واکســن، الــزام بــه رعایت 
ــایر  ــدت و س ــا طوالنی م ــت ی ــه ی موق ــال قرنطین ــک، اعم ــتفاده از ماس ــی و اس ــذاری اجتماع فاصله گ
روش هــای پزشــکی در حــال انجــام می باشــد، قــرارداد منعقدشــده بــا لحــاظ مــوارد ایمنــی و فنــی، در 
حالــت آمــاده1 نگــه داشــته و تعهــدات طرفیــن تــا بهبــود شــرایط و فراهــم شــدن امــکان ازســرگیری 
ــزات و  ــظ تجهی ــات الزم جهــت حف ــد اقدام ــرارداد، بای ــق ق ــردد. در صــورت تعلی ــق گ ــا معل فعالیت ه
ــات  ــام اقدام ــت و گاز و انج ــت نف ــدر رف ــری از ه ــا و جلوگی ــودن چاه ه ــپ نم ــروژه، پلم تأسیســات پ
ــدات  ــه و تمهی ــورت گرفت ــات ص ــب تأسیس ــری از تخری ــرداری2 و جلوگی ــداری و بهره ب ــر و نگه تعمی

ایمنــی و امنیتــی الزم جهــت حفاظــت از میــدان یــا بلــوک نفتــی و گازی بــه عمــل آیــد.

بند چهارم: حق فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد

ــرض  ــه در مع ــی ک ــاری بین الملل ــای تج ــی از قرارداده ــوان مصداق ــه عن ــی ب ــای نفت در قرارداده
تغییــر و تحــوالت بنیادیــن و گســترده می باشــد، اعمــال ضمانــت اجراهــا بایــد متناســب بــا پیشــرفت 
ــرآورد هزینه هــای خاتمــه ی قــرارداد،  تحلیــل اقتصــادی اعمــال  پــروژه و عملیــات اجرایــی قــرارداد، ب
ــی و زیســت محیطی و تحلیــل  ــی، حقوق ــت اجــرا و شــرایط سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی، مال ضمان
ــه یکــی از طرفیــن  ــرارداد ب ــا، اعطــای حــق فســخ ق ــر همیــن مبن ــرارداد باشــد.3 ب جامــع ریســکی ق

1-Standby

2-Maintenance and Operation

3-Trends, E. “Doctrine of frustration: Emerging trends,” the Journal of Legal Awareness, 2007, p. 150
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ــوده و صــرف  ــع طرفیــن ب ــا مناف ــد کامــاًل حساب شــده و منطبــق ب ــن حــق بای و اعمــال و اجــرای ای
اعطــای ایــن حــق نبایــد موجبــی بــرای اعمــال آن باشــد. بدیهــی اســت بــا توجــه بــه این کــه فســخ 
قــرارداد حقــی بــوده کــه امــکان اجــرای حــق بــه اراده و خواســت صاحــب حــق بســتگی دارد، بنابرایــن 
ــه  ــبت ب ــوع نس ــب موض ــه ی جوان ــی هم ــل و ارزیاب ــا تحلی ــد ب ــق می توان ــب ح ــرارداد صاح ــرف ق ط
اعمــال یــا عــدم اعمــال حــق خــود اقــدام کنــد. در اکثریــت قراردادهــای نفتــی منعقد شــده در نظــام 
حقوقــی ایــران و کشــورهای آمریــکا و انگلســتان، در بخــش مربــوط بــه فــورس مــاژور و حوادثــی کــه 
ــده و  ــاژور پیش بینــی گردی ــورس م ــوع ف ــرارداد در دوره ی وق ــق ق ــکان تعلی مشــمول آن می شــود، ام
ــر  ــر و تحــوالت ناظــر ب ــاژور، حــوادث، تغیی ــورس م ــت ف ــی جهــت مدیری ــن مکانیســم حقوق مهم تری
قــرارداد، تعلیــق قــرارداد در دوره ای مشــخص می باشــد؛ بدیــن صــورت کــه حقــوق و تعهــدات طرفیــن 
قــرارداد پــس از وقــوع حــوادث فــورس مــاژور، بــرای مــدت زمــان مــورد توافــق )مثــاًل 6 مــاه( معلــق 
ــی را  ــت اجرای ــن ضمان ــوان چنی ــز می ت ــوال نی ــن اوضاع واح ــر بنیادی ــوص تغیی ــردد. در خص می گ
پیش بینــی نمــود و توافــق کــرد در صــورت وقــوع اتفاقــات و حــوادث و تغییــرات بنیادیــن و اساســی، 
قــرارداد بــرای مــدت مشــخص معلــق گــردد. از ســوی دیگــر در مــواردی کــه حــوادث ذکرشــده بــه 
دالیــل مختلــف  در زمــره ی مصادیــق فــورس مــاژور قــرار نگیــرد و بتــوان از آن هــا بــه عنــوان مصادیــق 
ــگام آن  ــه ی زودهن ــرارداد از خاتم ــق ق ــا تعلی ــوان ب ــرد، می ت ــام ب ــوال ن ــن اوضاع واح ــرات بنیادی تغیی

جلوگیری نمود.   
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نتیجه گیری
 ویژگی هــای منحصربه فــرد قراردادهــای نفتــی باالدســتی خصوصــًا در ارتبــاط بــا ماهیــت 
ــی  ــن دوره ی زمان ــن در ای ــدات طرفی ــتمرار تعه ــرارداد و اس ــدت ق ــی م ــا و دوره ی طوالن فعالیت ه
ســبب می گــردد کــه ضمانــت اجراهــای تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال در ایــن قراردادهــا متفــاوت بــا 
قراردادهــای خصوصــی دیگــر و قراردادهــای غیــراداری و قراردادهــای تجــاری بین المللــی و قراردادهــای 
ــای  ــاد قرارداده ــی باشــد. بررســی مف ــای بخــش پایین دســتی نفت ــی قرارداده ــی و حت عمومی غیرنفت
نفتــی تنظیم شــده در هــر دو نظــام حقوقــی کامــن ال در انگلســتان و آمریــکا و نظــام حقوقــی ایــران 
ــار  ــت آث ــر مدیری ــرارداد ب ــن ق ــالش طرفی ــت و گاز ت ــتی نف ــای باالدس ــد، در قرارداده ــان می ده نش
ــا  ــه ی ــز از خاتم ــراردادی و پرهی ــی ق ــم های داخل ــی مکانیس ــق پیش بین ــوال از طری ــر اوضاع واح تغیی
فســخ قــرارداد بــه علــت ایــن تغییــرات می باشــد؛ بــه عبــارت دیگــر بــا توجــه بــه این کــه مــدت زمــان 
اجــرای برخــی قراردادهــای نفتــی ماننــد قراردادهــای امتیــازی بــه بیــش از 10 تــا 15 ســال می رســد، 
امــکان وقــوع تغییــرات گوناگــون در اوضاع واحــوال و شــرایط حاکــم بــر قــرارداد امــری بدیهــی و دور 
ــا توجــه بــه تغییــرات مــداوم شــرایط در ســطح داخلــی و بین المللــی بــه ویــژه  از ذهــن نمی باشــد. ب
در بخــش مربــوط بــه انــرژی و صنعــت نفــت و گاز، امــکان وقــوع تغییــرات فــراوان در شــرایط حاکــم 
بــر قــرارداد بــه مــرور زمــان در ایــن بــازه ی زمانــی وجــود دارد و وقــوع تغییــرات عمــده ی اقتصــادی، 
ــژه در  ــه وی ــی ب ــن دوره ی طوالن ــی در ای ــی و مالیات ــت محیطی، مال ــی، زیس ــی، فن ــی، حقوق سیاس
کشــورهای صاحــب منابــع نفتــی بــوده و عمدتــًا از کشــورهای در حــال توســعه دور از ذهــن و بعیــد 
ــت  ــا ماهی ــدان ب ــی، چن ــای غیرنفت ــوم در قرارداده ــای مرس ــت اجراه ــال ضمان ــذا اعم ــد. ل نمی باش
ــق  ــه ی اول از طری ــد در وهل ــن قراردادهــا بای ــرای ای ــی نداشــته و ب و ذات قراردادهــای نفتــی همخوان
ــر  ــرارداد، تأثی ــت ق ــی مدیری ــع تخصص ــا و مراج ــد کمیته ه ــراردادی مانن ــع درون ق ــی مراج پیش بین
تغییــر و تحــوالت قــراردادی در جنبه هــای مختلــف قــراردادی از جملــه ابعــاد مالــی، حقوقــی و قانونــی 
ــردد. در  ــی می گ ــع پیش بین ــن مراج ــران ای ــن ال و ای ــی کام ــای نفت ــود. در قرارداده ــل نم را تعدی
مرحلــه ی بعــد، انجــام مذاکــره قــراردادی و حل وفصــل تغییــرات حاصلــه و آثــار آن هــا بــر جنبه هــای 
مختلــف قــراردادی از طریــق مذاکــره، مکانیســم منطقــی و حقوقــی صحیحــی بــه نظــر می رســد. شــرط 
مذاکــره ی مجــدد قــراردادی در بســیاری از قراردادهــای نفتــی بــه عنــوان یــک راه حــل مهــم جهــت 
ــع و تقســیم خســارات ناشــی از  ــرارداد و توزی ــل ق ــردد. تعدی ــی می گ ــات پیش بین حل وفصــل اختالف
ــراردادی مرتبــط  ــت اجــرای ق ــن ضمان ــرارداد، مهم تری ــن اوضاع واحــوال بیــن طرفیــن ق ــر بنیادی تغیی
ــی باالدســتی و  ــای نفت ــر قرارداده ــروزه در اکث ــه ام ــن اوضاع واحــوال می باشــد ک ــرات بنیادی ــا تغیی ب
ــی و  ــراردادی، قانون ــل ق ــه تعدی ــورد ب ــب م ــردد و حس ــی می گ ــی پیش بین ــای حقوق ــز در نظام ه نی
ــای  ــراردادی، اجــرای قرارداده ــن اوضاع واحــوال ق ــر بنیادی ــردد. چنان چــه تغیی ــی تقســیم می گ قضای

تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای باالدســتی 
صنعــت نفــت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن ال
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نفتــی را عمــاًل غیرممکــن گردانــد و تأثیــر ایــن تغییــرات بــه گونــه ای باشــد کــه امــکان تعدیــل قــرارداد 
و ایجــاد وقفــه در قــرارداد نباشــد، اعطــای حــق فســخ قــرارداد بــه طرفیــن قــرارداد می توانــد ضمانــت 
ــز  اجــرای متعــارف و مناســب محســوب گــردد کــه ایــن قراردادهــا را از قراردادهــای غیرنفتــی متمای

ــردد: ــنهاد می گ ــق، پیش ــن تحقی ــت آمده از ای ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب نمای

ــا  ــت مصــوب 1366 ب ــون نف ــه قان ــران، از جمل ــت و گاز ای ــت نف ــر صنع ــن ناظــر ب ــف. در قوانی ال
اصالحــات 1390 یــا تصویب نامــه شــرایط عمومــی، ســاختار و الگــوی قراردادهــای باالدســتی نفــت و 
گاز و مــدل قراردادهــای نفتــی ایــران مصــوب 1395، در کنــار شــرط فــورس مــاژور بــه عنــوان یکــی 
از معاذیــر قــراردادی، تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال نیــز بــه عنــوان یــک عــذر قــراردادی بــه رســمیت 
ــتی  ــای باالدس ــوال در قرارداده ــن اوضاع واح ــر بنیادی ــه تغیی ــوط ب ــرط مرب ــود و درج ش ــناخته ش ش

نفتــی بــه عنــوان یــک قاعــده آمــره قانونــی ذکــر گــردد.

ــار و ضمانــت اجراهــای تغییــر بنیادیــن اوضاع واحــوال در قوانیــن و مقــررات و  ب. در خصــوص آث
قراردادهــای نفتــی تــا حــد امــکان، اصــل بــر اســتمرار حیــات حقوقــی قــرارداد و اســتفاده از ضمانــت 
ــل و  ــراردادی و تعدی ــن ق ــن طرفی ــر تقســیم و تخصیــص ریســک بی ــی ب ــن و مبتن اجراهــای جایگزی
ــرارداد مگــر در صــورت عــدم امــکان  ــراردادی پیش بینــی گــردد و از خاتمــه ی ق مذاکــره ی مجــدد ق

اجــرای مطلــق تعهــدات قــراردادی خــودداری گــردد.

ــای  ــورد تحریم ه ــادی م ــال های متم ــران س ــت و گاز ای ــت نف ــه صنع ــه این ک ــه ب ــا توج ج. ب
ــن  ــود دارد، در تدوی ــا وج ــن تحریم ه ــه ی ای ــکان ادام ــت و ام ــوده اس ــادی ب ــی و اقتص ــون مال گوناگ
ــده  ــی تحمیل ش ــادی بین الملل ــای اقتص ــوال، تحریم ه ــن اوضاع واح ــر بنیادی ــه تغیی ــوط ب ــرط مرب ش
بــر صنعــت نفــت ایــران، بــه صــورت صریــح از مصادیــق ایــن شــرط خــارج گــردد و بــه عنــوان یــک 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــردد، در نظ ــن تقســیم می گ ــن طرفی ــه مســئولیت آن بی ــراردادی ک ریســک ق
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Fundamental change of circumstance in upstream oil and gas 
contracts (Case study: Iran and common law legal system)

Hedayat farkhani *
Seyed nasrollah ebrahimi **
Saheleh hamzenahad***

Abstract:
Upstream oil and gas contracts are the most importantadministrative contracts with 
technical, economic, social, legal, financial, political, environmental aspectcontracts. 
Long term and continuous, the need to spend heavy costs and large capital, unknown 
reservoir and market behavior, high risk and uncertainty and complexity and uncertain-
ty, multidimensionality of the contracted goods (oil and gas), the existence of various 
private, public and Transnational corporations, governance and government issues, 
and the public ownership of oil and gas resources in some countries have increased the 
risks of these contracts and lead to occurrence of accidents and fundamental changes in 
the contract. In this study, we have examined the fundamental change of circumstance 
in upstream oil and gas contracts in common law system and Iran legal system. We 
surveyed the concept and basis, conditions, features and legal effects and consequences 
of this contractual excuse. The results show that fundamental change of circumstance 
is recognized as a contractual excuse in upstream oil and gas contracts in these two 
legal systems. The main criteria in these contracts are continuence of rights and duties 
of parties and the effects and consequences of Fundamental changes in circumstances 
should be interpreted and adjusted in accordance with these criteria and the specific 
characteristics of these contracts and different from general non-oil contracts.
Keywords:Fundamental change of circmstances, upstream contracts, oil and gas indus-
try, contractual excuse, renegotiation
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