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قراردادهــای باالدســتی نفــت و گاز از مهمتریــن قراردادهــای اداری اســت کــه واجــد جنبههــای فنــی،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،حقوقــی ،مالــی ،سیاســی و زیس ـتمحیطی میباشــد .بلندمــدت و مســتمر بــودن،
لــزوم صــرف هزینههــای ســنگین و ســرمایهی 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 شــرکتهای فراملیتــی ،مســائل حاکمیتــی و دولتــی و مردمیبــودن
منابــع نفــت و گاز در برخــی کشــورهای صاحــب منابــع همگــی ســبب افزایــش ریسـکهای ایــن قراردادهــا
نســبت بــه قراردادهــای عمومی(غیرنفتــی) شــده و احتمــال وقــوع حــوادث ،تغییــر و تحــوالت بنیادیــن
و اساســی در قــرارداد را افزایــش میدهــد .در ایــن تحقیــق بــا مطالعــه و بررســی قراردادهــای باالدســتی
نفتــی در نظــام حقوقــی کامــن ال و ایــران ،وضعیــت عــذر قــراردادی تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال بــر ایــن
قراردادهــا از منظــر مفهــوم و مبنــا ،شــرایط و ویژگیهــا و آثــار و ضمانــت اجراهــای ایــن عــذر را مــورد
بررســی قــرار دادهایــم .نتایــج بررســی نشــان میدهــد ایــن عــذر قــراردادی در قراردادهــای باالدســتی
منعقــده در دو نظــام حقوقــی ایــران و کامــن ال ،بــه رســمیت شــناخته شــده و ماهیــت و ویژگیهــای
خــاص ایــن قراردادهــا ســبب میگــردد مدیریــت حقوقــی قــرارداد جهــت ادامــه حیــات قــرارداد در
اولویــت اصلــی طرفیــن باشــد و آثــار و ضمانــت اجراهــای تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال نیــز متناســب بــا
اوصــاف و ویژگیهــای خــاص ایــن قراردادهــا و متفــاوت بــا قراردادهــای عمومیغیرنفتــی تنظیــم گــردد.
کلیدواژهها :تغییر بنیادین اوضاعواحوال ،قراردادهای باالدستی ،صنعت نفت و گاز ،عذر قراردادی.
* .دانشیار،گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،تهران،ایران
snebrahimi@yahoo.com
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مقدمه
در مناســبات و ارتباطــات اقتصــادی و حقوقــی پیچیــده و مرتبــط امــروزی ،امــکان بــروز تغییــرات
در جنبههــای مختلــف حاکــم بــر یــک رابطــهی حقوقــی همــواره وجــود دارد .چنانچــه پــس از
انعقــاد عقــد ،شــرایط اقتصــادی ،سیاســی ،مالــی ،زیســتمحیطی ،حقوقــی ،اجتماعــی و مالیاتــی
حاکــم بــر قــرارداد دچــار تغییــرات اساســی و بنیادیــن گــردد ،بــه گونــهای کــه ایــن تغییــرات بــر
حیــات قــرارداد و حقــوق و تعهــدات طرفیــن آثــار انکارناپذیــر و قابــل توجهــی داشــته باشــد ،گاهــی
بــروز اتفاقــات و وقایــع و تغییــر اوضاعواحــوال و شــرایط قــراردادی آنچنــان مؤثــر اســت کــه ســبب
غیرممکــن شــدن اجــرای قــرارداد میگــردد .اوضاعواحــوال در لغــت بــه معنــای شــرایطی کــه بــه
یــک فــرد یــا حادثــه خــاص مربــوط اســت و بــر آن شــخص یــا اتفــاق تأثیــر میگــذارد ،بیــان شــده
اســت 1.ولــی از نقطــه نظــر حقوقــی ،اوضاعواحــوال بــه مجموعــه شــرایط نوعــی و بــه اصطــاح دیگــر
غیرذاتــی 2گفتــه میشــود كــه منجــر بــه پیدایــش یــك عمــل حقوقــی میشــود؛ بــه عبــارت دیگــر،
اوضاعواحــوال بــه معنــای كلیــه شــرایط غیرذاتــی موجــود در زمــان وقــوع یــك عمــل حقوقــی اســت
كــه طرفیــن بــا در نظــر گرفتــن شــرایط مذكــور اقــدام بــه انجــام آن عمــل میکننــد 3.ایــن شــرایط
کــه میتوانــد حقوقــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فنــی یــا تکنولوژیکــی باشــد ،هی ـچگاه ثابــت
و بــدون تغییــر نمیمانــد و ممکــن اســت ماننــد هــر پدیــده دیگــر در اثــر علــل و عوامــل خارجــی
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 الزمالوفاســت کــه
اوضاعواحــوال زمــان قــرارداد دچــار دگرگونــی بنیادیــن نگردیــده باشــد 4.حقوقدانــان جدیــد ،دکتریــن
تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال را بــه عنــوان اســتثنایی بــر قاعــده کلــی الــزامآور بــودن قراردادهــا و
5
تعهــدات پذیرفتهانــد.

1-Garner, B. Black’s law dictionary, 1st edition, Dallas: Thomson west, 2004, p 654
2-Objectives

 .3احمدی واستانی ،عبدالغنی ،شرح مختصر بیانیههای الجزایر ،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،پاییز و
زمستان  ،1363دوره  ،1شماره  ،1ص .50
4-Elofson, J. “The Dilemma of Changed Circumastance in Contract Law: An Economic Analysis of the Foreseeblity
.and Superior Risk Bearer Tests” J. L. & Soc. Probs. 1, 1996, p. 37
5-Schachter, O. “International Law in Theory and Practice,” in Recueil des Cours, Académie de Droit International
.(R.C.A.D.I), Vol. 178, 1982, p. 325
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قراردادهایــی کــه بیــن دولــت بــا اشــخاص خصوصــی و بیــن دســتگاههای دولتــی بــا یکدیگــر
منعقــد میشــود 1بــا عنــوان «قراردادهــای اداری» 2در نظــام حقوقــی فرانســه ،بــا نــام «قراردادهــای
دولتــی» 3در نظــام حقوقــی ایــاالت متحــده آمریــکا و در پــارهای از نظامهــای حقوقــی نظیــر اســترالیا،
هنــد و کشــورهای اســکاندیناوی 4بــا عنــوان «قراردادهــای عمومــی» 5شــناخته میشــوند 6.قراردادهــای
باالدســتی صنعــت نفــت و گاز کــه در اکثــر کشــورها بــه عنــوان مصداقــی از قراردادهــای اداری و دولتی
محســوب میگردنــد ،بــه علــت ماهیــت و ویژگیهــای ذاتــی و خــاص ایــن صنعــت ،از اوصــاف و
ویژگیهــای منحصــری برخــوردار بــوده کــه ایــن نــوع قراردادهــا را از ســایر انــواع قراردادهــای تجــاری
بینالمللــی متمایــز نمــوده اســت .پیچیدگــی ،عــدم قطعیتهــا و بیثباتیهــا در صنعــت نفــت و
گاز در بخــش باالدســتی یعنــی مراحــل اکتشــاف ،توســعه و تولیــد ،همــواره وجــود داشــته اســت.
طوالنیمــدت بــودن ایــن قراردادهــا ،لــزوم صــرف هزینههــای ســنگین و ســرمایهی فــراوان ،عــدم
قابلیــت پیشبینــی رفتــار مخــزن و بــازار ،وجــود ریسـکهای بالقــوه و بالفعــل زیــاد و عــدم اطمینــان،
اهمیــت امنیتــی و اســتراتژیک نفــت و گاز در عرصـهی بینالمللــی ،دخالــت بازیگــران متعــدد خصوصی،
دولتــی و شــرکتهای فراملیتــی ،مســائل حاکمیتــی و دولتــی ،عمومــی و مردمیبــودن منابــع نفــت و
گاز در برخــی کشــورهای صاحــب منابــع ،ســبب شــده قراردادهــای مرتبــط بــا بخــش باالدســتی صنعت
نفــت و گاز نســبت بــه ســایر قراردادهــای عمومی(غیرنفتــی) و قراردادهــای بخــش پاییندســتی از
تفاوتهــا و تمایــزات عمــدهای برخــوردار باشــد و احتمــال تغییــر شــرایط و اوضاعواحــوال بــر انعقــاد
قــرارداد ،وقــوع تغییــرات ،حــوادث و اتفاقــات و وقایــع و معاذیــر و موانــع اجــرای قــرارداد در ابعــاد
مختلــف اقتصــادی ،سیاســی ،فنــی ،مالــی ،حقوقــی ،زیسـتمحیطی ،فنــاوری ،اجتماعــی و ...در طــول
دورهی حیــات قــرارداد بــه صــورت بالقــوه وجــود داشــته باشــد.

 .1محمدی ،پژمان ،مزارعی ،غالمحسن،آرائی ،مسعود ،اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری
ی پژوهشهای نوین حقوق اداری ،سال سوم ،شماره ششم ،بهار ،1400ص.64
ایران ،فصلنامه علم 
2-Administrative Contract
3-Government Contract

 .4اسماعیلی ،میترا ،توسلی نائینی ،منوچهر ،رادان جبلی ،علی ،نظام حقوقی حاکم بر پیمانهای دولتی در

ی پژوهشهای نوین حقوق اداری ،سال سوم ،شماره هفتم،
ایران در پرتو اصول حکمرانی مطلوب ،فصلنامه علم 

تابستان،1400ص.42
5-Public Contract

 .6حبیبزاده ،محمدجعفر ،اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ،اصفهان :نشر جنگل ،1390 ،ص .87
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در ایــن تحقیــق بــا نگاهــی تحلیلــی ،توصیفــی و تطبیقــی بــه بررســی عــذر قــراردادی تغییــر
بنیادیــن اوضاعواحــوال در قراردادهــای باالدســتی صنعــت نفــت و گاز در کشــور ایــران و کشــورهای
تابــع نظــام حقوقــیکامــن ال پرداختهایــم .هــدف اصلــی از انجــام ایــن تحقیــق ،آشــنایی بــا عــذر
قــراردادی تغییــرات بنیادیــن اوضاعواحــوال در قراردادهــای اداری بــا تأکیــد بــر قراردادهــای باالدســتی
نفتــی بــه عنــوان یکــی از مصادیــق اصلــی قراردادهــای اداری اســت .در راســتای دســتیابی بــه ایــن
هــدف ،ضمــن تبییــن ایــن نــوع قراردادهــا در دو نظــام حقوقــی کامــن ال و ایــران ،مفاهیــم ،مصادیــق،
آثــار و ویژگیهــای تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال در آنهــا را تبییــن خواهیــم کــرد .ضــرورت انجــام
ایــن تحقیــق از آن جهــت میباشــد کــه بــا توجــه بــه ماهیــت خــاص و ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد
قراردادهــای باالدســتی نفتــی از منظــر هزینــه و ســرمایههای مــورد نیــاز ،مــدت زمــان اجــرای قــرارداد،
ریس ـکها و خطــرات بالقــوه و بالفعــل فعالیتهــای باالدســتی نفتــی و تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال
حاکــم بــر قــرارداد در طــول دورهی حیــات آن انکارناپذیــر بــوده و بایــد بررســی نمــود آیــا در صــورت
وقــوع تغییــرات در جنبههــای مختلــف ناظــر بــر یــک قــرارداد باالدســتی نفتــی میتــوان ضمانــت
اجراهــای تغییــرات بنیادیــن اوضاعواحــوال در قراردادهــای دیگــر (غیرنفتــی) را اعمــال نمــود یــا
آنکــه ایــن نــوع قراردادهــا بــه فراخــور ویژگیهــای خــاص خــود ،دارای ضمانــت اجراهــای مختــص
بــه خــود هســتند؟ بــا توجــه بــه فقــر ادبیــات حقوقــی در زمین ـهی تحقیــق ،ضــرورت دیگــر انجــام
تحقیــق ،ایجــاد ادبیــات و مســتند حقوقــی تطبیقــی در خصــوص موضــوع میباشــد.
در ارتبــاط بــا موضــوع تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال در قراردادهــا ،بــه عنــوان عــذر عــدم اجــرای
تعهــدات قــراردادی ،مقــاالت و آثــار علمیگوناگونــی در نظــام حقوقــی ایــران و دیگــر نظامهــای
حقوقــی بــه رشــتهی تحریــر درآمــده اســت کــه برخــی از آنــان در بخــش منابــع ایــن تحقیــق مــورد
اشــاره قــرار گرفتهانــد .تمایــز و افتــراق تحقیــق حاضــر بــا تحقیقــات صورتگرفتــه آن اســت کــه
تحقیــق حاضــر بــه صــورت جزئــی و دقیــق ،قراردادهــای باالدســتی صنعــت نفــت و گاز را مــورد
مطالعــه قــرار داده اســت و جامعـهی هــدف آن نیــز دو نظــام حقوقــی ایــران و کامــن ال میباشــد؛ بــه
عبــارت دیگــر ،هــم از جهــت موضــوع و هــم جامعــه هــدف و هــم مســتندات مــورد اشــاره بــا تحقیقــات
صورتگرفتــهی دیگــر دارای تفــاوت میباشــد .تحقیقــات انجامشــده ،تأثیــر تغییــر اوضاعواحــوال
را بــه صــورت عمومــی و فــارغ از نــوع قــرارداد و بیشتــر در قراردادهــای خصوصــی و غیــراداری و
غیرنفتــی بررســی نمودهانــد و جنبــهی تطبیقــی ندارنــد.
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در ایــن تحقیــق در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال هســتیم کــه تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال بــه
عنــوان یــک عــذر قــراردادی در قراردادهــای اداری بــه ویــژه قراردادهــای باالدســتی صنعــت نفــت
و گاز چگونــه مــورد توجــه قــرار میگیــرد و چــه آثــار و ضمانــت اجراهایــی دارد و تفاوتهــای
ایــن عــذر قــراردادی در قراردادهــای مــورد مطالعــه ،نســبت بــه قراردادهــای عمومی(غیــراداری و
غیرنفتــی) از منظــر مفهــوم و مبنــا ،اوصــاف و ویژگیهــا و آثــار و ضمانــت اجراهــا چیســت؟ ســؤاالت
دیگــری نیــز ممکــن اســت در ایــن تحقیــق مطــرح گــردد از جملــه اینکــه نظریــه تغییــر بنیادیــن
اوضاعواحــوال در هــر یــک از دو نظــام حقوقــی ایــران و کامــن ال ،چگونــه بــه رســمیت شــناخته شــده
اســت؟ فرضیـهی اصلــی ایــن تحقیــق آن اســت کــه قراردادهــای باالدســتی نفتــی بــه عنــوان یکــی از
انــواع قراردادهــای دولتــی و اداری ،دارای ویژگیهــا و آثــار و احــکام خاصــی از جملــه دولتــی بــودن،
نیازمنــدی بــه ســرمایهی فــراوان ،بلندمــدت بــودن ،آمیختگــی بــا ریســکها و خطــرات بالقــوه و
بالفعــل گوناگــون ،بینالمللــی بــودن صنعــت نفــت و گاز و فعالیــت بازیگــران فراملــی ،دارا بــودن ابعــاد
سیاســی ،اقتصــادی ،حقوقــی ،اجتماعــی ،فنــی ،مالــی ،زیســتمحیطی و  ...بــوده کــه ایــن اوصــاف
میطلبــد کــه آثــار و ضمانــت اجــرای تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال نیــز در قــرارداد نســبت بــه
ســایر قراردادهــا متفــاوت باشــد و اصــل بــر مدیریــت ریسـکها و خطــرات و ادامـهی حیــات قــرارداد
در مــدت زمــان مــورد توافــق ،مگــر در صــورت عــدم امــکان ادامــهی قــرارداد یــا زیانبــار بــودن
آن بــرای طرفیــن قــرارداد باشــد .فرضی ـهی فرعــی تحقیــق آن اســت کــه نظری ـهی تغییــر بنیادیــن
اوضاعواحــوال در دو نظــام حقوقــی ایــران و کامــن ال بــه رســمیت شــناخته شــده و در قراردادهــای
منعقــده در ایــن دو نظــام حقوقــی در صــورت وقــوع تغییــر و تحــوالت بنیادیــن و اساســی نســبت بــه
زمــان انعقــاد قــرارداد ،میتــوان ضمانــت اجراهــای ایــن نظریــه را در آن قــرارداد اعمــال نمــود.
بــرای پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق ،عــاوه بــر بررســی دو نظــام حقوقــی مــورد مطالعــه ،مفــاد
قراردادهــای نفتــی باالدســتی منعقدشــده یــا قراردادهــای اســتاندارد و همســان موجــود در آنهــا را
بررســی نمودهایــم .روش جم ـعآوری مطالــب ،کتابخان ـهای بــوده اســت و بیشتــر از کتــب و مقــاالت
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 ویژگیهــا و آثــار و ضمانــت
اجراهــای تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال ســازماندهی شــده اســت.
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تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای باالدســتی
صنعــت نفــت و گاز :مطالعه موردی حقوق ایران و کامن ال

گفتــار اول :تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال در قراردادهای باالدســتی
نفت و گاز
امــروزه نمیتــوان نقــش نفــت و گاز را بــه عنــوان دو كاالی ارزشــمند در اتخــاذ مواضــع سیاســی و
جناحبنــدی کشــورها در روابــط بینالمللــی 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
ایــن زمــان ســبب میگــردد قــرارداد دســتخوش تغییــرات اوضاعواحــوال در جنبههــای مختلــف در
ابعــاد داخلــی و خارجــی گــردد؛ در نتیجــه ،تغییــرات بنیادیــن اوضاعواحــوال در بســتر زمــان ممکــن
اســت ســبب بــه هــم خــوردن تعــادل و تــوازن قــرارداد شــده و حقــوق و تعهــدات طرفیــن قــرارداد
را تحتالشــعاع قــرار دهــد .بــرای مدیریــت حقوقــی ایــن موضــوع و جلوگیــری از آثــار مخــرب تغییــر
بنیادیــن اوضاعواحــوال 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 اوضاعواحــوال در کنــار شــروط دیگــر ماننــد فــورس مــاژور در قراردادهــای نفتــی گنجانــده
میشــود 2کــه بــر اســاس آن در صــورت تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال ،ضمانــت اجراهــای مــورد
3
توافــق طرفیــن از جملــه تعدیــل قــرارداد و مذاکــره مجــدد قــراردادی اعمــال میشــود.
در بســیاری از قراردادهــای نفتــی منعقدشــده در کشــورهای تابــع نظــام حقوقی کامــن ال و همچنین
قراردادهــای مــدل و اســتاندارد ،موضــوع تغییــر اوضاعواحــوال بــه صــورت مــوردی یــا کلــی و مســتقیم
یــا غیرمســتقیم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .مــاده  10.9قــرارداد مشــارکت در تولیــد بیــن شــرکت
انگلیســی ( )Kosmosو دولــت کامــرون نیــز مقــرر نمــوده اســت ،چنانکــه تغییراتــی در شــرایط ایجــاد
گــردد کــه ایجــاد تغییــر در برنامــه کاری ســاالنه و بودجــه مربوطــه را الزامیســازد ،کارفرمــا میتوانــد
اصالحــات و تغییــرات مــورد نیــاز را اعمــال نمایــد .بنــد  Gمــاده  12.2قــرارداد اســتاندارد صنعــت نفــت
و گاز فراســاحلی انگلســتان  2019تغییــر در قوانیــن ،مقــررات و دســتورالعملها را در ســطح ایــاالت یــا
 .1موحد ،محمدعلی ،نفت ما و مسائل حقوقی آن ،تهران :انتشارات خوارزمی ،1357 ،ص .16

 .2عسکری ،سامان،هادی احتشامی ،مقایسه نظریه عقیم شدن قرارداد با نظریات قوه قاهره ،تغییر اوضاعواحوال و
دشواری اجرای قرارداد ،مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،بهار و تابستان  ،1395دوره  ،8شماره  ،14ص .169

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

باالدستی صنعت نفت و گاز از منظر حقوق و اخالق ،مجله پژوهشهای اخالقی ،دوره  ،9شماره  ،1397 ،2ص .132
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فــدرال از مصادیــق فــورس مــاژور قــرار داده اســت .مــاده  18.3قــرارداد مذکــور همچنیــن مقــرر نمــوده
اســت در صــورت بــروز هرگونــه تغییــر در قانــون حاکــم ،مقــررات و ضوابــط حاکــم بــر قــرارداد کــه
موجــب کاهــش یــا افزایــش هزینــه اجــرای شــرح کار قــرارداد بــرای کارفرمــا میشــود ،بایــد حســب
توافــق طرفیــن قــرارداد اصــاح یــا تعدیــل شــود.
مــاده  17.10قــرارداد مــدل مشــارکت در تولیــد هنــد  2010در خصــوص تغییــر قوانیــن و مقــررات
هنــد و تأثیــر آن بــر منافــع اقتصــادی طرفیــن قــرارداد مقــرر نمــوده اســت کــه هرگونــه تغییــر قوانیــن
و مقــررات و ضوابــط هنــد مربــوط بــه مالیــات بــر درآمــد یــا ســایر مالیاتهــای شــرکتی ،مالیــات
بــر واردات و صــادرات ،هزینههــای گمرکــی یــا هرگونــه هزین ـهی مالــی دیگــر کــه منجــر بــه تغییــر
اساســی در عوایــد اقتصــادی قــرارداد بــرای طرفیــن بعــد از انعقــاد قــرارداد میشــود ،بایــد فــوراً توســط
طرفیــن بــر اســاس حســن نیــت مــورد مذاکــره و تصمیمگیــری قــرار گیــرد و در جهــت حفــظ منافــع
طرفیــن قــرارداد ،تعدیــل و اصــاح الزم صــورت پذیــرد.
مــاده  5.6قــرارداد اجــاره ایالــت اکالهمــا آمریــکا بــه بیــان حالتــی پرداختــه اســت کــه شــرایط
خارقالعــاده کــه از ســوی طرفیــن قــرارداد پیشبینــی نشــده بــر قــرارداد تحمیــل شــود .در ایــن
قــرارداد بیــان شــده اســت کــه در صــورت وقــوع شــرایط و اوضاعواحــوال خارقالعــادهای کــه در
برنامــه کاری ســاالنه پیشبینــی نشــده اســت و نیازمنــد اقــدام فــوری باشــد ،اجارهکننــده بایــد
تمامیاقدامــات مهــم و مناســب و مــورد نیــاز بــرای دســتیابی بــه اهــداف قــرارداد را انجــام داده و
هزینههــای ایجادشــده بــه واســطهی ایــن تغییــرات اوضاعواحــوال بایــد مــورد نظــر و محاســبه قــرار
گیــرد .اجارهدهنــده بایــد در جریــان تمامیتغییــرات صورتگرفتــه در قــرارداد بــه واســطه مدیریــت
ایــن اوضاعواحــوال قــرار گیــرد.
مــاده  30.2قــرارداد مــدل مشــارکت در تولیــد اوگانــدا در خصــوص تغییــر قوانیــن و مقــررات در
کشــور اوگانــدا پــس از تاریــخ انعقــاد قــرارداد ،طرفیــن را ملــزم میکنــد چنانچــه پــس از انعقــاد
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 ،دارنــدهی مجــوز بایــد ظــرف زمــان 36
مــا ِه تقویمـیاز 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
توافــق مذاکــره نماینــد .مــاده  15.1.6مــدل قــراردادی خریدوفــروش گاز طبیعــی انگلســتان 2015
بــه شــرایط و اوضاعواحــوال خاصــی اشــاره نمــوده اســت کــه طــرف قــرارداد متحمــل میشــود و
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ایــن تغییــرات ،موقعیــت مالــی طــرف قــرارداد را نســبت بــه ابتــدای قــرارداد تحــت تأثیــر منفــی قــرار
میدهــد و مانــع انجــام تعهــدات مالــی قــراردادی از ســوی وی میشــود و بــر ضــرورت مدیریــت ایــن
تغییــرات از ســوی طرفیــن قــرارداد جهــت جلوگیــری از تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن جایــگاه طــرف
قــرارداد از لحــاظ مالــی تأکیــد مینمایــد.
در نظــام حقوقــی ایــران ،در قراردادهــای بیــع متقابــل نفتــی ،بــه دلیــل ســاختار مشــخص ایــن
نــوع قراردادهــا ،معمــوالً شــرح کار مشــخصی وجــود دارد .بــا ایــن حــال در برخــی مــوارد بــه علــت
ایجــاد و وقــوع برخــی تغییــرات ،بــه مذاکــرهی مجــدد طرفیــن نیــاز میباشــد؛ مث ـ ً
ا بــا اینکــه در
قراردادهــای باالدســتی یــک طــرح جامــع توســعهی اولیــه وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه آن اطالعــات
اولیــهی مخــزن تعییــن میشــود ،بــا ایــن حــال بــر اســاس مشــخصات میــدان و نــوع ســنگها و
شــرایط زمینشناســی اطالعــات دقیقتــری در طــول دوره بــه دســت میآیــد کــه بــرای اصــاح
طــرح جامــع نیــاز بــه انعطــاف قــراردادی دارد و وجــود شــرط مذاکــرهی مجــدد قــراردادی میتوانــد
1
ایــن قابلیــت را در قــرارداد ایجــاد نمایــد.
بررســی مصادیــق مختلــف قراردادهــای نفتــی باالدســتی در دو نظــام حقوقــی کامــن ال و ایــران
نشــان میدهــد کــه در ایــن قراردادهــا عــرف بــر آن اســت کــه نســبت بــه تأثیــر تغییــر اوضاعواحــوال
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 صرف ـاً تغییــر اوضاعواحوالــی کــه جنب ـهی 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
و ویژگیهــای خــاص قراردادهــای نفتــی بــه خصــوص در بخــش باالدســتی و حقــوق نفــت و گاز
برمیگــردد کــه ویژگیهایــی چــون بلندمــدت بــودن و حجــم عظیــم فعالیتهــای فنــی ،مهندســی،
پیوســتگی و زنجیــرهای بــودن مراحــل اکتشــاف ،توســعه ،تولیــد ،گســتردگی و تنــوع فعالیتهــا در
هــر کــدام از ایــن مراحــل و نیــز عامــل ســرمایهگذاری خارجــی ســبب میگــردد کــه مــواردی ماننــد
تغییــر اوضاعواحــوال در ابعــاد مختلــف کــه حیــات قــرارداد و حقــوق و تعهــدات طرفیــن را بــه صــورت
مســتقیم یــا غیرمســتقیم تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،از طریــق مکانیس ـمهای مقررشــده در قــرارداد
ماننــد طــرح موضــوع در کمیتــه مشــترک مدیریتــی 2یــا گــروه مدیریتــی یــا هیئــت کارشناســی در
 .1شافع ،میرشهبیز ،فتحالله رحیمی ،دگردیسی و تکامل مرحلهای قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل در بستر
حقوق ایران ،دانش حسابرسی ،بهار  ،1394دوره  ،14شماره  ،58ص .56

2-Joint management committee
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ابعــاد مختلــف فنــی ،اقتصــادی ،حقوقــی و مالــی مدیریــت شــود و از طریــق تعدیــل ،اصــاح ،مذاکــره
مجــدد یــا ابزارهــای حقوقــی دیگــر هــم از توقــف فعالیتهــا در بخشهــای مختلــف باالدســتی
ممانعــت گــردد و هــم از تحمیــل آثــار زیانبــار تغییــرات اوضاعواحــوال بــر قــرارداد و حقــوق و
تعهــدات طرفیــن قــرارداد جلوگیــری و ریس ـکهای تغییــر اوضاعواحــوال بیــن طرفیــن قــرارداد بــه
2
طــور عادالنــه توزیــع ،تســهیم و تخصیــص 1داده شــود.

گفتــار دوم :ویژگیهــا و اوصــاف تغییــرات در نظریــه تغییــر
بنیادیــن اوضاعواحــوال
مشــخصاتی کــه از اینگونــه قراردادهــا در قوانیــن و مقــررات مختلــف اداری ذکــر شــده و همچنیــن
در ســایهی حــوادث ،اتفاقــات ،شــرایط و اوضاعواحوالــی کــه ســبب ایجــاد تغییــر بنیادیــن در وضعیــت
قــرارداد و بــروز وقفــه یــا تأخیــر یــا مشــکل بنیادیــن و اساســی در اجــرای تعهــدات از ســوی متعهــد
میشــوند ،بایــد ویژگیهایــی داشــته باشــند تــا بتــوان آنهــا را از مصادیــق ایــن عــذر قــراردادی
دانســت؛ مهمتریــن ایــن ویژگیهــا از قــرار زیــر میباشــند:
الف .تغییرات باید اساسی و بنیادین باشد.
3
ب .تغییرات غیرمترقبه و غیرقابلپیشبینی باشد.
4
ج .تغییرات غیرقابل اجتناب و غیرقابل دفع باشد.
د .تغییرات خارج از اراده و خواست طرفین قرارداد باشد.

بند اول :اساسی و بنیادین بودن تغییرات
طرفیــن قراردادهــای نفتــی ،معمــوالً بــر اســاس تغییــرات معمــول و متــداول در قیمــت کاال و
خدمــات موضــوع قــرارداد ،نــرخ تــورم ،هزینههــای تولیــد ،عــوارض ،مالیــات ،هزینههــای گمــرک و
1-Risk allocation, sharing

 .2ابراهیمی ،سید نصرالله و فرخ جواندل جانانلو ،مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بینالمللی نفت ،مطالعات
حقوق انرژی ،بهار و تابستان  ،1394دوره  ،1شماره  ،1ص .21
 .3السنهوری ،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, Unmöglichkeit, 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

73

تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای باالدســتی
صنعــت نفــت و گاز :مطالعه موردی حقوق ایران و کامن ال

واردات و صــادرات ،نظــام حقوقــی ،سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی کشــور محــل اجــرای عملیــات نفتــی،
موانــع و مشــکالت و ریســکهای بالقــوه و بالفعــل در اجــرای قــرارداد ،دسترســی بــه بــازار جهــت
فــروش نفــت و گاز و فرآوردههــای مربوطــه ،تکنولــوژی ،نیــروی انســانی ،مالکیــت فکــری ،دسترســی
بــه منابــع مالــی و ســرمایهی مــورد نیــاز و تأمیــن مالــی ،نظــام وثائــق و تضمینــات و ســایر شــرایط
الزم جهــت اجــرای موفــق قــرارداد ،اقــدام بــه انعقــاد قــرارداد مینماینــد 1.حــال چنانچــه در مقــام
اجــرای قــرارداد ،تغییــرات متعــارف و معمــول و متناســب بــا پیشبینیهــای صورتگرفتــه بــه وقــوع
بپیونــدد و اســباب ســختی و مشــقت بــرای متعهــد عــادی و معمولــی و قابــل تحمــل گــردد و خســارات
وارده بــر ایــن اســاس ناچیــز و قابــل اغمــاض باشــد ،در ایــن صــورت نمیتــوان متعهــد را از اجــرای
تعهــد معــاف نمــود؛ زیــرا در فعالیتهــای اقتصــادی هــدف اصلــی طرفیــن کســب ســود اســت و وجــود
خســارت و ضــرر متعــارف در ایــن فعالیتهــا محتمــل و قابــل انتظــار میباشــد ولــی چنانچــه
ایــن تغییــرات آنقــدر اساســی و بنیادیــن باشــد کــه از میــزان متعــارف و قابــل پیشبینــی آن خــارج
گشــته و فراتــر رود و وضعیــت و اوضاعواحــوال قــرارداد در شــرایط جدیــد کامـ ً
ا متفــاوت بــا شــرایط
و اوضاعواحــوال مــورد انتظــار و مــورد توافــق طرفیــن قــرارداد در هنــگام انعقــاد قــرارداد باشــد،
میتــوان ادعــا نمــود ایــن تغییــر فاحــش و بنیادیــن اوضاعواحــوال قــرارداد ســبب بــه هــم خــوردن
تــوازن و تعــادل قــرارداد میشــود و در عــرف خــاص قــراردادی قابــل مســامحه و اغمــاض نبــوده و
چنانچــه طرفیــن قــرارداد از ابتــدا نســبت بــه ایــن تغییــرات بنیادیــن اطــاع داشــتند ،ممکــن بــود
2
خــود را ملتــزم بــه چنیــن قــراردادی ننماینــد.
بنابرایــن بــر اســاس شــرط مذکــور ،جهــت توجیــه قانونــی اســتناد بــه نظریــه تغییــر بنیادیــن
اوضاعواحــوال ،شــرایط و تغییــرات ایجادشــده بایــد بنیادیــن و اساســی بــوده و تأثیــرات شــگرفی بــر
حقــوق و تکالیــف قــراردادی و غیرقــراردادی طرفیــن داشــته و موازنــه و تعــادل منافــع قــراردادی را بــه
هــم زنــد و ارزشهــای زمــان عقــد را از ثبــات بینــدازد؛ بنابرایــن هــر حادثــه یــا تغییــری کــه واجــد
3
ویژگــی مزبــور نباشــد ،نمیتــوان از مصادیــق تغییــرات موضــوع دکتریــن یادشــده دانســت.

1-Lindstrm, N. “Changed Circumstances and Hardship in the International Sale of Goods,” Nordic Journal
of Commercial Law, No. 1, 2006, p. 34

 .2صادقیمقدم ،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 غیرقابلپیشبینی بودن تغییرات
حــوادث موضــوع ایــن دکتریــن بایــد غیرمترقبــه باشــد و نوعـاً انســان متعــارف احتمــال وقــوع آن
را در آینــده ندهــد و بــه طــور متعــارف و منطقــی و معقــول بــروز تغییــرات محتمــل نباشــد؛ بنابرایــن
رخ دادن حوادثــی کــه بــرای طرفیــن قــرارداد محتمــل بــوده و عــرف بــه آن توجــه نمــوده اســت
و بــرای متعاملیــن در هنــگام انعقــاد قــرارداد دور از انتظــار و بعیــد نباشــد ،نمیتوانــد تأثیــری در
روابــط قــراردادی طرفیــن داشــته باشــد .بــر ایــن اســاس ،بــرای اینکــه اتفاقــی غیرقابلپیشبینــی
تلقــی شــود و عامــل موجهــی بــرای اســتناد بــه نظری ـهی تغییــر اوضاعواحــوال باشــد ،آن حادثــه یــا
شــرایط یــا اوضاعواحــوال خــاص بایــد قابلیــت پیشبینــی نداشــته باشــد و خــارج از حیط ـهی اقتــدار
و کنتــرل و بــدون ارتــکاب تقصیــر از طــرف کســی باشــد کــه بــه ایــن نظریــه اســتناد مینمایــد و
متعاقدیــن در هنــگام انعقــاد قــرارداد ،بــروز چنیــن اتفاقــات و تغییراتــی را پیشبینــی نکــرده و وقــوع
آن بــرای طرفیــن غیرقابلتصــور باشــد .قابلیــت پیشبینــی حادثــه بــا در نظــر گرفتــن اطالعــات و
موقعیــت و شــرایط اســتنادکننده بــه شــرط غیرقابلپیشبینــی بــودن حادثــه ســنجیده و بررســی
میشــود؛ 1بــه عنــوان مثــال در پرونــدهی دعــاوی بیــن ایــران و ایــاالت متحــده آمریــکا ،دیــوان داوری
در مــورد قابــل پیشبینــی بــودن اوضاعواحــوال ایجادشــده در ایــران ،مقــرر داشــت :انســان منطقــی و
متعــارف در وضعیــت طرفیــن قــرارداد نمیتوانســت پیشبینــی کنــد کــه روابــط ایران-ایــاالت متحــده
آمریــکا بــه حــدی از وخامــت برســد کــه منجــر بــه قطــع کامــل روابــط اقتصــادی و دیپلماتیــک گــردد
2
و باعــث خاتم ـهی رابط ـهی قــراردادی گــردد.
یکــی از چالشهــای مهــم موجــود در قراردادهــای نفتــی ایــران در ســالهای اخیــر ،تحریمهــای
بینالمللــی اســت کــه بــر صنعــت نفــت و گاز تحمیــل شــده و موانــع و محدودیتهــای زیــادی را در
ارتبــاط بــا اجــرای قراردادهــا در ایــن صنعــت پیــش آورده اســت .مهمتریــن نکتــه در ایــن ارتبــاط آن
اســت کــه شــرکتهای بینالمللــی در مرحل ـهی اجــرای تعهــدات ،بــا اســتناد بــه اعمــال تحریمهــا و
وقــوع شــرایط فــورس مــاژور یــا تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال ،منطقـهی قــراردادی را تــرک نمــوده و
بــا اســتناد بــه ایــن دو عــذر قــراردادی از انجــام تعهــدات خــودداری مینماینــد .حــال آنکــه 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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بــه لــزوم تحقــق و احــراز شــرط غیرقابلپیشبینــی بــودن وقــوع حادثــه موجــب فــورس مــاژور یــا
تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال و در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه صنعــت نفــت و گاز ایــران همــواره
یکــی از صنایــع مــورد طمــع کشــورهای خارجــی جهــت اعمــال تحریــم و فشــار اقتصــادی بــوده و
امــکان تحریــم ایــن صنعــت بــه ویــژه از ســال  2009بــه بعــد (اعمــال تحریــم مســتقیم علیــه صنعــت
نفــت و گاز ایــران) همــواره متصــور و قابــل پیشبینــی میباشــد ،تحقــق شــرط ذکرشــده و بــه تبــع
آن ،امــکان معافیــت شــرکتهای طــرف قــرارداد از مســئولیت قــراردادی بــا اســتناد بــه فــورس مــاژور
یــا تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال بــا خدش ـهی جــدی روبــرو میباشــد ،لــذا بــا توجــه بــه اســتدالل
صورتگرفتــه و بــه دلیــل اینکــه بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی ،اعمــال تحریمهــای گســتردهتر
علیــه ایــران قابــل پیشبینــی بــه نظــر میرســد پیشــنهاد میگــردد ،تحریــم را جــزء مصادیــق فــورس
مــاژور قــرار ندهیــم؛ بلکــه بــه عنــوان ریســک قــراردادی در نظــر بگیریــم و توزیــع ایــن ریســک در
1
مــورد طرفیــن عادالنــه و منصفانــه باشــد .بــه نحــوی کــه هیــچ طــرف قربانــی نشــود.

بند سوم :غیرقابل دفع و غیرقابل اجتناب بودن تغییرات
چنانچــه طرفیــن قــرارداد خواهــان اســتناد بــه نظری ـهی تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال باشــند،
بایــد ثابــت نماینــد عــدم انجــام تعهــدات قــراردادی ناشــی از تغییــر اوضاعواحــوال و شــرایط بــه علــت
رخ دادن واقعـهای 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
پیشآمــده بایــد تــاش معقــول و متعــارف خــود را بــه کار گیــرد و حتیاالمــکان جلــوی وقــوع حادثــه
را بگیــرد و از وقــوع آن ممانعــت ورزد .در مــورد دوم متعهــد بایــد خــود را در معــرض وقــوع حادثــه
2
قــرار ندهــد و از حادثــه دوری گزینــد تــا بتوانــد بــه تعهــد خــود عمــل نمایــد.
در حکــم صــادره در پرونــدهی نفتــی طرحشــده بیــن پیمانــکاران آمریکایــی و شــرکت ملــی نفــت
ایــران نیــز بــه ضابط ـهی غیرقابــل مقاومــت و کنتــرل بــودن حادثــه اشــاره شــده اســت .در بخشــی
از رأی صــادره آمــده اســت« :دیــوان داوری ایــن مطلــب را تأییــد میکنــد کــه اقــدام پیمانــکاران
آمریکایــی در متوقــف ســاختن کار و تــرک کشــور ایــران در اواخــر ســال  1978توجیهپذیــر میباشــد،
 .1ابراهیمی ،سید نصرالله و شادی اویارحسین ،آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بینالمللی از منظر فورس ماژور ،دو
فصلنامه دانش حقوق مدنی ،دوره  ،1شماره  ،1391 ،2ص .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

76

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــــاره هشتم  /پاییز 1400

...محیــط کار و فعالیــت در ایــران در آن موقــع ،امــکان ادامـهی پــروژه و طــرح را غیرعملــی ســاخته بــود
و شــرایط ایجادشــده بــه وضــوح خــارج از قــدرت کنتــرل طرفیــن قــرارداد بــوده و آنهــا نمیتوانســتند
شــرایط مذکــور را پیشبینــی یــا از آن جلوگیــری نماینــد ».در ایــن رأی ،مجموعــهی شــرایط و
اوضاعواحــوال ایجادشــده پــس از انعقــاد قــرارداد و تأثیــری کــه بــر حیــات قــرارداد داشــتهاند در
1
رســیدگی و تصمیمگیــری مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــر مبنــای آن اتخــاذ تصمیــم شــده اســت.

بند چهارم :خارجی بودن تغییرات
شــرایط و حوادثــی کــه اوضاعواحــوال زمــان انعقــاد عقــد را دگرگــون و متحــول میســازد ،بایــد
خــارج از اراده و خواســت متعهــد قــراردادی و دامنــهی مســئولیت وی بــوده و خارجــی باشــد .بــر
ایــن اســاس در مــواردی کــه حادث ـهی خارجــی قابــل انتســاب بــه متعهــد باشــد ،نمیتــوان حادثــه و
تغییــرات ایجادشــده را موجبــی بــرای اجــرای دکتریــن تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال دانســت .لــذا
چنانچــه 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،
نمیتوانــد از انجــام تعهــد معــاف گــردد .بــر اســاس ایــن شــرط کــه در مــاده  227قانــون مدنــی
بــا قیــد « ...کــه نتوانــد ثابــت نمایــد کــه عــدم انجــام بــه واســطهی علــت خارجــی بــوده اســت کــه
نمیتــوان بــه او مربــوط نمــود» مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت .اگــر دلیــل عــدم انجــام تعهــد
قــراردادی بــه نحــوی قابــل انتســاب بــه متعهــد قــرارداد باشــد و ایــن شــخص در ایجــاد علــت مذکــور
نقــش داشــته باشــد ،ماننــد مــوردی کــه در قــراردادی ،وظیف ـهی اخــذ مجــوز واردات تجهیــزات الزم
بــرای ایفــای قــرارداد بــر عهــدهی متعهــد گذاشــته شــده و وی موفــق بــه اخــذ مجــوز مــورد نیــاز در
مهلــت زمانــی مقــرر نمیگــردد ،در ایــن صــورت ایــن شــخص نمیتوانــد از طــرف دیگــر قــرارداد بــه
اســتناد تأخیــر در اجــرای تعهــدات قــراردادی کــه ناشــی از ناتوانــی یــا ســهلانگاری خــود وی در انجــام
تعهــد بــوده اســت ،تقاضــای خســارت نمایــد.
در ایــن شــرط ،مــاک خارجــی بــودن در مقابــل داخلــی بــودن قــرار نــدارد و مفهــوم و مــراد
از خارجــی بــودن بــر اســاس نظــر اکثــر حقوقدانــان ،عــدم قابلیــت انتســاب حادثــه بــه متعهــد در
عــرف میباشــد .ایــن شــرط در مــاده  1148فرانســه در خصــوص شــرایط حادثــه فــورس مــاژور کــه
بــا تغییــر اوضاعواحــوال از نظــر شــرایط حــوادث تشــکیلدهنده شــباهت کامــل دارد ،بــه رســمیت
”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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شــناخته شــده اســت .در حقــوق کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا و ژاپــن نیــز ایــن شــرط ،شــرط
اعمــال نظریههــای غیرعملــی شــدن تجــاری و تغییــر اوضاعواحــوال دانســته شــده اســت 1.بــا توجــه
بــه اســتداللهای ذکــر شــده ،در نظریــهی تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال ،اســتنادکننده بــه ایــن
دکتریــن ،نبایــد در اجــرای تعهــد خــود تأخیــر یــا خلــف وعــده نمــوده باشــد و اتفــاق و واقعــهی
مزبــور نبایــد در دورهی تأخیــر یــا خلــف وعــدهی وی رخ دهــد؛ زیــرا در قراردادهــا اصــل بــر حســن
نیــت طرفیــن قــرارداد میباشــد و اینکــه یکــی از طرفیــن بــه تعهــدات قــراردادی خــود عمــل
ننمــوده و در همیــن اثنــا اوضاعواحــوال حاکــم بــر قــرارداد تغییــر بنیادیــن نمــوده و تعــادل و تــوازن
اقتصــادی قــراردادی بــر اثــر ایــن تغییــرات بــه هــم خــورده اســت و خواهــان اســتناد بــه نظری ـهی
2
تغییــر اوضاعواحــوال میباشــد ،مغایــر بــا اصــل حســن نیــت طرفیــن در اجــرای قــرارداد میباشــد.

گفتــار ســوم :آثــار و ضمانت اجراهــای تغییــر بنیادیــن اوضاعواحوال
در قراردادهای باالدســتی نفت و گاز
پــس از بــروز تغییــرات بنیادیــن اوضاعواحــوال حاکــم بــر قــرارداد ،ایــن تغییــرات ،آثــار و ضمانــت
اجراهایــی بــر حیــات قــرارداد ،حقــوق ،مســئولیتها و تعهــدات طرفیــن خواهــد داشــت .ویژگیهــای
خــاص قراردادهــای باالدســتی از جملــه در ارتبــاط بــا ماهیــت فعالیتهــا و دورهی طوالنیمــدت
قــرارداد و اســتمرار تعهــدات طرفیــن در ایــن دورهی زمانــی ســبب میگــردد ضمانــت اجراهــای
تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال در ایــن قراردادهــا متفــاوت بــا قراردادهــای دیگــر تجــاری بینالمللــی
و قراردادهــای عمومیغیرنفتــی و حتــی قراردادهــای بخــش پاییندســتی 3نفتــی باشــد .بررســی
مفــاد قراردادهــای نفتــی تنظیمشــده در هــر دو نظــام حقوقــی کامــن ال در انگلســتان و آمریــکا و نظــام
حقوقــی ایــران نشــان میدهــد ،در قراردادهــای باالدســتی نفــت و گاز تــاش طرفیــن قــرارداد بــر
مدیریــت آثــار تغییــر اوضاعواحــوال از طریــق پیشبینــی مکانیس ـمهای داخلــی قــراردادی و پرهیــز
از خاتمــه یــا فســخ قــرارداد بــه علــت ایــن تغییــرات میباشــد.

 .1امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،جلد یک ،تهران :کتابفروشی 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
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بنــد اول :مدیریــت اوضاعواحــوال از طریــق کمیتــه یــا مراجــع مدیریتــی
پیشبینیشــده در قــرارداد
در اکثــر قراردادهــای نفتــی ایــن امــر پذیرفتــه شــده اســت کــه کلی ـهی عوامــل تأثیرگــذار بــر
قــرارداد کــه در خــال اجــرای قــرارداد ایجــاد میشــود و عمومــاً موضوعــات فنــی و مهندســی،
اقتصــادی ،حقوقــی و قــراردادی اســت ،در مراجــع مشــورتی و تخصصــی کــه از نمایندگان و کارشناســان
طرفیــن تشــکیل میگــردد ،مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و در خصــوص آنهــا رأیگیــری و
1
تصمیمگیــری صــورت پذیــرد .در قــرارداد اســتاندارد فراســاحلی انگلســتان  ،2019کمیتــه دوجانبــه
بــا حضــور نماینــدگان طرفیــن قــرارداد مأموریــت رســیدگی و حــل موضوعــات فنــی و مهندســی و
اقتصــادی ناشــی از اجــرای تعهــدات قــراردادی طرفیــن را بــر عهــده دارد .رأیگیــری در ایــن کمیتــه
کــه بــه تعــداد مســاوی از هــر دو طــرف انتخــاب میشــود ،مبتنــی بــر نظــر اکثریــت میباشــد .از
مهمتریــن مــوارد تصمیمگیــری ایــن کمیتــه ،اظهــار نظــر نســبت بــه ادام ـهی قــرارداد یــا خاتم ـهی
آن در صــورت وقــوع تغییــرات و اوضاعواحــوال دگرگونکننــده قــرارداد ماننــد تخریــب کامــل و از
رده خــارج شــدن مخــزن یــا میــدان موضــوع قــرارداد براثــر وقــوع عواملــی ماننــد ســیل ،طوفــان،
زلزلــه یــا ســایر عوامــل مخــرب میباشــد .در قــرارداد بیــع متقابــل میــدان نفتــی آذر ،در مــاده
 ،17کمیتــه مدیریــت مشــترک 2پیشبینــی شــده اســت کــه بــر اســاس ایــن مــاده ،شــرکت ملــی
نفــت ایــران 3و پیمانــکار متعهــد شــدهاند حداکثــر  30روز از تاریــخ الزماالجــرا 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 برنامـهی
توســعهی اصلــی ارائهشــده توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران یــا پیمانــکار طبــق بنــد  18.3از قــرارداد
و پایــش ،نظــارت ،کنتــرل و نظــارت بــر عملیــات توســعه از جنبههــای فنــی ،مالــی ،عملیاتــی ،تجــاری
و مدیریتــی و اطمینــان از انطبــاق انجــام عملیــات توســعه بــا برنامــهی کاری و بودجــهای پــروژه و
اینکــه ایــن برنامههــا بــه درســتی در جهــت دســتیابی بــه اهــداف عملیــات توســعه انجــام میشــود
و تأثیــر تغییــرات ایجادشــده بــر برنامـهی اولیـهی توســعهی میــدان میباشــد .فرآینــد شــکلی تشــکیل
جلســات ،تصمیمگیــری و اجــرای تصمیمــات نیــز در ادام ـهی مــاده  17ذکــر شــده اســت؛ در مــاده
 17قــرارداد خدمــت میــدان نفتــی سوســنگرد ،نیــز همیــن ســاختار مدیریتــی پیشبینــی شــده اســت.

1-Reciprocal commite
(2-JOINT MANAGEMENT COMMITTEE (JMC
3-NIOC
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در پیشنویــس قــرارداد IPC 1نیــز کمیتــه رهبــری یــا راهبــری 2قــرارداد پیشبینــی شــده اســت .در
مقدم ـهی ایــن قــرارداد در تعریــف ایــن کمیتــه آمــده اســت :بــه معنــی کمیتــه متشــکل از اعضــای
برابــر طرفیــن قــرارداد اســت کــه توســط طرفیــن ایجــاد میشــود تــا پایــش و نظــارت بــر اجــرای
عملیــات اکتشــاف ،ارزیابــی ،عملیــات توســعه و تولیــد در منطق ـهی قــرارداد و یــا میــدان ،مطابــق بــا
برنام ـهی اکتشــاف و/یــا برنام ـهی توســعه و تولیــد و برنامــه و بودج ـهی ســاالنه مربــوط بــه توســعه و
تولیــد و شــرایط و ضوابــط ایــن قــرارداد ،مطابــق مــاده  5را اعمــال نمایــد .در مــاده  2-5کــه بــه بیــان
وظایــف ایــن کمیتــه پرداختــه ،آمــده اســت :کمیتــه راهبــری بایــد بندهــای ایــن قــرارداد را رعایــت
کــرده و عملیــات نفتــی را از نظــر فنــی ،مالــی ،عملیاتــی کنتــرل کنــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد
کــه انجــام عملیــات نفتــی بــا برنام ـهی کاری اکتشــاف و بودجــه ،برنام ـهی کاری ارزیابــی و بودجــه و
برنام ـهی کاری توســعه و بودجــه و تولیــد و بودجــه مطابقــت دارد و بــه ســمت دســتیابی بــه اهــداف
قــرارداد پیــش م ـیرود .بــه طــور کلــی ،نقــش کمیت ـهی راهبــری ،بررســی و تصمیمگیــری در مــورد
کلیــهی مــوارد مرتبــط بــا اجــرای ایــن قــرارداد اســت ،بــه اســتثنای مــوارد دیگــری کــه در ایــن
قــرارداد بــه گونــهای دیگــر پیشبینــی شــده اســت .یکــی از مهمتریــن اختیــارات و وظایــف ایــن
کمیتــه ،راهبــری و مدیریــت تغییــرات و تحــوالت مؤثــر بــر قــرارداد میباشــد کــه از ایــن طریــق
میتــوان بــا اعمــال مدیریــت درونــی قــرارداد ،از فســخ یــا خاتمــه قــرارداد جلوگیــری نمــود.

بند دوم :مذاکرهی مجدد و تعدیل قرارداد
بــا اســتفاده از مکانیســم مذاکــرهی مجــدد قــراردادی ،طرفیــن قــرارداد نفتــی میتواننــد قــرارداد را
مــورد بازبینــی و بررســی مجــدد قــرار داده و ادام ـهی اجــرای آن را امکانپذیــر نماینــد .در مذاکــرهی
مجــدد ،طرفیــن ملــزم میباشــند بــا رعایــت اخــاق و حســن نیــت راه را بــرای ایجــاد توافــق جهــت
حــل مشــکل و خــروج از بنبســت بهوجودآمــده همــوار ســازند .مذاکــرهی مجــدد ممکــن اســت
بــه صــورت شــرط ضمــن عقــد در زمــان انعقــاد قــرارداد درج شــود یــا اینکــه بــه صــورت مســتقل
از قــرارداد ،بــر انجــام آن توافــق شــود .در واقــع مذاکــرهی مجــدد قــرارداد یــک مکانیســم مدیریــت
4
تعارضــات و اختالفــات 3اســت کــه مانــع از انحــال قــرارداد در صــورت تغییــر اوضاعواحــوال میشــود.
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
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تعدیــل قــرارداد نیــز از مکانیسـمهای حقوقــی اســت کــه هــم امــکان اســتمرار حیــات حقوقــی قــرارداد
را فراهــم مینمایــد و از خاتمــهی آن جلوگیــری مینمایــد و التــزام متعهــد قــراردادی را باقــی
میگــذارد و هــم از تحمیــل ضــرر بــر طرفیــن قــرارداد جلوگیــری مینمایــد .تعدیــل قــرارداد بــا
ماهیــت و ویژگــی قراردادهــای بلندمــدت ماننــد قراردادهــای حملونقــل از طریــق دریــا ،قراردادهــای
نفتــی و تجــاری بینالمللــی همخوانــی بیشتــری دارد؛ زیــرا در ایــن قراردادهــا تمایــل و خواســت
1
طرفیــن بــر اســتمرار و ادامـهی قــرارداد و نیــز جلوگیــری از متحمــل شــدن ضــرر و خســارت میباشــد
و تعدیــل قــرارداد در مقایســه بــا نهادهــای حقوقــی دیگــر ماننــد فســخ یــا تعلیــق یــا انحــال قــرارداد
مفیــد و مؤثرتــر و از لحــاظ اقتصــادی و حقوقــی کارآمدتــر میباشــد و برگزیــدن ایــن روش ســبب
میشــود هــم تعــادل و تــوازن اقتصــادی قــرارداد از طریــق جبــران مخــارج و هزینههایــی کــه بــر
عهــده متعهــد اســت ،برقــرار گــردد و هــم بــا رعایــت عدالــت و انصــاف و منافــع طرفیــن قــرارداد،
حیــات قــرارداد اســتمرار یابــد .در قراردادهــای باالدســتی ممکــن اســت بــا گــذر زمــان ،در بخشهــای
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،
حداقــل تعهــدات اکتشــافی ،نظــام مالــی و مالیاتــی حاکــم بــر قــرارداد ،شــرایط زیســتمحیطی،
تغییــرات سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و ســایر تغییــرات از مصادیقــی اســت کــه ضــرورت
تعدیــل قــرارداد در هــر یــک از بخشهــا را موجــه میســازد .در نظــام حقوقــی ایــران ،در قراردادهــای
پیمانــکاری مشــمول شــرایط عمومیپیمــان ،ابالغــی  ،1378تغییــر مقادیــر كار ،قیمتهــای جدیــد
و تعدیــل نــرخ پیمــان پیشبینــی شــده اســت .قراردادهــای پیمانــکاری نفتــی از جملــه قراردادهــای
مشــمول ایــن مقــررات هســتند .امــکان تعدیــل قــرارداد در بســیاری از قراردادهــای نفتــی پیشبینــی
شــده اســت .در بنــد  4مــاده  2قــرارداد امتیــازی بــرای مناطــق ســاحلی پاکســتان مصــوب  ،2009بــه
تعدیــل قــرارداد 2اشــاره 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 بهرهبــرداری قــرارداد ،نســبت بــه انجــام تعدیــل الزم اقــدام خواهــد کــرد.
در مــاده  3141.2-2قانــون مدیریــت منابــع معدنــی آمریــکا  3 ،3000امــکان تعدیــل طــرح اکتشــاف
توســط مقــام مجــاز در صــورت وقــوع شــرایط پیشبینینشــده یــا تغییــرات جغرافیایــی در راســتای
تعدیــل قــرارداد جهــت تنظیــم شــرایط قــرارداد و منطبــق نمــودن آن بــا شــرایط جدیــد فراهــم شــده
اســت .در مــاده  16قــرارداد 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 ،پیشبینــی شــده اســت .در مــاده  4.31ایــن قــرارداد ایــن امــکان
پیشبینــی شــده اســت کــه در صــورت تغییــر قوانیــن و مقــررات کــه منجــر بــه اصــاح ،انحــراف،
معافیــت یــا تعدیــل نســبت بــه قــرارداد گــردد ،قــرارداد مــورد اصــاح و تعدیــل مناســب قــرار خواهــد
گرفــت و ایــن تغییــرات موجبــی بــرای خاتمــه قــرارداد نخواهــد بــود .مــاده  11قــرارداد اســتاندارد
فراســاحلی انگلســتان  2019موضــوع تغییــر قیمــت قــرارداد و تعدیــل ایــن قیمــت را مــورد توجــه قــرار
داده اســت .بــر اســاس فــراز پایانــی مــاده  11ایــن قــرارداد هرگونــه تعدیــل در قیمــت قــرارداد ناشــی
از تغییــرات بایــد بــر اســاس نــرخ متناســب و مبالــغ مقــرر در قــرارداد صــورت پذیــرد و در صــورت
فقــدان نــرخ و مبلــغ مناســب در قــرارداد ،مبلــغ عادالنــه مــورد توافــق طرفیــن بایــد ارزیابــی گــردد.
در قراردادهــای نفتــی ایــران نیــز امــکان تعدیــل قــرارداد در صــورت بــروز تغییــرات پیشبینــی
میگــردد .در مــاده  22.10.Bقــرارداد بیــع متقابــل میــدان نفتــی سوســنگرد ،امــکان تعدیــل قیمــت
قــرارداد بدیــن صــورت پیشبینــی شــده اســت« :در صــورت لــزوم ،متعاقــب تغییــر در هزینههــای
ســرمایهای ،هزینههــای غیرســرمایهای ،هزینههــای بانکــی ،هزینههــای عملیاتــی و ســایر هزینههــای
مرتبــط ،پرداخــت آخریــن اقســاط ســه ماهــه در هــر ســال بازپرداخــت هزینــه منــوط بــه تعدیــل
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  24قــرارداد بیــع متقابــل میــدان نفتــی آذر ،امــکان تعدیــل قــرارداد در خصــوص میــزان
تولیــد مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت .در طــرح پیشنویــس قــرارداد آی پــی ســی نفتــی ،امــکان
تعدیــل اســناد برنامــهی ارزیابــی ،برنامــهی توســعه و تولیــد ،برنامــهی اکتشــاف ،برنامــهی کاری و
بودج ـهای و تعدیــل احتمالــی بازپرداخــت هزینههــای نفــت از ســوی کمیت ـهی راهبــری و کمیت ـهی
مشــترک بهرهبــرداری قــرارداد پیشبینــی شــده اســت .در مــاده  27ایــن قــرارداد پــس از بیــان روش
محاســبهی مالیــات بــر درآمــد شــرکت ،اعــام نمــوده اســت« :اگــر بعــد از تاریــخ الزم بــرای انعقــاد
قــرارداد ،تغییــری در قوانیــن ایــران رخ دهــد کــه مســتلزم تعدیــل محاســبات فــوق اســت ،فرمــول
فــوق بــر ایــن اســاس تنظیــم میشــود تــا در هنــگام اعمــال قانــون فعلــی مالیــات ایــران ،نتیج ـهی
مشــابه محاســبات فــوق حاصــل شــود ».تعدیــل قــرارداد بــر مبنــای تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال،
در حقــوق داخلــی و بینالمللــی و روی ـهی داوری بینالمللــی بــه رســمیت شــناخته شــده اســت؛ بــه
گونــهای کــه میتــوان آن را در زمــرهی قواعــد عمومیقراردادهــا برشــمرد .بــر مبنــای ایــن قاعــده
چنانچــه اجــرای تعهــدات مســتمر قــراردادی ماننــد قراردادهــای نفتــی ،در اثــر وقــوع حــوادث و
اتفاقــات ناگهانــی و پیشبینینشــده و بــر هــم خــوردن تعــادل مالــی ،بــه میــزان زیــادی دشــوار و
پرهزینــه گــردد ،طــرف زیاندیــده میتوانــد تعدیــل قــرارداد را مطالبــه نمایــد.
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بنابرایــن بــا توجــه بــه اســتداللهای صورتگرفتــه ،تعدیــل قــرارداد در صــورت وقــوع تغییــر و
تحــوالت عمــده و بنیادیــن ،بهتریــن روش جهــت تأمیــن منافــع طرفیــن قــرارداد میباشــد کــه همســو
بــا عدالــت توزیعــی 1و تحمیــل هزینههــای ناشــی از تغییــر شــرایط بیــن طرفیــن قــرارداد و پرهیــز
از تحمیــل هزینــه بــر یکــی از طرفیــن قــرارداد میباشــد 2.همانگونــه کــه در مصادیــق ذکرشــده
اشــاره گردیــد ،در بســیاری از قراردادهــای نفتــی در نظــام حقوقــی ایــران و کامــن ال بــه ایــن مهــم
اشــاره شــده اســت و عــاوه بــر درج شــرط امــکان تعدیــل قــرارداد در صــورت لــزوم در قراردادهــای
نفتــی ،امــکان تعدیــل ایــن قراردادهــا از طریــق قانونــی و نمونههایــی از روی ـهی قضایــی و داوری در
3
ایــن خصــوص وجــود دارد.

بند سوم :تعلیق اجرای قرارداد

4

گاهــی تأثیــر و ماهیــت برخــی تغییــرات و اتفاقــات بــر قــرارداد بــه گون ـهای اســت کــه عملیــات
اجرایــی را بــرای مدتــی معلــق نمــوده و بــا وقفــه روبــرو مینمایــد و نمیتــوان در خصــوص مانــدگاری
یــا تأثیــر آنهــا تصمیــم دقیــق و ســریع اتخــاذ نمــود؛ بــه عبــارت دیگــر شــرایط وقــوع ایــن تغییــرات
و بــازهی زمانــی اســتمرار آنهــا بــه گون ـهای اســت کــه حســب حالــت و اوضاعواحــوال بایــد منتظــر
بهبــود ایــن شــرایط یــا رفــع آنهــا مانــد .خاتم ـهی قــرارداد نفتــی در صــورت وقــوع ایــن تغییــرات،
اقدامینادرســت میباشــد؛ زیــرا چــه بســا در دورهای گــذار ایــن حــوادث و تغییــرات خاتمــه یابــد و
موانــع اجــرای تعهــدات طرفیــن از بیــن بــرود .حالتــی را تصــور نماییــد کــه در کشــور میزبــان شــرکت
خارجــی نفتــی در یــک قــرارداد نفتــی امتیــازی 5باالدســتی کــه بــه مدت  25ســال منعقد شــده اســت،
انقــاب سیاســی رخ میدهــد و ایــن انقــاب بــه تغییــر نظــام سیاســی و حاکمیتــی کشــور میزبــان و
6
ایجــاد هرجومــرج و بینظم ـیدر مناطــق مختلــف از جملــه منطق ـهی محــل وقــوع ناحی ـهی قــرارداد
میانجامــد .بدیهــی اســت در ایــن شــرایط تــا اســتقرار کامــل نظــام سیاســی و حاکمیتــی جدیــد،
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

 .3به عنوان مثال میتوان به دعاوی نفتی مرتبط با نظریهی تغییر اوضاعواحوال 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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میگیــرد .مثــال دیگــر شــرایط خــاص بهداشــتی حاصلشــده در ســطح داخلــی و بینالمللــی بــر اثــر
شــیوع ویــروس کرونــا در ســال اخیــر و محدودیتهــای ایجادشــده از ســوی کشــورها جهــت کنتــرل
و پیشــگیری از شــیوع آن ماننــد اعمــال قرنطین ـهی سراســری ،منــع رفتوآمــد بــه کشــوری خــاص،
تنظیــم پروتکلهــای بهداشــتی و وضــع جریمــه بــرای نقــض آنهــا میباشــد کــه تأثیــر شــگرفی بــر
ابعــاد مختلــف تجــارت بینالملــل از جملــه قراردادهــای نفتــی گذاشــته اســت و در بســیاری از مــوارد
ماننـد واردات و صــادرات ،ورود و خــروج نیــروی انســانی ،ســرمایه ،قیمــت نفــت و فرآوردههــای نفتــی،
محدودیتهــای مربــوط بــه حملونقــل بینالمللــی و افزایــش بیــش از حــد انجــام فعالیتهــای
نفتــی و اجرایــی ،قراردادهــای نفتــی را بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم دســتخوش تغییــر و
تحــوالت نمــوده اســت .در ایــن خصــوص نیــز بــا توجــه بــه غیرقابلپیشبینــی بــودن ایــن اپیدم ـیو
تغییــرات شــگرفی کــه در ســطح کشــورها و فعالیتهــای اقتصــادی آنــان داشــته ،خاتم ـهی قــرارداد
بــه صــرف وقــوع ایــن حالــت پذیرفتنــی نبــوده و هزینههــای زیــادی بــر طرفیــن قــرارداد تحمیــل
میکنــد؛ بنابرایــن اصلــح آن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه اقدامــات الزم در خصــوص پیشــگیری از
شــیوع ایــن ویــروس و درمــان بیمــاران مبتالشــده از طریــق ســاخت و تزریــق واکســن ،الــزام بــه رعایت
فاصلهگــذاری اجتماعــی و اســتفاده از ماســک ،اعمــال قرنطینــهی موقــت یــا طوالنیمــدت و ســایر
روشهــای پزشــکی در حــال انجــام میباشــد ،قــرارداد منعقدشــده بــا لحــاظ مــوارد ایمنــی و فنــی ،در
حالــت آمــاده 1نگــه داشــته و تعهــدات طرفیــن تــا بهبــود شــرایط و فراهــم شــدن امــکان ازســرگیری
فعالیتهــا معلــق گــردد .در صــورت تعلیــق قــرارداد ،بایــد اقدامــات الزم جهــت حفــظ تجهیــزات و
تأسیســات پــروژه ،پلمــپ نمــودن چاههــا و جلوگیــری از هــدر رفــت نفــت و گاز و انجــام اقدامــات
تعمیــر و نگهــداری و بهرهبــرداری 2و جلوگیــری از تخریــب تأسیســات صــورت گرفتــه و تمهیــدات
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
در قراردادهــای نفتــی بــه عنــوان مصداقــی از قراردادهــای تجــاری بینالمللــی کــه در معــرض
تغییــر و تحــوالت بنیادیــن و گســترده میباشــد ،اعمــال ضمانــت اجراهــا بایــد متناســب بــا پیشــرفت
پــروژه و عملیــات اجرایــی قــرارداد ،بــرآورد هزینههــای خاتم ـهی قــرارداد ،تحلیــل اقتصــادی اعمــال
ضمانــت اجــرا و شــرایط سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،مالــی ،حقوقــی و زیس ـتمحیطی و تحلیــل
جامــع ریســکی قــرارداد باشــد 3.بــر همیــن مبنــا ،اعطــای حــق فســخ قــرارداد بــه یکــی از طرفیــن
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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و اعمــال و اجــرای ایــن حــق بایــد کام ـ ً
ا حسابشــده و منطبــق بــا منافــع طرفیــن بــوده و صــرف
اعطــای ایــن حــق نبایــد موجبــی بــرای اعمــال آن باشــد .بدیهــی اســت بــا توجــه بــه اینکــه فســخ
قــرارداد حقــی بــوده کــه امــکان اجــرای حــق بــه اراده و خواســت صاحــب حــق بســتگی دارد ،بنابرایــن
طــرف قــرارداد صاحــب حــق میتوانــد بــا تحلیــل و ارزیابــی همــهی جوانــب موضــوع نســبت بــه
اعمــال یــا عــدم اعمــال حــق خــود اقــدام کنــد .در اکثریــت قراردادهــای نفتــی منعقدشــده در نظــام
حقوقــی ایــران و کشــورهای آمریــکا و انگلســتان ،در بخــش مربــوط بــه فــورس مــاژور و حوادثــی کــه
مشــمول آن میشــود ،امــکان تعلیــق قــرارداد در دورهی وقــوع فــورس مــاژور پیشبینــی گردیــده و
مهمتریــن مکانیســم حقوقــی جهــت مدیریــت فــورس مــاژور ،حــوادث ،تغییــر و تحــوالت ناظــر بــر
قــرارداد ،تعلیــق قــرارداد در دورهای مشــخص میباشــد؛ بدیــن صــورت کــه حقــوق و تعهــدات طرفیــن
قــرارداد پــس از وقــوع حــوادث فــورس مــاژور ،بــرای مــدت زمــان مــورد توافــق (مثـ ً
ا  6مــاه) معلــق
میگــردد .در خصــوص تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال نیــز میتــوان چنیــن ضمانــت اجرایــی را
پیشبینــی 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 مختلـف در زمــرهی مصادیــق فــورس مــاژور قــرار نگیــرد و بتــوان از آنهــا بــه عنــوان مصادیــق
تغییــرات بنیادیــن اوضاعواحــوال نــام بــرد ،میتــوان بــا تعلیــق قــرارداد از خاتمــهی زودهنــگام آن
جلوگیری نمود.
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نتیجهگیری
ویژگیهــای منحصربهفــرد قراردادهــای نفتــی باالدســتی خصوصــاً در ارتبــاط بــا ماهیــت
فعالیتهــا و دورهی طوالنــی مــدت قــرارداد و اســتمرار تعهــدات طرفیــن در ایــن دورهی زمانــی
ســبب میگــردد کــه ضمانــت اجراهــای تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال در ایــن قراردادهــا متفــاوت بــا
قراردادهــای خصوصــی دیگــر و قراردادهــای غیــراداری و قراردادهــای تجــاری بینالمللــی و قراردادهــای
عمومیغیرنفتــی و حتــی قراردادهــای بخــش پاییندســتی نفتــی باشــد .بررســی مفــاد قراردادهــای
نفتــی تنظیمشــده در هــر دو نظــام حقوقــی کامــن ال در انگلســتان و آمریــکا و نظــام حقوقــی ایــران
نشــان میدهــد ،در قراردادهــای باالدســتی نفــت و گاز تــاش طرفیــن قــرارداد بــر مدیریــت آثــار
تغییــر اوضاعواحــوال از طریــق پیشبینــی مکانیســمهای داخلــی قــراردادی و پرهیــز از خاتمــه یــا
فســخ قــرارداد بــه علــت ایــن تغییــرات میباشــد؛ بــه عبــارت دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه مــدت زمــان
اجــرای برخــی قراردادهــای نفتــی ماننــد قراردادهــای امتیــازی بــه بیــش از  10تــا  15ســال میرســد،
امــکان وقــوع تغییــرات گوناگــون در اوضاعواحــوال و شــرایط حاکــم بــر قــرارداد امــری بدیهــی و دور
از ذهــن نمیباشــد .بــا توجــه بــه تغییــرات مــداوم شــرایط در ســطح داخلــی و بینالمللــی بــه ویــژه
در بخــش مربــوط بــه انــرژی و صنعــت نفــت و گاز ،امــکان وقــوع تغییــرات فــراوان در شــرایط حاکــم
بــر قــرارداد بــه مــرور زمــان در ایــن بــازهی زمانــی وجــود دارد و وقــوع تغییــرات عمــدهی اقتصــادی،
سیاســی ،حقوقــی ،فنــی ،زیســتمحیطی ،مالــی و مالیاتــی در ایــن دورهی طوالنــی بــه ویــژه در
کشــورهای صاحــب منابــع نفتــی بــوده و عمدت ـاً از کشــورهای در حــال توســعه دور از ذهــن و بعیــد
نمیباشــد .لــذا اعمــال ضمانــت اجراهــای مرســوم در قراردادهــای غیرنفتــی ،چنــدان بــا ماهیــت
و ذات قراردادهــای نفتــی همخوانــی نداشــته و بــرای ایــن قراردادهــا بایــد در وهل ـهی اول از طریــق
پیشبینــی مراجــع درون قــراردادی ماننــد کمیتههــا و مراجــع تخصصــی مدیریــت قــرارداد ،تأثیــر
تغییــر و تحــوالت قــراردادی در جنبههــای مختلــف قــراردادی از جملــه ابعــاد مالــی ،حقوقــی و قانونــی
را تعدیــل نمــود .در قراردادهــای نفتــی کامــن ال و ایــران ایــن مراجــع پیشبینــی میگــردد .در
مرحل ـهی بعــد ،انجــام مذاکــره قــراردادی و حلوفصــل تغییــرات حاصلــه و آثــار آنهــا بــر جنبههــای
مختلــف قــراردادی از طریــق مذاکــره ،مکانیســم منطقــی و حقوقــی صحیحــی بــه نظــر میرســد .شــرط
مذاکــرهی مجــدد قــراردادی در بســیاری از قراردادهــای نفتــی بــه عنــوان یــک راه حــل مهــم جهــت
حلوفصــل اختالفــات پیشبینــی میگــردد .تعدیــل قــرارداد و توزیــع و تقســیم خســارات ناشــی از
تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال بیــن طرفیــن قــرارداد ،مهمتریــن ضمانــت اجــرای قــراردادی مرتبــط
بــا تغییــرات بنیادیــن اوضاعواحــوال میباشــد کــه امــروزه در اکثــر قراردادهــای نفتــی باالدســتی و
نیــز در نظامهــای حقوقــی پیشبینــی میگــردد و حســب مــورد بــه تعدیــل قــراردادی ،قانونــی و
قضایــی تقســیم میگــردد .چنانچــه تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال قــراردادی ،اجــرای قراردادهــای
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نفتــی را عمـ ً
ا غیرممکــن گردانــد و تأثیــر ایــن تغییــرات بــه گونـهای باشــد کــه امــکان تعدیــل قــرارداد
و ایجــاد وقفــه در قــرارداد نباشــد ،اعطــای حــق فســخ قــرارداد بــه طرفیــن قــرارداد میتوانــد ضمانــت
اجــرای متعــارف و مناســب محســوب گــردد کــه ایــن قراردادهــا را از قراردادهــای غیرنفتــی متمایــز
نمایــد .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از ایــن تحقیــق ،پیشــنهاد میگــردد:
الــف .در قوانیــن ناظــر بــر صنعــت نفــت و گاز ایــران ،از جملــه قانــون نفــت مصــوب  1366بــا
اصالحــات  1390یــا تصویبنامــه شــرایط عمومــی ،ســاختار و الگــوی قراردادهــای باالدســتی نفــت و
گاز و مــدل قراردادهــای نفتــی ایــران مصــوب  ،1395در کنــار شــرط فــورس مــاژور بــه عنــوان یکــی
از معاذیــر قــراردادی ،تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال نیــز بــه عنــوان یــک عــذر قــراردادی بــه رســمیت
شــناخته شــود و درج شــرط مربــوط بــه تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال در قراردادهــای باالدســتی
نفتــی بــه عنــوان یــک قاعــده آمــره قانونــی ذکــر گــردد.
ب .در خصــوص آثــار و ضمانــت اجراهــای تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال در قوانیــن و مقــررات و
قراردادهــای نفتــی تــا حــد امــکان ،اصــل بــر اســتمرار حیــات حقوقــی قــرارداد و اســتفاده از ضمانــت
اجراهــای جایگزیــن و مبتنــی بــر تقســیم و تخصیــص ریســک بیــن طرفیــن قــراردادی و تعدیــل و
مذاکــرهی مجــدد قــراردادی پیشبینــی گــردد و از خاتم ـهی قــرارداد مگــر در صــورت عــدم امــکان
اجــرای مطلــق تعهــدات قــراردادی خــودداری گــردد.
ج .بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت نفــت و گاز ایــران ســالهای متمــادی مــورد تحریمهــای
گوناگــون مالــی و اقتصــادی بــوده اســت و امــکان ادامــهی ایــن تحریمهــا وجــود دارد ،در تدویــن
شــرط مربــوط بــه تغییــر بنیادیــن اوضاعواحــوال ،تحریمهــای اقتصــادی بینالمللــی تحمیلشــده
بــر صنعــت نفــت ایــران ،بــه صــورت صریــح از مصادیــق ایــن شــرط خــارج گــردد و بــه عنــوان یــک
ریســک قــراردادی کــه مســئولیت آن بیــن طرفیــن تقســیم میگــردد ،در نظــر گرفتــه شــود.
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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 uncertainty, 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
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