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از موضوعـات مـورد بحـث در نظـام حقوقـی کشـورهای دنیـا، تفـاوت فسـخ عقـد و بطـالن آنسـت، 
طـرح دعـوی مطروحـه در بـاب نـوع آن از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت و بسـته بـه عـرف و 
رویـه ی قضائـی و نظـام حقوقـی ملل )بـا اندکی تفـاوت(، نقاط اشـتراک بسـیاری دارد. آنچه در باب 
ایـن موضـوع در نظـام حقوقـی ایـران طـرح می شـود بسـیار بسـیط اسـت و نظـرات متفاوتـی از منابـع 
حقـوق فرعـی ایـران )دکتریـن حقـوق( صـادر شـده اسـت. بـا ایـن وجـود خـأ قانونی محسـوس در 
ایـن موضـوع، عـدم تفـاوت وعـدم تعریـف آن در نظـام قانـون مدنی کشـور اسـت؛ زیـرا بـا توجه به 
محتـوای آن، بایـد تفکیـک موضـوع از الـزام قانونـی مدونـی پیـروی کنـد؛ در حالـی کـه قانون گذار 
بـدون تعریـف، تنهـا بـه نام گـذاری آن اکتفـا کـرده و تفسـیر را بـر عهـده ی همـگان نهاده اسـت؛ در 
حالـی کـه یـک نظـام حقوقـی مترقـی بایـد در اصـل قانون گـذاری، جامـع باشـد و در مبحـث تفسـیر 
قوانیـن مـدون، تـا حـد ممکن همـگان در تنگنا قـرار دهد. در مقدمـه، هریک از موضوعـات، تعریف 
شـده، در خصـوص انـواع آن بحـث می شـود و سـپس تفاوت هـای آن در حقـوق موضوعـه ی ایـران 
بررسـی می گـردد. در آخـر بـه تفـاوت ایـن دو نهـاد حقوقـی در قراردادهـای باالدسـتی صنعت نفت 
و گاز اشـاره می شـود و آثـار هـر یـک )در صـورت وقـوع( بـر حقـوق و تعهـدات طرفیـن بررسـی 

می گـردد. 

ــب و  ــاح دو اراده ی رقی ــه از لق ــت ک ــاری اس ــودی اعتب ــرارداد، موج ق
ــده ی  ــرد؛ دو اراده ای کــه به طــور معمــول نماین ــه می گی هم آهنــگ مای
دو نفــع گوناگــون امــا همســو و همــگام هســتند و جمعشــان بــه تراضــی 
ــان،  ــود، در جه ــن وج ــا ای ــت. ب ــد اس ــر عق ــی، جوه ــد. تراض می انجام
ــا نظــم عمومــی و  ــد کــه ب ــی حقــوق پــرورده شــده و نفــوذ می یاب زمان
مصلحــت اجتماعــی برخــورد نکنــد و از درون نیــز از طــرف اهــل صادر 
گــردد و موضــوع معلــوم و مشــروع داشــته باشــد ]1[. امــا هــر قــراردادی 
پایانــی دارد. انحــالل قــرارداد عبــارت اســت از، از بیــن رفتــن قــراردادی 
ــه  ــا ب ــکار و کارفرم ــاًل پیمان ــت آن. مث ــر از عل ــود؛ قطع نظ ــذ و موج ناف
ــر  ــد و ه ــان بگذرن ــر پیم ــت از س ــر اس ــه بهت ــند ک ــه می رس ــن نتیج ای

کــدام بــه راه خویــش رود ]8[.
ــل،  ــد باط ــت؛ عق ــتباه گرف ــالن آن اش ــا بط ــد ب ــرارداد را نبای ــالل ق انح
ــا در  ــدارد. ام ــاری ن ــوق، اعتب ــم حق ــوده و در عال ــود نب ــدا موج از ابت
انحــالل، ســببی، عقــد موجــود را بــر هــم می زنــد. پــس در هــر انحــالل 
دو مرحلــه ی ممتــاز وجــود دارد؛ مرحلــه ی نخســت از آغــاز تراضــی تــا 
زمــان وقــوع ســبب انحــالل اســت کــه قــراردادی نافــذ، بــر رابطــه ی دو 
طــرف حکومــت دارد. مرحلــه ی دوم از لحظــه ی تحقــِق ســبب انحــالل 
ــل  ــم، باط ــد را در حک ــده و عق ــان ش ــختن پیم ــث گیس ــه باع ــت ک اس

.]1[ می کنــد 

ــرارداد  ــت. ق ــتباه گرف ــد اش ــز نبای ــان آن نی ــا پای ــرارداد را ب ــالل ق انح
ــن  ــا ای ــرد. ام ــان می پذی ــی از آن پای ــای ناش ــی تعهده ــرای تمام ــا اج ب
ــت  ــی اس ــالل زمان ــت. انح ــد نیس ــالل عق ــای انح ــی به معن ــول طبیع تح
کــه عقــد، بــر حســب مفــاد خــود، جایــی بــرای اجــرا داشــته باشــد امــا 

ــد. ــر کن ــرا بی اث ــژه ای آن ــبب وی س
تعلیـق قـرارداد را نیـز بایـد از انحـالل قـرارداد تمیـز داد. در تعلیـق، عقد 
به هـم نمی خـورد و تنهـا اجـرای آن موقـوف می شـود. به همیـن دلیـل، 

پـس از زوال سـبب تعلیـق، عقـد دوبـاره اثـر خـود را بـاز می یابـد ]2[.
در حقــوق ایــران، انحــالل قــرارداد را )بــه اعتبــار ســهمی کــه اراده ی دو 

طــرف در آن دارد( بــه ســه گــروه تقســیم کرده انــد ]1[:
ــخ  ــه و گاه تفاس ــرا اقال ــه آن ــی؛ ک ــه تراض ــرارداد ب ــالل ق ــف( انح ال
ــرا در  ــاده ی-2۶4 ق.م آن ــی( و م ــون مدن ــاده ی-283 قان ــد )م می گوین

ــت. ــدات آورده اس ــقوط تعه ــباب س ــره ی اس زم
ب( انحــالل ارادی؛ کــه بــا تصمیــم یکــی از دو طــرف انجــام می شــود. 
ایــن عمــل حقوقــی، بــر خــالف اقالــه کــه در شــمار قراردادهــا می آیــد، 
ــدارد. انحــالل ارادی بدیــن معنــی را  ــه تراضــی ن ــاز ب ایقــاع اســت و نی

فســخ می گویند )مــاده ی-24۹ ق.م(.
ج( انحــالل قهــری؛ کــه خودبه خــود انجــام می شــود و اراده ی طرفیــن 
ــری را در  ــالل قه ــدارد. انح ــی ن ــوع آن دخالت ــا در وق ــی از آنه ــا یک ی
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ــد. ــاخ می گوین ــالح انفس اصط
در خصـــوص اثر انحـــالل، قاعده بر اینســـت کـــه اثـــر آن ناظر به 
آینده اســـت و عقـــد را از هنگام تحقِق ســـبب برهم می زنـــد )مانند 

ق.م(. ماده هـــای- 4۵۹و483و4۹۶و8۰4 
در ایـن پژوهـش، اسـباب انحـالل قـرارداد، آثـار آن در قراردادهـای 
نفتـی و تفـاوت هـر یـک از این اسـباب بررسـی می شـود. اما قبـل از آن 
مفهـوم شـناختی هـر یک از این اسـباب در نظـام حقوقی رومـی، ژرمنی 
و کامـن ال تشـریح می گـردد و سـپس ایـن مفاهیـم در قراردادهـای نفتی 

بررسـی خواهند شـد.

1- فسخ1
1-1- فسخ در لغت و تعریف آن در اصطالح حقوقی

فســخ در لغــت و در مفهــوم فقهــی آن به معنــای برهــم زدن و قطــع 
کــردن اســت. در واقــع فســخ را می تــوان پایــان دادن بــه هســتی حقوقــی 
قــرارداد و زایــل کــردن یــا انحــالل یک جانبــه ي قــرارداد توســط یکــی 
ــی ترین  ــرد. اساس ــف ک ــث تعری ــخص ثال ــا ش ــرارداد ی ــرف ق از دو ط
عنصــر ایــن تعریــف، اختیــار و اقتــداری اســت کــه دارنــده ي حــق فســخ 
به موجــب تراضــی طرفیــن قــرارداد یــا به موجــب قانــون، در پایــان 

دادن بــه حیــات و اعتبــار معاملــه دارد.
ــا و  ــاد آنه ــی از مف ــکان تخط ــدم ام ــا، ع ــه قرارداده ــاداری ب ــزوم وف ل
ــا  ــی اســت. ب ــه شــده ي جهان ــه ي آنهــا از اصــول پذیرفت فســخ یک جانب
ــود دارد  ــواردی وج ــی م ــون حقوق ــای گوناگ ــود در نظام ه ــن وج ای
ــرد. در  ــخ ک ــرارداد الزم را فس ــک ق ــوان ی ــا می ت ــتناد آنه ــه اس ــه ب ک
ــان می شــوند. در  ــارات بی ــوان خی ــوارد تحــت عن ــن م ــران ای حقــوق ای
ــت  ــی اهمی ــت و منف ــت مثب ــخ از دو جه ــرط فس ــی ش ــای نفت قرارداده
ــد  ــن می توان ــک از طرفی ــر ی ــه ه ــواردی ک ــت، م ــت مثب دارد. از جه
قــرارداد را فســخ کنــد مقــرر می شــود و از جهــت منفــی، فســخ قــرارداد 
بــه مــوارد احصــاء شــده در قــرارداد منحصــر می گــردد. در مــاده ی-3۹ 
ــپ  ــی آجی ــرکت ایتالیای ــران و ش ــت ای ــی نف ــرکت مل ــن ش ــرارداد بی ق
آمــده: "جــز در مــواردی کــه طرف هــای ایــن موافت نامــه به نحــو 
ــدت آن  ــای م ــل از انقض ــه قب ــن موافقت نام ــد ای ــق کنن ــری تواف دیگ

فســخ نخواهــد شــد."
عالوه بر آن، در قراردادهایی که شـامل عملیات اکتشـاف اسـت معموالً 
طرفیـن مقـرر می کننـد که اگـر در مدت معینـی عملیات اکتشـاف منجر 
بـه یـک میـدان تجـاری یـا تولیـد تجـاری نگـردد قـرارداد فسـخ شـود. 
منظـور از ایـن فسـخ، اتمام قـرارداد به دلیل ناکامی در رسـیدن به اهداف 
قـراردادی اسـت کـه بعضاً بـه آن انفسـاخ، کأن لم یکن، منقضـی و باطل 
نیـز اطـالق می شـود ]3[. در ایـن بخـش ابتـدا مـوارد فسـخ قراردادهـای 
نفتـی بـرای هـر یـک از طرفیـن توضیـح داده شـده و سـپس تبعـات و 

تأثیـرات فسـخ بیـان می گردد.

1-2- موارد فسخ قرارداد توسط دولت میزبان
فســخ قراردادهــای نفتــی به خصــوص زمانــی کــه میدانــی تجــاری 
بــرای شــرکت های  رســیده،  تولیــد  بــه  میــدان  یــا  شــده  کشــف 
ســرمایه گذار فاجعــه اســت. به همیــن دلیــل در قراردادهــای نفتــی 
مــواردی کــه طرفیــن می تواننــد قــرارداد را فســخ کننــد به دقــت 
تعریــف می شــود. هرچنــد مــوارد فســخ هــر قــرارداد بــه اقتضــای 
شــرایط آن معیــن می گــردد، امــا مــوارد فســخ قراردادهــای نفتــی کــم 

و بیــش از منطــق یکســانی پیــروی می کننــد.
کارفرمــا تمایــل دارد هــر زمــان کــه پیمانــکار در انجــام تعهــدات 
عمــده ی خــود قصــور کنــد، او بتوانــد قــرارداد را فســخ نماینــد و ایــن 
امــر را حــق مشــروع خــود می دانــد. در برخــی از قراردادهــا آن دســته 
از تعهــدات اصلــی کــه نقــض آنهــا عمــده و اصلــی تلقــی شــده و باعــث 
ــوند ]۹[. ــخص می ش ــا می گــردد، مش ــرای کارفرم ایجــاد حــق فســخ ب
ــده  ــف نش ــدات تعری ــن تعه ــت ای ــن اس ــز ممک ــف نی ــش تعاری در بخ
باشــند و مشــخص نیســت کدام یــک از تعهــدات پیمانــکار تحــت 
شــمول تعهــدات عمــده و اصلــی قــرار دارنــد و کدام یــک از دایــره ی 
ــه  ــل ب ــت در عم ــن اس ــام ممک ــن ابه ــتند. ای ــارج هس ــا خ ــمول آنه ش
بــروز اختــالف بیــن طرفیــن قــرارداد منتهــی شــود؛ مثــاًل ممکــن اســت 
شــرکت ملــی نفــت ایــران، عــدم ارائــه ی گــزارش در مواعــد مشــخص 
ــا  ــد ام ــی کن ــرارداد تلق ــی ق ــده و اصل ــض عم ــرارداد را نق ــده در ق ش
ــن  ــوع چنی ــورت وق ــد. در ص ــته باش ــادی نداش ــن اعتق ــکار چنی پیمان
وضعیتــی مرجــع حــل و فصــل اختــالف، مطابــق قــرارداد، بــه اختــالف 
ــه ابهــام، بهتــر اســت  رســیدگی خواهــد کــرد. جهــت پرهیــز از هرگون
در بخــش تعاریــف، تعریــف جامــع و مانعــی از نقــض اساســی قــرارداد 
ــرد.  ــتناد ک ــه آن اس ــوان ب ــالف بت ــروز اخت ــگام ب ــا به هن ــود ت ــه ش ارائ
ــرارداد، اگــر نقــض هــر یــک  ــه شــده در ق بنابرایــن طبــق تعریــف ارائ
ــه  ــان محــق ب ــت میزب از تعهــدات، نقــض اساســی محســوب شــود دول

ــت ]1۰[. ــرارداد اس ــه ی ق خاتم
گاهــی در قراردادهــا به طــور مجمــل و مبهــم ذکــر می شــود کــه اگــر 
ــا  ــد، کارفرم ــته باش ــی داش ــف اساس ــا تخل ــده ی ــض عم ــکار نق پیمان
ــل  ــع متقاب ــای بی ــاًل در قرارداده ــد. مث ــخ کن ــرارداد را فس ــد ق می توان
ایــران و قراردادهــای خدمــت عــراق آمــده کــه هــرگاه پیمانــکار پــس 
ــد،  ــدام نکن ــی اق ــض اساس ــک نق ــران ی ــت جب ــی، جه ــار کتب از اخط

ــرارداد را دارد. ــخ ق ــق فس ــا ح کارفرم
ــف  ــا »تخل ــده« ی ــض عم ــم »نق ــی و مبه ــارات کل ــار عب ــوالً در کن معم
ــا  ــود ام ــر می ش ــز ذک ــی نی ــض اساس ــی از نق ــق خاص ــی« مصادی اساس
ــر  ــور منحص ــق مذک ــه مصادی ــخ ب ــوارد فس ــه م ــردد ک ــح می گ تصری

ــت ]3[. نیس
از دیگــر مــوارد نقــض اساســی کــه در قــرارداد بــدرا در عــراق تصریــح 
شــده، کوتاهــی پیمانــکار در رعایــت برنامــه ی توســعه، برنامه هــای کار 
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و بودجــه ی ســالیانه اســت. چنیــن مجــوزی بــه کارفرمــا اختیــار می دهــد 
قــرارداد  مصــوب،  برنامه هــای  از  پیمانــکار  تخلــف  به دلیــل  کــه 
را فســخ کنــد. در ایــن قــرارداد همچنیــن عــدم دســتیابی پیمانــکار 
ــدت  ــد در م ــی تولی ــظ منحن ــدم حف ــا ع ــد2 ی ــی تولی ــدف منحن ــه ه ب
ــکار  ــه اینکــه پیمان ــه کارفرمــا حــق فســخ می  دهــد؛ مشــروط ب مقــرر، ب
ســرمایه گذاری الزم را انجــام نــداده یــا در رعایــت رویه هــای متعــارف 

صنعــت نفــت کوتاهــی کــرده باشــد ]11[.
در قراردادهــای امتیــازی دولــت انگلیــس نیــز مقــرر شــده کــه بــا وقــوع 
هــر یــک از حــوادث منــدرج در قــرارداد امتیــازی، دولــت حــق فســخ 
ــه تخطــی  ــه ی ایــن شــروط هرگون ــرارداد را خواهــد داشــت؛ از جمل ق
ــر  ــدان )اگ ــعه ی می ــه ی توس ــرر در برنام ــروط مق ــاز از ش ــب امتی صاح
ــرل و  ــت دادن کنت ــد( و از دس ــی باش ــخص حقوق ــاز، ش ــب امتی صاح
اداره ی میــدان اســت. در نهایــت حتــی اگــر در اشــخاص حقوقــی 
ــر  ــاز تغیی ــر آنهــا بعــد از ســه مــاه از تاریــخ اعطــای امتی ــر ب کنتــرل مؤث

ــد ]4[. ــرح کن ــرارداد را مط ــخ ق ــای فس ــد تقاض ــر می توان ــد وزی یاب
در قراردادهـای مشـارکت در تولیـد، اگـر شـرکت خارجـی از تعهدات 
اکتشـافی و توسـعه  بـر سـرمایه گذاری در عملیـات  مبنـی  مالـی خـود 
امتنـاع کنـد یـا تخلفـی جـدی از تعهـدات قـراردادی داشـته باشـد کـه 
بـر اسـاس آن شـرکت خارجـی مقصـر قلمـداد شـود یـا وضعیـت مالـی 
شـرکت خارجـی به نحـوی متزلـزل گـردد که شـرکت ورشکسـته شـود 
یـا حتـی طـرح  باشـد  یـا حکـم ورشکسـتگی آن در معـرض صـدور 
دعـوای ورشکسـتگی علیه شـرکت صورت گرفته باشـد، دولـت میزبان 
ایـن صـورت، دولـت  در  اسـتفاده کنـد.  فسـخ  ایـن حـق  از  می توانـد 
میزبـان مکلف اسـت نسـبت بـه ارائه ی اخطار فسـخ در موعد مشـخصی 
اقـدام نمایـد. اگـر شـرکت خارجـی نتواند جهت جبـران قصـور خود یا 
اعـاده ی وضعیـت مالی خـود اقدام شایسـته ای انجام دهـد، دولت میزبان 

محـق بـه فسـخ قـرارداد خواهد بـود ]۵[.
ــن شــرط لحــاظ  ــز ای ــزی نی ــد اندون در قراردادهــای مشــارکت در تولی
ــال  ــه س ــا س ــی دو ی ــرارداد ط ــخ ق ــا فس ــن قرارداده ــت. در ای ــده اس ش
ــن  ــن دوره ممک ــت ای ــس از گذش ــا پ ــت. ام ــر نیس ــن امکان پذی آغازی

ــرارداد فســخ شــود: ــر ق ــوارد زی ــی م اســت در پ
ــه ی  ــان کــه شــرایط ادام ــد در هــر زم ــکار می توان نخســت اینکــه پیمان
عملیــات اکتشــاف و توســعه وجــود نداشــته باشــد، قــرارداد را به صورت 
ــالم  ــا اع ــد ب ــرارداد بای ــاری ق ــخ اختی ــن فس ــد. ای ــخ کن ــه فس یک طرف
کتبــی بــه شــرکت ملــی نفــت اندونــزی و مشــورت آن شــرکت باشــد. 
ــر شــرکت ملــی نفــت  ــکار از تعهداتــی کــه براب در ایــن صــورت پیمان
ــه  ــی ک ــته از تعهدات ــز آن دس ــه به ج ــود؛ البت ــری می ش ــزی دارد ب اندون

قبــل از فســخ قــرارداد بــر عهــده ی او بــوده اســت.
دوم اینکــه اگــر در پایــان دوره ی اکتشــاف، نفتــی کشــف نشــود 
قــرارداد خودبه خــود منفســخ خواهــد شــد؛ مگــر اینکــه پیمانــکار 

تقاضــای افزایــش طــول دوره ی اکتشــاف را مطــرح کنــد و ایــن تقاضــا 
ــود. ــه ش ــا پذیرفت ــط کارفرم توس

ــرارداد  ــت ق ــن اس ــده، ممک ــر ش ــوارد ذک ــته از م ــه گذش ــوم آنک س
ــف  ــر تخل ــی ب ــن مبن ــک از طرفی ــر ی ــود روزه ی ه ــی ن ــار کتب ــا اخط ب

ــود ]۵[. ــخ ش ــرارداد فس ــاد ق ــر از مف ــرف دیگ ــده ی3 ط عم
قــرارداد  بنــد-4 مــاده ی-23  به موجــب  در قراردادهــای خدماتــی، 
پیمانــکاری اکتشــاف و توســعه ی نفــت بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــه ی  ــکار هم ــرگاه پیمان ــه ه ــده ک ــرر ش ــت مق ــوی نف ــرکت فرانس و ش
ــد،  ــام نده ــرارداد دارد انج ــن ق ــب ای ــه به موج ــری را ک ــدات دیگ تعه
شــرکت ملــی نفــت یــک اخطــار کتبــی سفارشــی در مــورد عــدم انجــام 
ــر گاه  ــرد. ه ــد ک ــالغ خواه ــکار کل اب ــه پیمان ــادر و ب ــدات، ص تعه
ــی را  ــه ی تعهدات ــکار هم ــخ، پیمان ــن تاری ــاه از ای ــدت یک م ــرف م ظ
کــه در اخطــار مزبــور تصریــح شــده انجــام ندهــد، شــرکت ملــی نفــت 

ــد. ــرارداد را فســخ کن حــق خواهــد داشــت ایــن ق
ــرای خاتمــه ی قــرارداد  ــل ایــران مــوارد زیــر ب در قراردادهــای بیع متقاب

توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران پیش بینــی شــده اســت:
"1( اگــر به موجــب قــرارداد و در پــی اخطاریــه، پیمانــکار از پرداخــت 

مبالــغ ضــروری امتنــاع کــرده و تخلــف او بــر اجــرای عملیــات توســعه 
اثــر بگــذارد.

2( اگــر پیمانــکار پــس از دریافــت اخطاریــه، از جبــران تعهــدات نقــض 
شــده و معوقــه امتنــاع کنــد.

3( ورشکســتگی4، انحــالل۵، احیــا۶ یــا ادغــام7 شــرکت پیمانــکار، 
ــوب  ــان محس ــت میزب ــط دول ــرارداد توس ــه ی ق ــرای خاتم ــی ب موجب

ــد. ــد ش نخواه
4( در صــورت تخلــف پیمانــکار در اســتفاده از خدمــات، تجهیــزات و 

مــواد اولیــه ی موجــود در ایــران8 طبــق قــرارداد و ضمیمــه ی آن.
ــکار از انتقــال فــن آوری۹ و دانــش فنــی1۰  ۵( در صــورت تخلــف پیمان
ــرارداد و ضمیمــه ی  ــه کــه در ق ــران، آن گون ــی نفــت ای ــه شــرکت مل ب

مربوطــه مقــرر شــده اســت ]۶[."

ــر  ــان، ذک ــت میزب ــط دول ــرارداد توس ــه ی ق ــرط خاتم ــوص ش در خص
چنــد نکتــه ضــروری به نظــر می رســد:

الـف( طبـق بنـد یکـم قـرارداد، اگـر عـدم پرداخـت مبالـغ الزم توسـط 
پیمانـکار، اجـرای عملیـات توسـعه را بـا مخاطـره روبـرو کنـد شـرکت 
ملـی نفـت ایـران می توانـد قـرارداد را بـا رعایت تشـریفات مقـرر خاتمه 
دهـد. بنابرایـن صـرف عـدم پرداخـت یـا هزینـه نکـردن مبالـغ مقـرر در 
قـرارداد، حـق خاتمـه ی قـرارداد را به شـرکت ملی نفـت نمی دهد، بلکه 
ایـن عـدم پرداخـت بایـد عملیات توسـعه را تحـت تأثیر قرار دهـد ]12[.
ب( در بنــد دوم قــرارداد بیع متقابــل، بــدون آنکــه بــه قابل جبــران 
ــده و  ــه ش ــکار توج ــرات پیمان ــات و تقصی ــودن12 تخلف ــا نب ــودن11 ی ب



22 

ــی  ــی، تمام ــی کل ــا بیان ــد، ب ــورد از یکدیگــر تفکیــک گردن ــن دو م ای
ــکار معرفــی  ــران توســط پیمان ــوان مــوارد قابل جب ــه به عن مــوارد پنج گان
ــد  ــمرده در بن ــوارد برش ــران م ــه جب ــت ک ــی اس ــن در حال ــده اند؛ ای ش
ســوم، در خصــوص ورشکســتگی یــا انحــالل شــرکت پیمانــکار، 
خــارج از حیطــه ی اختیــار و اقتــدار پیمانــکار محســوب می شــود و 

توســط او قابل جبــران نیســت.
ج( وقایعــی نظیــر ورشکســتگی و انحــالل، برخــالف ادغــام یــا احیــای 
ــر و  ــکار را متعس ــط پیمان ــروژه توس ــرای پ ــکان اج ــی، ام ــرکت نفت ش
ــان  ــت میزب ــت، دول ــن حال ــت در ای ــی اس ــد و طبیع ــن می کن غیرممک
حــق خاتمــه ی قــرارداد را خواهــد داشــت؛ بــا ایــن وجــود ممکــن اســت 
قــراردادی مشــروط بــه تحقــق شــرایطی، امــکان اجــرا و تکمیــل پــروژه 
ــز  ــکار نی ــا انحــالل شــرکت پیمان ــی در صــورت ورشکســتگی ی را حت

تجویــز کنــد.
موجبـات  نفتـی  مختلـف  قراردادهـای  در  کـه  دیگـری  مـوارد  از  د( 
خاتمـه ی قـرارداد را توسـط دولـت میزبـان فراهـم مـی آورد می تـوان 
بـه واگـذاری قـرارداد یـا حقـوق و تعهـدات قـراردادی بـدون رضایـت 
بـه  تعهـد  اجـرای  ارائـه ی ضمانت نامـه ی حسـن  میزبـان، عـدم  دولـت 
دولـت میزبـان، اسـتخراج منابـع معدنـی غیر از آنچـه به موجب قـرارداد، 
پیمانـکار مجـاز به اسـتخراج آنسـت، ارائه ی تضامین خـالف واقع، تغییر 
در کنتـرل و مدیریـت شـرکت پیمانـکار، عـدم شـروع عملیـات توسـعه 
یـا عـدم اجـرای آن طبـق برنامـه ی کاری یـا طـرح جامع توسـعه و نقض 

حقـوق بین الملـل اشـاره کـرد.
اگـر شـرکت ملی نفـت نیز تکالیف خـود را انجام ندهد حق فسـخ برای 
پیمانـکار به وجـود می آیـد. به موجـب مـاده ی-3-4 قـرارداد یـاد شـده: 
»در صـورت نقـض هـر یک از تعهدات اصلی توسـط شـرکت ملی نفت 
ایـران پیمانـکار حـق خواهـد داشـت که بـا دادن یـک اخطـار کتبی نود 
روزه قـرارداد حاضـر را فسـخ نمایـد و هـرگاه شـرکت ملـی نفـت ایران 
نقـض مزبـور را ظـرف مـدت یاد شـده جبـران کنـد، پیمانـکار اخطاریه 
را پـس خواهـد گرفـت. در صورتی کـه پیمانکار به نحـو معقولی معتقد 
باشـد کـه شـرکت ملـی نفـت ایـران تمـام تالش هـای معقـول را بـرای 
جبـران قصـور بـه کار گرفته اسـت، پیمانـکار می تواند مـدت اخطاریه را 

به نحـو متناسـب تمدیـد کند.«
ــی  ــدات اصل ــک از تعه ــران هری ــت ای ــی نف ــرکت مل ــر ش ــن اگ بنابرای
ــکار( را  ــط پیمان ــده توس ــام ش ــای انج ــت هزینه ه ــاًل پرداخ ــود )مث خ
نقــض کنــد پیمانــکار مشــروط بــه ارســال اخطــار کتبــی و ســپری شــدن 
ــد  ــا، می توان ــط کارفرم ــوط توس ــض مرب ــدن نق ــرف نش ــت و برط مهل

ــد ]7[. ــرارداد را فســخ نمای ق
مـورد دیگـری کـه در ایـن قراردادها سـبب فسـخ می شـود فورس ماژور 
اسـت کـه منـوط بـه وجـود شـرایطی اسـت. معمـوالً در قراردادهـای 
بیع متقابـل ایـران، پس از سـپری شـدن مدتی از بروز حادثـه، در صورت 

تأخیـر تعهـد هـر یـک از طرفیـن، طـرف دیگـر حـق فسـخ قـرارداد را 
خواهـد داشـت وگرنـه صـرف تحقـق فورس مـاژور از این حـق بهره مند 
نمی شـود )مثـاًل مـاده ی-3-2۹ قـرارداد نفتـی درود مقرر مـی دارد: »اگر 
انجـام تعهـدی در نتیجـه ی فورس مـاژور بیـش از هجـده مـاه به تعویـق 
بیافتـد هـر یـک از طرفیـن بـدون اینکـه تعهداتـی اضافـه بـر آنچـه در 
اینجـا ذکـر شـده در قبـال طـرف دیگـر داشـته باشـد می توانـد بـا یـک 
اخطـار کتبـی ایـن قـرارداد را فسـخ کنـد. بـا ایـن فسـخ پیمانـکار حـق 
خواهـد داشـت هزینه هـای نفتـی انجـام شـده ی قبـل از فسـخ به اضافـه ی 
حق الزحمـه ای متناسـب بـا هزینه های سـرمایه ای صرف شـده را دریافت 
کنـد. هـر دو هزینـه ی مزبور از محـل درآمد حاصل از منطقـه ی قرارداد 
پـس از تکمیـل عملیات توسـعه پرداخت خواهد شـد. در صورت وقوع 
ایـن فسـخ، طرفیـن توافـق می کننـد کـه پـس از پایـان فورس مـاژور بـا 
آن  تکمیـل  و  توسـعه  عملیـات  مجـدد  شـروع  دربـاره ی  نیـت  حسـن 

کنند.«( مذاکـره 

1-3- موارد فسخ قرارداد توسط سرمایه گذار خارجی
در قراردادهـای مختلـف نفتـی مقـررات متنوعـی در خصـوص امکان و 
مـوارد خاتمـه ی قـرارداد توسـط پیمانـکار پیش بینـی شـده اسـت. برخی 
قراردادهـا مـوارد خاتمـه ی قـرارداد توسـط پیمانـکار را تنهـا بـه وقـوع 
فورس مـاژور محـدود کـرده و حـاوی مقرراتـی در خصـوص خاتمـه ی 
قـرارداد به سـبب نقـض تعهـدات یـا تخلـف دولـت میزبـان از اجـرای 
بـه خاتمـه ی  مربـوط  نبـود شـروط  اصلـی  از علـل  نیسـتند.  تعهداتـش 
تعهـدات توسـط  نقـض  یـا  به سـبب تخلـف  پیمانـکار  قـرارداد توسـط 
دولـت میزبـان، اینسـت کـه در برخـی قراردادهـا نقش دولـت میزبان در 
عملیـات نفتـی و کنتـرل آن ناچیـز و در مقابـل، نقـش پیمانـکار به عنوان 
عامـل اجـرای پـروژه و مدیریـت آن گسـترده اسـت؛ از ایـن رو تعهدات 
دولـت میزبـان مطابـق قـرارداد و به تناسـب نقـش او در پـروژه، ناچیـز و 
حتـی در برخـی مـوارد فاقـد تعهداتـی اسـت کـه نقـض آنهـا، موجبات 

خاتمـه ی قـرارداد را فراهـم می کنـد.
در قراردادهـای بیع متقابـل )مـدل 2۰۰8( در صـورت تخلـف و نقـض 
تعهـدات از سـوی دولـت میزبـان، مقـررات مجزایـی جهـت خاتمـه  ی 
قـرارداد توسـط پیمانـکار پیش بینی شـده اسـت. به موجب مـاده ی- 4-3 
ایـن قـرارداد: »در صورت نقض تعهدات اصلی و عمده توسـط شـرکت 
ملـی نفـت ایـران، پیمانـکار می توانـد بـا ارسـال اخطـار کتبـی نـود روزه 
قـرارداد را خاتمـه دهـد. اگـر شـرکت ملـی نفـت ایـران طـی دوره ی 
اخطاریـه، تخلـف انجـام شـده را جبران کنـد پیمانکار از خاتمـه قرارداد 
صرف نظـر خواهـد کـرد. افـزون بـر ایـن اگـر پیمانـکار اطمینـان یابـد 
کـه شـرکت ملـی نفـت ایـران تمـام تـالش خـود را در راسـتای جبـران 
تخلفـات صـورت گرفتـه انجام می دهـد، مکلف اسـت دوره ی مزبور را 

بـه تناسـب تمدیـد کند.«
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در صــورت بــروز اختــالف بیــن طرفیــن در خصــوص تحقــق یــا عــدم 
تحقــق موجبــات نقــض قــرارداد، محکمــه ی داوری تشــکیل شــده و بــر 
اســاس رأی ایــن محکمــه کــه بــرای طرفیــن، نهایــی و الــزام آور اســت 

ــن می شــود. ــف تعیی تکلی

2- خاتمه ی جزیی قرارداد13
اگــر دو یــا چنــد شــرکت یــا کنسرســیومی از شــرکت های نفتــی 
به عنــوان پیمانــکار طــرف قــرارداد بــا دولــت میزبــان باشــند ایــن بحــث 
ــد  ــا چن ــه یــک ی ــرارداد نســبت ب ــا خاتمــه ی ق مطــرح می شــود کــه آی
ــود؟ به عبــارت دیگــر اگــر  ــا از ایــن شــرکت ها امکان پذیــر خواهــد ب ت
ــی  ــد شــرکت نفت ــا چن ــک ی ــه ی ــرارداد نســبت ب ــات خاتمــه ی ق موجب
ــت؟  ــف چیس ــد تکلی ــدق کن ــا( ص ــه ی آنه ــه هم ــرارداد )و ن ــرف ق ط
ــر  ــه دیگ ــرکت، ب ــد ش ــا چن ــک ی ــه ی ــبت ب ــرارداد نس ــه ی ق ــا خاتم آی
ــره  ــرارداد یک س ــرده و ق ــرایت ک ــز س ــی نی ــیوم نفت ــای کنسرس اعض
ــاً نســبت  ــرارداد را صرف ــد ق ــان می توان ــت میزب ــا دول ــد ی خاتمــه می یاب

ــد؟ ــه ده ــف خاتم ــرکت های متخل ــا ش ــرکت ی ــه ش ب
خاتمــه ی قــرارداد نســبت بــه برخــی طرف هــای قــرارداد )و نــه همــه ی 
آنهــا( تحــت مکانیــزم خاتمــه ی جزیــی قــرارداد تبییــن شــده و مقــررات 

ناظــر بــر آن تعییــن می گــردد.
ــه  ــع ب ــی راج ــی مقررات ــود پیش بین ــا وج ــی ب ــف نفت ــای مختل قرارداده
ــن  ــی در ای ــاد متنوع ــرایط و مف ــاوی ش ــرارداد، ح ــی ق ــه ی جزی خاتم
خصــوص هســتند؛ اگــر دولــت میزبــان قــرارداد را نســبت بــه یــک یــا 
چنــد تــن از شــرکای کنسرســیوم خاتمــه دهــد، دیگــر شــرکای نفتــی 
طــرف قــرارداد، بــه نســبت سهامشــان در عملیــات نفتــی، مالــک ســهم 
شــریک یــا شــرکای مزبــور در ایــن عملیــات شــده و حقــوق، تعهــدات 
ــد  ــده خواهن ــف را برعه ــرکای متخل ــا ش ــریک ی ــئولیت های ش و مس
گرفــت. واگــذاری ســهم شــریک یــا شــرکای متخلــف بــه ســایر 

ــود ]7[. ــد ب ــان خواه ــت میزب ــب دول ــه تصوی ــوط ب شــرکاء، من
ــرکتی  ــا ش ــریک ی ــر ش ــه اگ ــت ک ــود اینس ــرح می ش ــه مط ــؤالی ک س
غیرمتخلــف، ســهم شــرکای متخلــف را نپذیرنــد و راضــی بــه واگذاری 
حقــوق و تعهــدات آنهــا بــه خــود، نســبت بــه سهامشــان نشــوند، تکلیــف 

چیســت؟
ــا  ــوده و تنه ــوص نب ــن خص ــی در ای ــاوی حکم ــا ح ــی قرارداده برخ
اختیــار ســایر شــرکاء در پذیــرش یــا عــدم پذیــرش ســهام شــریک یــا 
ــا،  ــر از قرارداده ــی دیگ ــد. در برخ ــان کرده ان ــف را بی ــرکای متخل ش
ضمانــت اجــرای عــدم موافقــت ســایر شــرکاء در پذیــرش ســهم 
ــه تمــام  ــرارداد نســبت ب ــا شــرکای غیرمتخلــف، خاتمــه ی ق شــریک ی

ــت. ــده اس ــرر ش ــرارداد مق ــای ق طرف ه
ــه  ــبت ب ــرارداد را نس ــان ق ــت میزب ــر دول ــه اگ ــت ک ــر آنس ــؤال دیگ س
ــام  ــای انج ــا هزینه ه ــد آی ــه ده ــف خاتم ــرکت متخل ــد ش ــا چن ــک ی ی

شــده توســط آنهــا و نیــز حق الزحمــه ی قــراردادی تــا هنــگام خاتمــه ی 
ــر؟ ــا خی ــق خواهــد گرفــت ی ــه آنهــا تعل ــرارداد ب ق

ــه ی  ــزم خاتم ــی، مکانی ــای نفت ــه در قرارداده ــت ک ــد گف ــخ بای در پاس
به منظــور  و  نبــوده14  اختیــاری  میزبــان،  دولــت  توســط  قــرارداد 
ــرارداد  ــه ی ق ــباب خاتم ــا و اس ــد زمینه ه ــر بای ــن ام ــکان ای ــق ام تحق
فراهــم شــود1۵؛ از ایــن رو در صــورت تحقــق اســباب و زمینه هــای 
خاتمــه ی قــرارداد کــه سرمنشــاء همــه ی آنهــا نقــض تعهــدات توســط 
ــت  ــا و پرداخ ــران هزینه ه ــرای جب ــی ب ــا محمل ــت، نه تنه ــکار اس پیمان
ــران  ــه جب ــف ب ــه وی مکل ــد بلک ــی نمی مان ــکار باق ــه ی پیمان حق الزحم

ــت ]۶[. ــز هس ــان نی ــت میزب ــارت دول خس

3- خاتمه ی قرارداد توسط طرفین قرارداد )اقاله یا تفاسخ(
خاتمــه ی قــرارداد توســط طرفیــن قــرارداد، ناظــر بــه مــواردی اســت کــه 
یــا پیمانــکار و شــرکت ملــی نفــت دولــت میزبــان بــا توافــق طرفینــی1۶ 
قــرارداد را خاتمــه می دهنــد یــا در اثــر وقــوع فورس مــاژور، هــر یــک 
ــه ی داوری  ــا محکم ــند ی ــرارداد باش ــه ی ق ــه خاتم ــاز ب ــن مج از طرفی
ــه نقــض عمــده ی  ــد رأی ب ــن رســیدگی می کن ــالف طرفی ــه اخت کــه ب
تعهــدات قــراردادی از ســوی یکــی از طرفیــن یــا هــر دوی آنهــا دهــد و 
بــر اســاس رأی صــادره، یکــی از طرفیــن یــا هــر دوی آنهــا محــق باشــند 

قــرارداد را خاتمــه دهنــد.
اگــر در قــرارداد، مقــررات جامعــی در خصــوص شــرایط و آثــار 
خاتمــه ی طرفینــی پیش بینــی نشــده باشــد، ممکــن اســت طرفیــن، 
ــا  ــه ســند خاتمــه ی ــه ای کــه ب ــور را به موجــب موافقت نام مقــررات مزب
ــند،  ــن س ــد. در ای ــن کنن ــت تعیی ــوم اس ــرارداد17 موس ــی ق ــای توافق الغ
ــه ی  ــرارداد، شــامل ارائ حقــوق و تعهــدات طرفیــن پــس از خاتمــه ی ق
خدمــات مشــخص تــا زمــان انعقــاد قــرارداد بــا پیمانــکار جدیــد، تحویل 
اســناد و مــدارک فنــی مربــوط بــه پــروژه بــه دولــت میزبــان، تعهــد بــه 
رازداری، همــکاری بــا پیمانــکار جدیــد، پرداخت هــا و چگونگــی 
آن )شــامل پرداخــت هزینه هــا و حق الزحمــه ی پیمانــکار تــا زمــان 
ــرارداد18،  ــه ی ق ــند خاتم ــدن س ــر ش ــخ مؤث ــرارداد(، تاری ــه ی ق خاتم
ــود ]۶[. ــد می ش ــه قی ــررات متفرق ــارت1۹ و مق ــران خس ــن و جب تضامی

وقــوع  صــورت  در  بیع متقابــل،  قــرارداد  مــاده ی-4-4  طبــق 
ــن  ــا صــدور رأی محکمــه ی داوری، هــر یــک از طرفی ــاژور ی فورس م
ــاژور  ــوع فورس م ــات وق ــار اثب ــرارداد را خاتمــه دهــد. ب ــادر اســت ق ق
ــورت  ــت. در ص ــق آنس ــی تحق ــه مدع ــت ک ــی اس ــده ی طرف ــر عه ب
ــا عــدم وقــوع  ــه وقــوع ی ــروز اختــالف بیــن طرفیــن قــرارداد راجــع ب ب
فورس مــاژور، ابتــدا کمیتــه ی مدیریــت مشــترک بــه اختالف رســیدگی 
می کنــد. اگــر ایــن کمیتــه در خصــوص اختــالف بــه اجماع نظــر 
نرســد، مدیریــت ارشــد2۰ هــر یــک از طرفیــن قــرارداد تــالش خــود را 
جهــت حــل اختــالف متمرکــز خواهنــد کــرد. اگــر مدیــران ارشــد نیــز 
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ــالف  ــل اخت ــه ح ــق ب ــاه( موف ــه م ــرارداد )س ــرر در ق ــد مق ــرف موع ظ
ــاس  ــن اس ــر ای ــد و ب ــد ش ــاع خواه ــه داوری ارج ــالف ب ــوند، اخت نش
تصمیم گیــری می شــود )الزم به ذکــر اســت کــه محکمــه ی داوری 
ــی  ــرارداد را بررس ــه ی ق ــات خاتم ــق موجب ــدم تحق ــا ع ــق ی ــا تحق تنه
ــای  ــر مبن ــرارداد ب ــه ی ق ــوص خاتم ــری در خص ــد و تصمیم گی می کن

ــت.( ــه اس ــا محکوم ل ــه، ب ــن محکم رأی ای
ــه ی  ــط محکم ــی توس ــدور رأی نهای ــان ص ــا زم ــه ت ــت ک ــی اس بدیه
داوری، اقدامــات انجــام شــده جهــت خاتمــه ی قــرارداد اثــری نخواهــد 

ــد. ــه قــوت خــود باقــی خواهــد مان ــرارداد ب داشــت و ق
اگــر ظــرف هجــده مــاه از تاریــخ وقــوع فورس مــاژور، عامــل خارجــی 
ــف  ــوده، مکل ــاژور ب ــر فورس م ــت تأثی ــه تح ــی ک ــود طرف ــرف ش برط
ــع  ــه مطل ــع واقع ــه ای از رف ــا اخطاری ــه طــرف دیگــر را ب اســت بالفاصل
ــق خــارج  ــت تعلی ــرارداد از حال ــه، ق ــن اخطاری ــالغ ای ــس از اب ــد. پ کن
ــدت  ــده و م ــرار گردی ــدداً برق ــن مج ــدات طرفی ــوق و تعه ــده، حق ش
ــزوده  ــرارداد اف ــار ق ــه دوره ی اعتب ــق، ب ــا دوره ی تعلی ــی متناســب ب زمان
می شــود. تخلــف هــر یــک از طرفیــن قــرارداد از اجــرای مجــدد 
تعهــدات، نقــض عمــده ی قــرارداد محســوب می شــود و طــرف دیگــر 
ــاده ی-4-2  ــرر در م ــریفات مق ــت تش ــا رعای ــرارداد را ب ــت ق ــادر اس ق

ــد ]۶[. ــه ده خاتم

4- آثار خاتمه ی قرارداد
فســخ  مــوارد  گوناگــون  حقوقــی  نظام هــای  در  کــه  همان طــور 
ــن جهــت  ــاوت اســت. بدی ــز متف ــار فســخ نی ــاوت دارد، آث ــرارداد تف ق
ــود.  ــان می ش ــل بی ــه تفصی ــخ ب ــن فس ــات ای ــی تبع ــای نفت در قرارداده
از جهــت کارفرمــا، پیمانــکار بایــد حداقــل مبالــغ تعهــد شــده را بــرای 
ــرارداد را  ــکار زودهنــگام ق ــد و هــرگاه پیمان ــه کن ــات نفتــی هزین عملی
فســخ نمایــد، کارفرمــا بتوانــد مبالــغ هزینــه نشــده وصــول کنــد. پیمانکار 
نیــز می خواهــد هزینه هــای انجــام شــده را بــه اضافــه ی بخــش متناســبی 

ــد ]3[. ــت کن ــه دریاف از حق الزحم
در قراردادهــای بیع متقابــل ایــران )مــاده ی-۵-4 مــدل ســال 2۰۰8( قیــد 
ــا  ــرارداد توســط کارفرم ــکار، ق ــات پیمان ــل تخلف شــده کــه اگــر به دلی
ــت  ــکار قابل بازیاف ــه ی پیمان ــی و حق الزحم ــای نفت ــود هزینه ه ــخ ش فس
نخواهنــد بــود؛ بــر ایــن اســاس اگــر پیمانــکار از پرداخــت مبالــغ 
قــراردادی، انتقــال دانــش فنــی و فــن آوری و اســتفاده از محصــوالت و 
تجهیــزات داخلــی ایــران امتنــاع کنــد و ظــرف مدت مقــرر در قــرارداد، 
ــه  ــادر ب ــود، ق ــل ش ــا منح ــته ی ــا ورشکس ــد ی ــران نکن ــات را جب تخلف
بازیافــت هزینه هــای نفتــی و حق الزحمــه ی قــراردادی خــود از نفــت یــا 
گاز تولیــدی پــروژه نخواهــد بــود. حتــی در قــرارداد توســعه ی فــاز- 12 
ــرارداد به ســبب  ــی مقــرر شــده کــه در صــورت خاتمــه ی ق پارس جنوب
ــا  ــکار تنه ــاده ی-1-1-4، پیمان ــرر در م ــراردادی مق ــدات ق ــض تعه نق

حــق بازیافــت هزینه هــای نفتــی را خواهــد داشــت و حق الزحمــه ی 
ــود. ــد ب ــتهالک نخواهن ــی او قابل اس ــای بانک ــا هزینه ه ــراردادی ی ق

در قراردادهـای بیع متقابـل در صـورت خاتمـه ی قـرارداد تمامـی اقـالم 
سـرمایه که توسـط پیمانکار و جهت اجرای عملیات توسـعه وارد کشور 
شـده یـا از داخـل خریـداری می شـوند، به نـام شـرکت ملـی نفـت ایران 
وارد و خریـداری شـده و مالـک انحصـاری ایـن اقـالم، شـرکت مزبـور 
خواهـد بود. بنابراین پیمانکار نسـبت به اقالم سـرمایه ای خریداری شـده 
بـرای پـروژه حقی نخواهد داشـت. پیمانـکار در مقابل خریـد و واردات 
ایـن اقـالم، تنهـا نسـبت بـه مبلغـی کـه بـا عنـوان هزینه هـای سـرمایه ای 
بـرای این اقالم سـرمایه درنظر گرفته شـده، ذی حق اسـت کـه در دوران 

اسـتهالک، ایـن هزینه هـا را بازیافـت خواهنـد کرد.
طبیعتـاً اقالمـی کـه جهـت اسـتفاده ی موقتـی وارد پـروژه شـده یـا اجاره 
می شـوند، بـه مالکیـت شـرکت ملـی نفـت درنمی آینـد و بـا خاتمـه ی 
قـرارداد پیمانـکار قـادر اسـت اقـالم مزبـور را بـه کشـور خارجـی یـا در 
داخـل بـه مالکینـش عـودت دهـد. در ایـن فـرض نیـز هزینـه ی اجاره ی 
ایـن اقالم، در حسـاب پـروژه منظور و در دوران اسـتهالک بـه پیمانکار 

بازپرداخـت خواهـد شـد ]۶[.
به دلیـل  قـرارداد  اگـر  کـه  شـده  قیـد  عـراق  خدمـت  قراردادهـای  در 
تخلفـات پیمانکار توسـط کارفرما فسـخ شـود، پیمانکار هیچ اسـتحقاقی 
بازیافـت هزینه هـا و دریافـت حق الزحمـه نخواهـد داشـت.  بـه  نسـبت 
مطابـق بـا بنـد-ج مـاده ی-1-8 قـرارداد رومیال اگـر کارفرما قـرارداد را 
مطابـق بـا مفاد آن فسـخ کنـد 1( پیمانـکار از تاریخ فسـخ، تمامی حقوق 
و منافـع خـود در قـرارداد را از دسـت می دهـد 2( پیمانـکار، کارفرمـا را 
از هرگونـه اقـدام، شـکایت یـا دادخواسـتی در خصـوص فسـخ مصـون 
مـی دارد؛ مگـر اختـالف در مـورد خـود فسـخ 3( پیمانـکار باقیمانـده ی 

مبالـغ تعهـد شـده را کـه هزینـه نکـرده بـه کارفرمـا پرداخـت می کند.
پیمانـکار  امـا در قراردادهـای خدمـت عـراق تصریـح شـده کـه اگـر 
قـرارداد را فسـخ کنـد، تبعات این فسـخ مثل مواردی اسـت کـه کارفرما 
قـرارداد را فسـخ کـرده و بنابرایـن پیمانـکار هیـچ اسـتحقاقی نسـبت بـه 

بازیافـت هزینه هـا و دریافـت حق الزحمـه نخواهـد داشـت.
به سـبب  و  پیمانـکار  توسـط  قـرارداد  اگـر  بیع متقابـل  قراردادهـای  در 
نقـض تعهـدات عمـده و اصلـی توسـط شـرکت ملی نفـت ایـران خاتمه 
یابـد کارفرمـا موظـف اسـت اوالً حداکثـر تـالش خـود را معمـول دارد 
کـه میـدان را رأسـاً یا توسـط سـایر شـرکت ها توسـعه دهـد؛ ثانیـاً میزان 
اسـتحقاق پیمانـکار از طریـق توافـق یـا مراجعـه بـه مرجـع حـل و فصـل 
اختـالف تعییـن خواهـد شـد؛ ثالثـاً در تعییـن میـزان اسـتحقاق پیمانـکار 
نبایـد خسـارات غیرمسـتقیم مدنظـر قـرار گیـرد؛ رابعـاً میـزان اسـتحقاق 
پیمانـکار نباید از کل هزینه های انجام شـده توسـط پیمانـکار به اضافه ی 

درصـد متناسـبی از حق الزحمـه تجـاوز نمایـد.
ــوع  ــبب وق ــرارداد به س ــه ی ق ــورت خاتم ــده: »در ص ــل آم در بیع متقاب



2۵ 

142

ــن  ــکار و حی ــط پیمان ــه توس ــی ک ــای نفت ــا هزینه ه ــاژور، تنه فورس م
ــت و  ــرارداد، پرداخ ــه ی ق ــگام خاتم ــا هن ــعه ت ــات توس ــرای عملی اج
هزینــه شــده قابل بازیافــت خواهنــد بــود و حق الزحمــه ی قــراردادی بــه 

ــت.« ــد گرف ــق نخواه او تعل
ــوع  ــگام وق ــر هن ــی، اگ ــاز-12 پارس جنوب ــعه ی ف ــرارداد توس ــق ق طب
فورس مــاژور، پــروژه بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران تحویــل داده شــده 
باشــد، حق الزحمــه ی پیمانــکار بــر حســب تأسیســات تحویــل شــده بــه 
ــه مأخــذ درصــد مشــخصی از هزینه هــای ســرمایه ای  ــور ب شــرکت مزب
پرداخــت خواهــد شــد امــا اگــر هنــگام وقــوع فورس مــاژور، پــروژه بــه 
شــرکت ملــی نفــت تحویــل نشــده باشــد، هشــتاد درصــد حق الزحمــه ی 
قــراردادی بــه پیمانــکار پرداخــت خواهــد شــد. در ایــن فــرض، طرفیــن 
ــرده و  ــی ک ــده تلق ــل ش ــعه را تکمی ــات توس ــی عملی ــه نوع ــرارداد ب ق
بــر ایــن اســاس، هشــتاد درصــد حق الزحمــه ی قــراردادی بــه پیمانــکار 

تعلــق خواهــد گرفــت.

5- آثار شروط مستقل پس از خاتمه ی قرارداد
از  پــس  کــه  هســتند  آثــاری  واجــد  قــراردادی  تعهــدات  برخــی 
ــای  ــد؛ قرارداده ــی می مانن ــود باق ــوت خ ــه ق ــز ب ــرارداد نی ــه ی ق خاتم
ســرمایه گذاری و از جملــه قراردادهــای نفتــی، معمــوالً حــاوی مقرراتی 
ناظــر بــر گســترش پــاره ای تعهــدات بــه زمــان پــس از خاتمــه ی قــرارداد 
هســتند؛ افــزون بــر ایــن تعهــدات، برخــی شــروط ماننــد شــرط داوری 
و شــرط قانــون حاکــم نیــز بــه دالیلــی مثــل نقــض تعهــدات یــا کشــف 
ــر  ــز ب نقــض تعهــدات پــس از خاتمــه ی قــرارداد، پــس از ایــن دوره نی

ــود. روابــط طرفیــن حاکــم خواهنــد ب

5-1- ارائه ی گزارش و اجازه ی بازرسی از حساب ها
ــت  ــرف بیس ــت ظ ــف اس ــکار مکل ــل، پیمان ــرارداد بیع متقاب ــاًل در ق مث
ــوص  ــی در خص ــرارداد، گزارش ــای ق ــا انقض ــه ی ــخ خاتم روز از تاری

ــد. ــه ده ــران ارائ ــت ای ــی نف ــرکت مل ــه ش ــعه ب ــات توس ــد عملی فرآین
ــات توســعه  ــات عملی ــر جزئی ــواردی نظی ــد حــاوی م ــن گــزارش بای ای
انجــام شــده، اطالعــات  از عملیــات  و اطالعــات واقعــی حاصــل 
حســابداری و هزینه هــای عملیــات توســعه مطابــق رویــه ی حســابداری 
ــه قــرارداد، نقشــه ای کــه موقعیــت اســتقرار تمامــی چاه هــا و  پیوســت ب
ــات  ــایر اطالع ــد و س ــان می ده ــروژه را نش ــت پ ــای ثاب ــایر دارایی ه س

ــد ]۶[. ــروری باش ــط و ض مرتب

5-2- تعهد به رازداری21
رازداری از جملـه تعهداتـی اسـت کـه پیمانکار پس از خاتمـه ی قرارداد 
تـا مدتـی مشـخص، ملـزم بـه رعایـت آنسـت. طبـق ایـن شـرط پیمانکار 
و  گزارش هـا  نقشـه ها،  تکنیکـی،  و  فنـی  اطالعـات  می شـود  متعهـد 

سـایر اطالعاتـی کـه در عملیـات نفتـی از اهمیـت اساسـی برخوردارنـد 
را پـس از خاتمـه ی قـرارداد نیـز محرمانـه نگـه داشـته و از افشـای آن 
بـدون رضایـت دولـت میزبـان خـودداری کنـد. به منظـور جامعیـت و 
بـر حسـب  قـرارداد  آثـار خاتمـه ی  اسـت  بهتـر  قـرارداد،  یکپارچگـی 
مـوارد خاتمـه و شـروط و تعهداتـی کـه پـس از خاتمـه ی قـرارداد نیز به 
قـوت خـود باقـی اسـت، ذیـل شـرط خاتمـه ی قـرارداد )هرچنـد به طور 

مختصـر( قیـد شـود ]۶[.

5-3- شــرط عــدم تعلیــق اجــرای پــروژه در صــورت خاتمــه ی 
قــرارداد

ــروژه از  ــرای پ ــق اج ــری از تعلی ــت جلوگی ــا جه ــی قرارداده در برخ
ــد،  ــکار جدی ــه پیمان ــروژه ب ــذاری پ ــا واگ ــرارداد ت ــه ی ق ــخ خاتم تاری
مدتــی  تــا  قــرارداد  خاتمــه ی  از  پــس  می شــود  متعهــد  پیمانــکار 
ــت  ــه ی دول ــاب و هزین ــه حس ــی را ب ــات نفت ــرای عملی ــخص، اج مش

ــد. ــه ده ــان ادام میزب
ایـن تعهـد سـبب می شـود تعلیـق اجـرای پـروژه و تأخیـر در تکمیـل 
اهـداف قـرارداد مرتفع شـود؛ تعهد مزبـور به ویژه در خصـوص عملیات 
نفتـی در میادیـن مشـترک، بـرای دولـت میزبـان مطلوبیت زیـادی دارد.

5-4- رعایت الزامات زیست محیطی
بین المللــی در  بــودن قوانیــن و مقــررات داخلــی و  به دلیــل آمــره 
خصــوص حفــظ و صیانــت از محیــط زیســت، شــرط ســالمت، ایمنــی 
و محیــط زیســت از شــروط مهــم قراردادهــای نفتــی پــس از خاتمــه ی 

ــت. آنهاس

5-5- شرط اجباری حداقل تعهدات قراردادی
طبــق برخــی قراردادهــا، بــا وجــود اینکــه پیمانــکار مجــاز بــه خاتمــه ی 
ــر او را  ــن ام ــا ای ــراردادی22 اســت، ام ــه ی ق ــرارداد و رهاســازی منطق ق
از اجــرای حداقــل تعهــدات کاری کــه به موجــب قــرارداد مکلــف بــه 
اجــرای آنهاســت، امــا هنــگام خاتمــه ی قــرارداد نیمه تمــام مانــده، رهــا 
ــی  ــه اجــرای تعهدات ــف ب ــکار مکل ــر پیمان ــارت دیگ ــد. به عب نمی کن
اســت کــه در صــورت عــدم خاتمــه ی قــرارداد نیــز بایــد آنهــا را اجــرا 
ــا عــدم خاتمــه ی  ــر خاتمــه ی ــن مــواردی، اث ــع در چنی می کــرد؛ در واق
قــرارداد نســبت بــه پیمانــکار یکســان بــوده و دولــت میزبــان در هــر دو 

ــد. ــراردادی خــود دســت می یاب ــه اهــداف ق صــورت ب

5-6- شرط مسئولیت
ــس از  ــای آن پ ــان بق ــت میزب ــدگاه دول ــه از دی ــروطی ک ــر ش از دیگ
ــکار23 اســت؛ ایــن  ــرارداد ضــروری اســت، مســئولیت پیمان خاتمــه ی ق
شــرط مقــررات ناظــر بــه مســئولیت های پیمانــکار در اجــرای عملیــات 
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1.  Termination
2. Plateau Production target
3. Major breach
4. Insolvency/ Bankruptcy
5. Liquidation 
6. Reconstruction 
7. Amalgamation 
8. Iranian Content 

9. Technology 
10. Know-How
11. Capable of Remedy
12. Incapable of Remedy
13. Partial termination
14. Termination for Convenience
15. Termination for Cause
16. Mutual Agreement

17. Deed of Mutual Termination or Deed 
of Revocation
18. Effective Date of Deed
19. Warranty and Indemnification 
20. Senior Management 
21. Confidentiality
22. Termination For Convenience
23. Liability of Contractor

نفتــی، ماننــد جبــران خســارت هایی کــه از تخلفــات پیمانــکار یــا 
ــرد. ــر می گی ــود را درب ــی می ش ــی ناش ــکاران فرع ــا پیمان ــنل او ی پرس
ــکار مکلــف اســت پوشــش بیمــه ای مناســبی را  ــا وجــود اینکــه پیمان ب
بــرای انــواع خســارت های مزبــور تحصیــل کنــد، ممکــن اســت برخــی 
ــوص  ــث در خص ــخاص ثال ــاوی اش ــد دع ــارت، مانن ــق خس از مصادی
عملیــات نفتــی، پــس از پایــان قــرارداد مطــرح شــود؛ در ایــن صــورت 
تصریــح بــه بقــای شــرط مســئولیت پیمانــکار پــس از خاتمــه ی قــرارداد، 
ــی  ــدل 2۰۰8( حکم ــران )م ــل ای ــرارداد بیع متقاب ــت؛ در ق ــروری اس ض

در ایــن خصــوص مقــرر نشــده اســت ]۶[.

نتیجه گیری
در ایـــن پژوهـــش ابتـــدا مفاهیـــم فســـخ، انفســـاخ و بطـــالن در علـــم 
ـــد.  ـــان گردی ـــا بی ـــار آنه ـــاوت آث ـــت و تف ـــد و ماهی ـــی ش ـــوق بررس حق
ـــوق  ـــر حق ـــات آن ب ـــی و تبع ـــته های حقوق ـــخ در نوش ـــوم فس ـــپس مفه س
ـــد.  ـــل ش ـــه و تحلی ـــی تجزی ـــای نفت ـــراردادی در قرارداده ـــف ق و تکالی
ـــکار  ـــط پیمان ـــخ توس ـــوارد فس ـــی م ـــای نفت ـــر قرارداده ـــاً در اکث عموم
یـــا شـــریک و دولـــت میزبـــان یـــا شـــرکت ملـــی نفـــت آن کشـــور 

به تفکیـــک مشـــخص می شـــود کـــه در ایـــن مـــوارد به وضـــوح حـــق 
ــب بیـــش از ســـرمایه گذار خارجـــی  ــرف دولتـــی به مراتـ ــخ طـ فسـ
اســـت. دلیـــل آن نیـــز واضـــح اســـت؛ زیـــرا ســـرمایه گذار خارجـــی 
کـــه ســـرمایه گذاری هنگفتـــی در پـــروژه انجـــام داده به هیچ وجـــه 
تمایـــل بـــه فســـخ قـــرارداد و تحمـــل آثـــار و تبعـــات ســـنگین آنـــرا 

نـــدارد.
در ادامــه مفهــوم اقالــه یــا تفاســخ و آثــار و تبعــات آن در قراردادهــای 
نفتــی بررســی شــد. برخــی تعهــدات قــراردادی واجــد آثــاری هســتند 
کــه پــس از خاتمــه ی قــرارداد نیــز به قــوت خــود باقــی می ماننــد؛ 
ــوالً  ــی، معم ــای نفت ــه قرارداده ــرمایه گذاری و از جمل ــای س قرارداده
حــاوی مقرراتــی ناظــر بــر گســترش پــاره ای تعهــدات بــه زمــان پــس از 
خاتمــه ی قــرارداد هســتند؛ در ادامــه سرنوشــت ایــن شــروط در صــورت 
ــس از  ــه پ ــد ک ــل ش ــه حاص ــن نتیج ــی و ای ــرارداد، بررس ــه ی ق خاتم
ــا به طــور  ــف آنه ــوق و تکالی ــن و حق ــط طرفی ــرارداد، رواب خاتمــه ی ق
کلــی از بیــن نمــی رود و طرفیــن پــس از خاتمــه ی قــرارداد نیــز همچنــان 
به موجــب قــرارداد و عــرف صنعــت نفــت موظــف بــه رعایــت برخــی 

تکالیــف هســتند.


