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ارتباط و مفهومشناسی فسخ ،انفساخ ،تفاسخ و آثار و تبعات آن در
قراردادهای باالدستی صنعت نفت و گاز
امیر اسالمیه همدانی* ،دانشگاه تهران   سید یونس نورانیمقدم ،دانشگاه بوعلی سینا همدان   

سیده رویا موسوی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس

از موضوعـات مـورد بحـث در نظـام حقوقـی کشـورهای دنیـا ،تفـاوت فسـخ عقـد و بطلان آنسـت،
طـرح دعـوی مطروحـه در بـاب نـوع آن از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت و بسـته بـه عـرف و
رویـهی قضائـی و نظـام حقوقـی ملل (بـا اندکی تفـاوت) ،نقاط اشـتراک بسـیاری دارد .آنچه در باب
ایـن موضـوع در نظـام حقوقـی ایـران طـرح میشـود بسـیار بسـیط اسـت و نظـرات متفاوتـی از منابـع
حقـوق فرعـی ایـران (دکتریـن حقـوق) صـادر شـده اسـت .بـا ایـن وجـود خلأ 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 قانونگذار
بـدون تعریـف ،تنهـا بـه نامگـذاری آن اکتفـا کـرده و تفسـیر را بـر عهـدهی همـگان نهاده اسـت؛ در
حالـی کـه یـک نظـام حقوقـی مترقـی بایـد در اصـل قانونگـذاری ،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 میشـود و سـپس تفاوتهـای آن در حقـوق موضوعـهی ایـران
بررسـی میگـردد .در آخـر بـه تفـاوت ایـن دو نهـاد حقوقـی در قراردادهـای باالدسـتی صنعت نفت
و گاز اشـاره میشـود و آثـار هـر یـک (در صـورت وقـوع) بـر حقـوق و تعهـدات طرفیـن بررسـی
میگـردد.
قــرارداد ،موجــودی اعتبــاری اســت کــه از لقــاح دو ارادهی رقیــب و
همآهنــگ مایــه میگیــرد؛ دو ارادهای کــه بهطــور معمــول نماینــدهی
دو نفــع گوناگــون امــا همســو و همــگام هســتند و جمعشــان بــه تراضــی
میانجامــد .تراضــی ،جوهــر عقــد اســت .بــا ایــن وجــود ،در جهــان،
زمانــی حقــوق پــرورده شــده و نفــوذ مییابــد کــه بــا نظــم عمومــی و
مصلحــت اجتماعــی برخــورد نکنــد و از درون نیــز از طــرف اهــل صادر
گــردد و موضــوع معلــوم و مشــروع داشــته باشــد [ .]1امــا هــر قــراردادی
پایانــی دارد .انحــال قــرارداد عبــارت اســت از ،از بیــن رفتــن قــراردادی
نافــذ و موجــود؛ قطعنظــر از علــت آن .مثــ ً
ا پیمانــکار و کارفرمــا بــه
ایــن نتیجــه میرســند کــه بهتــر اســت از ســر پیمــان بگذرنــد و هــر
کــدام بــه راه خویــش رود [.]8
انحــال قــرارداد را نبایــد بــا بطــان آن اشــتباه گرفــت؛ عقــد باطــل،
از ابتــدا موجــود نبــوده و در عالــم حقــوق ،اعتبــاری نــدارد .امــا در
انحــال ،ســببی ،عقــد موجــود را بــر هــم میزنــد .پــس در هــر انحــال
دو مرحلـهی ممتــاز وجــود دارد؛ مرحلـهی نخســت از آغــاز تراضــی تــا
زمــان وقــوع ســبب انحــال اســت کــه قــراردادی نافــذ ،بــر رابطـهی دو
طــرف حکومــت دارد .مرحلـهی دوم از لحظـهی تحقـ ِ
ـق ســبب انحــال
اســت کــه باعــث گیســختن پیمــان شــده و عقــد را در حکــم ،باطــل
میکنــد [.]1
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انحــال قــرارداد را بــا پایــان آن نیــز نبایــد اشــتباه گرفــت .قــرارداد
بــا اجــرای تمامــی تعهدهــای ناشــی از آن پایــان میپذیــرد .امــا ایــن
تحــول طبیعــی بهمعنــای انحــال عقــد نیســت .انحــال زمانــی اســت
کــه عقــد ،بــر حســب مفــاد خــود ،جایــی بــرای اجــرا داشــته باشــد امــا
ســبب ویــژهای آنــرا بیاثــر کنــد.
تعلیـق قـرارداد را نیـز بایـد از انحلال قـرارداد تمیـز داد .در تعلیـق ،عقد
بههـم نمیخـورد و تنهـا اجـرای آن موقـوف میشـود .بههمیـن دلیـل،
پـس از زوال سـبب تعلیـق ،عقـد دوبـاره اثـر خـود را بـاز مییابـد [.]2
در حقــوق ایــران ،انحــال قــرارداد را (بــه اعتبــار ســهمی کــه ارادهی دو
طــرف در آن دارد) بــه ســه گــروه تقســیم کردهانــد [:]1
الــف) انحــال قــرارداد بــه تراضــی؛ کــه آنــرا اقالــه و گاه تفاســخ
میگوینــد (مــادهی 283-قانــون مدنــی) و مــادهی 264-ق.م آنــرا در
زمــرهی اســباب ســقوط تعهــدات آورده اســت.
ب) انحــال ارادی؛ کــه بــا تصمیــم یکــی از دو طــرف انجــام میشــود.
ایــن عمــل حقوقــی ،بــر خــاف اقالــه کــه در شــمار قراردادهــا میآیــد،
ایقــاع اســت و نیــاز بــه تراضــی نــدارد .انحــال ارادی بدیــن معنــی را
فســخ میگویند (مــادهی 249-ق.م).
ج) انحــال قهــری؛ کــه خودبهخــود انجــام میشــود و ارادهی طرفیــن
یــا یکــی از آنهــا در وقــوع آن دخالتــی نــدارد .انحــال قهــری را در
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اصطــاح انفســاخ میگوینــد.
در خصـــوص اثر انحـــال ،قاعده بر اینســـت کـــه اثـــر آن ناظر به
ِ
تحقق ســـبب برهم میزنـــد (مانند
آینده اســـت و عقـــد را از هنگام
مادههـــای459 -و483و496و 804ق.م).
در ایـن پژوهـش ،اسـباب انحلال قـرارداد ،آثـار آن در قراردادهـای
نفتـی و تفـاوت هـر یـک از این اسـباب بررسـی میشـود .اما قبـل از آن
مفهـوم شـناختی هـر یک از این اسـباب در نظـام حقوقی رومـی ،ژرمنی
و کامـنال تشـریح میگـردد و سـپس ایـن مفاهیـم در قراردادهـای نفتی
بررسـی خواهند شـد.
 -1فسخ

1

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

فســخ در لغــت و در مفهــوم فقهــی آن بهمعنــای برهــم زدن و قطــع
کــردن اســت .در واقــع فســخ را میتــوان پایــان دادن بــه هســتی حقوقــی
قــرارداد و زایــل كــردن یــا انحــال یکجانبـهي قــرارداد توســط یکــی
از دو طــرف قــرارداد یــا شــخص ثالــث تعریــف كــرد .اساســیترین
عنصــر ایــن تعریــف ،اختیــار و اقتــداری اســت کــه دارنــدهي حــق فســخ
بهموجــب تراضــی طرفیــن قــرارداد یــا بهموجــب قانــون ،در پایــان
دادن بــه حیــات و اعتبــار معاملــه دارد.
لــزوم وفــاداری بــه قراردادهــا ،عــدم امــکان تخطــی از مفــاد آنهــا و
فســخ یکجانب ـهي آنهــا از اصــول پذیرفتــه شــدهي جهانــی اســت .بــا
ایــن وجــود در نظامهــای گوناگــون حقوقــی مــواردی وجــود دارد
کــه بــه اســتناد آنهــا میتــوان یــک قــرارداد الزم را فســخ کــرد .در
حقــوق ایــران ایــن مــوارد تحــت عنــوان خیــارات بیــان میشــوند .در
قراردادهــای نفتــی شــرط فســخ از دو جهــت مثبــت و منفــی اهمیــت
دارد .از جهــت مثبــت ،مــواردی کــه هــر یــک از طرفیــن میتوانــد
قــرارداد را فســخ کنــد مقــرر میشــود و از جهــت منفــی ،فســخ قــرارداد
بــه مــوارد احصــاء شــده در قــرارداد منحصــر میگــردد .در مــادهی39-
قــرارداد بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ایتالیایــی آجیــپ
آمــده" :جــز در مــواردی کــه طرفهــای ایــن موافتنامــه بهنحــو
دیگــری توافــق کننــد ایــن موافقتنامــه قبــل از انقضــای مــدت آن
فســخ نخواهــد شــد".
عالوه بر آن ،در قراردادهایی که شـامل عملیات اکتشـاف اسـت معموالً
طرفیـن مقـرر میکننـد 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 بهدلیل ناکامی در رسـیدن به اهداف
قـراردادی اسـت کـه بعضاً بـه آن انفسـاخ ،کأن لمیکن ،منقضـی و باطل
نیـز اطلاق میشـود [ .]3در ایـن بخـش ابتـدا مـوارد فسـخ قراردادهـای
نفتـی بـرای هـر یـک از طرفیـن توضیـح داده شـده و سـپس تبعـات و
تأثیـرات فسـخ بیـان میگردد.
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 -2-1موارد فسخ قرارداد توسط دولت میزبان

فســخ قراردادهــای نفتــی بهخصــوص زمانــی کــه میدانــی تجــاری
کشــف شــده یــا میــدان بــه تولیــد رســیده ،بــرای شــرکتهای
ســرمایهگذار فاجعــه اســت .بههمیــن دلیــل در قراردادهــای نفتــی
مــواردی کــه طرفیــن میتواننــد قــرارداد را فســخ کننــد بهدقــت
تعریــف میشــود .هرچنــد مــوارد فســخ هــر قــرارداد بــه اقتضــای
شــرایط آن معیــن میگــردد ،امــا مــوارد فســخ قراردادهــای نفتــی کــم
و بیــش از منطــق یکســانی پیــروی میکننــد.
کارفرمــا تمایــل دارد هــر زمــان کــه پیمانــکار در انجــام تعهــدات
عمــدهی خــود قصــور کنــد ،او بتوانــد قــرارداد را فســخ نماینــد و ایــن
امــر را حــق مشــروع خــود میدانــد .در برخــی از قراردادهــا آن دســته
از تعهــدات اصلــی کــه نقــض آنهــا عمــده و اصلــی تلقــی شــده و باعــث
ایجــاد حــق فســخ بــرای کارفرمــا میگــردد ،مشــخص میشــوند [.]9
در بخــش تعاریــف نیــز ممکــن اســت ایــن تعهــدات تعریــف نشــده
باشــند و مشــخص نیســت کدامیــک از تعهــدات پیمانــکار تحــت
شــمول تعهــدات عمــده و اصلــی قــرار دارنــد و کدامیــک از دایــرهی
شــمول آنهــا خــارج هســتند .ایــن ابهــام ممکــن اســت در عمــل بــه
بــروز اختــاف بیــن طرفیــن قــرارداد منتهــی شــود؛ مث ـ ً
ا ممکــن اســت
شــرکت ملــی نفــت ایــران ،عــدم ارائـهی گــزارش در مواعــد مشــخص
شــده در قــرارداد را نقــض عمــده و اصلــی قــرارداد تلقــی کنــد امــا
پیمانــکار چنیــن اعتقــادی نداشــته باشــد .در صــورت وقــوع چنیــن
وضعیتــی مرجــع حــل و فصــل اختــاف ،مطابــق قــرارداد ،بــه اختــاف
رســیدگی خواهــد کــرد .جهــت پرهیــز از هرگونــه ابهــام ،بهتــر اســت
در بخــش تعاریــف ،تعریــف جامــع و مانعــی از نقــض اساســی قــرارداد
ارائــه شــود تــا بههنــگام بــروز اختــاف بتــوان بــه آن اســتناد کــرد.
بنابرایــن طبــق تعریــف ارائــه شــده در قــرارداد ،اگــر نقــض هــر یــک
از تعهــدات ،نقــض اساســی محســوب شــود دولــت میزبــان محــق بــه
خاتمــهی قــرارداد اســت [.]10
گاهــی در قراردادهــا بهطــور مجمــل و مبهــم ذکــر میشــود کــه اگــر
پیمانــکار نقــض عمــده یــا تخلــف اساســی داشــته باشــد ،کارفرمــا
میتوانــد قــرارداد را فســخ کنــد .مثــ ً
ا در قراردادهــای بیــع متقابــل
ایــران و قراردادهــای خدمــت عــراق آمــده کــه هــرگاه پیمانــکار پــس
از اخطــار کتبــی ،جهــت جبــران یــک نقــض اساســی اقــدام نکنــد،
کارفرمــا حــق فســخ قــرارداد را دارد.
معمــوالً در کنــار عبــارات کلــی و مبهــم «نقــض عمــده» یــا «تخلــف
اساســی» مصادیــق خاصــی از نقــض اساســی نیــز ذکــر میشــود امــا
تصریــح میگــردد کــه مــوارد فســخ بــه مصادیــق مذکــور منحصــر
نیســت [.]3
از دیگــر مــوارد نقــض اساســی کــه در قــرارداد بــدرا در عــراق تصریــح
شــده ،کوتاهــی پیمانــکار در رعایــت برنامـهی توســعه ،برنامههــای کار

142

و بودجـهی ســالیانه اســت .چنیــن مجــوزی بــه کارفرمــا اختیــار میدهــد
کــه بهدلیــل تخلــف پیمانــکار از برنامههــای مصــوب ،قــرارداد
را فســخ کنــد .در ایــن قــرارداد همچنیــن عــدم دســتیابی پیمانــکار
بــه هــدف منحنــی تولیــد 2یــا عــدم حفــظ منحنــی تولیــد در مــدت
مقــرر ،بــه کارفرمــا حــق فســخ میدهــد؛ مشــروط بــه اینکــه پیمانــکار
ســرمایهگذاری الزم را انجــام نــداده یــا در رعایــت رویههــای 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
قــرارداد را خواهــد داشــت؛ از جمل ـهی ایــن شــروط هرگونــه تخطــی
صاحــب امتیــاز از شــروط مقــرر در برنامــهی توســعهی میــدان (اگــر
صاحــب امتیــاز ،شــخص حقوقــی باشــد) و از دســت دادن کنتــرل و
ادارهی میــدان اســت .در نهایــت حتــی اگــر در اشــخاص حقوقــی
کنتــرل مؤثــر بــر آنهــا بعــد از ســه مــاه از تاریــخ اعطــای امتیــاز تغییــر
یابــد وزیــر میتوانــد تقاضــای فســخ قــرارداد را مطــرح کنــد [.]4
در قراردادهـای مشـارکت در تولیـد ،اگـر شـرکت خارجـی از تعهدات
مالـی خـود مبنـی بـر سـرمایهگذاری در عملیـات اکتشـافی و توسـعه
امتنـاع کنـد یـا تخلفـی جـدی از تعهـدات قـراردادی داشـته باشـد کـه
بـر اسـاس آن شـرکت خارجـی مقصـر قلمـداد شـود یـا وضعیـت مالـی
شـرکت خارجـی بهنحـوی متزلـزل گـردد که شـرکت ورشکسـته شـود
یـا حکـم ورشکسـتگی آن در معـرض صـدور باشـد یـا حتـی طـرح
دعـوای ورشکسـتگی علیه شـرکت صورت گرفته باشـد ،دولـت میزبان
میتوانـد از ایـن حـق فسـخ اسـتفاده کنـد .در ایـن صـورت ،دولـت
میزبـان مکلف اسـت نسـبت بـه ارائهی اخطار فسـخ در موعد مشـخصی
اقـدام نمایـد .اگـر شـرکت خارجـی نتواند جهت جبـران قصـور خود یا
اعـادهی وضعیـت مالی خـود اقدام شایسـتهای انجام دهـد ،دولت میزبان
محـق بـه فسـخ قـرارداد خواهد بـود [.]5
در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد اندونــزی نیــز ایــن شــرط لحــاظ
شــده اســت .در ایــن قراردادهــا فســخ قــرارداد طــی دو یــا ســه ســال
آغازیــن امکانپذیــر نیســت .امــا پــس از گذشــت ایــن دوره ممکــن
اســت در پــی مــوارد زیــر قــرارداد فســخ شــود:
نخســت اینکــه پیمانــکار میتوانــد در هــر زمــان کــه شــرایط ادام ـهی
عملیــات اکتشــاف و توســعه وجــود نداشــته باشــد ،قــرارداد را بهصورت
یکطرفــه فســخ کنــد .ایــن فســخ اختیــاری قــرارداد بایــد بــا اعــام
کتبــی بــه شــرکت ملــی نفــت اندونــزی و مشــورت آن شــرکت باشــد.
در ایــن صــورت پیمانــکار از تعهداتــی کــه برابــر شــرکت ملــی نفــت
اندونــزی دارد بــری میشــود؛ البتــه بهجــز آن دســته از تعهداتــی کــه
قبــل از فســخ قــرارداد بــر عهــدهی او بــوده اســت.
دوم اینکــه اگــر در پایــان دورهی اکتشــاف ،نفتــی کشــف نشــود
قــرارداد خودبهخــود منفســخ خواهــد شــد؛ مگــر اینکــه پیمانــکار

تقاضــای افزایــش طــول دورهی اکتشــاف را مطــرح کنــد و ایــن تقاضــا
توســط کارفرمــا پذیرفتــه شــود.
ســوم آنکــه گذشــته از مــوارد ذکــر شــده ،ممکــن اســت قــرارداد
بــا اخطــار کتبــی نــود روزهی هــر یــک از طرفیــن مبنــی بــر تخلــف
عمــدهی 3طــرف دیگــر از مفــاد قــرارداد فســخ شــود [.]5
در قراردادهــای خدماتــی ،بهموجــب بنــد 4-مــادهی 23-قــرارداد
پیمانــکاری اکتشــاف و توســعهی نفــت بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران
و شــرکت فرانســوی نفــت مقــرر شــده کــه هــرگاه پیمانــکار هم ـهی
تعهــدات دیگــری را کــه بهموجــب ایــن قــرارداد دارد انجــام ندهــد،
شــرکت ملــی نفــت یــک اخطــار کتبــی سفارشــی در مــورد عــدم انجــام
تعهــدات ،صــادر و بــه پیمانــکار کل ابــاغ خواهــد کــرد .هــر گاه
ظــرف مــدت یکمــاه از ایــن تاریــخ ،پیمانــکار همــه ی تعهداتــی را
کــه در اخطــار مزبــور تصریــح شــده انجــام ندهــد ،شــرکت ملــی نفــت
حــق خواهــد داشــت ایــن قــرارداد را فســخ کنــد.
در قراردادهــای بیعمتقابــل ایــران مــوارد زیــر بــرای خاتم ـهی قــرارداد
توســط شــرکت ملــی نفــت ایــران پیشبینــی شــده اســت:
" )1اگــر بهموجــب قــرارداد و در پــی اخطاریــه ،پیمانــکار از پرداخــت
مبالــغ ضــروری امتنــاع کــرده و تخلــف او بــر اجــرای عملیــات توســعه
اثــر بگــذارد.
 )2اگــر پیمانــکار پــس از دریافــت اخطاریــه ،از جبــران تعهــدات نقــض
شــده و معوقــه امتنــاع کنــد.
7
6
5
 )3ورشکســتگی ،4انحــال  ،احیــا یــا ادغــام شــرکت پیمانــکار،
موجبــی بــرای خاتمــهی قــرارداد توســط دولــت میزبــان محســوب
نخواهــد شــد.
 )4در صــورت تخلــف پیمانــکار در اســتفاده از خدمــات ،تجهیــزات و
مــواد اولیـهی موجــود در ایــران 8طبــق قــرارداد و ضمیمــه ی آن.
10
 )5در صــورت تخلــف پیمانــکار از انتقــال ف ـنآوری 9و دانــش فنــی
بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران ،آنگونــه کــه در قــرارداد و ضمیم ـهی
مربوطــه مقــرر شــده اســت [".]6
در خصــوص شــرط خاتمــهی قــرارداد توســط دولــت میزبــان ،ذکــر
چنــد نکتــه ضــروری بهنظــر میرســد:
الـف) طبـق بنـد یکـم قـرارداد ،اگـر عـدم پرداخـت مبالـغ الزم توسـط
پیمانـکار ،اجـرای عملیـات توسـعه را بـا مخاطـره روبـرو کنـد شـرکت
ملـی نفـت ایـران میتوانـد قـرارداد را بـا رعایت تشـریفات مقـرر خاتمه
دهـد .بنابرایـن صـرف عـدم پرداخـت یـا هزینـه نکـردن مبالـغ مقـرر در
قـرارداد ،حـق خاتمـهی قـرارداد را به شـرکت ملی نفـت نمیدهد ،بلکه
ایـن عـدم پرداخـت بایـد عملیات توسـعه را تحـت تأثیر قرار دهـد [.]12
ب) در بنــد دوم قــرارداد بیعمتقابــل ،بــدون آنکــه بــه قابلجبــران
بــودن 11یــا نبــودن 12تخلفــات و تقصیــرات پیمانــکار توجــه شــده و
21

ایــن دو مــورد از یکدیگــر تفکیــک گردنــد ،بــا بیانــی کلــی ،تمامــی
مــوارد پنجگانــه بهعنــوان مــوارد قابلجبــران توســط پیمانــکار معرفــی
شــدهاند؛ ایــن در حالــی اســت کــه جبــران مــوارد برشــمرده در بنــد
ســوم ،در خصــوص ورشکســتگی یــا انحــال شــرکت پیمانــکار،
خــارج از حیطــهی اختیــار و اقتــدار پیمانــکار محســوب میشــود و
توســط او قابلجبــران نیســت.
ج) وقایعــی نظیــر ورشکســتگی و انحــال ،برخــاف ادغــام یــا احیــای
شــرکت نفتــی ،امــکان اجــرای پــروژه توســط پیمانــکار را متعســر و
غیرممکــن میکنــد و طبیعــی اســت در ایــن حالــت ،دولــت میزبــان
حــق خاتمـهی قــرارداد را خواهــد داشــت؛ بــا ایــن وجــود ممکــن اســت
قــراردادی مشــروط بــه تحقــق شــرایطی ،امــکان اجــرا و تکمیــل پــروژه
را حتــی در صــورت ورشکســتگی یــا انحــال شــرکت پیمانــکار نیــز
تجویــز کنــد.
د) از مـوارد دیگـری کـه در قراردادهـای مختلـف نفتـی موجبـات
خاتمـهی قـرارداد را توسـط دولـت میزبـان فراهـم مـیآورد میتـوان
بـه واگـذاری قـرارداد یـا حقـوق و تعهـدات قـراردادی بـدون رضایـت
دولـت میزبـان ،عـدم ارائـهی ضمانتنامـهی حسـن اجـرای تعهـد بـه
دولـت میزبـان ،اسـتخراج منابـع معدنـی غیر از آنچـه بهموجب قـرارداد،
پیمانـکار مجـاز به اسـتخراج آنسـت ،ارائهی تضامین خلاف واقع ،تغییر
در کنتـرل و مدیریـت شـرکت پیمانـکار ،عـدم شـروع عملیـات توسـعه
یـا عـدم اجـرای آن طبـق برنامـهی کاری یـا طـرح جامع توسـعه و نقض
حقـوق بینالملـل اشـاره کـرد.
اگـر شـرکت ملی نفـت نیز تکالیف خـود را انجام ندهد حق فسـخ برای
پیمانـکار بهوجـود میآیـد .بهموجـب مـادهی 4-3-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 تالشهـای معقـول را بـرای
جبـران قصـور بـهکار گرفته اسـت ،پیمانـکار میتواند مـدت اخطاریه را
بهنحـو متناسـب تمدیـد کند».
بنابرایــن اگــر شــرکت ملــی نفــت ایــران هریــک از تعهــدات اصلــی
خــود (مثــ ً
ا پرداخــت هزینههــای انجــام شــده توســط پیمانــکار) را
نقــض کنــد پیمانــکار مشــروط بــه ارســال اخطــار کتبــی و ســپری شــدن
مهلــت و برطــرف نشــدن نقــض مربــوط توســط کارفرمــا ،میتوانــد
قــرارداد را فســخ نمایــد [.]7
مـورد دیگـری کـه در ایـن قراردادها سـبب فسـخ میشـود فورسماژور
اسـت کـه منـوط بـه وجـود شـرایطی اسـت .معمـوالً در قراردادهـای
بیعمتقابـل ایـران ،پس از سـپری شـدن مدتی از بروز حادثـه ،در صورت
22

تأخیـر تعهـد هـر یـک از طرفیـن ،طـرف دیگـر حـق فسـخ قـرارداد را
خواهـد داشـت وگرنـه صـرف تحقـق فورسمـاژور از این حـق بهرهمند
ً
(مثلا مـادهی 29-3-قـرارداد نفتـی درود مقرر مـیدارد« :اگر
نمیشـود
انجـام تعهـدی در نتیجـهی فورسمـاژور بیـش از هجـده مـاه بهتعویـق
بیافتـد هـر یـک از طرفیـن بـدون اینکـه تعهداتـی اضافـه بـر آنچـه در
اینجـا ذکـر شـده در قبـال طـرف دیگـر داشـته باشـد میتوانـد بـا یـک
اخطـار کتبـی ایـن قـرارداد را فسـخ کنـد .بـا ایـن فسـخ پیمانـکار حـق
خواهـد داشـت هزینههـای نفتـی انجـام شـدهی قبـل از فسـخ بهاضافـهی
حقالزحمـهای متناسـب بـا هزینههای سـرمایهای صرف شـده را دریافت
کنـد .هـر دو هزینـهی مزبور از محـل درآمد حاصل از منطقـهی قرارداد
پـس از تکمیـل عملیات توسـعه پرداخت خواهد شـد .در صورت وقوع
ایـن فسـخ ،طرفیـن توافـق میکننـد کـه پـس از پایـان فورسمـاژور بـا
حسـن نیـت دربـارهی شـروع مجـدد عملیـات توسـعه و تکمیـل آن
مذاکـره کنند)».
 -3-1موارد فسخ قرارداد توسط سرمایهگذار خارجی

در قراردادهـای مختلـف نفتـی مقـررات متنوعـی در خصـوص امکان و
مـوارد خاتمـهی قـرارداد توسـط پیمانـکار پیشبینـی شـده اسـت .برخی
قراردادهـا مـوارد خاتمـهی قـرارداد توسـط پیمانـکار را تنهـا بـه وقـوع
فورسمـاژور محـدود کـرده و حـاوی مقرراتـی در خصـوص خاتمـهی
قـرارداد بهسـبب نقـض تعهـدات یـا تخلـف دولـت میزبـان از اجـرای
تعهداتـش نیسـتند .از علـل اصلـی نبـود شـروط مربـوط بـه خاتمـهی
قـرارداد توسـط پیمانـکار بهسـبب تخلـف یـا نقـض تعهـدات توسـط
دولـت میزبـان ،اینسـت کـه در برخـی قراردادهـا نقش دولـت میزبان در
عملیـات نفتـی و کنتـرل آن ناچیـز و در مقابـل ،نقـش پیمانـکار بهعنوان
عامـل اجـرای پـروژه و مدیریـت آن گسـترده اسـت؛ از ایـنرو تعهدات
دولـت میزبـان مطابـق قـرارداد و بهتناسـب نقـش او در پـروژه ،ناچیـز و
حتـی در برخـی مـوارد فاقـد تعهداتـی اسـت کـه نقـض آنهـا ،موجبات
خاتمـهی قـرارداد را فراهـم میکنـد.
در قراردادهـای بیعمتقابـل (مـدل  )2008در صـورت تخلـف و نقـض
تعهـدات از سـوی دولـت میزبـان ،مقـررات مجزایـی جهـت خاتمـهی
قـرارداد توسـط پیمانـکار پیشبینی شـده اسـت .بهموجب مـادهی4-3 -
ایـن قـرارداد« :در صورت نقض تعهدات اصلی و عمده توسـط شـرکت
ملـی نفـت ایـران ،پیمانـکار میتوانـد بـا ارسـال اخطـار کتبـی نـود روزه
قـرارداد را خاتمـه دهـد .اگـر شـرکت ملـی نفـت ایـران طـی دورهی
اخطاریـه ،تخلـف انجـام شـده را جبران کنـد پیمانکار از خاتمـه قرارداد
صرفنظـر خواهـد کـرد .افـزون بـر ایـن اگـر پیمانـکار اطمینـان یابـد
کـه شـرکت ملـی نفـت ایـران تمـام تلاش خـود را در راسـتای جبـران
تخلفـات صـورت گرفتـه انجام میدهـد ،مکلف اسـت دورهی مزبور را
بـه تناسـب تمدیـد کند».
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در صــورت بــروز اختــاف بیــن طرفیــن در خصــوص تحقــق یــا عــدم
تحقــق موجبــات نقــض قــرارداد ،محکمـهی داوری تشــکیل شــده و بــر
اســاس رأی ایــن محکمــه کــه بــرای طرفیــن ،نهایــی و الــزامآور اســت
تکلیــف تعییــن میشــود.
 -2خاتمهی جزیی قرارداد
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اگــر دو یــا چنــد شــرکت یــا کنسرســیومی از شــرکتهای نفتــی
بهعنــوان پیمانــکار طــرف قــرارداد بــا دولــت میزبــان باشــند ایــن بحــث
مطــرح میشــود کــه آیــا خاتم ـهی قــرارداد نســبت بــه یــک یــا چنــد
تــا از ایــن شــرکتها امکانپذیــر خواهــد بــود؟ بهعبــارت دیگــر اگــر
موجبــات خاتم ـهی قــرارداد نســبت بــه یــک یــا چنــد شــرکت نفتــی
طــرف قــرارداد (و نــه همــهی آنهــا) صــدق کنــد تکلیــف چیســت؟
آیــا خاتمــهی قــرارداد نســبت بــه یــک یــا چنــد شــرکت ،بــه دیگــر
اعضــای کنسرســیوم نفتــی نیــز ســرایت کــرده و قــرارداد یکســره
خاتمــه مییابــد یــا دولــت میزبــان میتوانــد قــرارداد را صرف ـاً نســبت
بــه شــرکت یــا شــرکتهای متخلــف خاتمــه دهــد؟
خاتم ـهی قــرارداد نســبت بــه برخــی طرفهــای قــرارداد (و نــه هم ـهی
آنهــا) تحــت مکانیــزم خاتمـهی جزیــی قــرارداد تبییــن شــده و مقــررات
ناظــر بــر آن تعییــن میگــردد.
قراردادهــای مختلــف نفتــی بــا وجــود پیشبینــی مقرراتــی راجــع بــه
خاتمــهی جزیــی قــرارداد ،حــاوی شــرایط و مفــاد متنوعــی در ایــن
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
و مســئولیتهای شــریک یــا شــرکای متخلــف را برعهــده خواهنــد
گرفــت .واگــذاری ســهم شــریک یــا شــرکای متخلــف بــه ســایر
شــرکاء ،منــوط بــه تصویــب دولــت میزبــان خواهــد بــود [.]7
ســؤالی کــه مطــرح میشــود اینســت کــه اگــر شــریک یــا شــرکتی
غیرمتخلــف ،ســهم شــرکای متخلــف را نپذیرنــد و راضــی بــه واگذاری
حقــوق و تعهــدات آنهــا بــه خــود ،نســبت بــه سهامشــان نشــوند ،تکلیــف
چیســت؟
برخــی قراردادهــا حــاوی حکمــی در ایــن خصــوص نبــوده و تنهــا
اختیــار ســایر شــرکاء در پذیــرش یــا عــدم پذیــرش ســهام شــریک یــا
شــرکای متخلــف را بیــان کردهانــد .در برخــی دیگــر از قراردادهــا،
ضمانــت اجــرای عــدم موافقــت ســایر شــرکاء در پذیــرش ســهم
شــریک یــا شــرکای غیرمتخلــف ،خاتم ـهی قــرارداد نســبت بــه تمــام
طرفهــای قــرارداد مقــرر شــده اســت.
ســؤال دیگــر آنســت کــه اگــر دولــت میزبــان قــرارداد را نســبت بــه
یــک یــا چنــد شــرکت متخلــف خاتمــه دهــد آیــا هزینههــای انجــام

شــده توســط آنهــا و نیــز حقالزحم ـهی قــراردادی تــا هنــگام خاتم ـهی
قــرارداد بــه آنهــا تعلــق خواهــد گرفــت یــا خیــر؟
در پاســخ بایــد گفــت کــه در قراردادهــای نفتــی ،مکانیــزم خاتمــهی
قــرارداد توســط دولــت میزبــان ،اختیــاری نبــوده 14و بهمنظــور
تحقــق امــکان ایــن امــر بایــد زمینههــا و اســباب خاتمــهی قــرارداد
فراهــم شــود15؛ از ایــنرو در صــورت تحقــق اســباب و زمینههــای
خاتم ـهی قــرارداد کــه سرمنشــاء هم ـهی آنهــا نقــض تعهــدات توســط
پیمانــکار اســت ،نهتنهــا محملــی بــرای جبــران هزینههــا و پرداخــت
حقالزحمــهی پیمانــکار باقــی نمیمانــد بلکــه وی مکلــف بــه جبــران
خســارت دولــت میزبــان نیــز هســت [.]6
 -3خاتمهی قرارداد توسط طرفین قرارداد (اقاله یا تفاسخ)

خاتمـهی قــرارداد توســط طرفیــن قــرارداد ،ناظــر بــه مــواردی اســت کــه
16
یــا پیمانــکار و شــرکت ملــی نفــت دولــت میزبــان بــا توافــق طرفینــی
قــرارداد را خاتمــه میدهنــد یــا در اثــر وقــوع فورسمــاژور ،هــر یــک
از طرفیــن مجــاز بــه خاتمــهی قــرارداد باشــند یــا محکمــهی داوری
کــه بــه اختــاف طرفیــن رســیدگی میکنــد رأی بــه نقــض عمــدهی
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
خاتمــهی طرفینــی پیشبینــی نشــده باشــد ،ممکــن اســت طرفیــن،
مقــررات مزبــور را بهموجــب موافقتنام ـهای کــه بــه ســند خاتمــه یــا
الغــای توافقــی قــرارداد 17موســوم اســت تعییــن کننــد .در ایــن ســند،
حقــوق و تعهــدات طرفیــن پــس از خاتم ـهی قــرارداد ،شــامل ارائ ـهی
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 ،پرداختهــا و چگونگــی
آن (شــامل پرداخــت هزینههــا و حقالزحمــهی پیمانــکار تــا زمــان
خاتمــهی قــرارداد) ،تاریــخ مؤثــر شــدن ســند خاتمــهی قــرارداد،18
تضامیــن و جبــران خســارت 19و مقــررات متفرقــه قیــد میشــود [.]6
طبــق مــادهی 4-4-قــرارداد بیعمتقابــل ،در صــورت وقــوع
فورسمــاژور یــا صــدور رأی محکم ـهی داوری ،هــر یــک از طرفیــن
قــادر اســت قــرارداد را خاتمــه دهــد .بــار اثبــات وقــوع فورسمــاژور
بــر عهــدهی طرفــی اســت کــه مدعــی تحقــق آنســت .در صــورت
بــروز اختــاف بیــن طرفیــن قــرارداد راجــع بــه وقــوع یــا عــدم وقــوع
فورسمــاژور ،ابتــدا کمیتـهی مدیریــت مشــترک بــه اختالف رســیدگی
میکنــد .اگــر ایــن کمیتــه در خصــوص اختــاف بــه اجماعنظــر
نرســد ،مدیریــت ارشــد 20هــر یــک از طرفیــن قــرارداد تــاش خــود را
جهــت حــل اختــاف متمرکــز خواهنــد کــرد .اگــر مدیــران ارشــد نیــز
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ظــرف موعــد مقــرر در قــرارداد (ســه مــاه) موفــق بــه حــل اختــاف
نشــوند ،اختــاف بــه داوری ارجــاع خواهــد شــد و بــر ایــن اســاس
تصمیمگیــری میشــود (الزم بهذکــر اســت کــه محکمــهی داوری
تنهــا تحقــق یــا عــدم تحقــق موجبــات خاتمــهی قــرارداد را بررســی
میکنــد و تصمیمگیــری در خصــوص خاتمــهی قــرارداد بــر مبنــای
رأی ایــن محکمــه ،بــا محکوملــه اســت).
بدیهــی اســت کــه تــا زمــان صــدور رأی نهایــی توســط محکمــهی
داوری ،اقدامــات انجــام شــده جهــت خاتمـهی قــرارداد اثــری نخواهــد
داشــت و قــرارداد بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد.
اگــر ظــرف هجــده مــاه از تاریــخ وقــوع فورسمــاژور ،عامــل خارجــی
برطــرف شــود طرفــی کــه تحــت تأثیــر فورسمــاژور بــوده ،مکلــف
اســت بالفاصلــه طــرف دیگــر را بــا اخطاری ـهای از رفــع واقعــه مطلــع
کنــد .پــس از ابــاغ ایــن اخطاریــه ،قــرارداد از حالــت تعلیــق خــارج
شــده ،حقــوق و تعهــدات طرفیــن مجــددا ً برقــرار گردیــده و مــدت
زمانــی متناســب بــا دورهی تعلیــق ،بــه دورهی اعتبــار قــرارداد افــزوده
میشــود .تخلــف هــر یــک از طرفیــن قــرارداد از اجــرای مجــدد
تعهــدات ،نقــض عمــدهی قــرارداد محســوب میشــود و طــرف دیگــر
قــادر اســت قــرارداد را بــا رعایــت تشــریفات مقــرر در مــادهی4-2-
خاتمــه دهــد [.]6
 -4آثار خاتمهی قرارداد

همانطــور کــه در نظامهــای حقوقــی گوناگــون مــوارد فســخ
قــرارداد تفــاوت دارد ،آثــار فســخ نیــز متفــاوت اســت .بدیــن جهــت
در قراردادهــای نفتــی تبعــات ایــن فســخ بــه تفصیــل بیــان میشــود.
از جهــت کارفرمــا ،پیمانــکار بایــد حداقــل مبالــغ تعهــد شــده را بــرای
عملیــات نفتــی هزینــه کنــد و هــرگاه پیمانــکار زودهنــگام قــرارداد را
فســخ نمایــد ،کارفرمــا بتوانــد مبالــغ هزینــه نشــده وصــول کنــد .پیمانکار
نیــز میخواهــد هزینههــای انجــام شــده را بــه اضافـهی بخــش متناســبی
از حقالزحمــه دریافــت کنــد [.]3
در قراردادهــای بیعمتقابــل ایــران (مــادهی 4-5-مــدل ســال  )2008قیــد
شــده کــه اگــر بهدلیــل تخلفــات پیمانــکار ،قــرارداد توســط کارفرمــا
فســخ شــود هزینههــای نفتــی و حقالزحمــهی پیمانــکار قابلبازیافــت
نخواهنــد بــود؛ بــر ایــن اســاس اگــر پیمانــکار از پرداخــت مبالــغ
قــراردادی ،انتقــال دانــش فنــی و فـنآوری و اســتفاده از محصــوالت و
تجهیــزات داخلــی ایــران امتنــاع کنــد و ظــرف مدت مقــرر در قــرارداد،
تخلفــات را جبــران نکنــد یــا ورشکســته یــا منحــل شــود ،قــادر بــه
بازیافــت هزینههــای نفتــی و حقالزحمـهی قــراردادی خــود از نفــت یــا
گاز تولیــدی پــروژه نخواهــد بــود .حتــی در قــرارداد توســعهی فــاز12 -
پارسجنوبــی مقــرر شــده کــه در صــورت خاتم ـهی قــرارداد بهســبب
نقــض تعهــدات قــراردادی مقــرر در مــادهی ،4-1-1-پیمانــکار تنهــا
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حــق بازیافــت هزینههــای نفتــی را خواهــد داشــت و حقالزحمــهی
قــراردادی یــا هزینههــای بانکــی او قابلاســتهالک نخواهنــد بــود.
در قراردادهـای بیعمتقابـل در صـورت خاتمـهی قـرارداد تمامـی اقلام
سـرمایه که توسـط پیمانکار و جهت اجرای عملیات توسـعه وارد کشور
شـده یـا از داخـل خریـداری میشـوند ،بهنـام شـرکت ملـی نفـت ایران
وارد و خریـداری شـده و مالـک انحصـاری ایـن اقلام ،شـرکت مزبـور
خواهـد بود .بنابراین پیمانکار نسـبت به اقالم سـرمایهای خریداری شـده
بـرای پـروژه حقی نخواهد داشـت .پیمانـکار در مقابل خریـد و واردات
ایـن اقلام ،تنهـا نسـبت بـه مبلغـی کـه بـا عنـوان هزینههـای سـرمایهای
بـرای این اقالم سـرمایه درنظر گرفته شـده ،ذیحق اسـت کـه در دوران
اسـتهالک ،ایـن هزینههـا را بازیافـت خواهنـد کرد.
طبیعتـاً اقالمـی کـه جهـت اسـتفادهی موقتـی وارد پـروژه شـده یـا اجاره
میشـوند ،بـه مالکیـت شـرکت ملـی نفـت درنمیآینـد و بـا خاتمـهی
قـرارداد پیمانـکار قـادر اسـت اقلام مزبـور را بـه کشـور خارجـی یـا در
داخـل بـه مالکینـش عـودت دهـد .در ایـن فـرض نیـز هزینـهی اجارهی
ایـن اقالم ،در حسـاب پـروژه منظور و در دوران اسـتهالک بـه پیمانکار
بازپرداخـت خواهـد شـد [.]6
در قراردادهـای خدمـت عـراق قیـد شـده کـه اگـر قـرارداد بهدلیـل
تخلفـات پیمانکار توسـط کارفرما فسـخ شـود ،پیمانکار هیچ اسـتحقاقی
نسـبت بـه بازیافـت هزینههـا و دریافـت حقالزحمـه نخواهـد داشـت.
مطابـق بـا بنـد-ج مـادهی 8-1-قـرارداد رومیال اگـر کارفرما قـرارداد را
مطابـق بـا مفاد آن فسـخ کنـد  )1پیمانـکار از تاریخ فسـخ ،تمامی حقوق
و منافـع خـود در قـرارداد را از دسـت میدهـد  )2پیمانـکار ،کارفرمـا را
از هرگونـه اقـدام ،شـکایت یـا دادخواسـتی در خصـوص فسـخ مصـون
مـیدارد؛ مگـر اختلاف در مـورد خـود فسـخ  )3پیمانـکار باقیمانـدهی
مبالـغ تعهـد شـده را کـه هزینـه نکـرده بـه کارفرمـا پرداخـت میکند.
امـا در قراردادهـای خدمـت عـراق تصریـح شـده کـه اگـر پیمانـکار
قـرارداد را فسـخ کنـد ،تبعات این فسـخ مثل مواردی اسـت کـه کارفرما
قـرارداد را فسـخ کـرده و بنابرایـن پیمانـکار هیـچ اسـتحقاقی نسـبت بـه
بازیافـت هزینههـا و دریافـت حقالزحمـه نخواهـد داشـت.
در قراردادهـای بیعمتقابـل اگـر قـرارداد توسـط پیمانـکار و بهسـبب
نقـض تعهـدات عمـده و اصلـی توسـط شـرکت ملی نفـت ایـران خاتمه
یابـد کارفرمـا موظـف اسـت اوالً حداکثـر تلاش خـود را معمـول دارد
کـه میـدان را رأسـاً یا توسـط سـایر شـرکتها توسـعه دهـد؛ ثانیـاً میزان
اسـتحقاق پیمانـکار از طریـق توافـق یـا مراجعـه بـه مرجـع حـل و فصـل
اختلاف تعییـن خواهـد شـد؛ ثالثـاً در تعییـن میـزان اسـتحقاق پیمانـکار
نبایـد خسـارات غیرمسـتقیم مدنظـر قـرار گیـرد؛ رابعـاً میـزان اسـتحقاق
پیمانـکار نباید از کل هزینههای انجام شـده توسـط پیمانـکار به اضافهی
درصـد متناسـبی از حقالزحمـه تجـاوز نمایـد.
در بیعمتقابــل آمــده« :در صــورت خاتمــهی قــرارداد بهســبب وقــوع
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فورسمــاژور ،تنهــا هزینههــای نفتــی کــه توســط پیمانــکار و حیــن
اجــرای عملیــات توســعه تــا هنــگام خاتمــهی قــرارداد ،پرداخــت و
هزینــه شــده قابلبازیافــت خواهنــد بــود و حقالزحم ـهی قــراردادی بــه
او تعلــق نخواهــد گرفــت».
طبــق قــرارداد توســعهی فــاز 12-پارسجنوبــی ،اگــر هنــگام وقــوع
فورسمــاژور ،پــروژه بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران تحویــل داده شــده
باشــد ،حقالزحم ـهی پیمانــکار بــر حســب تأسیســات تحویــل شــده بــه
شــرکت مزبــور بــه مأخــذ درصــد مشــخصی از هزینههــای ســرمایهای
پرداخــت خواهــد شــد امــا اگــر هنــگام وقــوع فورسمــاژور ،پــروژه بــه
شــرکت ملــی نفــت تحویــل نشــده باشــد ،هشــتاد درصــد حقالزحمـهی
قــراردادی بــه پیمانــکار پرداخــت خواهــد شــد .در ایــن فــرض ،طرفیــن
قــرارداد بــه نوعــی عملیــات توســعه را تکمیــل شــده تلقــی کــرده و
بــر ایــن اســاس ،هشــتاد درصــد حقالزحم ـهی قــراردادی بــه پیمانــکار
تعلــق خواهــد گرفــت.
 -5آثار شروط مستقل پس از خاتمه ی قرارداد

سـایر اطالعاتـی کـه در عملیـات نفتـی از اهمیـت اساسـی برخوردارنـد
را پـس از خاتمـهی قـرارداد نیـز محرمانـه نگـه داشـته و از افشـای آن
بـدون رضایـت دولـت میزبـان خـودداری کنـد .بهمنظـور جامعیـت و
یکپارچگـی قـرارداد ،بهتـر اسـت آثـار خاتمـهی قـرارداد بـر حسـب
مـوارد خاتمـه و شـروط و تعهداتـی کـه پـس از خاتمـهی قـرارداد نیز به
قـوت خـود باقـی اسـت ،ذیـل شـرط خاتمـهی قـرارداد (هرچنـد بهطور
مختصـر) قیـد شـود [.]6
 -3-5شــرط عــدم تعلیــق اجــرای پــروژه در صــورت خاتمـهی

قــرارداد

در برخــی قراردادهــا جهــت جلوگیــری از تعلیــق اجــرای پــروژه از
تاریــخ خاتمــهی قــرارداد تــا واگــذاری پــروژه بــه پیمانــکار جدیــد،
پیمانــکار متعهــد میشــود پــس از خاتمــهی قــرارداد تــا مدتــی
مشــخص ،اجــرای عملیــات نفتــی را بــه حســاب و هزینــهی دولــت
میزبــان ادامــه دهــد.
ایـن تعهـد سـبب میشـود تعلیـق اجـرای پـروژه و تأخیـر در تکمیـل
اهـداف قـرارداد مرتفع شـود؛ تعهد مزبـور بهویژه در خصـوص عملیات
نفتـی در میادیـن مشـترک ،بـرای دولـت میزبـان مطلوبیت زیـادی دارد.

برخــی تعهــدات قــراردادی واجــد آثــاری هســتند کــه پــس از
خاتمــهی قــرارداد نیــز بــه قــوت خــود باقــی میماننــد؛ قراردادهــای
ســرمایهگذاری و از جملــه قراردادهــای نفتــی ،معمــوالً حــاوی مقرراتی
ناظــر بــر گســترش پــارهای تعهــدات بــه زمــان پــس از خاتمـهی قــرارداد
هســتند؛ افــزون بــر ایــن تعهــدات ،برخــی شــروط ماننــد شــرط داوری
و شــرط قانــون حاکــم نیــز بــه دالیلــی مثــل نقــض تعهــدات یــا کشــف
نقــض تعهــدات پــس از خاتم ـهی قــرارداد ،پــس از ایــن دوره نیــز بــر
روابــط طرفیــن حاکــم خواهنــد بــود.

بهدلیــل آمــره بــودن قوانیــن و مقــررات داخلــی و بینالمللــی در
خصــوص حفــظ و صیانــت از محیــط زیســت ،شــرط ســامت ،ایمنــی
و محیــط زیســت از شــروط مهــم قراردادهــای نفتــی پــس از خاتم ـهی
آنهاســت.

 -1-5ارائهی گزارش و اجازهی بازرسی از حسابها

 -5-5شرط اجباری حداقل تعهدات قراردادی

مثــ ً
ا در قــرارداد بیعمتقابــل ،پیمانــکار مکلــف اســت ظــرف بیســت
روز از تاریــخ خاتمــه یــا انقضــای قــرارداد ،گزارشــی در خصــوص
فرآینــد عملیــات توســعه بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران ارائــه دهــد.
ایــن گــزارش بایــد حــاوی مــواردی نظیــر جزئیــات عملیــات توســعه
و اطالعــات واقعــی حاصــل از عملیــات انجــام شــده ،اطالعــات
حســابداری و هزینههــای عملیــات توســعه مطابــق روی ـهی حســابداری
پیوســت بــه قــرارداد ،نقش ـهای کــه موقعیــت اســتقرار تمامــی چاههــا و
ســایر داراییهــای ثابــت پــروژه را نشــان میدهــد و ســایر اطالعــات
مرتبــط و ضــروری باشــد [.]6
 -2-5تعهد به رازداری
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رازداری از جملـه تعهداتـی اسـت کـه پیمانکار پس از خاتمـهی قرارداد
تـا مدتـی مشـخص ،ملـزم بـه رعایـت آنسـت .طبـق ایـن شـرط پیمانکار
متعهـد میشـود اطالعـات فنـی و تکنیکـی ،نقشـهها ،گزارشهـا و

 -4-5رعایت الزامات زیستمحیطی

طبــق برخــی قراردادهــا ،بــا وجــود اینکــه پیمانــکار مجــاز بــه خاتمـهی
قــرارداد و رهاســازی منطق ـهی قــراردادی 22اســت ،امــا ایــن امــر او را
از اجــرای حداقــل تعهــدات کاری کــه بهموجــب قــرارداد مکلــف بــه
اجــرای آنهاســت ،امــا هنــگام خاتم ـهی قــرارداد نیمهتمــام مانــده ،رهــا
نمیکنــد .بهعبــارت دیگــر پیمانــکار مکلــف بــه اجــرای تعهداتــی
اســت کــه در صــورت عــدم خاتمـهی قــرارداد نیــز بایــد آنهــا را اجــرا
میکــرد؛ در واقــع در چنیــن مــواردی ،اثــر خاتمــه یــا عــدم خاتم ـهی
قــرارداد نســبت بــه پیمانــکار یکســان بــوده و دولــت میزبــان در هــر دو
صــورت بــه اهــداف قــراردادی خــود دســت مییابــد.
 -6-5شرط مسئولیت

از دیگــر شــروطی کــه از دیــدگاه دولــت میزبــان بقــای آن پــس از
خاتم ـهی قــرارداد ضــروری اســت ،مســئولیت پیمانــکار 23اســت؛ ایــن
شــرط مقــررات ناظــر بــه مســئولیتهای پیمانــکار در اجــرای عملیــات
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نفتــی ،ماننــد جبــران خســارتهایی کــه از تخلفــات پیمانــکار یــا
پرســنل او یــا پیمانــکاران فرعــی ناشــی میشــود را دربــر میگیــرد.
بــا وجــود اینکــه پیمانــکار مکلــف اســت پوشــش بیم ـهای مناســبی را
بــرای انــواع خســارتهای مزبــور تحصیــل کنــد ،ممکــن اســت برخــی
از مصادیــق خســارت ،ماننــد دعــاوی اشــخاص ثالــث در خصــوص
عملیــات نفتــی ،پــس از پایــان قــرارداد مطــرح شــود؛ در ایــن صــورت
تصریــح بــه بقــای شــرط مســئولیت پیمانــکار پــس از خاتمـهی قــرارداد،
ضــروری اســت؛ در قــرارداد بیعمتقابــل ایــران (مــدل  )2008حکمــی
در ایــن خصــوص مقــرر نشــده اســت [.]6
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بهتفکیـــک مشـــخص میشـــود کـــه در ایـــن مـــوارد بهوضـــوح حـــق
فســـخ طـــرف دولتـــی بهمراتـــب بیـــش از ســـرمایهگذار خارجـــی
اســـت .دلیـــل آن نیـــز واضـــح اســـت؛ زیـــرا ســـرمایهگذار خارجـــی
کـــه ســـرمایهگذاری هنگفتـــی در پـــروژه انجـــام داده بههیچوجـــه
تمایـــل بـــه فســـخ قـــرارداد و تحمـــل آثـــار و تبعـــات ســـنگین آنـــرا
ن ــدارد.
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 خاتمــهی قــرارداد نیــز بهقــوت خــود باقــی میماننــد؛
قراردادهــای ســرمایهگذاری و از جملــه قراردادهــای نفتــی ،معمــوالً
حــاوی مقرراتــی ناظــر بــر گســترش پــارهای تعهــدات بــه زمــان پــس از
خاتمـهی قــرارداد هســتند؛ در ادامــه سرنوشــت ایــن شــروط در صــورت
خاتمــهی قــرارداد ،بررســی و ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه پــس از
خاتم ـهی قــرارداد ،روابــط طرفیــن و حقــوق و تکالیــف آنهــا بهطــور
کلــی از بیــن نمـیرود و طرفیــن پــس از خاتمـهی قــرارداد نیــز همچنــان
بهموجــب قــرارداد و عــرف صنعــت نفــت موظــف بــه رعایــت برخــی
تکالیــف هســتند.
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