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ارتقا امور حقوقی در شرکتهای ملی فعال در صنعت نفت
راحله سید مرتضی حسینی* ،استادیار گروه حقوق بینالملل ،دانشگاه خوارزمی  

چکیده

اطالعات مقاله

اهمیت و نقش حســاس امور حقوقی در شــرکتهای نفتی ،تبیین صحیح جایــگاه این امور و تقویت
تاریخ ارسال به د   اور99/02/16 :
کارکرد آن را ضروری میسازد .در این راستا اقدام نخست ،تعیین خط مشی مناسب برای امور حقوقی
تاریخ پذیرش د   اور99/03/16 :
در چارچوب اهداف و ماموریتهای هر شرکت است .در گام بعدی شناسایی وظایف و ماموریتهای این
امور در شــرکتهای نفتی ،الزامات پشــتیبان آن و تعیین نواقص احتمالی موجود در عملکردشان قرار
میگیرد .بدیهی است در تبیین این فرآیند ،حفظ منافع و تقویت بنیهی شرکت متبوع و در سطح کالن ،واژگان کلید ی:
اهداف ،ماموریت ،الزامات ،وظایف ،موانع.
منافع صنعت نفت در اولویت است.
مقدمه

نقــش ویژهی امور حقوقی در تعیین و پیشــبرد اهــداف و ماموریتهای
شــرکتهای نفتــی بر مبنای قوانیــن و مقررات جاری کشــور و قوانین
بینالمللی مبین اهمیت جایگاه آن در این شــرکتها اســت .رفع موانع
حقوقی موجود در اجرای وظایف شرکت و ارائهی راهکار مناسب بهمنظور
برونرفــت از مشــکالت فعلی و آتی ،از دیگر ماموریتهایی اســت که بر
اهمیت این نقش میافزاید .بر این اســاس ،ارتقا جایــگاه و عملکرد امور
حقوقی بهعنوان جزء مهمی از کل در ارتقا عملکرد شرکت نیز موثر خواهد
بــود .لذا در کنــار رویکردی جامع به این واحد بهعنوان کل ،تشــکیالت
سازمانی این امور نیز در پرتو اهداف و ماموریتهای شرکت بهعنوان جزء
مدنظــر قرار میگیرد .بر مبنای یافتههای نگارنــده ،ارتقا امور حقوقی در
چارچوب مولفههای کلی ارتقا یک سازمان و واحدهای آن از جمله :اهداف،
ماموریتها ،نیروها و فرآیندهای ارجاع کار امکانپذیر است .بنابراین ،ارتقا
امور حقوقی در شرکتهای نفتی در گام نخست نیازمند شناسایی و تعیین
دقیق مولفههای آن بر مبنای ویژگی اقدامات حقوقی و جایگاه خاص این
امور اســت .در این زمینه علیرغم اهمیت مولفههای مالی در سطح کالن
سازمان برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و تقویت جایگاه آن ،بخش مهمی
از ارتقــا امور حقوقی مبتنی بر معیارهای غیر مالی اســت که در کارکرد
و فرآیندهــای دائمی این امور تاثیرگذار اســت ]1[.همچنین برنامهریزی
مناســب بر مبنای اهداف خرد و کالن امور حقوقی در شــرکتهای نفتی
و شناســایی فرصتهای صنعت نفت از بُعد حقوقی و فرصتهایی که امور
حقوقی برای شرکتهای نفتی ایجاد میکند ،نیز ضروری است .فرآیندهای
ارجاع کار و بهرهوری نیروی انســانی و عوامل محیطی ،سازمانی و فردی
نیز بهعنوان رهیافتی خاص با آثاری متقابل در ارتقا امور حقوقی قابلتوجه
است .هدف اصلی نگارنده در این نوشتار ،ارائهی رهیافتی مناسب بر مبنای
اهــم اهداف و ماموریتهای امور حقوقی و الزامات پشــتیبان آن اســت.
شناسایی و تعیین دقیق مولفههای ارتقا امور حقوقی در شرکتهای نفتی
ی عهد 
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تاریخ ارسال نویسند   ه99/02/15 :

با توجه به گســترهی اهداف و ماموریت این شرکتها کار سادهای نبوده
و نمیتــوان در خصوص آن مطالب زیادی در میان منابع کتابخانهای پیدا
کرد .الزم به ذکر است منظور از شرکتهای نفتی در نوشتار حاضر ،صرفا
شــرکت ملی نفت ایران نبوده و کلیه شرکتهای ملی اصلی و فرعی فعال
در وزارت نفت موردنظر است .چالش اصلی مدنظر نیز شناسایی مولفهها،
الزامات و رهیافتهای خاص ارتقا امور حقوقی در کلیهی شرکتهای نفتی
فوق ،بر مبنای اهداف و وظایفشــان است .انتظار میرود دستاورد حاصل
از طریق تقویت توانمندی و اصالح ســاختار امور حقوقی ،در شرکت نفتی
متبوع و کل بدنهی وزارت نفت و حتی سایر سازمانها موثر واقع شود]2[.
روششناسی
یـتحلیلی اســت .در تالیف نوشتار حاضر ،عالوه
روش این تحقیق ،توصیف 
بر منابع کتابخانهای ،تجربیات عملی نگارنده برگرفته از ســالها اشتغال
در امور حقوقی شرکتهای فرعی و اصلی وزارت نفت به مدد آمده است.
 -2تعیین صحیح اهداف امور حقوقی
تعییــن اهداف ،پیشنیاز عملکــرد صحیح و واقعی یک ســازمان و ارتقا
واحدهای آن اســت .البته فرآیند تعیین اهداف ،از حصول به آنها دشوارتر
و پیچیدهتر است .هدفگذاری با متغیرهای کمی و کیفی در ارتباط است
و این متغیرها باید مولفههای اصلی ارتقا را در خود جای داده باشــند .در
تعیین اهداف امور حقوقی ،شــاخصها ،مســیر ارتقا این امور را مشخص
میکنند .شاخصهای کیفی باید کارکرد واحد را در وضعیت مطلوب قرار
دهد و شــاخصهای کمی حجم عملکرد را در راســتای مولفههای کیفی
مطرح کند .بنابراین شاخصها باید ماموریت ،منابع موجود ،نیروی انسانی،
چشــمانداز کالن ،راهبردهای بلند و کوتاهمــدت و برنامههای عملیاتی و
فعالیتهای اصلی واحد را در بر داشته باشند.
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هياتمديرهی شــركت و در صورت لزوم هدايت و راهنمايي سایر واحدها
و مديريتها.
در خصوص امور حقوقی چهار شرکت اصلی وزارت نفت ،تعیین خط مشی،
هدایت و پاســخگویی به امور حقوقی شــرکتهای فرعی ،تهيه و تنظيم
اساسنامههاي شركتهاي فرعي و تغيير و اصالح اساسنامههاي موجود و
ثبت آنها در مراجع ثبت شركتها و پيشنهاد تغيير اساسنامهها متناسب با
فعاليت و اهداف شركت اصلی و فرعي به هياتمديره ،از دیگر وظایف مهم
امور حقوقی است که در ذیل اهداف کیفی قرار میگیرد.

بــا توجه به اینکــه مهمترین گروه هدف در نوشــتار حاضر ،امور حقوقی
شرکتهای نفتی دولتی است ،اساسنامهی شرکت اصلی ،قوانین و مصوبات
عام و خاص مشــمول شــرکتهای نفتی ،برنامههای توسعهی اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،قوانین بودجه ،چشمانداز بیست ساله کشور ،همچنین
منابع احصا و اقتباس برای تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانهای
دولتی باید در تعیین شاخصهای هدفگذاری مدنظر قرار گیرد .در بخش
غیردولتی ،اساسنامه و برنامههای عملیاتی شرکت مالک عمل است.
باید توجه داشت که صرف تبیین اهداف ،کافی نبوده و باید ارزیابی مداوم
در رســیدن به آنها نیز انجام شــود .بنابراین اهداف باید قابل دستیابی و
اندازهگیری بــوده و در این ارزیابی ،تقدم و تاخر اهداف باید بهطور جدی  -2-2اهداف کمی
مدنظر قرار گیرد .ارتباط و همراستایی اهداف نیز دو مولفهی بسیار مهم در اهداف کمی با متغیرها و شاخصهای کمی در ارتباط است .بنابراین بخش
هدفگذاری اســت که باید در امور حقوقی مدنظر قرار گیرد .این مولفهها مهمی از این اهداف شــامل تعیین حجم عملکرد در راســتای مولفههای
در چارچوب اهداف شــرکت برای تشــکیل واحد حقوقی و اهداف درونی کیفی است .از این منظر اهداف کمی عبارتند از اهدافی که مقدار یا روند
خود واحد مهم هســتند .بر این اساس ،اهداف امور حقوقی باید با اهداف تغییرات آنها بهصورت کمی (عددی) بیان میشود.
هر چند این اهداف اصوال مبتنی بر مقیاس عددی است ،لیکن اهداف کمی
شرکت تابعه و شرکت اصلی ،همراستا و همسو باشد.
در ارتقا امور حقوقی لزوما به منزلهی افزایش حجم عملکرد و ارائهی خدمات
نیســت ،کمااینکه کاهش میزان اشتباهات و خطای نیروی انسانی[]6و یا
 -2-1اهداف کیفی
یکی از مهمتریــن موانع ارتقا امور حقوقی در شــرکتهای نفتی ،فقدان کاهش هزینهها در مقیاس عددی میتواند در زمرهی شــاخصهای کمی
تعریفی مناســب و دقیق از اهداف کیفی و توســعهای با مدنظر قرار دادن قرار گیرد ]7[.همچنین است کاهش مدت زمان رسیدگی و پاسخگویی به
تمامی ابعاد و جوانب ماموریت این امور بهعنوان یک واحد سازمانی است .موضوعات ارجاع شده به امور حقوقی ،افزایش نیروهای کارآمد و متخصص
در این خصوص بخشی از اهداف کیفی عبارتند از اهدافی که مقدار یا روند در امــور حقوقی و افزایش کارآیی فرآیندهای قابل اعمال در امور حقوقی
تغییر آنها بهصورت توصیفی و توسعهای در قالب عبارات تعیین میشوند در پرتو اهداف کیفی آن.
همانند :ارتقا ســطح عملکرد و ارائهی خدمات ،ارائهی دانش فنی ،تسهیل
 -3رهیافتهای مبتنی بر ماموریت و الزامات پشتیبان
در دسترسی به اطالعات.
اصوال شــاخصهای این اهداف چندان مشــخص نیســت .بخش دیگری بســیاری از وظایف و اختیارات شــرکتهای نفتی که از اساسنامهی آنها
از اهــداف کیفــی نیز در چارچــوب ماموریت واحد تعیین میشــود که احصا شده اســت ،در ماموریت امور حقوقی این شــرکتها قابل بررسی
شاخصهای آن مبتنی بر وظایف امور است .در دستورالعمل ایزو 18091اســت .بهطور مثال کلیهی وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران که
برای ســال 2019در خصوص دســتورالعمل[ ]3اعمال اهداف کیفی در در ماد هی 6قانون اساسنامه این شرکت مصوب 1395درج شده است ،باید
مدیریت بهینهی ســازمان و واحدهای آن مورد توجه خاص قرار دارد ]4[.در ماموریت واحد حقوقی این شــرکت مدنظر قرار گیرد .بدیهی است که
بر مبنای بندهای 4 ،1و  5استاندارد ،اهداف كيفيتي بايد قابل اندازهگيري تناســب ماموریت با فعالیت و اهداف شرکت از الزامات ارتقا امور حقوقی
بوده و با خط مشــي كيفيت ســازگار باشــند ]5[ .در این مبحث اهداف اســت .ماموریت این امور باید بهصورت متمرکز اما بر مبنای تقســیم کار
کیفــی امور حقوقی با توجــه به ماموریت و وظایف خــاص این واحد در انجام شود .این تقسیم کار از طریق ایجاد بخشهای مختلف تحت مدیریت
شــرکتهای نفتی تعیین میشــود که قابل پایش و اندازهگیری است .بر واحد در امور حقوقی امکانپذیر است .بیتردید این تفکیک باید بر مبنای
این اســاس اهم وظايف امور حقوقی عبارت اســت از :تعيين خط مشي ســرفصلهای اصلی ماموریت این امور انجام شود .بر این اساس تشكيالت
شركت بر اساس آخرين قوانين و مقررات جاري كشور و قوانين بينالمللي ،سازماني مورد پیشنهاد حداقل باید حوزهی دعاوي ،مشاورتهاي حقوقي،
نظــارت و تهيه ،تنظيم و تدوين لوايــح و دعاوي حقوقي و دفاع از حقوق امور اراضي و ثبتي و قراردادها را پوشــش دهــد .واحد تنظیم و بایگانی
شــرکت در محاكم و مراجع قضائي داخلــي و خارجي ،نظارت بر كليهی اطالعات ،آمار ،اســناد و گزارشات از جمله مواردی است که علیرغم تاثیر
امور اراضي و ثبتي شــركت ،نظارت و اقدام در خصوص بررســی ،تهيه و زیــاد آن بر ماموریــت و ارتقا عملکرد امور حقوقی کمتر به تشــکیل آن
تنظيم كليهی قراردادهاي داخلي و خارجي ،حضور نمایندهی این امور در بهصورت یک واحد مستقل در داخل تشکیالت این امور توجه شده است.
جلسات و كميســيونهاي مختلف ،شركت مدیر امور حقوقی در جلسات مشاورتهای حقوقی از جمله حوزههایی است که باید در تمامی بخشهای
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امور حقوقی به تفکیک مدنظر قرار گیرد .در این قسمت تالش خواهد شد
ضمن تعییــن ماموریتهای اصلی امور حقوقی ،اقدامات قابل واگذاری در
هــر حوزه ،با رویکردی جامع و مانع ،تبیین شــود .جامع از این جهت که
همه موارد را در بر گیرد و مانع از این باب که مانع وظایف یکدیگر نشوند.
در این رابطه شناسایی الزامات پشتیبان در ارتقا عملکرد نیز ضروری است.
 -3-1دعاوي
ماموریتهابــا توجه به قلمــرو وظایف و اختیارات شــرکتهای نفتــی ،دعاوی این
شرکتها از گستر ه و تنوع زیادی برخوردارند .لذا بخش مهمی از ماموریت
امور حقوقی ،طرح و پاســخگویی به دعاوی است .طرح دعاوی شرکت در
مراجع ذیصالح و تهيه و تنظيم دادخواســت و لوايح دفاعیه ،از مهمترین
ماموریتهای این واحد اســت .این ماموریت شــامل بررسي و اظهارنظر
در خصوص اختالف میان شــرکت متبوع با طرفهای داخلی و خارجی،
تخلفات كاركنان شــركت و تعقيب متخلفان در مراجع قضائي تا حصول
نتيجه اســت .اقامه و تعقيب دعاوي ناشي از اجراي قراردادهاي منعقده با
طرفهای داخلی و خارجي در دادگاههاي داخلي ،خارجي و بينالمللي نيز
در زمرهی ماموریتهای واحد دعاوی اســت .در این خصوص ،پیگیری آرا
صادره در محاكم قضائي ،اجرای حکم و اخذ گواهي قطعيت احكام نیز در
ماموریت این واحد قرار میگیرد.
الزامات پشتیبانآنچه مسلم است تعیین دقیق حوزههای مشمول در واحد دعاوی در ارتقا
عملکرد آن تاثیر بسزایی دارد .پس از تعیین دقیق این ماموریت ،شناسایی
الزامات پشــتیبان آن ضرورت مییابد .در ایــن زمینه مهمترین رهیافت،
تفکیک بخش دعاوی داخلی و خارجی از یکدیگر و تخصیص منابع انسانی،
مالی و اطالعاتی مستقل به آنها است .جذب کارشناسان ،وکال و مشاوران
متخصص در هر یک از ایــن حوزهها (دعاوی داخلی و خارجی) بهصورت
مجزا ضرورت دیگری است که اصوال در شرکتهای نفتی کمتر مورد توجه
قرار میگیرد .در واقع نیروهای شاغل در این واحد هم در دعاوی داخلی و
هم خارجی و بعضا در حوزههای دیگر از جمله قراردادها فعالیت میکنند.
البته این بدان معنا نیســت که از همفکری و همکاری ســایر بخشهای
امور حقوقی از جمله بخش قراردادها اســتفاده نشــود ،کمااینکه بسیاری
از دعاوی ناشــی از اختالفات قراردادی است .تاکید بر تفکیک بخشها به
معنای تخصصی شدن اقدامات هر بخش و تخصیص نیرو و سرپرست جدا
برای هر بخش است .ممکن است این انتقاد مطرح شود که ایجاد و تفکیک
بخشهای مختلف در امور حقوقی منجر به چندپارگی عملکرد آن خواهد
شد .در این خصوص نظارت مستقیم و غیر مستقیم سرپرست هر بخش و
در راس آن مدیــر امور حقوقی بر اقدامات صورت گرفته ،راهنمايي و حل
مشــكالت موجود ،کمک به تهيه و تنظيم دادخواســت و لوايح دفاعي و
دخالت مستقيم در دعاوی مهم ،نهتنها ضریب اطمینان از عملکرد صحیح
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واحد را بــاال میبرد ،بلکه موجبات یکپارچگــی اقدامات را فراهم خواهد
کرد .تشکیل كميتههاي تخصصی براي ارزيابي موضوعات مورد اختالف از
لحاظ فني ،حقوقي و مالي و بررسي حدود امكان پيشرفت يا عدم پيشرفت
دعاوي مهم و پُرهزینه در محاكم ،از دیگر الزامات مورد پیشنهاد است .در
این خصوص میتوان کمیتهی تخصصی را ملزم به تهیهی گزارشی کرد تا
هیاتمدیرهی شرکت بر مبنای این گزارش نسبت به ضرورت پیگیری و یا
صلح و سازش دعاوی مربوطه اتخاذ تصمیم کنند.
 -3-2اراضي و  امور ثبتی
ماموریتهاوجود بخش اراضی در شرکتهایی ضرورت دارد که برای اجرای پروژههای
خود نیازمند تحصیل اراضی هســتند .مذاكره و توافق با مالك يا مالكين
زمینهای نیازمند تحصیل در طول مســیر پروژه و یا محل اجرای آن در
رابطه با قيمت ،انجام معامله ،تنظيم ســند خريد و پرداخت بهاي زمين و
اعيانيهاي مرتبط ،دریافت و نگهداري اسناد مالكيت ،بررسي و اقدام جهت
اســتعالم وضعیت ثبتي اراضي و امالك موردنياز بر حسب مورد از ادارات
ثبت يا اوقاف و يا وزارت كشاورزي ،منابع طبيعي و اخذ گواهيهاي الزم،
اقدام جهت تعيين ميزان خســارت وارده به مالكين مجاور اراضي مســير
اجرای پــروژه و توافق با آنها بهمنظور پرداخت خســارت و تنظيم و اخذ
اســناد سلب و اسقاط دعاوي آنان در دفاتر اسناد رسمی ،فروش ،واگذاري
و استرداد اراضي ،كنترل اراضي ،مراجعه و مذاكره با مقامات وزارت كشور،
فرمانداري ،شــهرداري و مراجع انتظامي و قسمتهاي تابع شركت براي
رفع مشکالت و پيشبيني تدابير مربوط به حفاظت اراضي شركت ،خريد و
فروش و رهن امالك ،مستغالت و ساير اموال ،از جمله ماموریتهای قابل
تعیین در این حوزه است.
بــا توجه به ارتباط تحصیل اراضی با امــور ثبتی ،از جمله تعیین وضعیت
ثبتی و ثبت اســناد مرتبط با آن ،میتوان امور اراضی و ثبتی را بهصورت
یک واحد مستقل در داخل ساختار امور حقوقی تعریف کرد .البته از دیگر
ماموریتهای مرتبط با امور ثبتی ،تنظيم اســناد اجاره و فروش در دفاتر
اسناد رســمی ،ثبت اساسنامه ،شركتنامهها ،عالئم ،اختراعات و تنظيم و
اخذ تعهدنامههاي الزم از بورسيهها ،كارآموزان و ساير كساني است كه در
رشتههاي موردنياز شرکت به تحصيل اشتغال دارند .اخذ اقرارنامههایي كه
هنگام خاتمهی خدمت كاركنان در ازای وجوهي كه به آنان اعطا ميشود
يا هنگام تأديه مطالبات پيمانكاران و ســاير صاحبان حقوق از گيرندگان
وجه بايستي از دفترخانه اخذ شود نیز در زمرهی ماموریتهای ثبتی قرار
یگیرد.
م 
الزامات پشتیبانتعیین واحدی مســتقل در خصوص امور اراضی و ثبتی در ســاختار امور
حقوقــی و تامیــن نیروهای متخصص که با امور ثبتــی ،نحوهی تحصیل
اراضی و قوانین و مقررات مرتبط با آن آشــنایی الزم را داشــته باشــند،
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مهمترین الزام پشــتیبان این واحد اســت .با توجه به نوع کار این واحد و
امکان سوءاستفادههای احتمالی ،نظارت مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد
نیروهای شــاغل در این حوزه نسبت به ســایر واحدها از اهمیت بیشتری
برخوردار اســت .بنابراین پیشبینی مکانیسمهای نظارتی مناسب از دیگر
الزامات تقویت عملکرد این واحد اســت .مشکلی که در برخی از شرکتها
مشــاهده میشود این است که علیرغم پیشبینی امور اراضی در ساختار
امور حقوقی ،نســبت به امور ثبتی رهیافت مشابهی اتخاذ نشده است .این
در حالی اســت که امور ثبتی خصوصا ثبت اساسنامهی شرکت و تغییرات
مدنظر ،ثبتهای رســمی موردنیاز از جملــه تعیین مدیرعامل و صاحبان
امضا مجاز شــرکت و مصوبات خاص هیاتمدیره و مجمع عمومی و امور
ثبتی مرتبط با تحصیل اراضی امری تخصصی اســت .لذا تعیین امور ثبتی
در واحد اراضی و یا بهصورت واحدی مســتقل با تخصیص منابع انســانی
متخصص میتواند در ارتقا عملکرد امور حقوقی در کل تاثیرگذار باشد]8[.

این امر سبب میشود تا امور پیمانها با بهرهگیری از نیروهای شاغل غیر
حقوقی خود بهصورت مســتقل از امور حقوقــی اقدام به تنظیم قراردادها
کند .در اینگونه موارد نقش امــور حقوقی به نظارت و اظهارنظر حقوقی
محدود شده و موجبات دوبارهکاری در بررسی قراردادها را فراهم میکند.
بر این اســاس تجدیدنظر در فرآیندهای موجود قراردادی و تنظیم دقیق
فرآیندی مناســب در انعقاد قراردادها و حتی مشــاورتهای مرتبط با آن
ضروری بهنظر میرسد .در این رابطه قرار گرفتن امور پیمانها در ساختار
امور حقوقی نیز مورد پیشنهاد است.
رهیافت دیگر در بخش قراردادها ،توجه به جایگاه مهم قراردادهای خارجی
در انجام پروژههای نفتی است و تفکیک بخش قراردادهای داخلی و خارجی
و تخصیص منابع خاص به بخش خارجی خصوصا نیروی انسانی متخصص
اســت .در تنظیم قراردادهای بینالمللی ،عاله بر توجه به سیاســت کلی
شــرکت متبوع و وزارت نفت ،توجه بــه الزامات ،مبانی و منابع قانونی نیز
ضروری است .بنابراین در تامین نیروی انسانی ،عالوه بر آشنایی شخص با
فن و علم قراردادها ،آشنایی و تسلط بر قوانین مرتبط و زبان انگلیسی نیز
باید مدنظر قرار گیرد .در بررسی الزامات پشتیبان ،موضوع مهم دیگر اتخاذ
رویهای همسان در خصوص قراردادها خصوصا قراردادهای خارجی است.
در ایــن رابطه تدوین مالحظات و نظرات حقوقي در خصوص قراردادهاي
داخلي و خارجی ،بر مبنای موضــوع و عنوان قرارداد و بهصورت جداگانه
و توزيع آن میان مشــاوران ،وکال و كارشناســان حقوقي شــاغل در امور
حقوقی شرکتهای نفتی ابزار مناســبی برای رسیدن به رویهای همسان
است .اســتفاده از نمونههای همسان قراردادی در صنعت نفت نیز راهکار
مناســبی است .هر چند تهیه و تنظیم این نوع قراردادها باید با مداخلهی
نمایندگان امور حقوقی کلیهی شرکتهای درگیر در این حوزه انجام شود
و امکان اخذ نظرات و تجدیدنظر مســتمر در این نوع قراردادها با توجه به
نیاز عملی شــرکتهای مربوطه فراهم شود .بهمنظور یکپارچگی اقدامات،
پیشــنهاد میشــود اصالحات مدنظر در این نوع قراردادهــا به واحدها و
مديريتهای شــرکت متبوع و سایر شرکتها منعکس شود .در این رابطه
اخذ تایید نهایی معاونت فناوری وزارت نفت و از این طریق ابالغ به کلیهی
شرکتها نیز قابلتوجه است .انجام مذاکره با متخصصین خارجی فعال در
حوزهی قراردادهای نفتی و طرح موضوعات و مشــکالت و در صورت لزوم
درخواســت همکاری فیمابین در حل معضالت حقوقیـقراردادی موجود
و ارائــهی نمونههای کاربردی و جدید قراردادی ،متناســب با نوع فعالیت
شرکت متبوع ،از دیگر رهیافتهای مدنظر است.

 -3-3قراردادها
ماموریتهابررســي و تنظيم اســناد و مدارك الزم براي انجام مناقصات شرکتهای
نفتی ،مشــاركت در مذاكرات و مكاتبات قراردادی ،تهيه ،تنظیم و انعقاد
قراردادهــا و اظهارنظر حقوقی نســبت به مفاد آنهــا از جمله مهمترین
ماموریتهایی اســت که باید در واحدی مســتقل در امور حقوقی انجام
شود .تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلی و خارجی موردنياز سایر واحدهای
سازمانی ،مديريتها و شــركتهاي فرعي در چارچوب سياستهای كلي
شــرکت متبوع و قوانین موجود و بررسی و اظهارنظر حقوقی در خصوص
آنهــا از جمله ماموریتهایی اســت که در توفیــق پروژههای نفتی نقش
بسزایی دارد .در خصوص قراردادها ،برخی از ماموریتهای فرعی نیز مطرح
میشود که صرفا از طریق امور حقوقی امکانپذیر است .بررسي و اظهارنظر
در خصوص اســناد و مداركي كه براي انجام تعهدات پيشبيني شده در
قرارداد ضروری اســت از جمله تعهدنامهها ،وكالتنامهها ،ضمانتنامهها،
انتقالنامهها و امثال آن از جملهی این فرعیات است.
الزامات پشتیبانمتاسفانه در اکثر شرکتهای نفتی از حضور و نظرات نمایندگان متخصص
امور حقوقی در فرآیند تدوین قرارداد از زمان شــروع مذاکرات تا انعقاد و
اجرای آن استفاده نمیشود و معموال به دریافت اظهارنظر حقوقی نسبت
به قرارداد و نقش نظارتی امور حقوقی اکتفا شــده است .با توجه به اینکه
اصــوال ماموریت امور حقوقی خصوصا در شــرکتهای فرعی وزارت نفت
در بخش قراردادها محدود به اظهارنظر بر روی متن اســناد مناقصه ،خود  -3-4خدمات حقوقی و مشاورهای
قرارداد و مدارک مرتبط با آن میباشــد ،کارشناســان این امور از پیشینه -ماموریت
و ســوابق مذاکراتی میان طرفین مطلع نیســتند و این امر تاثیر زیادی بر یکی از مهمترین وظایفی که اصوال در ساختار امور حقوقی در زیرمجموعه
تحقــق اهداف کیفی مدنظر در این حــوزه میگذارد .بخش مهمی از این واحد دعاوی و یا قراردادها قرار میگیرد ،خدمات حقوقی و مشاورهای است.
معضل ناشــی از جدایی امور پیمانها و ساختار آن از امور حقوقی است .ماموریت اصلی این واحد ،بررســي و اظهارنظر نسبت به کلیهی مشكالت

69

مقاالت کاربرد ی/مروری

ادامهی این فرآیند قرار میگیرند .راهاندازي آزمايشي و رفع اشكاالت بانك
اطالعاتي در ارتباط با ســایر واحدهای ســازمانی نیز بخش مهمی از این
فرآیند است.
الزامات پشتیبان فرآیندرفــع مشــکالت نرمافزاری احتمالــی و آتی در بانک اطالعــات از جمله
مهمترین الزامات پشتیبان محسوب میشود .در این زمینه ارتباط مستمر
میان واحد حقوقی و رایانهای ضروری است و کارشناس رایانهای پشتیبان
باید در واحد حقوقی مستقر شود ]9[.مدلینگ بانکهای اطالعاتی باید به
گونهای باشد که امکان جستجوی گسترده در تمام زمینههای فعالیت امور
حقوقــی را به صورت جزئی فراهم آورد .همچنین باید امکان فراهم کردن
گزارشهــا بهصورت منظم را ایجاد کند .با توجــه به تخصصی بودن این
ماموریت ،تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در امور حقوقی و واحد
مرتبط از جمله مجری و مسئول پیگیری از مولفههای مهم موفقیت در این
حوزه اســت .این پایگاه اطالعاتی باید به گونهای باشد که تمام واحدهای
ســازمانی بتوانند از آن اســتفاده کنند و اطالعات را به سادگی با هم به
اشــتراک گذاشــته و با یکدیگر همکاری کنند .در این خصوص اطالعات
محرمانه در طبقهبندی خاص قرار گرفته و مستثنی هستند.

و مســائل حقوقي واحدها و مديريتهای شــرکت متبــوع و در صورت
لزوم شــركتهاي فرعی تابعه است .پاســخگویی به درخواست واحدهای
مختلف در خصوص فعاليتهای شــرکت و انطباق عملکرد آنها با قوانين و
مقررات خاص صنعت نفت و قوانین مرتبط با شركتها ،امور بانكي ،پولي
و ارزي ،بازرگاني ،صنعتي ،معدني ،بيمه و ســایر قوانین مرتبط در زمرهی
این خدمات قرار میگیرد .همچنین اظهارنظر حقوقي در خصوص تهيه و
تنظيم گزارشها ،صورتجلسات ،اساسنامهها و کلیهی نامههايی که دارای
آثار حقوقی است نیز شامل این موارد میباشد.
الزامات پشتیبانمهمترین الزام پشــتیبان این واحد همانند ســایر واحدها برخورداری از
نیروهای متخصص اســت .البته باید توجه داشت که حیطهی گسترده و
متنوع خدمات مشاورهی حقوقی ایجاب میکند تا در هر زمینه از نیروهای
متخصــص همان حوزه بهره گرفت .همچنیــن در صورت لزوم از خدمات
مشاورهای وکال و موسســههای حقوقی متخصص در خارج از شرکت نیز
استفاده کرد .در برخی از شرکتها مشاهده میشود ،سایر واحدها بهمنظور
کاهش و یا فرار از مسئولیت ،حتی در حوزههای غیر مرتبط با امور حقوقی
نیز از این واحد طلب مشــاوره و ارائهی راهکار میکنند .این مساله ،امور
حقوقی را با حجم زیادی از مطالبات مشــاورهای مواجه میکند که برخی
از آنها خارج از ماموریت و تخصص امور حقوقی اســت .بدیهی اســت این -4-2گزارشدهی
امر در کیفیت و کمیت عملکرد امور حقوقی در ارائهی خدمات مشاورهای گزارشدهی یکی از ضوابط ارزیابی است که میتوان در مدل ارتقا عملکرد
تاثیرگذار خواهد بود و سایر ماموریتهای آن را نیز تحتتاثیر قرار میدهد .مدنظر قرار داد .گزارشدهی منظم دورهای از فعالیتهای انجام شــده در
در این زمینه پایبندی به خروج موضوعی خدمات مشاورهای از حوزههای این امور از سوی کلیهی پرسنل شاغل (مدیر ،روسا ،معاونین ،کارشناسان
و کارمنــدان دفتری) از دیگــر الزامات مهم ارتقا امور حقوقی محســوب
مالی و فنی صرف الزامی مهم محسوب میشود.
میشــود .این گزارشدهی امکان ارزیابی و بررسی میزان تحقق اهداف را
فراهم میکند و شناسایی نقاط ضعف و مشکالت موجود را میسر میسازد.
 -4رهیافتهای خاص
رهیافتهــای خاص در ارتقا امور حقوقی مبتنی بر مولفههای غیر حقوقی این گزارش باید حاوی حداقل اطالعاتی در خصوص منابع اســتفاده شده
اســت که در چارچوب اهداف کمــی و کیفی و ماموریتهــای این امور (سختافزار ،نرمافزار ،منابع مالي ،منابع انساني) ،خدمات ارائه شده ،تجزيه
و تحليل كلي فعاليتها ،شناســایی مشــكالت و تنگناها ،پیشــنهادات و
میباشد .در ادامه ،مهمترین این موارد ذکر خواهد شد.
نقطهنظرات باشــد .در کنار گزارشات دورهای ،درخواست تنظیم گزارشات
-4-1تهیهی بانک اطالعات حقوقــی و ارائهی اطالعات به ماهانه نیز ضروری اســت .این گزارش بايد شــــامل فهرســت كاملي از
کارهای پایانیافته ،در دست اقدام و فعالیتهای جديد و هدف و علت هر
سایر واحدها در صورت لزوم
یکــی از مهمترین رهیافتهای خاص ارتقا امور حقوقی در شــرکتهای يك از آنها باشد .همچنين میزان موفقیت این فعالیتها با توجه به اینکه
نفتی تهیهی بانــک اطالعاتی در حوزهی ماموریت آنها اســت .بر مبنای در چه مرحلهای قرار دارد باید مشخص یا پیشبینی شود.
تقســیمبندی موضوعی ،تهیهی بانک اطالعات دعاوی شرکت در اولویت -الزامات پشتیبان
قرار میگیرد .در این زمینه ،دادههــای اطالعاتی باید بهصورت موضوعی این گزارش همانند ســایر گزارشهای ضمن کار باید این اهداف را تامین
و دقیق طبقهبندی شده و مستندســازی نیز انجام شود .بدیهی است در کنــد :تعیین موارد اتفــاق و اختالفنظر میان کارکنان امور ،تشــخيص
تهیهی این بانک اطالعاتی بایــد از خدمات رایانهای بهره گرفت .بنابراین مشکالت ،نواقص و خالها و راهکارهای حل آنها ،کمک به تقویت و حفظ
هماهنگی با خدمات رایانهای و تامین سیســتم مناسب ،از الزامات فرآیند ارتباط با ســایر کارکنان و مديران ]10[.پیشبینی مکانیســم الزم برای
اجرایی این رهیافت محسوب میشود .ارزيابي اطالعات موجود ،جمعبندي ارزیابی گزارشهای ارائه شده از عملکرد کارکنان امور حقوقی و تطبیق آن
و تهيــهی گزارش و انجام اصالحات الزم و ورود اطالعات به سيســتم در با اهداف این امور ،الزامی مهم در ارتقا سیستم گزارشدهی و عملکرد امور
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حقوقی محسوب میشود.
-4-3تعیین فرآیندهای ارجاع کار
یکی از الزامات ارتقا عملکرد امور حقوقی ،تعیین دقیق فرآیندها بر مبنای
اهداف و ماموریتهای اصلی این امور اســت .این فرآیندها عالوه بر ارجاع
کار باید شــامل فرآیندهای اجرایی در درون امــور حقوقی و فرآیندهای
ارجاع و اجرا در ارتباط با سایر واحدها باشد .هدف اصلی فرآیندها ،تعیین
دقیق نحوهی ارجاعات و تعامل متقابل میان واحدها با امور حقوقی است.
بدیهی است تعامل درونسازمانی از مهمترین موضوعات مدنظر در تعیین
این فرآیندها است.
الزمات پشتیبانبهرهگیری از سیســتم مدیریت کیفیت در واحدهای مختلف شــرکت از
جمله امور حقوقی و پشتیبانی جدی و مستمر واحد مرتبط در شرکتهای
برخوردار از آن از الزامات مهم در تعیین فرآیند ارجاع کار اســت .در این
زمینه پیشبینی واحد مدیریت کیفیت در ســاختار سازمانی که بهصورت
تخصصی در اعمال دستورالعملهای نظام کیفیت سازمانی ،استانداردهای
ایزو و تعیین فرآیندهای ارجاع کار فعالیت کند ،مورد پیشنهاد است.
-4-4آموزش و تخصیص نیروی انسانی مناسب
منابع انســانی سرمایهی اصلی هر سازمانی محسوب میشود و بر این
اساس برنامهریزی در راستای توسعه و بهسازی آن امری ضروری تلقی
میشــود ]11[.بر این اساس فرآیند تامین منابع انسانی میبایست بر
مبنای شاخصهای علمی و اخالقی صحیح انجام شود .این فرآیند در
امــور حقوقی با توجه به تخصصی بــودن فعالیتهای آن از اهمیت و
حساسیت باالیی برخوردار است .هر پست باید متناسب با نوع فعالیت
شــرکت بهصورت دقیق تعیین و تعریف شــود .در تخصیص آن نیز
مــدرک تحصیلی ،تجربه و تخصص کارکنان بایــد مدنظر قرار گیرد.
هر چند تجربه و سابقهی کار در تخصیص هر پست مهم است ،لیکن
بدون شــک در برخی از پســتها تخصص در اولویت است .بنابراین
سوابق علمی و تجربی باید بهطور توامان در نظر گرفته شوند .بهمنظور
ایجاد انگیزه در کارکنان شاغل در این امور میتوان ترتیبی اتخاذ کرد
تا اشــخاص بتوانند بدون نیاز به تصدی مشاغل مدیریتی ،در رشتهی
تخصصی خود با باال بردن ســطح تخصــص و کارآیی خود ارتقا پیدا
کنند .البته این شــیوه باید صرفا در خصوص کارشناسان متخصص و
مشاوران ارشد اعمال شود]12[ .
الزامات پشتیباندر بحث نیروی انســانی ،آموزش از اهمیت زیادی برخوردار اســت.
آمــوزش نیروها باید با توجه به پســت و تخصص آنها فراهم شــود.
همچنین پیشنهاد میشود در کنار هر کارشناس با سابقه ،کارشناسی
جوان و در کنار هر مدیر ،کارشناســان توانمندی قرار گیرند تا امکان

بهرهمندی و انتقال تجربیات فراهم شــود .این امر موجب خواهد شد
تا ترک ســازمان از سوی اشخاص با سابقه و مدیران ،عملکرد امور را
بهدلیل فقدان نیروی جایگزین فلج نکند.
انتقال اطالعات و تجربیات از سوی اشخاص با تجربه به نیروهای جدید
و از مدیران به نیروهای مدنظر برای مدیریت آینده باید بهعنوان یک
الزام و تعهد شغلی مدنظر قرار گیرد .متاسفانه عملکرد امور حقوقی در
بسیاری از شرکتهای نفتی ،شخصمحور و مبتنی بر توانایی شخصی
مدیر امور حقوقی است .بر این اساس ،نوع ،کیفیت و حتی ارجاع کار
از سایر امور با توجه به نوع مدیریت امور حقوقی متفاوت خواهد بود.
در صورتیکه امور حقوقی از مدیریت ضعیفی برخوردار باشــد ،سایر
واحدها ترجیح خواهند داد تا در مواردی که امکانش هســت از کسب
نظرات امور حقوقی خودداری کنند و یا در اعمال نظرات ،اهتمام الزم
را بهعمل نیاورند .این مســاله سازمان را با مشکالت حقوقی بسیاری
مواجه خواهد کرد .بنابراین شناســایی اشخاص توانمند برای مدیریت
آیندهی امــور حقوقی و ارائهی آموزشهــای الزم و انتقال تجربیات
مدیران فعلی به آنها موجب خواهد شــد تا ســازمان با کمبود نیروی
انســانی مناســب برای تصدی مدیریت امور مواجه نشود .در تعیین
و تشــخیص این افراد ،در کنار تعهد و مســئولیتپذیری ،باید نقش
نظارتی و رهبری آنها در سازماندهی نیروهای انسانی و عملکرد امور،
مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد .یافتهها نشــان میدهد سبک راهبری
یکی از مهمترین عوامل نوآوری و ارتقا است ]13[.با توجه به ضرورت
اﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ میــان وﻳﮋﮔﻲ دروﻧﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎر
اﻓﺮاد ،مدیران باید شیوهی تشویقی را جایگزین شیوهی تنبیهی کنند.
در محیطی که افراد بهدلیل اجتناب از تنبیه و سرزنش اقدام به انجام
کاری میکنند ،فرصت رشد و استقالل در عملکرد به آنها داده نمیشود
و عملکــرد امور را به تضعیف کــرده و تمایالت منفی افراد را افزایش
میدهد ]14 [.در خصوص مدیریت ،سیاســتگذاری ،تصمیمگیری و
کنترل در ارتقا عملکرد و پیشرفت مداوم باید مدنظر قرار گیرد]15[ .
پیشبینی مکانیســم ارزیابی صحیح کارکنان و تخصیص پستها نیز
الزام پشتیبان عملکرد صحیح کارکنان محسوب میشود .نکتهی آخر
اینکه فقدان تناسب در نظام پرداخت کارشناسان حقوقی در مقایسه با
سایر مشاغل در این رشته همانند وکالت دادگستری ،سردفتری اسناد
رســمی و مشاورهی حقوقی در بخشهای غیردولتی ،خروج نیروهای
کیفی کادر حقوقی و در نتیجه تضعیف ســازمان حقوقی دستگاههای
اجرایی را در پی داشــته و خواهد داشت .مشکلی که بهطور جدی در
بســیاری از واحدهای حقوقی شرکتهای نفتی مالحظه میشود .در
این رابطه باید چارهای اندیشــید .بهطور مثال پیشــنهاد میشود به
کارکنان دخیل در پروندههــای حقوقی مطروحه در مراجع قضایی و
داوری و یا کارشناســان متخصص قراردادهای خارجی پرداختهای
تشویقی خاص انجام شود.
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نتیجهگیری و پیشنهادات
ارتقــا امور حقوقــی و بهبود عملکــرد آن نیازمند تعییــن دقیق اهداف
و ماموریتهای این امور در چارچوب خط مشــی کلی شــرکت متبوع و
برنامهریزی مناســب و متناســب اســت .در این زمینه توجه به بازخورد
محیط و فرآیندهای درونی امور حقوقی و محیط بیرونی آن در ســاختار و
فرآیندهای اجرایی شرکت و انعطافپذیری برنامهها ،اهداف و ماموریتها
نیز ضروری است .باید توجه داشــت که تحصیل نتایج موثر در ارتقا امور
حقوقی صرفا تحت کنترل مولفههای شخصی و موضوعی و الزامات فرآیندی
قرار نداشته و ممکن اســت تحتتاثیر عواملی همچون مکان جغرافیایی،
عوامل ســازمانی ،اقدامات مالی و غیر مالی ســایر واحدها و مدیریت امور
حقوقی و در سطح باالتر مدیریت سازمان قرار گیرد .بر این اساس ،رویکرد
مناســب به سرمایهی انسانی از جمله جذب نیروهای متخصص و متعهد،
آمــوزش کارکنان و بهرهبــرداری از نیروی فکری آنهــا ،تعیین و بازبینی
فرآیندهای ارجاع کار با هدف ایجاد شــفافیت ،تســهیل و تســریع انجام
وظایف محوله ،حضور و پیگیــری فعال در محاکم داخلی و خارجی برای
دفاع از منافع شرکت و مدیران و کارکنان آن ،تنظیم قراردادهای مناسب
موردنیــاز صنعت نفت ،بازبینی قراردادهای جاری با هدف افزایش کارآیی
آنها ،شرکت فعال و مستمر در مذاکرات قراردادی ،نظارت دقیق بر اجرای
صحیح قراردادها و ارتباط و تعامل با ســایر مدیریتها ،واحدها و روسای
حقوقی ســایر شرکتهای نفتی و نهادهای نظارتی و پاسخگویی دقیق به

آنها و ارائهی مشــاورههای تخصصی الزم به ارکان تصمیمگیر شرکت ،در
اولویت الزامات توانمندسازی و بهبود مستمر امور حقوقی قرار دارد.
در این رابطه ،پیشــنهادات اصلی نگارنده به این شــرح است :حضور فعال
مدیران یا روسای امور حقوقی در هیاتمدیرهی شرکتهای نفتی بهعنوان
عضو اصلی ،قرار گرفتن امور پیمانها در ساختار امور حقوقی ،تبیین دقیق
فرآیندهای ارجاع کار در این امور و تعیین جایگاه آن در تمامی فرآیندهای
اجرایی سازمان با رویکرد ارتقا و تقویت عملکرد ،تناسب در نظام پرداخت
کارکنان شــاغل در امور حقوقی با حقالمشــاوره و حقالوکالههای قابل
پرداخــت در خارج از شــرکت و ارائــهی مزایای تشــویقی در کنار لزوم
برنامههای آموزشــی خاص برای کارکنان و در نهایت یکپارچگی اقدامات
امور حقوقی شــرکتهای نفتی و تعامل و همفکری آنها از طریق تشکیل
شــورای هماهنگی امور حقوقی در شرکتهای نفتی و تبعیت از مادهی5
دســتورالعمل تشــکيل شــوراي هماهنگي امور حقوقي دســتگاههاي
اجرايــي مصوب معاون حقوقي رئيسجمهور در ســال 1390در خصوص
تشــکیل کمیتهای بهمنظور ارتقا کارآیی و بهرهوری امور حقوقی شرکتها
اســت ]16[ .بدیهی اســت بهمنظور پویایی در عملکرد و تقویت مستمر
کارکــرد این امــور ،رهیافتهای ارتقا همواره باید مــورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای آن احراز شــود.
همچنین بهکارگیری سیســتم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب بهعنوان
الزامی مهم ،مورد تاکید است.
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