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انتقال قرارداد نقش ســازنده و فزاينده اي در عرصه ی فعاليت هاي اقتصادي و 
چرخه ی مبادالت و معامالت تجاري دارد و باعث تسهيل در گردش سرمايه و 
تضمين حفظ و تداوم موضوع قرارداد است. انتقال پذيري قرارداد در چارچوب 
يك رابطه ی مالــي بين ناقل و منتقل اليه معني و مفهــوم مي يابد. در واقع، 
قرارداد از مواد ســرمايه و در زمره ی دارايي ناقل اســت كــه با انتقال آن به 

منتقل اليه جزو دارايي وي خوانده مي شود.
در جهان امروز حقوق و تعهدات و قرارداد، بخشــي از دارايي انســان است و 
بايد به ســهولت قابل نقل وانتقال باشد. در انتقال ارادي قرارداد، انتقال حق و 
تعهد به صورت توام و داخل در يک مجموعه ی اصيل )قرارداد( واقع مي شود. 
انتقال گيرنده ی عقد، مشــمول حقوق و تعهدات قــراردادي قرار مي گيرد که 
قبال توسط ديگري منعقد شده و نيمه ی راه زمام امر به او سپرده شده است.

 انتقال ارادي قرارداد در تجارت بين الملل از اهميت ويژه اي برخوردار است. در 
بسياري از قراردادهاي بين المللي نظير باي بک و خريد متقابل، شرايط انتقال 
ارادي قــرارداد و آثار آن مورد توافق قرار مي گيرد و نشــانگر اهميت موضوع 
در عرصه ی تجارت بين الملل اســت. حتي در حقوق معاهدات بين المللي نيز 
انتقال معاهدات در تجزيه  يا اتحاد دول موضوعيت دارد و مسئله ی جانشيني 

آنان نسبت به معاهدات قبلي را مطرح مي سازد.]1[
با اين اوصــاف، وقتي تغيير در مفاد قرارداد، شــرايط آن، مدت اجرا و حتي 

مبلغ آن ضرورتي غيرقابل انکار است، پس تغيير در طرف قرارداد نيز مي تواند 
بخشي از نيازهاي کنوني تلقي شود. مهمترين مزيت شناسايي چنين نهادي، 
بقــاي رابطه ی حقوقي )قرارداد( اســت و تغيير و جانشــيني طرف قرارداد، 

لطمه اي به حيات آن وارد نمي سازد.
تامل در قـراردادهاي نفتي مؤيد آن است که کشورهاي در حال توسعه سعي  
در  تدوين  قواعـــد و شروط قراردادي دارند تا حق مالکيت شرکت  خارجي  در 
زمين منطقه ی عملياتي و به ويژه نفت و گاز مخازن محدود شود. تالشي کـه 
خــود تـبلـور اعمـال حاکميـت ملـي بـر  خــاک  و مـنـابع  زيرزمـيني است 
و امروزه نيز يادگار آن در قراردادهاي نفتـــي وجـود  دارد. تمـامي کـشورهـا 
در قراردادهاي نفتي خود با بيگانگان در حفظ مالکيت و حاکميت خود بر اين 

منابع مـي کـوشند  تــا  به اين وسيله حقوق خود را حفظ کنند.]2[
در قراردادهاي نفتي، به دنبال اســتقالل بســياري از کشورهاي نفت خيز و با 
اســتناد به حاکميت ملي نســبت به منابع زيرزميني، دولت ها به نحو موثري 
نســبت به کنترل نحوه ی اکتشاف، استخراج، توليد و انتقال منابع زيرزميني 
نفت و گاز در ســرزمين خود اقدام کرده و بر اين اســاس مقررات آمره اي را 
نســبت به آن وضع مي کنند تا بتوانند نســبت به حفظ منافع ملي در مقابل 

منافع اشخاص حقوق خصوصي خارجي اقدام نمايند.]1[
مخــازن نفت و گاز جزو انفال و ثروت هاي عمومي قلمداد شــده و در اختيار 
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انتقال قرارداد به وضعيتي گفته مي شود که در آن، موقعيت قراردادي يکي از طرفين قرارداد، به شخص ثالثي که 
نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بيگانه تلقي مي شود، انتقال مي يابد. انتقال قرارداد نقش مهمي در فعاليت هاي 
اقتصادي و معامالت تجاري ايفا مي كند. در کشــور ما به دليل شرايط ايجاد شده بر اثر تحريم هاي بين المللي، 
شرکت هاي متعدد نفتي پس از انعقاد قرارداد، قادر به انجام تعهدات خود نبودند و به ناچار قراردادهاي خود را 
منتقل کردند. در صنعت نفت و گاز به دليل ماهيت استراتژيك اين دو كاال،  انتقال قراردادهاي باالدستي نفت 
و گاز با قواعد عمومي انتقال ســاير قراردادها متفاوت است. در اكثر كشورهاي صاحب منابع نفتي، براي انتقال 
قراردادهاي باالدستي، شرايط و موانع خاصي پيش بيني مي شود تا منافع کشورهاي ميزبان حفظ گردد. در اين 
پژوهش، پس از شناسايي نهاد انتقال قرارداد در صنايع باالدستي نفت و گاز، شرايط انتقال اين قراردادها مورد 
تجزيه وتحليل قرار خواهد گرفت. در خاتمه پيشنهاد مي شود وزارت نفت با پيش بيني شرايط و ضمانت اجراي 
انتقال قراردادهاي باالدســتي در پروانه هاي نفتي موضوع قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391، 

طرفين را در انتقال اين قراردادها راهنمايي کند.
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حكومت اسالمي قرار گرفته است. مالكيت مخازن نفت و گاز براي عموم مردم 
است و در زمره ی منافع عمومي قرار گرفته است. بنابراين انتقال قراردادهاي 
باالدستي نفت و گاز نيز قطعا بايد با در نظر گرفتن اين خصيصه ی بسيار مهم 
مــورد توجه قرار گيرد تا در صورت انتقال آثار و تبعات آن توســط اين اصل 
كنترل شــود. با توجه به همين خصيصه ممکن اســت شرايطي فراقراردادي 
براي انتقال قرارداد توسط کشورهاي صاحب منابع طبيعي تعيين شود که در 

خور بررسي مي باشد.
بــه واقع بــراي انتقال قراردادهاي باالدســتي نفت و گاز عالوه بر شــرايط 
عمومي انتقال که در انتقال بيشــتر قراردادهاي تجاري بين المللي مشترک 
است، شــرايط خاص انتقال اين قراردادها وجود دارد که شايسته ی بررسي 

و تعمق مي باشد. 
با توجه به اســتراتژيک بودن اين دو کاال و حاکميت دائمي کشورها بر منابع 
طبيعي خــود که در قطعنامه ی مجمع عمومي ســازمان ملــل متحد مورد 
شناســايي قرار گرفته، طرفين اين قراردادها علي الخصوص سرمايه گذاران و 
پيمانکاران خارجي بايستي به اين نکته ی بسيار مهم توجه کنند که عالوه بر 
شــرايطي که در قرارداد براي تحقق انتقال، مورد توافق قرار مي گيرد، شرايط 
ديگري نيز در قوانين کشورهاي صاحب منابع طبيعي وجود دارد که بايستي 

آنها را نيز مدنظر قرار داد. 
به عنوان مثال حق تقدم دولت ميزبان در خريد ســهام شرکت انتقال دهنده 
يا باقي ماندن مســئوليت شرکت ناقل حتي پس از خروج از قرارداد، در ساير 

قراردادهاي تجاري بين المللي به ندرت مشاهده مي شود.    
در اين پژوهش، پس از شناســايي مفهوم انتقال قرارداد در صنعت باالدستي 
نفت و گاز، شــرايط انتقال اين قراردادها که عبارتند از: وجود قرارداد معتبر، 
رضايت دولت ميزبان، مسئوليت مشترک شرکت انتقال دهنده و انتقال گيرنده، 
رعايت الزامات قانوني دولت ميزبان و حق تقدم دولت ميزبان در خريد سهام 
شــرکت انتقال دهنده مورد بحث و بررســي قرار خواهــد گرفت و در خاتمه 
پيشنهاد مي شود شرايط و موانع و ضمانت اجراي انتقال قرارداد توسط وزارت 
نفت در پروانه هاي نفتي پيش بيني شده در قانون برنامه ی پنج ساله ی توسعه 
و قانــون وظايف و اختيارات وزارت نفت تعيين شــود تا طرفين قراردادهاي 
باالدستي، هنگام انتقال قرارداد، با آگاهي کامل از شرايط پيش بيني شده، در 

اين خصوص مذاکره و اقدام کنند. 

1- تعريف و مصاديق انتقال قرارداد
در حقوق ايــران، قوانين متعددي از جمله قانون مدنــي )مواد 541: انتقال 
مزارعه، 545: انتقال مســاقات، 554: انتقال مضاربه(، قانون تاسيس بيمه ی 
مرکــزي ايران و بيمه گري )ماده ی 54: انتقــال پورتفوي(، قانون کار )ماده ی 

12: انتقــال قرارداد کار در اثر انتقال کارگاه(، قانون روابط موجر و مســتاجر 
مصوب 1356 )مــاده ی 19: انتقال اجاره( به صراحــت يا به طور ضمني، از 

انتقال قرارداد يا معامله صحبت کرده اند.
انتقال قرارداد در قوانين و قراردادهاي نفتي نيز پيش بيني شده است، از جمله 
بــه موجب قانون راجع به اجــازه ی مبادله ی قرارداد فروش نفت و گاز و طرز 
اداره ی عمليــات آن مصوب 1333/8/6 كه متضمن متن قرارداد فروش نفت 

است، نوعي از انتقال ارادي قرارداد پيش بيني شده است. 
جزء ب ماده ی 18 قانون مذكور بيان مي داشت: »هر عضو كنسرسيوم ممكن 
است در مواقع مختلف تمام يا قسمتي از حقوق و تعهدات خود را كه مربوط 
به خريد و فروش هاي مذكور در جزء الف اين ماده است به يك يا چند شركت 
مدعي كه بر طبق اين قرارداد به عنوان شــركت بازرگاني تعيين خواهد کرد 
واگذار کند و ايران و شــركت ملي نفت ايران بدين وســيله با چنين واگذاري 
موافقت مي کند،  ولي اين گونه واگذاري ها هيچ عضو كنسرسيوم را از تعهداتي 
كــه به موجب اين قــرارداد دارد بري نخواهد کرد. هر شــركت بازرگاني كه 
واگذاري مزبور نســبت به آن به عمل آمده باشد، در حكم يكي از طرف هاي 

اين قرارداد شناخته خواهد شد.«
همچنيــن طريقه ی جالبي از انتقال ارادي قرارداد در ماده ی 39 همان قانون 
پيش بيني شده بود، به اين شرح كه: »هر عضو كنسرسيوم حق خواهد داشت 
كه در هر وقت در مدت اين قرارداد تمام يا يك قسمت حقوق يا منافعي را كه 
باي نحو كان به موجب اين قرارداد داشــته باشد به شخص ديگري بفروشد يا 
واگذار يا منتقل كند به شرط آن كه چنين شخصي اگر قبال طرف اين قرارداد 
نباشد بر اثر عمل مزبور طرف اين قرارداد واقع شود و تمام تعهداتي را كه آن 
عضو كنسرسيوم به موجب اين قرارداد به عهده بگيرد و نيز مشروط به آن كه 
هيچ فروش يا واگذاري يا انتقالي تــا ايران به آن رضايت كتبي نداده، اعتبار 
پيدا نكند ايران از دادن اين رضايت، بدون دليل موجه خودداري نخواهد کرد، 
در اعالم رضايت تاخير نخواهد كرد با اين قيد كه اگر شخصي كه بدين ترتيب 
آن حقوق را به دســت مي آورد شــركت وابســته به آن عضو كنسرسيوم كه 
فروشــنده يا واگذاركننده يا انتقال دهنده است، باشد، تحصيل رضايت كتبي 
مزبــور لزوم نخواهد داشــت، ولي چنين فروش يا واگــذاري يا انتقالي كه به 
نفع شــركت وابســته صورت گيرد به هيچ وجه عضو كنسرسيوم مربوطه را از 

تعهداتي كه به موجب اين قرارداد دارد بري الذمه نخواهد بود.«
در قراردادهــاي پيمانكاري موضوع قانون نفــت مصوب 1353، انتقال ارادي 
قرارداد در نظر گرفته شده بود. بند 3 از ماده ی 8 قانون مزبور مقرر مي داشت: 
»شخص يا اشخاصي كه به شــرح باال قرارداد پيمانكاري با شركت ملي نفت 
ايــران امضا مي كنند متعهد خواهند بود كه ظرف مدت شــصت روز از تاريخ 
امضاي قرارداد، يك شــركت فرعي با تابعيت ايراني تشــكيل دهند و مطابق 
مقــررات قانون ايران، آن را به ثبت برســانند و كليــه ی حقوق و تعهداتي را 
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كه به موجب قرارداد پيمانكاري دارند به آن شــركت ايراني منتقل ســازند. 
شــركت ايراني مزبور به عنوان پيمانكار كل شــركت ملي نفت ايران اجراي 
عمليات اكتشــاف و توســعه را به صورت غيرانتفاعي و به موجب قرارداد بر 
عهده خواهد داشــت، ليكن اين امر ذمــه ی انتقال دهنده يا انتقال دهندگان 
را در برابر شــركت ملي نفت ايران از باب مسئوليت ها و تعهدات مندرج در 

قرارداد بري نخواهد كرد...«
همچنيــن ماده ی 21 همان قانون مقرر کرده بــود: »طرف قرارداد نمي تواند 
حقوقــي را كه به موجب مقررات قرارداد تحصيل و يــا تعهداتي را كه قبول 
کرده است به ديگري واگذار كند، مگر با موافقت قبلي شركت ملي نفت ايران 

و تاييد هيات وزيران.« 
در قراردادهــاي تركيبي1 )هيبريدي( مانند قراردادهــاي نفتي چين، انتقال 
تمامي يا بخشــي از حقوق و تعهدات قراردادي، مجاز دانســته شده است كه 
ممكن اســت در دو حالــت اتفاق بيفتد. يكي واگــذاري حقوق و تعهدات به 
شركت هاي تابعه كه مستلزم رضايت قبلي شركت ملي نفت فالت قاره ی چين 
اســت و پيمانكار بايد اجراي تعهدات واگذار شــده را تضمين کند و ديگري 
واگذاري حقوق و تعهدات به اشخاص ثالث كه بايد در ابتدا به تصويب شركت 
ملي نفت فالت قاره ی چين برسد و اين شركت تا زماني كه شروط مدنظرش 

محقق نشده است، مجاز به عدم پذيرش آن مي باشد.]3[
در قراردادهاي مشارکت در توليد، تحت شرايط خاص به پيمانکار اجازه داده 
مي شود حقوق و تعهدات قراردادي خود را به شرکت نفتي ديگري واگذار کند، 
در اين موارد بايســتي بين انتقال داخلي و خارجي تفکيک قائل شد، به اين 
صورت که اگر پيمانکار متشکل از چند شرکت نفتي تحت عنوان کنسرسيوم 
باشــد و ســهام يکي از اين شرکت ها به شــرکت نفتي ديگري داخل همين 
کنسرســيوم منتقل شــود، چنين انتقال ســهام و حقوق و تعهدات را انتقال 
داخلي محســوب مي کنند، اما اگر پيمانکار سهامش را به يکي از شرکت هاي 

نفتي وابسته ی خود يا ثالثي منتقل کند، انتقال خارجي محسوب مي شود.
انتقال سهام يا حقوق و تعهدات بايستي با موافقت بخش دولتي انجام شود، اما 
در قراردادهايي که انعقاد آن با امضاي حکومت يا تصويب قوانين انجام شــده 

است، موافقت کتبي حکومت نيز از شرايط الزم اين گونه انتقاالت است.]4[
ماده ی 31 پيش نويس 2009 قانون مشــارکت در توليد برزيل این شرايط را 

جهت انتقال حقوق و تعهدات پيمانکار ضروري مي داند:]5[
 پيش بيني چنين حقي در قرارداد، بررســي کميتــه ی راهبردي و موافقت 

صريح وزارت صنايع و معادن
 در راستاي انتقال، از اهداف قراردادي حمايت و حفاظت شود

 تســليم همه گونه مجوزهــاي قانوني، اقتصادي و تجهيزات فني از ســوي 
پيمانکار به انتقال گيرنده ی جديد

 چنين انتقالي صرفا از طريق مناقصات انجام شود و پتروبراس )شرکت ملي 

نفت برزيل( حقوق مشارکت را به برنده ی مناقصه اعطا کند
 در انتقــال، حق تقدم ســاير پيمانکاران نفتي به تناســب ســهم آنان در 

سرمايه گذاري رعايت شود.]6[
در خصوص انتقال قراردادهاي نفتي در قراردادهاي بيع متقابل ســابق ايران، 

انتقال به شرکت هاي ديگر مشروط به دو شرط اجازه داده شده بود:
1( رضايت کارفرما مبني بر انتقال کسب شود 

2( انتقال دهنده با انتقال گيرنده در مقابل کارفرما مســئولت تضامني داشته 
باشند2. 

در قراردادهاي جديد نفتي ايران، واگذاري کل يا جز قرارداد توســط پيمانکار 
به ثالث، چه انتقال به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم باشد، انتقال بايستي 
به شــرکت هاي وابسته ی پيمانکار انجام شود که تاييد شرکت ملي نفت ايران 
ضروري مي باشــد و ظرف مدت 30 روز شــرکت ملي نفــت فرصت دارد تا 
درخواســت واگذاري را تاييد کند. اگر ظرف مهلت معهود تاييد شرکت ملي 
نفت واصل نشــد، قرارداد واگذاري تاييد شــده تلقي مي شود. واگذارکننده و 

واگذارشونده هر دو متضامنا و مشترکا داراي مسئوليت هستند.
در قرارداد نمونه مشــارکت در توليد کشور ليبي نيز در ماده ی 24 به انتقال 

ارادي پرداخته شده است.
در قــرارداد نمونه خدماتي عــراق در ماده ی 28 به انتقــال ارادي حقوق و 

تعهدات اشاره شده است.
در قرارداد نمونه مشــاركت در توليد كردستان عراق نيز در ماده ی 39 در دو 
بخش انتقال به شــركت وابسته و انتقال به شــركت ثالث )با اجازه ی دولت( 

انتقال ارادي قرارداد پيش بيني شده است.
در قرارداد مشــاركت در توليد اندونزي كه فيمابين شركت ملي نفت اندونزي 
)پرتامينا3( و شــركت Saba Jatiluhur Limited منعقد شــد، در ماده ی 13 

انتقال قرارداد پيش بيني شده است.

2- شرايط انتقال قرارداد
در ايــن بخش، شــرايط انتقــال قراردادهاي باالدســتي نفــت و گاز مورد 
تجزيه وتحليل قرار مي گيرد. برخي از شــرايط انتقال، شرايط عمومي هستند 
کــه براي انتقال هر قراردادي صرف نظــر از قراردادهاي نفت و گاز بايد وجود 
داشته باشــند و برخي از آنها تنها اختصاص به قراردادهاي باالدستي صنعت 

نفت و گاز دارند. در ادامه  اين شرايط مورد بررسي قرار مي گيرند:

1-2- وجود قرارداد معتبر
يكي از شــرايط الزم براي انتقال قرارداد، وجود قرارداد صحيح و معتبر است. 
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قراردادي كه حقوق و تعهدات ناشــي از آن اثر قانوني داشــته باشد و طرفين 
ملزم به انجام آن باشــند. اگر قراردادي منعقد نشــده يا در عالم خارج تحقق 
نيافته باشــد، مانند عقد باطل، قابليت انتقال به ديگري نخواهد داشــت، زيرا 
آنچه كه انتقال مي يابد مجموعه اي از حقوق و تعهدات است كه قرارداد ناميده 

مي شود.]7[
در قراردادهاي باالدســتي نفت و گاز وجود اين شــرط ضروري اســت و در 
صورتي که بنا به داليلي قرارداد، اعتبار حقوقي خود را از دســت داده باشد، 
انتقال قــرارداد ممکن نخواهد بود. قراردادهاي نفــت و گاز از دوره ی زماني 
»تاريخ موثر شــدن قــرارداد4« آغاز و تا انقضاي مــدت زماني که در قرارداد 
تعيين شده است، ادامه مي يابد و شامل مراحل مختلف عمليات نفتي از قبيل 
مرحله ی اکتشــاف5، مرحله ی ارزيابي6، مرحله ی توسعه7، مرحله ی توليد8 و 
استخراج و مرحله ی پاياني9 مي شود، عالوه بر اين مراحل، در صورت اکتشاف 
گاز طبيعــي در حين عمليات نفتي نيز به دليل اين که فروش گاز مســتلزم 
ايجاد زيرســاخت هاي الزم و بازاريابي و توســعه بازار است، ممکن است در 

قراردادهاي نفتي دوره اي بدين منظور پيش بيني شود10.
قراردادهاي مختلف نفتي صرف نظر از نوعشــان، ممکن اســت شامل تمامي 
مراحل فوق يا برخي از آنها باشــند. به عنوان مثــال، قراردادهاي بيع متقابل 
مــدل ســال 2008 صرفا ناظــر به مرحله ی توســعه بود و پــس از اين که 
پيمانکار هزينه هاي نفتي11 خود اعم از هزينه هاي ســرمايه اي12، هزينه هاي 
غيرســرمايه اي13، هزينه هاي عملياتي14، هزينه هاي هميــاري و حمايت از 
توليــد15، هزينه هاي بانکــي16 و حق الزحمه17 را مطابق شــرايط قرارداد از 
توليدات ميدان مستهلک مي کرد، پايان مي يافت.]5[ بنابراين در قراردادهاي 
باالدســتي نفت و گاز نيز وجود قرارداد صحيح و معتبر پيش شرط الزم براي 

انتقال قرارداد خواهد بود.
نکته اي که بايد بدان توجه کرد اين است که اگر طرفين قرارداد هر دو وفاي 
به عهد کرده و تعهدات قراردادي را ايفا کرده باشند، قرارداد، ديگر قابل انتقال 

نخواهد بود، زيرا ديگر قراردادي وجود ندارد تا قابل انتقال باشد.
از اين رو اگر قرارداد به دليل اجراي متقابل تعهدات، منتفي شده باشد، امکان 
انتقــال آن وجود نــدارد، اما اگر بخش عمده ی تعهدات قراردادي ايفا شــده 
باشــد و فقط يک طرف در برابر ديگري مديون باشد، انتقال چنين طلبي از 
ناحيه ی طلبکار به منزله ی انتقال حق تلقي خواهد شــد. به عنوان مثال، اگر 
در قراردادهاي باالدستي نفت و گاز پيمانکار يا سرمايه گذار خارجي در مقابل 
دولت ميزبان تمامي تعهدات خود را انجام داده باشــد و بخشــي از دستمزد 
وي پرداخت نشــده باشــد، انتقال طلب پيمانکار به شخص ثالث، انتقال حق 
قراردادي تلقي خواهد شــد و انتقال قرارداد محسوب نمي شود.]8[ از اين رو 
مي تــوان گفت براي انتقال قــرارداد، عالوه بر حدوث قــرارداد، بقاي آن نيز 

ضرورت دارد.

2-2- رضايت دولت ميزبان
آيا رضاي طرف اصلي قرارداد يکي از ارکان عقد اســت و عمل او به منزله ی 
قبول ايجاب است يا يک رضاي ساده است که انتقال را اجازه مي دهد. فايده ی 
عملي بحث در اين است که اگر طرف اصلي را رکن عقد بدانيم، انتقال قرارداد 
تنها از زمان قبول او واقع مي شــود، ولي اگر عمل او را رضاي ساده به انتقال 
محسوب کنيم، رضا مي تواند به انتقالي که قبال انشا شده ملحق شود و آن را 

از همان زمان موثر گرداند.]9[
در حقوق فرانســه، رويــه ی قضايي، رضاي طرف اصلي را يک رضاي ســاده 
قلمداد مي کند که تنها عقد را قابل انتقال مي گرداند. در حقوق ايران با مراجعه 
به قوانين از جمله قانون مدني و بند "الف" ماده ی 24 شرايط عمومي پيمان، 
مالحظه مي شــود که در عقد مزارعه از کلمه ی "رضا" و در مساقات و مضاربه 
از کلمه ی "اجازه" و در پيمانکاري از "موافقت" استفاده شده است. لذا با توجه 
بــه مفهومي که اصطالحات فوق در حقوق ما دارند، نمي توان آنها را به عنوان 

ايجاب و قبول تلقي کرد. 
بنابراين رضاي طرف اصلي تنها باعث قابل انتقال گردانيدن قرارداد مي شــود، 
بدون آن که يکي از دو رکن آن محسوب شود. از اين رو اگر طرف اصلي ضمن 
قرارداد منعقده، رضايت خود را براي انتقال قرارداد اعالم کرده باشــد، توافق 
بعدي انتقال دهنده و انتقال گيرنده باعث انتقال قرارداد مي شود، بدون آن که 

به قبولي او نياز باشد.]10[
در قراردادهــاي نفتي، شــخصيت متعاهد معطوف بــه توانمندي هاي مالي، 
ســازماني و حرفه اي او در تحقق موضوع قرارداد است و قاعده ی عدم امکان 
انتقال قرارداد بدون رضايت دولت ميزبان است. با توجه به اينکه نفت و گاز در 
شمار منابع طبيعي يک کشور محسوب مي شود و دولت ها نظارت شديدي بر 
قراردادهاي نفت و گاز خود دارند، کسب رضايت دولت ميزبان، يکي از شرايط 

انتقال قرارداد به شمار مي رود.]11[
در قراردادهــاي خدماتي ايران، انتقال به شــرکت هاي ديگر مشــروط به دو 
شــرط اجازه داده شــده اســت: اول آن که رضايت مکتوب کارفرما مبني بر 
انتقال، کسب شود و دوم اينکه انتقال دهنده با انتقال گيرنده در مقابل کارفرما 
مســئوليت تضامني داشته باشــد.18 اين شــرط نه تنها انگيزه ی پيمانکار را 
از انتقال قرارداد ســلب مي کند، بلکه به سبب مســئوليت مشترک پيمانکار 
انتقال دهنده و پيمانکار منتقل اليه، شــرکت ملي نفت ديگر دغدغه اي از باب 
عدم توانايي فني و مالي شــرکت منتقل اليه نخواهد داشــت و ريسک همه ی 

مالحضات فوق به پيمانکار انتقال دهنده منتقل مي شود.
ماده ی 27 يکي از قراردادهاي بيع متقابل چنين مقرر مي دارد: 

»1- هرگونه انتقال و واگذاري توســط هر کدام از شرکت هايي که پيمانکار را 
تشــکيل مي دهند نياز به تاييد قبلي شرکت ملي نفت دارد که اين امر ممکن 
است در ظرف سي روز از زمان دريافت ابالغيه ی پيمانکار مبني بر قصد انتقال 
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از طرف شــرکت نفت مورد قبول واقع يا رد مي شــود. اگر تاييد يا رد شرکت 
نفت در ظرف سي روز مقرر صادر نشود، اين بدين معناست که موضوع، تاييد 
شده است. هرگونه انتقال به شرکت هاي تابعه نيز نيازمند رضايت کتبي قبلي 

شرکت نفت، به شرح مندرج در اين ماده خواهد بود. 
2- هر شــرکتي کــه در پرتو اين ماده طرف قرارداد شــود، کليه ی تعهدات 
مربــوط به پيمانکار را به عهــده مي گيرد و هم شــرکت انتقال دهنده و هم 
شرکت انتقال گيرنده منفردا و مشترکا مســئول تعهدات پيمانکار مندرج در 

اين قرارداد مي باشند.«]12[
کارفرما از تاريخ دريافت اطالعيه ی پيمانکار، 30 روز فرصت دارد که موافقت 
يا مخالفت خود را اعالم کند. اگر کارفرما طي مدت مذکور پاسخي اعالم نکند، 
درخواســت پيمانکار موافقت شده، محسوب مي شود. واگذاري به يک شرکت 
وابسته )که شــرکت زيرمجموعه نباشد( نيز مســتلزم رضايت قبلي کارفرما 
مي باشــد. خاطر نشان مي سازد واگذاري به شــرکتي که شرکت زيرمجموعه 

مي باشد، نيازمند رضايت مکتوب و قبلي کارفرما نيست.]13[
در قراردادهاي بيع متقابل در صورتي که پيمانکار تمام يا بخشي از سهام خود 
را به شــرکت وابسته منتقل کند، رضايت شــرکت ملي نفت ضروري نبود و 
متقابال در حالتي که انتقال به شــرکت غيروابسته انجام شود، نياز به تصويب 
شــرکت ملي نفت ايران داشــت. علت اين برخورد دوگانه را بايد در تشريک 

مسئوليت پيمانکار با منتقل اليه در فرض اخير دانست. 
در قرارداد اكتشــاف و توســعه ی بلوك دير كه بين شركت مديريت اكتشاف 
ايران )به عنوان كارفرما( و شــركت ايتاليايي اديســون )به عنوان پيمانكار( 
منعقد شــد، شركت اديســون بنا به داليلي قادر به انجام تعهدات خود نبود 
و قرارداد انتقال در 20 دســامبر 2011 مابين شــركت اديســون )به عنوان 
انتقال دهنده( و شركت صنعتي ايران )به عنوان انتقال گيرنده( توافق شد، در 
بند 1 از ماده ی 2 قرارداد انتقال، اخذ رضايت كتبي شــركت ملي نفت ايران 

الزم و ضروري شناخته شده است.19 
در قــرارداد ميدان روميال در کشــور عراق مقررات مفصلي به این شــرح در 
مورد انتقال قرارداد پيش بيني شــده اســت: »هيچ کدام از طرفين نمي تواند 
بدون رضايت قبلي مکتوب طرف ديگر کال يا جزئا حقوق و تعهدات ناشــي از 
اين قرارداد را واگذار کنــد، مگر در مورد واگذاري حقوق و تعهدات مزبور به 
شــرکت هاي تابعه، شرکت هاي جانشين يا شرکتي که تمام يا بخش عمده ی 
کسب وکار و دارايي هاي طرف قرارداد را خريداري کرده است. انتقال مستقيم 
يا غيرمســتقيم سهام يا سهم الشرکه يک شــرکت )مگر انتقال سهام شرکت 
مادر در بورس( به منزله ی واگذاري حقوق و تعهدات قرارداد محسوب شده و 

مشمول مقررات اين بند 1 مي باشد.«
 Sunwing Energy و RichFirs t, Pan- China ميان Farm Out در قــرارداد
کــه در 18 ژانويه ی ســال 2004 ميــان طرفين منعقد شــد در بندهای 

7و6 قــرارداد، انتقال براي هر يک از طرفين به شــرط رضايت طرف ديگر 
پيش بيني شده است.20

در قرارداد نمونه امتيازي کشــور مصر نيز انتقــال ارادي حقوق و تعهدات و 
قرارداد به رســميت شناخته شده اســت و با اجازه ی دولت مصر اين انتقال 

انجام مي شود.21
در اکثر قراردادهاي نفتي که انتقال قرارداد به شرکت هاي وابسته بدون رضايت 
دولت ميزبان تجويز شــده، بر مسئوليت مشترک پيمانکار با منتقل اليه تاکيد 
شده اســت. در صورتي که پيمانکار منتقل اليه، اقدام به تامين ضمانت نامه ی 
حسن اجراي تعهد کند، مسئوليت مشترک پيمانکار انتقال دهنده با وي منتفي 
و شــخص ضمانت کننده به جاي پيمانکار قبلي، ضامن حسن اجراي تعهدات 
قراردادي خواهد بود. انتقال قرارداد به شرکت هاي غيروابسته )اشخاص ثالث(، 
منوط به رضايت دولت ميزبان اســت و بدون رعايت شرايط و تشريفات مقرر 

در قرارداد، هرگونه انتقالي فاقد اعتبار و بالاثر خواهد بود.]14[
پس از واگذاري قرارداد، پيمانکار يا هر يک از اعضاي کنسرســيوم به نسبت 
و بــه ميزان واگــذاري، از تعهدات قراردادي بري مي شــوند، ولي در قرارداد 
بيع متقابل به طور مطلق مقرر شــده بود هر شــرکتي که از طريق واگذاري، 
طرف قرارداد با شــرکت ملي نفت قرار گيرد به همراه طرف واگذارکننده، اعم 
از اينکه کليه ی سهم خود را منتقل کرده باشد يا صرفا بخشي از قرارداد را، در 
راستاي اجراي تعهدات قراردادي مسئوليت منفرد و مشترک خواهند داشت.

از ديدگاه پيمانکار، شــرط اخير خوشايند نيست، زيرا به جهت اطالق شرط، 
حتــي در فرضي که پيمانکار کليه ی حقوق و تعهدات قرارداد را به شــخص 
ثالث واگذار کرده و به طور کلي از پروژه خارج شــود، نيز همچنان به همراه 

منتقل اليه مسئوليت مشترک خواهند داشت.]15[
در قراردادهاي جديد نفتي ايران، واگذاري کل يا جز قرارداد توســط پيمانکار 
به ثالث، چه انتقال به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم باشد، انتقال بايستي 
به شــرکت هاي وابسته ی پيمانکار انجام شود که تاييد شرکت ملي نفت ايران 
ضروري مي باشــد و ظرف مدت 30 روز شــرکت ملي نفــت فرصت دارد تا 
درخواســت واگذاري را تاييد کند. اگر ظرف مهلت معهود تاييد شرکت ملي 
نفت واصل نشد، قرارداد واگذاري، تاييد شده تلقي مي شود.22 واگذارکننده و 

واگذارشونده هر دو متضامنا و مشترکا داراي مسئوليت مي باشند.
همچنين در اين قرارداد، شرکت ملي نفت ايران نيز مي تواند حقوق و تعهدات 
خود را کال يا جزئا به شــرکت تابعه يا وابسته يا جانشين، بدون موافقت قبلي 

پيمانکار واگذار کند.]16[
در قراردادهاي مشــارکت در توليد اندونزي، امکان انتقال حقوق قراردادي به 
اشــخاص غيروابسته، در صورتي که تنها نسبت به بخشي از حقوق و تعهدات 
قراردادي باشــد، با اخذ رضايت و تاييديه ی کتبي قبلي پرتامينا )شرکت ملي 
نفت اندونزي( ممکن اســت، اما چنانچه نســبت به کليه ی حقوق و تعهدات 
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قراردادي باشد، مصوبه ی پرتامينا و دولت، هر دو را نياز دارد.]17[
بنابراين به عنوان نتيجه، اعالم و انشــاي رضايــت دولت ميزبان براي انتقال 
قــرارداد ضرورت دارد و تفاوتي نمي کند که اين رضايت، قبل از انتقال که به 
آن، اذن مي گويند يا پس از انتقال که به آن، اجازه مي گويند، اعالم شود.]18[

3-2- مسئوليت مشترك انتقال دهنده و انتقال گيرنده
به دليل ماهيت اســتراتژيك نفت و گاز و با توجه بــه اصل حاكميت دائمي 
بــر منابع طبيعي و حساســيت دولت هاي ميزبان بــر قراردادهاي نفتي،  در 
اكثريت قريب به اتفاق قراردادهاي باالدســتي نفــت و گاز، در قرارداد تاكيد 
مي شــود كه در صورت انتقال قرارداد توسط سرمايه گذار يا پيمانكار خارجي 
)انتقال دهنــده(، او از مســئوليت معاف نمي شــود و انتقال گيرنده به همراه 
انتقال دهنده هر دو در برابر دولت ميزبان مسئوليت مشترك و تضامني دارند.

بــه عنوان مثال، در قراردادهاي بيع متقابل به طور مطلق مقرر شــده بود هر 
شركتي كه از طريق واگذاري، به عنوان پيمانكار، طرف قرارداد واقع شود، اعم 
از اينكه واگذاري در قرارداد به شــخص ثالث باشد،  يا به يكي از شركت هاي 
وابسته،  به همراه طرف واگذاركننده، اعم از اينكه كليه ی سهم خود را منتقل 
كرده باشد، يا صرفا بخشي از قرارداد را منتقل كرده باشد،  در راستاي اجراي 

تعهدات قراردادي مسئوليت مشترك و منفرد خواهد داشت.23
از ديدگاه پيمانكار اين شرط فاقد مطلوبيت است،  زيرا حتي در صورت انتقال 
كليه ی حقوق و تعهدات خود به شخص ثالث همچنان به همراه انتقال گيرنده 
مســئوليت مشترك خواهد داشــت. اما از ديدگاه دولت ميزبان، اين شرط از 
هــر حيث مطلوب خواهد بــود، زيرا عالوه بر اينكه دولــت ميزبان دو مرجع 
مســئوليت خواهد داشت، اين شرط انگيزه ی سرمايه گذار يا پيمانكار خارجي 

را از انتقال قرارداد سلب خواهد كرد.

4-2- رعايت الزامات حقوقي و قانوني دولت ميزبان
گرايش دولت هاي ميزبان در قراردادهاي باالدستي نفت و گاز به اعمال قواعد 
حقوق داخلي به عنوان قانون حاکم و اعتقاد به حاکميت ملي کشــور ميزبان 
به عنوان اصول اوليه در قراردادهاي نفتي اســت، حاکميتي که به واقع تبلور 
آن در قراردادهــاي نفتي، توجيه کننده ی تمايل دولت ميزبان به اعمال قواعد 
حقوق ملي در زمينه ی قراردادهاي ناظر به اکتشــاف و توســعه و استخراج 
منابع زيرزميني مي باشد.]19[ به همين دليل رعايت اين قواعد خاص يكي از 
شرايط انتقال اين قراردادها خواهد بود كه مي بايست توسط شركت منتقل اليه 

رعايت و تضمين شود:   
1- انتقال قرارادهاي باالدســتي صنعت نفت و گاز با انتقال ساير قراردادهاي 

تجاري بين المللي و حقوق خصوصي متفاوت است و در صورت تحقق انتقال، 
شركت منتقل اليه بايد تمامي مجوزهاي الزم را كه پيشتر طرف اصلي قرارداد 
اخذ كرده بــود، از دولت ميزبان دريافت کند. به عنوان مثال در قوانين نفتي 
كشور ما، پروانه ی نفتي در قانون برنامه ی پنج ساله ی توسعه و قانون وظايف 
و اختيارات وزارت نفت پيش بيني شده است. در صورت انتقال قرارداد توسط 
شــركت ناقل، شــركت منتقل اليه نيز ملزم به كســب پروانه و هرگونه مجوز 

ضروري جهت انجام عمليات نفتي خواهد بود.
2- از ديگر الزامات قانوني دولت ميزبان كه شركت منتقل اليه ملزم به رعايت 
آنها اســت،  محدوديت هاي مربوط به نظم عمومي است. تعاريف متعددي از 
نظم عمومي در متون حقوقي وجود دارد.24 به نظر مي رسد تمام تعاريف ارائه 
شــده در يك نكته وحدت دارنــد و آن ارتباط نظم عمومي با منافع و مصالح 

عالي و بنيادي جامعه است.
در حقوق نفت و گاز )لكس پتروليا(، نيز نظم عمومي خاص اين صنعت شكل 
گرفتــه و طبيعتا داراي ضمانت اجرايی نيز مي باشــد. به عنوان مثال، رعايت 
الزامات محيط زيســت، توليــد صيانتي از ميادين نفتــي و... از مصاديق نظم 

عمومي در حقوق نفت و گاز محسوب مي شود.
بنابراين در انتقال قراردادهاي باالدســتي نفــت و گاز نيز ضرورتا بايد نظم 
عمومــي به عنوان يکي از شــرايط اجتناب ناپذير فراقــراردادي مورد توجه 
قــرار گيرد و در صورت عدم توجه به اين نظــم حقوقي ضمانت اجراي آن 
لغو پروانه ی نفتي ســرمايه گذار و پيمانكار خارجــي و ابطال قرارداد انتقال 

خواهد بود.
3- يکي ديگر از شرايطي که ممکن است در راستاي واگذاري سهم مشارکت 
در قراردادهاي نفتي پيش بيني شــود، تعيين حداقل ســهم مشــارکت براي 
هريک از اعضاي کنسرســيوم اســت. بر اين اساس، واگذاري قسمتي از سهم 
مشــارکت نبايد به کاهش سهم هريک از اعضاي کنسرسيوم از حداقل مزبور 
در قرارداد منجر شود. فلسفه ی ايجاد محدوديت تعيين حداقل سهم مشارکت 
اين اســت که هرچه قدر ميزان سهم الشرکه اي که اعضاي کنسرسيوم مالک 
هســتند، کمتر شــود، در مقابل، تعداد اين شرکا افزايش يافته و بدين ترتيب 
اهميت پروژه به تبع کاهش منافع، براي اعضا کاســته خواهد شد و از طرف 
ديگر به ســبب افزايش شــرکا بر دامنه ی تخلف از اجراي تعهدات ناشــي از 

J.O.A به ويژه تامين مالي عمليات مشترک افزوده خواهد شد.]5[

4- در اکثر قراردادهاي نفتي، دولت ميزبان پيمانکار يا سرمايه گذار خارجي را 
از انتقال قرارداد پيش از موعد معيني منع مي کند. به عنوان مثال در قرارداد 
مشــارکت در توليد کشــور ليبي در بند 3 از ماده ی 24 طرف دوم قرارداد از 
انتقال قرارداد پيش از اتمام عمليات زمين شناسي و لرزه نگاري و انجام حداقل 
50درصد از عمليات حفاري در چاه هاي آزمايشــي ميدان بر اساس برنامه ی 

عمليات اکتشاف منع شده است.
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5- کليه ی هزينه هاي انتقال از جملــه ماليات، تمبر و... بر عهده ی پيمانکار 
اســت. دولت ميزبان حق دارد از مشــاوران مســتقل خود براي ارزيابي توان 
مهندســي و مالي انتقال گيرنده استفاده کند، لکن کليه ی هزينه هاي مربوطه 
در اين خصوص را از طرف مقابل دريافت مي کند.)ماده ی 32 قرارداد مشارکت 

در توليد بنگالدش 2008(

5-2- حق تقــدم دولت ميزبان در خريد ســهام در صورت انتقال 
قرارداد 

يكــي از اصول بنيادين حقوق عمومي، اصل قدرت عمومي اســت. حاكميت 
بــه عنوان صاحب قــدرت مافوق يا قدرت عالي،  هــر تصميمي را كه مربوط 
به اداره ی امور عمومي باشــد، مي تواند بگيرد. اصل اقتدار ســبب مي شود كه 
در روابط ميان اشــخاص عمومي و خصوصي يــا در حوزه ی حقوق عمومي، 
اشــخاص عمومي و به ويژه دولت از امتيازات خاصي بهره مند شوند، از جمله 
ايــن امتيازات وضع ماليات،  ســلب مالكيت، ملي كردن و... اســت.]20[ در 
قراردادهاي نفتي نيــز، با توجه به ماهيت خاص اين قراردادها، وزارت نفت و 
شــركت ملي نفت ايران به عنوان كارفرما از اين قدرت استفاده کرده و براي 
انتقال قرارداد، شــركت ملي نفت مي تواند قرارداد را به يكي از شــركت هاي 

وابسته ی خود منتقل کند و از اين قدرت عمومي استفاده كند.
يكي از مظاهر اين قدرت عمومي حق تقدم براي دولت ميزبان در خريد سهم 
مشاركت هر يك از اعضاي كنسرسيوم كه قصد انتقال آن را به اشخاص ثالث 
داشته باشند، مي باشد. به عنوان مثال مطابق قرارداد مشاركت در توليد كشور 
ليبي )مدل 2006(، در صورتي كه پس از تحقق اولين كشف تجاري، يكي از 
اعضاي كنسرسيوم قصد انتقال سهم مشاركت خود را به اشخاص ثالث داشته 
باشند،  شركت ملي نفت ليبي حق تقدم در خريد سهم مشاركت شريك مزبور 

را خواهد داشت.]21[
در قــرارداد خدمت فني عــراق )مدل 2009(، حق تقدم در خريد ســهم 
مشــاركت يكي از اعضاي كنسرسيوم، به طور مطلق و بدون هيچ گونه قيدي 
شرط شده اســت، بر اين اســاس چنانچه يكي از اعضاي كنسرسيوم قصد 
واگذاري سهم خود از مشــاركت را داشته باشد، شركت عملياتي منطقه اي 
عــراق )ROC( مي تواند ســهم وي را در شــرايط برابر با پيشــنهادي كه 
به اشــخاص ثالث براي فروش اعالم شــده اســت، خريــداري و به يكي از 

شركت هاي عراقي واگذار كند.25
يكي ديگــر از مظاهر قدرت عمومي دولت ميزبان در ايــن قراردادها،  بند 7 
ماده ی 28 است. در اين ماده، مقرر شده در صورتي كه هر يك از شركت هاي 
عضو كنسرســيوم )يا شــركت مادر آن كــه ضمانت نامه ارائه کرده اســت( 
ورشكسته شود  يا ترتيبات يا واگذاري هايي را با بستانكاران خود توافق کند يا 

قرارداد ارفاقي با بســتانكاران امضا كند، يا منافع يا سهام قراردادي خود را به 
شخص ثالثي واگذار كند، يا وارد تصفيه شود، كارفرما حق دارد حضور شركت 

مربوطه در اين قرارداد را با اخطار 30 روزه ی قبلي خاتمه دهد.
در قراردادهــاي خدماتــي آنگوال )مــاده ی 37(، در صورتي كــه هر يك از 
شركت هاي تشــكيل دهنده ی پيمانكار، تصميم داشته باشند سهم خود را به 
يك شــركت غيروابســته واگذار کنند، كارفرما از اين حق برخوردار است كه 
واگــذاري مربوط را رد کند و ســهم مربوطه را خود تحصيــل کند. در اين 
صورت شــرکت واگذارکننده بايستي طي اطالعيه اي مبلغ و شرکت موردنظر 
خــود جهت واگذاري را به کارفرما اطالع دهد و از تاريخ ابالغ اين اطالعيه به 
کارفرما، مهلت 30 روزه اي براي اســتفاده از اين حق براي کارفرما پيش بيني 
شده است. چنانچه کارفرما از اين حق خود استفاده نکند، به معني آن خواهد 
بود که حق کارفرما براي اســتفاده از حق تقدم ســاقط شده است. حتي اين 
قــدرت عمومي تا بدان جا در قراردادهاي آنگوال ســرايت کرده که اگر دولت 
آنگوال از اين حق خود استفاده نکند، شرکت هاي وابسته به شرکت ملي نفت 

آنگوال از اين حق برخوردار خواهند شد.
در قرارداد مشــارکت در توليد کشور ليبي نيز در بند 5 ماده ی 24 حق تقدم 

در خريد سهم الشرکه پيمانکار براي کارفرما پيش بيني شده است.]22[
همان طور كه مالحظه مي شود، دولت ميزبان با استفاده از اصل قدرت عمومي 
كه يكي از اصول مســلم حقوق عمومي است و به ندرت در حقوق خصوصي 
ديده مي شــود،  در قالب شرط قراردادي و حتي بدون درج اين شرط مي تواند 

از اين اختيار استفاده كند.
در پايان اين پژوهش پيشــنهاد مي شود وزارت نفت با استفاده از پروانه هاي 
نفتي پيش بيني شده در قانون برنامه ی پنجم توسعه )ماده ی 125( و قانون 
وظايــف و اختيــارات وزارت نفت مصوب 91/02/19 )بند 7 قســمت "ب" 
ماده ی 3( شــرايط انتقال اين قراردادها را در اين سند تعيين کند تا شرکت 
ملي نفت ايران به عنوان کارفرما و سرمايه گذار و پيمانکار خارجي به عنوان 
طرف دوم قرارداد با آگاهي کامل از اين شرايط و ضمانت اجراهاي تخلف از 

آن، انتقال قرارداد را محقق کنند.
در واقع قراردادهاي نفتي روابط طرفين آن يعني دولت ميزبان و شــرکت 
بين المللــي نفتي را تبييــن مي کنند و پروانه هاي نفتــي نيز که متضمن 
اذن حاکميتي اســت و توســط وزارت نفت صادر مي شــود به مثابه چراغ 
راهنمايي براي شــرکت بين المللي نفتي مي باشــد کــه متعهد به رعايت 

شرايط آن است.]23[
همان طور كه بيان شد،  زماني كه شــرايط انتقال قرارداد در پروانه ی نفتي و 
قرارداد ذكر شود، پيمانكار يا سرمايه گذار خارجي موظف به رعايت اين شروط 
خواهنــد بود و در صورت تخلف دولت ميزبــان مي تواند از ضمانت اجراهاي 

قانوني و قراردادي استفاده كند.
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نتيجه گيري 
همان طور که در اين پژوهش مالحظه شد، نفت و گاز به دليل اصل حاکميت 
دائمي کشــورها بر منابع طبيعي خود، کاالي استراتژيک محسوب مي شوند 
و طبيعتا انتقال اين قراردادها با انتقال ســاير قراردادهاي تجاري بين المللي 
متفاوت اســت. به دليل همين ماهيت خاص، قراردادهاي باالدســتي نفت و 
گاز در کشــور ما مي بايست بر اساس اصول حقوق عمومي انجام شود. در اين 
پژوهش ابتدا انتقال قرارداد در حقوق نفت و گاز تعريف و سپس شرايط انتقال 

اين قرارداد بررسي شد. 
در ابتدا براي تحقق انتقال قرارداد، وجود قرارداد معتبر الزم و ضروري است و 
در صورتي که بنا به داليلي قرارداد، اعتبار حقوقي خود را از دست داده باشد، 
انتقال قــرارداد ممکن نخواهد بود. بنابراين در صورتــي كه تعهدات قرارداد 

توسط طرفين انجام شده باشد، انتقال قرارداد تحقق پيدا نخواهد كرد.
شــرط ديگر انتقال قرارداد، رضايت دولت ميزبان اســت. قراردادهاي نفتي با 
توجه به توانايي هاي مالي و فني طرف دوم قرارداد منعقد شده و دولت ميزبان 
راضي نيســت که طرف قرارداد نسبت به واگذاري قرارداد اقدام کند. در عين 
حال شــرايطي پيش مي آيد که واگذاري قرارداد را ضروري مي کند. در انتقال 
قراردادهاي باالدستي نفت و گاز، دولت هاي ميزبان حساسيت زيادي دارند و 
شرايط متعددي را براي سرمايه گذار و پيمانکار خارجي تعيين مي کنند تا در 
صورت منتقل شدن قرارداد به شخص ثالث منافع دولت هاي ميزبان و به تبع 

آن ملت خويش ملحوظ نظر قرار گيرد.
يكي ديگر از شرايط انتقال قرارداد كه معموال در بيشتر قراردادهاي باالدستي 
صنعت نفت و گاز وجود دارد، مســئوليت مشــترك شــركت انتقال دهنده و 
انتقال گيرنده اســت. بر خالف انتقال قرارداد بر اساس اصول حقوق خصوصي 
که انتقال دهنده از رابطه ی قراردادي کنار مي رود و انتقال گيرنده جانشــين او 
در حقوق و تعهدات قراردادي مي شود، معموال در قراردادهاي باالدستي نفت 

و گاز کشــورهاي صاحب نفت شــرطي در قرارداد مي گنجانند که بر اساس 
آن، انتقال دهنده با محقق شــدن انتقال همچنان به عنوان طرف قرارداد در 

رابطه ی طرفين باقي مي ماند و انتقال گيرنده منضم به او مي شود.
شــرط ديگر که در انتقال قراردادهاي باالدســتي نفــت و گاز وجود دارد و 
نمونه ی آن در انتقال قراردادهاي حقوق خصوصي ديده نمي شود، بحث تقدم 
و اولويت شــرکت هاي تبعه و وابســته ی شــرکت ملي نفت دولت ميزبان در 
انتقــال قرارداد اســت، به اين توضيح که در صورت تمايل ســرمايه گذار و يا 
پيمانکار خارجي به انتقال قرارداد، شــرکت وابسته به شرکت ملي نفت دولت 
ميزبان در اولويت هســتند و طرف قرارداد مطابق شروط قراردادي مکلف به 

انتقال قرارداد به آن شرکت ها خواهد بود.
همچنين براي تحقق انتقال قرارداد رعايت الزامات قانوني دولت ميزبان براي 
شركت ناقل و منتقل اليه ضروري است. گاهي برخي شرايط در قوانين نفتي و 
غيرنفتي دولت هاي ميزبان وجود دارد که حتي ممکن است در قرارداد، مورد 
توافق طرفين قرار نگرفته باشــد. به عنــوان مثال، رعايت نظم عمومي دولت 
ميزبان که فراتر از قرارداد رعايــت آن براي طرف دوم قرارداد اجتناب ناپذير 
اســت. از مصاديق نظم عمومي در حقوق نفت و گاز مي توان به رعايت توليد 
صيانتي و برنامه ی ازدياد برداشــت و همچنين رعايت الزامات زيست محيطي 

اشاره داشت که سرمايه گذار و پيمانکار خارجي ملزم به رعايت آنها است.
بنابرايــن، در انتقال قراردادهاي باالدســتي نفــت و گاز، دولت هاي ميزبان 
حساســيت بيشتري نسبت به ساير قراردادهاي تجاري خود دارند و پيشنهاد 
مي شود کليات شرايط انتقال اين قراردادها در پروانه هاي نفتي از سوي دولت 
ميزبان مشــخص شود تا در صورت تخلف از شرايط مندرج در پروانه، ضمانت 
اجراي ســنگين تري که لغو پروانه و فعاليت ســرمايه گذار و پيمانکار خارجي 

است، مشمول آن شود.
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هم شرکت انتقال گیرنده منفردا و مشترکا مسئول تعهدات پیمانکار مندرج در این قرارداد می باشند.«
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