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دات يا يدان و از محل فروش همان تولي ميد تجاري، مشروط به حصول تول)IPC متقابل و
 ةمي بلندمدت فروش نفت به صورت ضمين راستا، قراردادهايدر ا. د آن خواهد بوديعوا

ن ي اياجرا. شوديمانكار منعقد مي پةالزحمها و حقنهي بازپرداخت هزي و برايقرارداد باالدست
ن ي نفت در تأميت بسزاي، اهمي و جهانيط در بازار داخلير شراييتغقراردادها در طول زمان، 

ن قراردادها در ي آن در منطقه و جهان، موجب شده است اي و اقتصادياسي و آثار سيانرژ
 بلندمدت يت قراردادهاين ماهييت موضوع، پس از تعيبنابر اهم. رندير قرار گييمعرض تغ

ر، از مباحث يين تغير آنها و آثار و پيامدهاي اييتغار دولت در ي اختيمه، بررسيفروش نفت ضم
 ارائه يگذار خارجهي حفظ حقوق سرماي مناسب برايحلت راهيدر نها. ق خواهد بودين تحقيا
ارات فوق يت حقوق و اختين رعاياي كه حقوق و انتظارات مشروع او، در عگونهشود؛ بهيم
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  مقدمه 
 ي، فنيمال» د خدماتيخر«، اقدام به انعقاد قرارداد يات باالدستي انجام عمليتواند برايدولت م
ت يد خدمت مشروط به مالكيانعقاد قرارداد خر.  كندي يا خارجي از بخش خصوصيتيريو مد
 يج قانونينتا .)668: 1399 ،يروي ش وسراج(  استيات باالدستي دولت بر عمليت انحصاريريو مد
وانتقال گونه نقلچينظر گرفتن ه شده، بدون درن است كه محصوالت استخراجي اين شرطيچن
 ع متقابليكه ب ي البته به شرط.زبان استي متعلق به كشور ممانكار، كالًي پي برايا كسب عنوانيو 
مانكاران ي پ،ني بنابرا.)Duval & others, 2009: 86( از شروط قرارداد نباشد)  از انواعيخدر بر(
 ةمي كه ضمي را با قرارداد فروشي از نفت استخراجيزانيت ميند تا مالكوشكي ميالمللنيب

ن ي بي تعارض،ندهي ممكن است در آيطين شرايدر چن. دست آورندشود، بهي ميقرارداد اصل
در -ل دارد يرا دولت تماي ز؛دي به وجود آ1مانكار راجع به قرارداد فروش نفتي با پمنافع دولت
 خود ياسي و سي نفت را بعد از استخراج بنابر مصالح اقتصاد- مي و خارج از تحريحالت عاد
  .دار بفروشديط، با حق انتخاب خرين شرايمت و بهترين قيبه باالتر
واحوال زمان انعقاد ر اوضاعييل و امكان تغين تماي اي ممكن است در راستا،نيبنابرا

 فروش نفت از ي خاص قراردادهايهايژگيبا توجه به و. ر در آن باشديير به تغيقرارداد، ناگز
ت و ي ازجمله حفظ حاكم،راني ايد قراردادهاي جدالگوي حاكم بر يسو و اصول كليك
دارى روابط يثبات و پات دولت بر مخازن نفت و گاز، حفظ حداكثرى منافع ملى و يمالك

تواند فراتر از ضوابط يا دولت مين است كه آي مهم اپرسشگر، ي دين از سويقراردادى طرف
د؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، كنل يدار تحمي را به خريراتييشده در قرارداد، تغينيبشيپ
 گذرا ياهن موضوع با نگي اي حقوقير چه مقدار و چگونه است؟ بررسيين تغيزان و آثار ايم

 ةژير قراردادها و امكان اعمال مقررات وييكا و انگلستان در موضوع تغي آمريبه نظام حقوق
ن ي از اهداف ا،يمه بودن به قرارداد اصليل ضمي به قرارداد فروش نفت به دلي دولتيقراردادها

   .نوشتار است
  

   فروش نفتيت قراردادهايماه. 1
ن يف طرفيد را نسبت به حقوق و تكالي جديجيار و نتا در مفاد قرارداد، آثيرييشك هر تغيب

 است يست، بسترپيامدهان آثار و يدآور اي كه پديرييتر از تغمهم. كنديجاد مي آن ايدر اجرا
 دولت نسبت به ةگرانم مداخلهيكه تصمني اوقات با وجود ايگاه. دهدي مير در آن روييكه تغ
ج ي اما با توجه به نوع قرارداد و طرف آن، نتا،است قرارداد يكسان ي يا خارجي داخليهاطرف

                                                            
 به اختصار دولت ،زباني به اختصار قرارداد فروش نفت و دولت م،ي قرارداد باالدستةميقرارداد بلندمدت فروش نفت ضم. 1

 .شوديذكر م
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ار دولت ي از ورود به بحث اختپيش است ي ضرور،نيبنابرا. م، متفاوت خواهد بودين تصميا
 ين نوع از قراردادها به دقت بررسيت اي و ماهيخير تاري فروش نفت، سير قراردادهاييدر تغ
  . شود

 كل يا ، در صورت اول:شوديانجام م يا به دو صورت كليد و فروش نفت در دنيخر
 در نوع ؛شوديفروخته م)  يك سالهغالباً( ينيدان در مدت معي از يك ميدي از نفت توليبخش

 ,Dunn & Holloway( رسدي به فروش م1يآزادانه در بازار نقد  نفت خام،يهادوم، محموله

ست و در نام ي نرانيد در اي جدي است كه قرارداد فروش نفت عنوانگفتني .)2012:3
ن يت اي شروط و ماهي اما با بررس؛ن عبارت استفاده شده استي از ا1352و  1333 يقراردادها

اب يعنوان بازارشتر بهي در فروش نفت داشته و بيار كميم كه دولت سهم بسيابييمدرقراردادها 
  2.كرده تا فروشندهيعمل م

           تيدمدت فروش نفت را به رسم بلنيبار قراردادهانينخست ي برا1353قانون نفت 
كه با توجه نينخست ا. شماردي برمي را به صورت كليطي آن مقدمات و شرايشناسد و برامي

ن مرحله، انعقاد قرارداد ي به نفت در ايابيسك دستي اكتشاف و رةمانكار در مرحليبه حضور پ
 ةمين قرارداد، ضمي اظاهراًشود و يدان موكول مي شناخته شدن ميفروش به بعد از تجار

دگاه يگذار در آن زمان و براساس د قانونيبا توجه به تفكر سنت. قرارداد اكتشاف نخواهد بود
 منوط به تحقق مال ،دشوي مشمرده يت كه از مقوالت اضافيگرا، تحقق مالكي انتزاعيسنت

ن يي قابل تبيافات اكتشي عملة در لحظ- نفت و گاز قابل استحصال-   و ازآنجاكه مالاست
كه طرف قرارداد ني دوم ا؛)64: 1389 رانپور،يا(تواند موضوع قرارداد فروش واقع شود ي، نمنيست
 شده از يل نفت به اشخاص معرفيا تحوي انعقاد قرارداد بارةمانكار است و قانون دريفقط پ
 تحمل يد نفت را در ازايگذار حق خركه قانونني سوم ا؛كندي نمي اظهارنظري ويسو
. رديگيمانكار در نظر مي پي توسعه، برايهانهين هزيمأ و تعهد به تي اكتشافيهانهيسك هزير

 به يازيد و نيآيمانكار به وجود مي پين حق برايدان، اي شدن مي به محض تجار،نيبنابرا
 دولت در فروش يا عدم ،لين تفصيبا ا. ستي نيگريح در قرارداد يا هرگونه موافقت ديتصر
 يهانهيكه جبران هزني چهارم ا؛ ندارد و متعهد به فروش استياريمانكار اختيش به پفرو
 ينيگزيجابارة  دري و مقرراتانجام شوددان يشده از همان مد از نفت استخراجيمانكار تنها بايپ

ها يا شگاهيونقل يا مطابقت با پاال سهولت حمليبرا(گر ين ديادينفت و استفاده از نفت م

                                                            
1. spot  market 

 در هر سال را براساس يديزان كل نفت توليم درصد از ميتواند حداكثر تا سقف دوازده و نيران مي نفت ايشركت مل. 2
ها گر شركتي فروش به ديد، برايوم، از شركت عامل اكتشاف و تولي كنسرسي بازرگانيها شركتيمت اعالن شده از سويق

  .)622: 1393، يحاتم(رد يل بگيتحو
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توان گفت كه مصالح دولت ين شرط ميه ايدر توج. مطرح نشده است) انيشترخواست م
دات همان يمانكار را فقط از محل توليها و سود پنهين بازپرداخت هزيكند تضميجاب ميا
 47: 1392ك، ي و تاجيميابراه( به عمل آورد ي پروژه دقت كافيمانكار در اجراين كند تا پيمأدان تيم
ط ي و شراشدهانجام يگذارهيزان سرمايدان، ميگذار بدون توجه به نوع مقانونكه نيپنجم ا ؛)53و

          سك عدم بازپرداختيداند و ريسال مپانزده برداشت، حداكثر مدت قرارداد فروش را 
گذار بعد از محدود كه قانونني ششم ا؛كندي منتقل مين دوره را به وي ايمانكار طي پيهانهيهز

ش از يدان محدود كرده و بيد مي درصد تولپنجاهز به يرداشت نفت، مقدار آن را نكردن زمان ب
ن ين مقدار باشد و از ايش از اي بي ويگذارهي اگرچه مبلغ سرما؛دانديمانكار نمين را حق پآ

         ن شرط، يگذار با ادر واقع قانون. شوديجاد ميمانكار اي پي هم برايگريسك ديق ريطر
چ يرد كه هيپذيداند و به طور مطلق نميدان را سهم دولت ميد ميدرصد تولاه پنج كمدست

ن ياديافت كند كه البته در ميش از سهم دولت دري بي سهميچ قراردادي در هيمانكاريپ
مانكار ي كه پزمانين شرط، قرارداد فروش در هر يبا در نظر گرفتن ا. سك قابل انتقاد استيررپ

  1.ابدييان ميدان را برداشت كرده، پاي مينيزان نفت تخميز مدرصد انزديك به پنجاه 
 يها و نرخ خدمات به صورت نقدنهي كه بازپرداخت هزي زمان،ي نفتيدر قراردادها
مجاز براي او گر ي دي در قراردادها كه معموالًيريد ذخايخرشيمانكار به پيپرداخت شود، پ

، ير از نقديغ  بهيگريها، به شكل دنهيو هزن بازپرداخت ي كه اياما زمان. مجاز نيستبود، 
 اعطا يعنوان سود اقتصاد بهيزيمانكاران چي به پع متقابل، معموالًيپرداخت شود، مثل توافق ب

 ي از محصوالت، معادل مبلغيد قسمتيخرشيعنوان پتواند بهي م2ين سود اقتصاديا. گردديم
ن مبلغ به يل ايشد، باشد كه در واقع دولت با تبديمانكار پرداخت ميها به پنهيد بابت هزيكه با
 كه به صورت ياما زمان. ل آن، در طول مدت پروژه موافقت كرده استي نفت و تحويهابشكه
 محصوالت در نظر گرفته نشود، ةنيمانكار در زمي پي برايگونه حقچي روشن و مدون ه،شفاف

 اگر ،نيبنابرا. )Duval & others, 2009: 87( دشوي مدانستهممكن نا يد محصوالت، امريخرشيپ
 در ، معادل آن به وي نفت بفروشد،مانكاري پيدولت متعهد شود كه براي جبران مبالغ استحقاق

 يامام(ر است يپذمانكار، امكانيزان استحقاق پيمانكار به مير در دفاتر پين صورت ثبت ذخايا
 بلندمدت يت قراردادهايماهبارة  دري مختلفيهالي تحل.)439 :1393، يرويش؛ 79: 1396، يهاد و يبديم

  . ميپردازيان است كه در ادامه به آنها ميفروش نفت قابل ب
  
  

                                                            
  .1353  قانون نفت مصوب12 ةبند يكم ماد. 1

2. economic intrest 
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 ع متقابل يب. 2

حقوق و .  دوجانبه استيترين حالت خود به صورت قراردادقرارداد بيع متقابل، در ساده
ات مربوط به فروش ي در قرارداد اوليه و تعهدفناورتعهدات مربوط به فروش تجهيزات و 

ي مذكور، در قرارداد بيع متقابل درج فناوركارگيري تجهيزات و هدست آمده از بهمحصول ب
گردد و طرفين معامله به ترتيب نقش فروشنده و خريدار را در مقابل طرف ديگر بر عهده مي

 جبران در صورتي كه در قرارداد باالدستي، فروش نفت به پيمانكار در برابر. خواهند داشت
هايش تصريح شود و طرفين قرارداد هر دو به خريد و فروش ملزم شوند، تحليل قرارداد هزينه

 پيمانكار با ،در اين حالت. رسدفروش نفت بر مبناي قرارداد بيع متقابل صحيح به نظر مي
 توليد كرده است و ازآنجاكه ،آوردن سرمايه و انجام خدمات، محصولي را كه همان نفت باشد

هايش را جبران كند، عنوان بيع متقابل بر آن صادق يد از طريق خريد همين محصول، هزينهبا
  . است

اند، عنوان بيع متقابل منعقد شدهدانان قراردادهاي نفتي را كه در ايران به حقوقة همتقريباً
ع  نام بي،رسد آنچه باعث شده استبه نظر مي. دانند قراردادهاي خريد خدمت ميةزيرمجموع

ها و متقابل بر قراردادهاي خدمت در ايران نهاده شود، بحث فروش نفت در ازاي جبران هزينه
اگرچه در فرضي كه شركت ملي در فروش مخير . الزحمه و در واقع جزء دوم قرارداد باشدحق

باشد، در وجود يكي از اركان قرارداد بيع متقابل كه همان فروش محصول است، ترديد به 
گذاري خود را از طريق نفت هزينه و در ه پيمانكار نتواند تمام سرمايهچنانچ. دآيوجود مي

 قرارداد بيع متقابل آن قدر  زيرا اصوالً؛شود ميدوچندانمدت معلوم، جبران كند، اين ترديد 
 . هاي پيمانكار و سود وي جبران شود هزينههمةابد تا يادامه مي

 
 شرط ضمن عقد . 3

 شرط ضمن ةتوان در زمري قرارداد بلندمدت فروش نفت را م،سندگانيو از نبه باور شماري
ا ضرر ي است كه در قرارداد به نفع يا التزاميشرط ضمن عقد عبارت از شرط . دكر يعقد تلق

 آن قبل از عقد انجام ة هرچند مذاكره دربار؛شوديا شخص ثالث درج مي آنها از يكيا ين يطرف
ن يمأ خدمات و تةمانكار به ارائي كه تعهد پروييمروبه يبا قرارداد، ما زمينهن يدر ا. شده باشد

عنوان  بهي آن است و تعهد يا حق دولت در فروش نفت به وي پروژه، موضوع اصليمال
  .)84: 1397منظور، ( ل استي قابل تحلي در ضمن تعهد اصليشرط

ت مورد معامله شرط صفت كه متعلق به صفا. 1:  شرط بر سه قسم استيمطابق قانون مدن
 از يكي شرط فعل كه متعلق به فعل .3؛ ت فعل مورد نظر استيجه كه غايشرط نت. 2 ؛است
 ي باالدستي به متن قراردادهاي دسترسيبا توجه به دشوار.  باشديا شخص ثالثين قرارداد يطرف
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راساس م شروط هر قرارداد بي و تنظسون قراردادها از يكيم اي به ضما نداشتنيران و دسترسيا
ن شرط ضمن عقد ي اي فروض احتماليرسد بررسيگر، به نظر مي دسويمذاكره و تنوع آنها از 

 دولت مختار به فروش و ل، او:ستين شرط از سه حالت خارج نيمفاد ا.  باشديضرور
د يمانكار مختار به خري دولت ملزم به فروش و پ، دوم؛د باشدي ملزم به خريمانكار خارجيپ

م ي تنظين سه حالت برايا. ندشود يمانكار هر دو ملزم به فروش و خريت و پ دول، سوم؛باشد
 از ي يك،ن راستاي در ا.1اندسندگان از حالت اول سخن گفتهي نوبيشتر اگرچه ؛شرط وجود دارد

د و در يپس از تول) نفت و گاز( استادان حقوق نفت و گاز معتقد است كه فروش محصول
 ي نفت و گاز در صورتي ندارد اما تعهد به فروش آتيكال اشي تجاري قراردادهاچهارچوب

ده و نجامييدار ني خري براينير حقوق عيجاد سايت و يا ايح است كه به انتقال مالكيصح
ل ي از تحوپيش را يگر بر نفت و گاز مشخصي دينيت يا هرگونه حق ديدار نتواند مالكيخر

 .)323: 1393 ،يرويش (ادعا كند
  

  ي عمومةقيوث. 4
                     كهنيا«: ن استيت قرارداد فروش نفت اي ماهبارة حقوق درداناتگر از اسي ديظر برخن
 ،ستيك نفت ني تمليشود، به معنايمانكار جبران مي پيهانهي هز،يم از محل منابع نفتييگويم

 مرتهن همانطور كه در رهن، مال مرهونه به ملك. ديآي به حساب مي عمومةقي وثيبلكه نوع
 مالك منطقه يا ،يشركت خارج. »ديآيمانكار درنميت پينجا هم نفت به ملكي در ا؛ديآيدرنم

 ياعطا شده كه سود آن برا ياتي عملجهت ي به وايت اجازهي بلكه در نها،ستينفت و گاز ن
نسبت به منابع . شودي مشمرده ي ازجمله عقود اذن،ن اجازه نسبت به منطقهيا. ن استيطرف

 استخراج نفت و گاز را به شركت ة است كه اجازيك قرارداد اذني كمدستز يو گاز ننفت 
قه ين حق مانند وثي ا، شركت در نظر گرفته شوديد براياگر هم در قرارداد حق خر. دهديم

ن مرهونه يحق فروش عبراي استيفاي طلب خود،  ياست كه اگر طلب مرتهن وصول نشود، و
 بلكه تنها در ، نسبت به نفت نداردي حقدر آغازمانكار ي پ،هين نظرين طبق ايبنابرا. را دارد
ن ي كند، اي كوتاهيگذارهي تعهد خود نسبت به بازپرداخت سرمايفاي كه دولت در ايصورت

 يني به نام تعهد عيگرير، اصطالح ديل اخيك به تحلينزد. جاد خواهد شدي اي ويحق برا
از محل نفت و گاز هاي شركت را هزينهكند يمن معنا كه دولت تعهد ي ا به؛وجود دارد
 اما دولت را متعهد ؛آوردي شركت نمين برايت عي مالك،ن تعهدين كند كه ايمأ تياستخراج

                                                            
ل يدي از دولت به شرط تمايد نفت تولي به خريمانكار خارجي بر الزام پيتوافق بر فروش نفت از نوع شرط فعل است مبن. 1

  .)50: 1390 احمدي، يبهرام(د بر طبق شرط عمل كند يه بايعلآور است و مشروطشرط فعل الزام. دولت به فروش
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حق شركت ( نه كندي هزي حقوق شركت خارجي را در راستاي نفت و گاز استخراجتاكند يم
  .) استيني اما تعهد دولت ع،ينيد

  
   يت قرارداد باالدسةميضم. 5

ل ي يك تحل، استي از قرارداد باالدستيامهي بلندمدت فروش نفت ضميازآنجاكه قراردادها
. مه استيت آن به قرارداد ضمي و سرايت قرارداد اصلين ماهيي تع،ن قراردادهايت اي ماهبارةدر
 ةل عمده مطرح شده است كه در نقطي تاكنون دو تحلي باالدستي نفتيت قراردادهاي ماهبارةدر
گونه قراردادها موضوع مذاكرات نيط اي استادان، شراي برخباوربه . گر قرار دارنديبل يكدمقا

 ين شروط قرارداديهمچن. دانجامي به توافق و انعقاد قرارداد مدر نهايت قرار گرفته و يطوالن
د  و انعقايط قراردادي شراينيح نسبت به بازبي كامل و صحةن با اراديم و طرفيار تنظيبا دقت بس

 در مفهوم حقوق يت قرارداديدر ماهكمتر گردد ين امر سبب ميهم. ندكنيقرارداد اقدام م
 در ي حت،يسازيش به خصوصيامروزه با گرا. ميكند يردت يي قراردادهاچنين يخصوص
 يت قراردادي، به ماهيالمللني بيت به گسترش روابط تجاري در حال توسعه و با عنايكشورها

مانند يك قرارداد  را بهيي قراردادهاچنينش توجه شده و يازپشي بي نفتيادهاگونه از قراردنيا
 يها و دولت و يا شركتي خارجي نفتيهان شركتمياد كه كني مي تلقيالمللني بيتجار
 ي باالدستي مفاد قراردادهاة با مالحظ،گري دسوياز  .)15: 1386 رانپور،يا(شود ي منعقد ميدولت

 از ي را داراست و وجود برخي اداري عناصر قراردادهاهمةن قرارداد يرسد ايران، به نظر ميا
. دهدير نمييتغرا ن قراردادها ي بودن ايت اداري، ماهي حقوق خصوصيشروط قراردادها

 ي بودن قراردادهاي با اداري منافاتي حقوق خصوصي درج اصول و قواعد قراردادها،درواقع
 يه منافع عمومچنانچن اصول و قواعد در قرارداد، يرغم وجود ا دولت به؛ زيراع متقابل ندارديب

 ،يحاتم( استفاده كند ي منافع عموميتواند از قدرت حاكم خود در راستاياقتضا كند، همچنان م
1393 :678(.  

 يك طرف قرارداد ضرورتاً ي نفتيكه در قراردادهانيرسد با توجه به اي به نظر مآخردر 
 از يندگي وزارت نفت، به نماة تابعيها از شركتيعنوان يكست كه بهران اي نفت ايشركت مل

 قرارداد  محسوب شدنِين شرط ادارينخست ، انعقاد قرارداد را بر عهده داردةفي دولت، وظيسو
 فراهم، استن قرارداد ي از طرفيعنوان يك بهي حقوق عموميِت حقوقيكه وجود يك شخص

 منعقد يمنظور انجام امور عموم بهاست كه قرارداد صرفاً آن ي اداريشرط دوم قراردادها. است
.  استي عموميها انفال و ثروتء قانون نفت، منابع نفت و گاز جز2 ةمطابق ماد. شده باشد

ن نفت يادي مة توسعي براي خارجي نفتيها نفت با شركتي كه شركت مليي قراردادها،نيبنابرا
زات يسات، تجهيسأ تهمةدر ضمن .  استيامر عموم يك يمنظور اجراكند، بهيو گاز منعقد م
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 اين است شرط سوم.  در داخل و خارج از كشور متعلق به حكومت هستندي نفتيهاييو دارا
  وت قانون مناقصهي ازجمله رعا،ي قانونيهاتيها و ممنوعتين قراردادها مشمول محدودياكه 

ران ي اي نفتيرش قراردادهايصورت پذدر . د داخل خواهند بوديقانون حداكثر استفاده از تول
م و الحاقات آن ي اجزا، ضماهمةجه گرفت كه يتوان نتي، مي حقوق عموميعنوان قراردادهابه
 در يارير بسيثأ مهم كه تةمين ضميژه ايو به؛ استي قابل بررسي حقوق عمومي در فضانيز

 .  شودي ميريگميتصمدان يد مي از توليمي نبارة آن درةلي دارد و به وسيحفظ منافع مل

  
   فروش نفت توسط دولتير قراردادهايي و آثار تغيمبان. 6

 زمان عقد يهان قابل اعمال است و چنانچه ارزشيط معي شراي و لزوم قرارداد براياصل آزاد
رش آثار آن ين به مفاد عقد و پذين است كه طرفي اصل لزوم ايثابت و پابرجا باشند، اقتضا

 ي تعهدات در روابط قرارداديآور الزامةن اعمال قاعدي همچن.)5 :1379 مقدم،يصادق( ملتزم باشند
ن دو كشور و يا در ي بي معاهداتةن اصل در رابطي ا،نيبنابرا.  استيرفتني برابر پذن دو طرفيب

شود كه يجاد مي اي زمانةبحث و مناقش.  قابل اجراستين دو شخص حقوقي بيحقوق داخل
 كه يك ي مانند حالت؛ستنديم كه دو طرف آن برابر ني باشياصل در قراردادن ي ايدنبال اجرابه

  . )Maniruzzaman, 2012: 2(  باشدي خارجيگر شخص خصوصيطرف دولت و طرف د

  
   فروش نفت توسط دولتير قراردادهايي تغيمبان. 7

 و يخل و حقوق دارد نداي به نام حرمت و لزوم مطلق قرارداد، وجود خارجيگر اصليامروزه د
 اگرچه نقض .)194: 1378 رالزمان،يمن(اند  را بر آن وارد ساختهياريالملل هر دو، استثنائات بسنيب
 كه يك يي اما در جا،شوديده ميها كمتر دن دولتين اصل در حقوق معاهدات و روابط بيا

به باور .  دارديشتري است، نمود بيگذار خصوصهيگر سرمايطرف قرارداد دولت و طرف د
 قراردادها ةيآور بودن كل باشد، اصل مزبور الزامياگر بنابر اعمال اصل كل «:پروفسور باوت

ژه و يارات وي اختةد قاعدي آن باي نداشته و به جاي وجود خارجين اصليرا چني ز؛ستين
 كه كردد يكأ تبايد ،حالنيدرع. ردي مالك عمل قرار گ، در قبال قراردادي طرف دولتيانحصار

رات يي بلكه تغ، را مجاز ندانستهييرات خودسرانه در قرارداد توسط دستگاه اجراييتغ ،ن اصليا
 يح قانونيت ضوابط صحي مجاز است كه با رعاين اصل فقط در صورتيابه  استناد ا بيقرارداد

: 1378 رالزمان،يمن(» ن منافع عامه صورت گرفته باشديمأ تينامه يا قانون و برابيو توسط تصو
218(.  

ر دهند، وقوع ييبا تمسك به آن تغقرارداد را توانند يها م كه دولتيل عاميله دالازجم
ون ي كنوانس62 ةماد. است)  انعقاد بودهيكه مبنا(واحوال زمان انعقاد قرارداد رات در اوضاعييتغ
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واحوال زمان انعقاد ر اوضاعيير تغيثأن تي، دكتر1969 حقوق معاهدات مصوب ةن درباريو
واحوال  اوضاعير اساسييتغ«: رفته استي پذي با استثنائاتي عدمةعنوان يك قاعد بهقرارداد را

 نشده ينيبشين پيط موجود در زمان انعقاد قرارداد كه وقوع آنها توسط طرفينسبت به شرا
 :كهنيرد، مگر اي فسخ و يا اعراض از عهدنامه مورد استناد قرار گيعنوان مبناتواند بهيباشد، نم

 بر اثر ،اًيها بوده؛ ثانن در التزام به عهدنامهي طرفي تراضة شرط عمد،واحوال وجود اوضاع،اوالً
» ده باشديداً دگرگون گردياالجرا به موجب عهدنامه شدرات، حدود تعهدات الزمييآن تغ

 حقوق معاهدات و روابط ةها در عرصيريگاط و سختين احتيد ايشا. )220: 1378 رالزمان،يمن(
  باين طرف دولتي بي قراردادهابارةرسد دري به نظر مي ول، داشته باشديه منطقي توجيللالمنيب

ن ورود خسارت به ي بلكه مكلف باشد ب،باشد و دولت مختار پذيرفته ن چندان،ي خصوصطرف
نكه ي بدون ا؛ندير را برگزي، مورد اخياقتصاد و منافع جامعه و جبران خسارت طرف خصوص

  ،1ت فدراليمطابق با مقررات مالك.  داشته باشديسب موافقت طرف خصوصاز به مذاكره و كين
م و بدون كسب يتواند به طور مستقي باشد، ميرتجاري غين و انجام امريمأ تياگر دولت درپ

 ،يريين تغي كه چنيدر صورت.  سازدياز در قرارداد را عملير مورد نييموافقت طرف مقابل، تغ
 هر بخش از قرارداد داشته باشد، دولت موظف يا زمان اجرانه يي در هزيش يا كاهشيافزا

س ي انگليدر نظام حقوق. دانجام دهل يا هر دو يمت يا زمان تحويل مناسب را در قياست تعد
ن اصل مورد قبول يا.  مشروع شناخته شده استير قرارداد عملييز اقدامات دولت در تغين

. شه باز استي همي دولتي يا فسخ قراردادهال وير و تبديي در تغياست كه دست مقامات دولت
ار خود را در يتواند اختي نميچ دولتيه:  آن كشور مقرر شده استي از دادگاه پژوهشييأدر ر

   2. محدود كندياقدام جهت منافع عموم
 آن را در  بلكه صرفاً،ستي دولت مالك نفت و گاز ن،ي قانون اساس45 و 44مطابق اصل 

. دكن آن بر طبق مصالح عامه عمل ير زمان انعقاد قرارداد و در طول اجراد ديار دارد و باياخت
ات مربوط به اكتشاف، استخراج، ي عملي تمام،1379 ة سوم توسعةسالن طبق قانون پنجيهمچن
ت بر منابع يت و مالكيمنظور اعمال حاكمد بهي بايدي و فروش محصوالت توليابيد، بازاريتول
 بر منابع و يت خارجيت و حاكمي هرگونه مالكي نفت و نفي توسط شركت مليدروكربنيه

 نفت و با اخذ يدات نفت و گاز، تحت كنترل و نظارت كامل شركت مليمخازن و تول
 كه دولت در مقام تجارت باشد، ي هنگام.)14: 1392 ك،ي و تاجيميابراه(شد ينات الزم انجام ميتضم

شود، هدف ي موضوع مصالح عامه مطرح ميا وقت ام،شدياندي از آن ميان ناشيتنها به سود و ز
ممكن است در   بلندمدت فروش نفت،ي قراردادهابارةدر. ان استيفراتر از موضوع سود و ز

                                                            
1. federal acquisition regulation  

 نگيه كيت عليتراي آمفةپروند. 2
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روها ين نيار ايزات الزم در اختيده وجود ندارد و يا تجهيد آموزشي كار داخليروي كه نيزمان
ند، مصلحت ابي دست ي ارزشمندترينفتل و به مشتقات يد را تكمي تولةريست تا بتوانند زنجين

 اما اگر ،نه گردديعام اقتضا كند كه نفت به صورت خام فروخته شود و درآمد آن در كشور هز
 كه از - ها ممكن شود شگاهيد در پااليند توليا فرةش يابد و ادامي افزايا در دورهيتوان داخل

ر كرده و دولت ييگاه مصلحت تغ آن- جاد اشتغال و رشد و توسعه استي ا،ج آنين نتايكمتر
    استنادين موارد دولت به حقوق قرارداديدر ا. ردي زمان بگي مقتضيميموظف است تصم

ن حق ي و ااستمستند  1يت يا اقتدارات خارج قراردادياقدامات او به حق حاكم. دكنينم
. )128: 1386 ،موحد(آن دولت ثابت است براي  ،درهرحال فارغ از مقررات قرارداد و قانون خاص

شان، ظاهراَ يعي كشورها بر منابع طبيميت دايب اصل حاكميگفته، با تصوپيش بر مطالب افزون
 اكتشاف و بارة دري خارجيگذارهي سرماي ارزش خود را در قراردادهايآور الزامةقاعد

  . )Maniruzzaman, 2012: 3(  از دست داده استيعياستخراج منابع طب
ت، ي ازجمله فروش نفت، امن،ين انرژيمأ تي قراردادهاي اصلة شاخص،گري دسوياز 

 نفت بخواهند ةدكننده و صادركنندي توليه كشورهاچنانچ. استمرار و ثبات در قرارداد است
ف آن به وجود آورند، يوكط قرارداد و كمي در شرايريي، تغي در هر زماني حفظ منافع مليبرا
 در يت انرژي بلكه معادالت ثبات و امن،شوديد ميهدگذار تهي سرمايهاتنها منافع شركتنه

ن ي چن،»يعيت بر منابع طبيحاكم«رش اصل ي با پذ،در واقع. خورديز بر هم مي ني جهانةعرص
ن ثبات و تحول و يا ي فروش نفت تعارض و برخورد فقط بيرسد كه در قراردادهايبه نظر م

گر ي دير آن از سوييت تغيسو و قابل يكن اصول حرمت و لزوم قرارداد ازي ب،يان حقوقزببه 
 رالزمان،يمن(است ت كشور مطرح ين ثبات قرارداد و حاكمي تعارض ب،ترقينبوده، بلكه به طور دق

متجانس ثبات ناد دو هدف ناهمگون و ي در قرارداد بلندمدت فروش نفت با،ني بنابرا.)224: 1378
  .ق شونديگر جمع و تلفيكد با يي يك ارتباط طوالنيط طي و تحول شرايقرارداد

      يتواند دولت را از اجرايرفته شده كه قرارداد نمي پذس كامالًيدر حقوق انگل
وجه چيست كه دولت به هي نان بدان معني ا؛دارد  آن است، بازي بقاة كه الزمييهاتيمسئول

چ يتحت هتواند نمين است كه دولت ي بلكه منظور ا،گرددي نميخوذ به تعهدات قراردادأم
امكان .  كندي خود شانه خالي از تعهدات قرارداد، جز رفاه كشور و يا مصالح عامه،يطيشرا

افت ي حق درينيبشيتواند با پي ميفسخ مواد قرارداد بنا به مالحظات مربوط به منافع اجتماع
  به طرفيل تعهدات اضافيش از موعد و يا تحمي فسخ پة وارد به واسطيهاانيغرامت بابت ز

م قرارداد يتواند با تنظيس مي انگلي دولتيها هريك از سازمان،نيبنابرا. ، همراه گردديخصوص
ر در ييل تغيگر قرارداد كه از اصالح قرارداد به دلينسبت به پرداخت خسارت وارده به طرف د
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 افزون .دكنده است، توافق زيان ديارات محوله به دولت ي اختي و يا اجرايمقررات حاكم قانون
دنبال كه بهني اي به جا؛ به عدالت استيابي آنها دستي وجود دارد كه مبناييهاهي نظر،نيبر ا
و » يفشار اقتصاد«توان يها مهين نظري اة ازجمل؛در قرارداد باشد» نانياطم« به يابيدست

 احترام به اعتبار قرارداد يك اصل ،سيخ حقوق انگليدر تار. را نام برد» رعاقالنه بودنيغ«
 به يط محدوديدر شرا» انصاف« اما اصل ،جاد كرده استي ايدار را در حقوق عرفشهي ريحقوق

 ازآنجاكه .)200 :1387 طجرلو،( كنديمعقول را اعطا منا از معامالت ييكار رفته است كه امكان رها
 همچون معقول و منصفانه يرسد عناصري فروش نفت، بلندمدت هستند، به نظر ميقراردادها
د ي شا،نيبنابرا. ن انعقاد آني نه فقط ح، مالحظه شودنيز قرارداد يد در طول زمان اجرايبودن با
تر د محصوالت متنوعي جهت توليدستنييع پاي بر گسترش صناي دولت مبنيهااستير سييبا تغ

 و منصفانه بودن يقالن، عنصر عيفروشه و كاهش خاميع به مواد اولين صناياز اياز نفت و ن
ت يگذار تقو كه هدف قانونيتيرا در وضعي ز؛ال برودؤر سي بلندمدت فروش نفت زيقراردادها

 مورد ةي كه موجب فروش مواد اولي به قرارداديبندي است، پايشگاهي و پااليميع پتروشيصنا
شرفت هم ي مانع پ بلكه،كندينمبه پيشرفت آن  يتنها كمكنه و شوديع به خارج مين صناياز اين
  .شود، خالف عقل و انصاف استيم

 كه يتواند مانع از آن شود كه دولت در مواردي لزوم قرارداد نمةز قاعديكا نيدر آمر
 ي كانون وكالي كه از سويونيسيكم. ر دهديي را تغي قرارداد،كندي اقتضا ميمصلحت عموم

 ةنيكا، انگلستان و فرانسه در زميمراالت متحده آين اي قوانيقي تطبيمنظور بررس به1كايآمر
جه ين نتي چن1963 در سال ي گزارشيل يافته بود، طي تشكيالمللني بيگذارهي و سرمايبازرگان
 دولت برتر تابع قدرت ين داخلي در هر سه كشور به موجب قواني دولتي كه قراردادهاگرفت

ر ييند يا مقررات آن را تغ قرارداد را فسخ ك، مصالح عامهيتواند برحسب اقتضاياست كه م
ن يدگاه قوانياز د:  آمده استيقي حقوق تطبيالمللنيالمعارف برهي در دا.)127: 1386 موحد،(دهد 
ر قرارداد در ييار دولت در تغير بر اختي داي يك شرط ضمنيي گو،يكا در هر قرارداد عموميآمر

ف خود ي انجام وظايراشده توسط دولت باقدامات انجام.  وجود دارديجهت منافع عموم
جاد مشكل ي طرف قرارداد اين اقدامات براي هرچند ا؛شودي محسوب نميتخلف قرارداد

س و ي در انگلي دولتيت قراردادهايم ماهيترس «:ديگوي ميسندگان به درستي از نويكي. »دينما
 اصول  ويتر است، از نظر تئوركيت نزدي به واقع،ديبري هيعنوان قراردادهابهكه كا يآمر
 ي اما با نگاه حقوق عموم؛نديآيشمار م بهي و مدني حقوق خصوص،ن قراردادهاين اياديبن
  . )Maniruzzaman, 2012: 4( »دارند  خاص را دربريهايژگي از وياريبس
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 كه ييالملل، دولت مكلف است به قراردادهانين اگرچه مطابق با قواعد حقوق بيهمچن
آور  الزاميد با اصل سنتين قاعده نباي اي ول،1گذاردب احترام ،رده منعقد كيآزادانه با طرف خارج
االت متحده ي ا-ران ي اي دعاويوان داوري دسوم ةشعب.  دانسته شودي يك،بودن مطلق تعهدات

اظهارنظر » راني اي اسالميه دولت جمهوريشن علينانس كورپورينترنشنال فيآموكو ا «يدر دعوا
 چراكه ؛آور بودن قراردادها برابر شمردد با اصل الزاميث را نبا مورد بحةقاعد«: كرده است كه

 مستقل، درست همانطور كه با عقد يهاكند كه دولتين شبهه را القا مين دو، اي دانستن اييك
 ي منعقده با اشخاص خصوصي قراردادهاةليشوند، به وسيها متعهد مر دولتيمعاهدات با سا

چ يدر ه.  در حقوق يا انصاف نداردياهيوجه اساس و پاچيبه ه يزين چيچن. گردنديد ميز مقين
رممكن شدن اقدامات الزم در ي كه به غي بر مصالح عمومي منافع خصوصة غلبينظام حقوق

  .)198: 1378 رالزمان،يمن(» شوديجهت منافع عامه منجر گردد، مجاز شمرده نم
ن دولت يروابط ب«: ديگوياز آمكو مي امتبارةد دريكسي ايوان داوري، دباالد مطالب ييأدر ت
ت دولت ين واقعي اي در راستا.ستي نيا همانند يك قرارداد خصوصي و آمكو آسياندونز

رد يست، پس بگي نيرفتني پذي كه در حقوق خصوصيليار دارد مجوز اعطاشده را بنا به دالياخت
 » انجام دهد،رديگي صورت مين دو شخص خصوصي متفاوت با آنچه بياوهين كار را به شيو ا

)Maniruzzaman, 2012: 3( .   
 و يگذارهيند متعارف سرمايات و در فري كه با رضاييگفته، قراردادهاپيشبا وجود مطالب 

     نين طرفياند، ب مورد مذاكره قرار گرفته و منعقد شدهيزنق چانهي از طريمبادالت تجار
 از تعهدات يعيت بر منابع طبيناد حق مالكتواند به استين نمي از طرفياالجراست و يكالزم

االجرا  به الزميعيت بر منابع طبي اگر اصل حاكمافزون بر اين،.  كندي خود شانه خاليقرارداد
 ؛شوندي صاحب نفت در بلندمدت از آن متضرر ميبودن قراردادها خدشه وارد كند، كشورها

 مطابق يكه قراردادنيص اي تشخيبرا. گذار را از دست خواهند دادهي جذب سرماييرا توانايز
 اعتبار است يا ي و عرف صنعت نفت منعقد شده و دارايالمللني بةشدرفتهي پذيبا هنجارها

د به دو دسته عوامل ير يا ابطال است، بايي و قابل تغيعيت بر منابع طبيكه خالف اصل حاكمنيا
ط مندرج در آن توجه دارد كه يشرا به متن قرارداد و يعوامل درون.  توجه كرديروني و بيدرون

ن ين طرفيد بيم عواي تسهةن، نحوي طرفيهاتيتا چه اندازه شروط قرارداد و قلمرو آنها، مسئول
 ازجمله شامل ،يعوامل خارج. كنديدار مت بر منابع نفت را خدشهيو مدت قرارداد حق حاكم

 كشور يريپذبيط خاص و آسي در موارد مشابه، شرايرقابت موجود در بازار و شروط قرارداد
 ممكن است در .)202 :1393 ،يرويش (رديد مدنظر قرار گيزبان و فساد در قرارداد است كه بايم

م، امكان يار خود مانند تحري خارج از اختيليزبان به دلي، كشور ميهنگام انعقاد قرارداد باالدست
                                                            

 .1962 مصوب ،يعيم بر منابع طبيت داي حاكمة سازمان ملل متحد درباريمجمع عموم 1803 ة شمارةقطعنام. 1
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به انعقاد قرارداد فروش نفت با ط ي شراي نداشته باشد و به اقتضايفروش نفت را در بازار جهان
 كشور يريپذبيط خاص و آسي شراي برايتوان مثالين حالت را ميا. مانكار تن در دهديپ
 و حق ير كند، منطقييط هنگام انعقاد آن تغي كه شراير قرارداد را در حالتييزبان دانست و تغيم

  .دولت دانست
  

   فروش نفت توسط دولت ير قراردادهاييآثار تغ. 8
 ، خود قرار دهديت و مطلوب اصليت معامالت را غاين ثبات و امنيد تضمي بايك نظام حقوقي
 يها نظامياز بررس. دبينجامده گرفتن انصاف و عدالت يد به نادين هدف نباي به ادستيابي يول

 با تواند صرفاًي مي طرف دولت،ي عمومي قراردادهاةد كه در حوزشوي روشن م كامالًيحقوق
ر در يي تغي خود براي و انحصارييارات استثنايف خود در پرداخت غرامت، از اختيكلت تيرعا
قابل اعمال . ردين مصالح عامه و منافع جامعه بهره گيمأ فسخ قرارداد جهت تيط و يا حتيشرا

را دولت در همان حال كه ي ز؛ هم داردي خاصي حقوقيامدهاي پ،يدانستن قواعد حقوق عموم
ز ي ني خود را اعمال كند، يك طرف قراردادةژي يا حقوق ويگذارانونارات قيحق دارد اخت

ن عنوان يتحت هم.  را برعهده داردي تعهداتيهست كه به موجب آن، در برابر طرف خارج
  .را بر هم بزند يموازنه و تعادل قراردادنبايد طرف قرارداد بودن است كه دولت 

 يرا خواهند شد و عنصر زمان خود عامل فروش نفت در طول زمان اجيازآنجاكه قراردادها
د به مفاد ين است، دولت يا باي انعقاد قرارداد و منافع طرفةيط اولير در شراييجاد تغي ايبرا

د يشود و يا بايده گرفته مي نادي در مواردين صورت منفعت عموميبند باشد كه در ايتوافق پا
ن صورت، تعادل قرارداد را ي كه در ادكن يجانبه مداخالت به طور يكي حفظ منفعت عموميبرا

 اقتصادي، اجتماعي و ة ششم توسعةسال پنجة براساس قانون برنامراي نمونه، ب؛به هم خواهد زد
 را فراهم سازد و از يدستنييع پاياز صنايتنها موظف است خوراك مورد ندولت نه، 1فرهنگي

 آنها اقدامات يد و سوددهيش توليفزا ايد در راستاي بلكه با، كنديري يا ضرر آنها جلوگيليتعط
 نباشد يدستنيياز صنعت پاي نيگو پاسخ، كه سهم دولت از نفتيدر صورت. الزم را انجام دهد

ن منافع دولت و ي بي باشد، تعارضيشتريازمند خوراك بين صنعت با رشد خود نيو يا ا
فت ، شاهد ضرر و اُد كه دولت با متعهد ماندن به قرارداد فروش نفتيآيش ميمانكار پيپ

  .  خواهد بوديصنعت داخل
مانكار ي كه بر انتظار پيريثأتوان براساس تي بلندمدت فروش نفت را مير در قراردادهاييتغ

ر ييتغ.  كردي بررسير جزئيي و تغير كليياز انعقاد قرارداد فروش نفت دارد، در دو بخش تغ
                                                            

 يگذارهي جلب سرماي پتروشيمي براي توليديهامع مجتي واحدهايتضمين خوراك الزم برا«: 3  جزء، بند الف،44 ةماد. 1
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 نتواند ي قرار دهد كه ويريا در مسمانكار ريمات خود، پي است كه دولت با تصمي زمانيكل
 كه ي در صورتراي نمونه،ب؛ 1 خود از انعقاد قرارداد فروش نفت دست يابدي اصلةبه خواست
د، فروش نفت را ين جديها، با وضع قوانشگاهين مصرف داخل و خوراك پااليمأ تيدولت برا
رد، يمانكار در نظر بگي پيهانهي بازپرداخت هزين برايگزي جاي ممنوع كند و روشيبه طور كل

د نفت، جبران يمانكار از انعقاد قرارداد خرياگر هدف پ.  در قرارداد رخ داده استي كليرييتغ
ر روش يي امكان تغ، نداشته باشديتيش موضوعي به نفت برايابي باشد و دست خوديگذارهيسرما

افت يمانكار با دريو پ )Schaik, 2012: 3( بازپرداخت، بدون لطمه به اصل قرارداد وجود دارد
 را يريين تغيش دست يافته است و چني به هدف خوي هر روش معقولباها و سود خود نهيهز
  .مانكار دانستيثر بر خواست پؤ و ميتوان كلينم

ح يا ي به طور صري قرارداد باالدستيورود به مذاكره براآغاز مانكار از همان ياما اگر پ
دان يا مشابه آن بخواهد و دولت ي را با تملك نفت همان م خوديهانهي هز بازپرداختيضمن

       ر در اصل قرارداد يي به تغ،ر در نوع بازپرداختيين شرط موافقت كند، آنگاه تغيهم با ا
فا ي از نفت ايزان مشخصيق فروش مياز طراين تعهد رد كه ي اگر دولت بپذ،نيبنابرا. دانجاميم

 را فراتر از صرف يت دارد و تعهداتي است كه خود موضوع به وجود آمدهيعيشود، قرارداد ب
دار دو ي تعهد خود سر باز زند، خري از اجرايه وچنانچ. نهدي دولت مةها بر عهدنهيجبران هز

 يعنوان طرف قرارداد به اجراتواند الزام دولت بهي ميو.  حق خود دارديريگي پينه برايگز
 با توجه به ي ول، بخواهدي داوري يا نهادهايالمللني يا بيقرارداد فروش را از محاكم داخل

 ،ين داخلي برخالف قواني الزام يك دولت به امري، دشواري منفعت عمومياقدام دولت بر مبنا
 در يالمللني تعهد در عرف بيازا درخواست مابهةيجاد روي مال و ا روش ردييمعضالت اجرا

 تعهد، يازاافت مابهير با فسخ قرارداد و درمانكايرسد پي آن، به نظر ميصورت عدم اجرا
 ن حالت،يرسد در ايبه نظر م. )Bishop, 2018: 35( تر به حق خود دست يابدعيتر و سرآسان

مانكار ي از نفت بدهد كه پيگريمانكار وجه نقد بپردازد يا نوع دي به پياد به اندازهيدولت با
دست   كه انتظار داشت،يطيد نظر با همان شرا به نفت موريابي دستي يعن،بتواند به هدف خود

 قابل توجه ةنكت. شتر باشدي بيها و سود ونهيزان نفت از مجموع هزين مبلغ يا مي هرچند ا؛يابد
 النفع معاف خواهد بودن است كه دولت همچنان از پرداخت منافع از دست رفته و يا عدميا
ل است كه اساس كار ين اوي امة در پروندي داورتأيدگاه هي د،ن نظري ايمبنا .)230: 1389 ،يامان(

                                                            
ر در نوع ييل، تغير در زمان يا مكان تحوييش در مقدار نفت، تغيتوان به كاهش يا افزاي م، در قراردادير جزئييق تغياز مصاد. 1

 در اصل تعهد حمل، زمان و مكان يريي تغن موارد،يهر كدام از ا. ل نام بردي تحوةر در نحويير در مدت قرارداد و تغيينفت، تغ
  . جاد توسط دولت جبران شوديجاد نكند يا در صورت اي ايدي جدةنيدار هزي خري كه براي به شرط؛خواهد كردنجاد يآن ا
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. )104: 1382، يريالقش( ن قرارداد نهاده استيطرف» انتظارات مشروع«ن خسارت را بر ييخود در تع
 ةدان در مرحليل گرفتن ميد پس از تحويران متعهد گردي نفت اي شركت مل،ن راستايدر هم

د ي توليكيزيرفي و غيرفنيل غيباشد و به دالدان داشته ي را از ميانتيد، حداكثر برداشت صيتول
مانكار را ي پيد مبالغ استحقاقي كاهش داد، بايگريل ديدان را كاهش ندهد و چنانچه به دالياز م

در حال  «،ديكسياز نظر ديوان ا. )Kuhn & Jannatifar, 2012: 7( 1ر منابع پرداخت كندياز سا
ها زماني كه در اقدامات مده است كه دولتالملل اين قاعده به وجود آحاضر در حقوق بين

 را كه د مقررات جدي،آميزگذاري خود، با يك روش غيرتبعيضعادي مربوط به قدرت قانون
پذيرند، ديگر مسئول پرداخت خسارت به يك در راستاي رفاه و آسايش عمومي است مي

 بازپرداخت در قرارداد ةوي شر دريي تغ،ني بنابرا.٢)66: 1394 ،يعلوم( »ندستيگذار خارجي نسرمايه
 فروش نفت به ي قراردادهاةر بر هميين تغيد و اانجام شو يد در جهت حفظ منافع عموميبا

 دولت حق ندارد تنها توافق مربوط به گردد؛ براي نمونه،ض اعمال ييك اندازه و بدون تبع
  .  بفروشديگرير ددايط به خرير دهد و نفت را با همان شراييمانكار را تغيفروش نفت به يك پ
 بلندمدت ي قراردادهاين اجرايط زمان انعقاد قرارداد در حيت و شرايازآنجاكه موقع

داند كه با توجه به حق دولت نسبت به يمانكار مير است و پييفروش نفت در معرض تغ
ت از منافع ي حماين و مقررات در راستاي وضع قوان،تبع آن و بهيعيت بر منابع طبيحاكم
 ةد با درج مادوشكي كند، ميري قرارداد توسط دولت جلوگةطرفكير ييتواند از تغينم، يعموم
 Statoil(ر بازگرداند يين را تا حد امكان به قبل از تغي طرفيل در قرارداد، اوضاع اقتصاديتعد

ASA, 2011: 58(. ن يگزيعنوان جا است كه بهيديكرد جدي مجدد، روةل يا مذاكريشرط تعد
ن يا. ن قرار گرفته استي حرمت قراردادها به وجود آمده و مورد توافق طرف ثبات ويبرا
 و يزمان(د دارد يكأ تيجاد توازن اقتصادي موضوع ار، بي تمركز بر ثبات حقوقيكرد به جايرو
 و يكيزيرفيل غيرد به داليم بگيدر قرارداد فروش نفت، اگر دولت تصم. )137: 1391 ،يبيحس
مانكار را  ي پيت اقتصادير در مفاد قرارداد، وضعيين تغيا  را كاهش دهد،دانيد از مي، توليرفنيغ

ن نفت از يمأد قرارداد فروش يا تي مذاكره بر تمد،ين صورتيدر چن. دهدير قرار ميثأتحت ت
ع متقابل توافق شده ي بي از قراردادهاي چنانچه در برخ.3تواند راهگشا باشدي م،گري ديدانيم

ع متقابل در حال ي كه به صورت بينيادير ميمانكار از ساي پةالزحمقها و حنهياست كه هز
    4.د هستند، بازپرداخت شوديتوسعه و تول

                                                            
  .ع متقابلي بي قراردادها20 ة ماد5بند . 1
 . عليه جمهوري چكInvestments B.V Saluka يدعوا. 2
 .»نامهل موافقتيتعد«ن قطر با عنوان يرنشيد مشترك امي استخراج و تولةنامافقتمو) 12( 34 ة ماد:ك.ر. 3

4. In exceptional cases (eg South Pars 2 and 3), costs and remuneration can be recovered from 
production from other projects operated under BBCs. 
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  شنهاد يجه و پينت
 و سود يگذارهي با هدف بازپرداخت سرماي منافع مليدولت قرارداد فروش نفت را بر مبنا

ت شود، خواهان يقرارداد رعا ةلي به وسي كه منافع عموميكند و تا زمانيمانكار منعقد ميپ
گر  ي كه ديي تا جا،ر كندييواحوال زمان انعقاد قرارداد تغاما اگر اوضاع.  قرارداد استياجرا

 ،ني بنابرا.ابديير در قرارداد را مييت نشود، دولت حق تغي قرارداد رعاي با اجرايمنافع عموم
واحوال زمان ر در اوضاعيي تغ، اول:از داردي دولت به دو مقدمه نياز براين حق و امتيجاد ايا

. ن نشوديمأگر آن منافع تي كه دي به نحو؛ير بر منافع عموميين تغير ايثأ ت، دوم؛انعقاد قرارداد
د حاصل از فروش يق عوايمانكار از طري پيگذارهي كه دولت تعهد به جبران سرمايدر حالت
 ي متوجه منافع ملير است، خطري مخيگريمانكار يا دي فروش به پبارةدان را دارد يا درينفت م

 يمانكار يا شخص معرفيق فروش به خود پيها از طرنهي دولت به جبران هزچنانچه اما ؛ستين
جاد ي در قرارداد ايريين، تغيط خاص و معيدارد، ممكن است در شراتعهد  ي ويشده از سو

ع انتظار مشروع يي تضه،درنتيجط قرارداد و ير در شراييبا تغ. ن گرددي تضميكند تا منافع مل
مانكار بتواند به ي پتا جبران كند ياگونهر را به يين تغي اآثارمانكار، دولت موظف است يپ

            موضوع جبران البته دن به نفت مورد نظر بوده است برسد و ي خود كه همانا رسةخواست
 ير در قراردادهايير تغاي اخت،ياز نظر حقوق.  استيمنتفآشكارا  ،يالنفع و خسارات آتعدم

ط موجود ي اما با توجه به شرا؛ دولت مفروض استي برا-ان شديچنان كه بآن - فروش نفت 
 ، حفظ يك منفعتين حق برايها و احتمال تداوم آنها، استفاده از اميدر كشور از منظر تحر
 را كه يرشما انگشتيهانده شود و شركتي در آيشترين رفتن منافع بيممكن است باعث از ب

  .ن كار منصرف سازدي از ا،ران هستندي اي در بخش باالدستيگذارهيحاضر به سرما
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