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 دهیچک
ی دارا کمه  اسمت ی عمموم ی قراردادهما  نیتمر  مهم   از گاز و نفت صنعتی باالدستی قراردادها     

 خمل   در.اسمت ی طم یحم سمت یز وی اسیس ،یمال ،یحقوق ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یفنی ها جنبه
 نیم ا در. دارد وجودی قرارداد ریمعاذ وقوع علت به مانع جادیا ای توقف امکان ،قراردادی اجرا
 عمرر  تیوضمع  ال، کمامن  و رانیم ای حقوق نظام دری نفتی باالدستی قراردادها ةمطالع با قیتحق

 ضممانت  و آثمار  و طیشرا مبنا، و مفهوم منظر از را شنیفراستر ای قرارداد شدن  یعقی قرارداد
 عنوان به قراردادی انتفا ای شدن  یعق دهد یم نشانی بررس جینتا.  یا داده قراری بررس مورد اجرا
 تیرسمم  بمه  ال کمامن  یحقوق نظام در منعقدهی باالدستی قراردادها دری قرارداد عرر نیتر مه 

 ران،یم ای حقموق  منظما  در. گردد یم قرارداد ةخاتم سبب کننده  یعق عوامل وقوع و شده شناخته
ی قیمصماد ی ول ،نشده شناخته تیرسم به ال کامن نظام اوصاف و طیشرا با قراردادها شدن  یعق
 نفمت  صنعتی باالدستی قراردادها دری قرارداد عرر نیا به توجه ازی ناش که افتی توان یم را
 اردادقمر ی حقوق تیریمد گردد یم سبب قراردادها نیا خاصی ها یژگیو و تیماه. است گاز و

 شمدن   یعقم ی اجراهما  ضممانت  و آثار و باشد نیطرفی اصل تیاولو در آن اتیح ةادام برای
 گردد. تحلیل قراردادها نیا خاصی ها یژگیو و اوصاف با متناسب زین قرارداد
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 مقدمه
 بروز امکانهمواره  ،یامروز مرتبط و دهيچيپی حقوق وی اقتصاد ارتباطات و ناسباتم در
 و اتفاقات بروزی گاه .دارد وجودی حقوق ةرابط کی بر حاکم مختلفی ها جنبه در راتييتغ
ی اجرا شدن ممکننا سبب که است ثرؤم چنان آنی قرارداد طیشرا و واحوال اوضاع رييتغ

 صنعت در ها یثبات یب و ها تيقطع عدم ،یدگيچيپ. (66: 1400 ،و دیگران )فرخانی گردد یم قرارداد
 داشته وجود همواره د،يتول و توسعه اکتشاف، مراحلی عنی ،یباالدست بخش در گاز و نفت
 عدم فراوان، ةیسرما و نيسنگی ها نهیهز صرف لزوم قراردادها، نیا بودن مدت یطوالن. است

 نان،ياطم عدم و ادیز بالفعل و بالقوهی ها سکیر وجود ازار،ب و مخزن رفتاری نيب شيپ تيقابل
 ،یخصوص متعدد گرانیباز دخالت ،یالملل نيب ةعرص در گاز و نفتراهبردی  وی تيامن تياهم
 و نفت منابع بودنی مردم و یعموم ،یدولت وی تيحاکم مسائل ،یتيفراملی ها شرکت وی دولت
 صنعتی باالدست بخش با مرتبطی قراردادها دهش سبب منابع، صاحبی کشورهای برخ در گاز

 از ،یدست نیيپا بخشی قراردادها وی( رنفتيغ) یعمومی قراردادها ریسا به نسبت گاز و نفت
 انعقاد بر واحوال اوضاع و طیشرا رييتغ احتمال و باشد برخورداری ا عمده زاتیتما و هاتفاوت

 ابعاد در قراردادی اجرا موانع و ریمعاذ و عیوقا و اتفاقات و حوادث رات،ييتغ وقوع قرارداد،
 طول در... وی اجتماع ،یفناور ،یطيمح ستیز ،یحقوق ،یمال ،یفن ،یاسيس ،یاقتصاد مختلف

 .باشد داشته وجود بالقوه صورت به قرارداد اتيح ةدور
 شدن ميعقی قرارداد عذری بررس بهی قيتطب وی فيتوص ،یليتحلی نگاه با قيتحق نیا در

 نظام تابعی کشورها و رانیا کشور در گاز و نفت صنعتی باالدستی قراردادها در اقرارداده
 تيماه به توجه با که روست آن از قيتحق نیا انجام ضرورت .میا پرداخته ال کامنی حقوق

 موردی ها هیسرما و نهیهز منظر ازی نفتی باالدستی قراردادها فرد منحصربهی ها یژگیو و خاص
 ،ینفتی باالدستی ها تيفعال بالفعل و بالقوه خطرات و ها سکیر قرارداد،ی رااج زمان مدت از،ين

 دیبا و بوده ریپذ امکان وی احتمال ،آن اتيح ةدور طول در قرارداد شدن ميعق حالت وقوع
ی باالدستی قراردادها در قرارداد شدن ميعقی اجرا ضمانت و قیمصاد مفهوم، کرد کهی بررس
 قيتحق موضوع دری حقوق اتيادب بودن اندك به توجه با ست؟يچ ال کامن و رانیا گاز و نفت
 موضوعبارة دری قيتطبی حقوق مستند و اتيادب جادیا ق،يتحق انجام گرِید ضرورت ،رو پيش

 است.
 مقاالت ،یقرارداد تعهداتی اجرا عدم عذر عنوان به قراردادها، شدن ميعق موضوع بارةدر

 است درآمدهنگارش  بهی حقوقی ها نظام گرید و رانیای حقوق نظام دری گوناگونی علم آثار و
 قيتحق افتراق و زیتما. اند گرفته قرار اشاره مورد قيتحق نیا منابع بخش در آنان ازی برخ که

ی قراردادها ق،يدق وی جزئ صورت به رو پيش قيتحق که است آن شده، انجام قاتيتحق با حاضر
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ی حقوق نظام دو زين آن هدف ةجامع و داده قرار همطالع مورد را گاز و نفت صنعتی باالدست
 مستندات هم و هدف ةجامع هم و موضوع جهت از هم گر،ید سخن به ست.ال کامن و رانیا

 . است تفاوتی دارا گرید شدة انجام قاتيتحق با اشاره مورد
 در شنیفراستر ای قراردادها شدن ميعق که ميهست پرسش نیا به پاسخی پ در قيتحق نیا در

 نیای ها تفاوت و داردیی اجراها ضمانت و آثار چه ،گاز و نفت صنعتی باالدستی قراردادها
 وی راداريغی )عمومی قراردادها به نسبت مطالعه، موردی قراردادها دری قرارداد عذر

 نظام دو در اجراها ضمانت و آثار و ها یژگیو و اوصاف مبنا، و مفهوم منظر ازی( رنفتيغ
ی اجرا ضمانت و آثار که است آن ،قيتحق نیای اصل ةيفرض ست؟يچ ال منکا و رانیای حقوق

 بر اصل و باشد متفاوت قراردادها ریسا به نسبت یباالدستی قراردادها در قراردادها شدن ميعق
 در مگر است؛ توافق مورد زمان مدت در قرارداد اتيح ةادام و خطرات و ها سکیر تیریمد

 .قرارداد نيطرفی برا آن بودن بار انیز ای دقراردا ةادام امکان عدم صورت
 مفاد مطالعه، موردی حقوق نظام دوی بررس بر افزون ق،يتحق های پرسش به پاسخی برا

 را ها آن در موجود همسان و استانداردی قراردادها ای منعقدشدهی باالدستی نفتی قراردادها
ی داخل مقاالت و ها باکت از تر شيب و بودهی ا کتابخانه مطالب،ی آور گرد روش. میا دهکری بررس

 مطالب. است شده استفاده موضوع با مرتبطی خارجی تاليجید وی کيالکترون منابع و مرتبط
 شدن ميعقی اجراها ضمانت و آثار و ها یژگیو مبنا، و مفهوم بر مشتمل گفتار چند در قيتحق

ی باالدستی قراردادها در موضوعی بررس بر قيتحق نیای اصل ةيتک. است یافته انمسا قرارداد
ی بررس با گانسندینو. است شدهی خودداری رنفتيغی قراردادها به ورود از و بودهی نفت

 شرط تيوضع ،یقيتطب و یفيتوص ،یليتحلی دگاهید با نظام، دو نیای باالدست یقراردادها
 . اند داده قراری واکاو مورد را ها آن در ماژور فورس
 

 صنعتی باالدستی قراردادها در قراردادها دنش میعق تیماه و مفهوم. 1
  گاز و نفت

 قرارداد، از ناشی تعهدات اکثر که است شده باعث قراردادها تقدس ةقاعد انگلستان حقوق در
 عدم برای ای بهانه گونه هيچ غيرمترقبه حوادث که امعن نیبد ؛شود فرض 1مطلق قانون دگاهید از

ی استثنائات ،اصل نیا اما. قراردادهاست لزوم اصل همان عدهقا این. رودنمی شمار به تعهد انجام
 کشور حقوقی منظا در شده ارائه قدیمی های هنظری از یکی ،2قراردادها شدن عقيم دکترین. دارد

 ن،يطرف ريتقص بدون قرارداد، اعتبار طول در هرگاه ،یادشده ةینظر براساس. است انگلستان

                                                           
1. Absoloute contract  

2. Doctrine of Frustration 
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 راتييتغ چنان آن ای سازدی رقانونيغ ای ممکننا را اردادقری اجرا ةادام که دهد رخی ا واقعه
 در آنچه با متفاوت کامالًی زيچ به قرارداد آن، ةجينت در که کند جادیا واحوال اوضاع دری اساس
 ،یرمحمدصادقيم) ديرس خواهد انیپا به خود خودبه قرارداد گردد،تبدیل  بود، شده متعهد ابتدا

 متعهد آیا که این و است قرارداد اجرای اصل ،است اهميت دارای قاعده نیا درآنچه  .(181:1377
  خير؟ یا است نموده احراز را خود تعهدات

 و کردن ديناام کردن، چيه کردن،ی خنث کردن، ميعقی معنا بهی فارس در Frustration معادل
 ،یرگذا ميعقی معنا به Frustration ةکلم خود. (Garner, 2004: 67) است آمده شدن فاسد
. (Haim, 2003: 248) است شده ترجمه عجز و تيمحروم ،یديناام ،یساز محروم ،یساز یخنث
 غيرقابل ةخاتم»: است شده فیتعر صورت نیبد قرارداد شدن ميعق ،بهمن حقوقی فرهنگ در

 یا و شود می آن شدن غيرقانونی یا غيرممکن سبب که ای واقعه اثر در قرارداد یک بينی پيش
 شدن ميعق ةینظر ،رانیا حقوق در .(598: 1385 ،ییآقا) «گردد آن اصلی هدف حصول از مانع

 به آن آثار و طیشرای برخ بلکه ،شود ینم دهیدی قانون متون در مستقل صورت به قرارداد
 اجتناب رقابليغ بهی مدن قانون 229 ةماد ازجمله ؛است آمده نيقوانی بعض در پراکنده صورت

 متعهد به انتساب قابل که نیا و حادثه بودنی خارج به قانون نيهم 227ة ماد حادثه، بودن
 عقد ضمن شرط شدن ای بودن متعذر به قانون همان 240 ةماد زين و نباشد( شدن ميعقی مدع)

 حقوق در کهی مفهوم به عقد زوال ،رانیای مدن قانون در ،گرید سخن به. است دهکر اشاره
 تعذر ةجينت ،گریدبيان  به. ندارد وجود است، مدهآ« قرارداد شدن ميعق» عنوان تحت سيانگل
 ،ستين آن ماندن ميعق ای عقد زوال لزوماً  رانیا حقوق در آن ازی ناش تعهدات و قراردادی اجرا
.امروزه باشد مقابل طرفی برا فسخ حق ای آن انحالل عقد، بطالن است ممکن بلکه

 .(49:1392)بنایی اسکویی، فراستریشن یکی از معاذیر قراردادی است

 استانداردی قرارداد الگوی 21 ةماد B بند در ال، کامن در منعقدهی نفتی قراردادها در
 و دادن دست از» 1یتبع خسارات موضوع لیذ ،2019 انگلستانی فراساحل گاز و نفت صنعت

 دادن دست از استفاده، دادن دست از محصول، دادن دست از د،يتول انداختن قیتعو به ای
 ای ميمستق خواه حالت هر در ،(وجود صورت در) شدهی نيب شيپ سود ای سود درآمد،

 براساس ميرمستقيغ ای یتبع خسارات) الف بند در موارد نیا کهی حد تا باشد، ميرمستقيغ
 ای باشد بينی شيپ قابل قرارداد شروع ثرؤم خیتار در خواه و باشد نشده لحاظ( انگلستان حقوق

 گروه تيمسئول دیبا شرکت ماده، نیا براساس که است شده تهدانسی تبع خسارات مشمول ،«نه
 ای داده کاهش مختلف های راه از را خسارات نیا و ردیبپذ خسارات نیا به نسبت را مانکارانيپ

                                                           
1. CONSEQUENTIAL LOSS  
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 دو در قرارداد 24 ةماد در 1قرارداد ةخاتم موارد ،قرارداد نیا در. دکن مهيب ای دینما جبران
 در که است شده انيب صراحت به مانکاريپ قیطر از هخاتم و شرکتی سو از خاتمه: بخش
 ةکنند ميعق حوادث به ميرمستقيغ صورت به که افتی را یموارد توان یم ذکرشده، قیمصاد

 قرارداد ةکنند ميعق ةحادث قرارداد، نیا در ،گرید سخن به. دکن یم اشاره آن هدف ای قرارداد
 ريثأت ،قرارداد نیا در. است شده شناخته تيمرس به قرارداد ةخاتم عوامل ازی مصداق عنوان به

 قالب در نيطرف تعهدات و حقوق و قرارداد اتيح بری نيب شيپ رقابليغ و رمترقبهيغ حوادث
 .است شده درج ماژور فورس شرط

 علت به که افتی رای نفتی قراردادها ازی موارد توان یم زين انگلستانیی قضا ةیرو در
 شده اعمال ها آن بارةدر قراردادها شدن ميعق نیدکتر و افتهی مهخات کننده، ميعق عیوقا وقوع
 موضوع با مرتبط قرارداد نیا. استی دعاو نیا ازی کی 2هانت هيعل بی.پی شرکتی دعو. است
ی دعو موضوع قرارداد. استی حکومت وی دولتی ها تیمحدود ليتحم ازی ناش قرارداد ةخاتم

 در. بود شده منعقدی پ. یب شرکت و هانت امن به ازيامت صاحب شخص نيب 1960 سال در
ی بيل در (ریسر) ینفت دانيم کی مشترك ةتوسعی برا کهی ازيامت قرارداد نيطرف قرارداد،ی اجرا

 به اقدام و 3یقذاف رمعمّ آمدن کاری رو وی بيل در تيحاکم رييتغ علت به بود، شده منعقد
 و شدند منع خودی قانون تعهداتی فایا از ،1971 سال دری وی سو ازی نفت منابع 4یساز یمل

 در 5یقاض ،یپ.یب شرکتی سو از تیشکا اعالم از پس. شدندی قرارداد ةمنطق ترك به مجبور
 براساسی پ.یب شرکت و است شده ميعق 1971 سال در قرارداد که داشت مقرر پرونده نیا

 خسارات فتایدر مستحق( 1943 مصوب) شده ميعقی قراردادها اصالح قانون( 3) 1 ةماد
 کهی گریدی دعو در .(Firoozmand, 2006: 110)است  قرارداد ةخاتم زمان تای و به واردشده

 کننده اجاره بود، شده طرح کایآمر در 6یشمالی داکوتا التیا دری نفت ةاجار قرارداد بارةدر
ی طيمح ستیزی سنج امکان مطالعات تیرعا لزوم مورد دری التیا مقامات دستور که بود معتقد

 در وقفه جادیا سبب ،قراردادی اثنا دری طيمح ستیز مقررات تیرعا به کننده اجاره الزام و
 عملدر ازآنجاکه نیبنابرا و است شده قرارداد مدت شیافزا وی حفاری ها تيفعال انجام
 صدور اثر در قرارداد، در شده توافق زمان مدت در شده، مشخصی قرارداد هدف بهی ابيدست

 قرارداد قرارداد، هدف شدن ميعق نیدکتر براساس است، رفته نيب ازی التیا مقامات دستور
 قرارداد مدت دیبا و داشت نخواهدی قرارداد تيمسئول کننده اجاره و ابدی یم خاتمه خود خودبه

                                                           
1. Termination of contract  

2. BP exploration co (Libya) Ltd v Hunt (No2). 

3. Muammar gaddafi  

4. Nationalization  

5. Robert goff 

6. Aukema v. Chesapeake Appalachia 
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 استدالل نیا با را خواهان درخواست دادگاه. گردد دیتمد قرارداد موضوع تيفعال انجامی برا
 دفاع و نیدکتر تحققی برا»: که کرد انيب و نمود رد ،است بودهی نيب شيپ ابلقی التیا دستور که
 باشدی نيب شيپ رقابليغ و آور فاجعه کامالً  ةواقع کی دیبا کننده ميعق ةواقع قرارداد، شدن ميعق
ی بازرس به مربوط مقررات و نيقوان ازآنجاکه و« دینما ارزش یب کامالً را اجاره قرارداد که
 قابل»: کرد مقرر دادگاه داشت، وجود زين اجاره قراردادی اجرا هنگام در یطيمح ستیز
ی بازرس ازمندين ،یحفار خاص و رمتعارفيغ روش کی از استفاده که بودی نيب شيپ
 به نسبتی آگاه و علم با قرارداد نيطرف که است نیا بر فرض«. باشد یم مجددی طيمح ستیز
ی بازرس ندیافر به مربوط اجاره، قراردادی اجرا محل التیا الزامات و مقررات ن،يقوان ةيکل
 است بودهی نيب شيپ قابلیی ها یبازرس نيچن احتمال و اند بسته قرارداد ،یطيمح ستیز
(JOSHUA, 2013: 225) .ذکر قراردادها اکثر در ماژور فورس شرط ران،یای نفتی قراردادها در 
 سبب مورد حسب ،ینيب شيپ رقابليغ و لکنتر رقابليغ ،یخارج حوادث شرط، نیا در .دشو یم

 .گرددیم قرارداد ةخاتم و فسخ حق ق،يتعل
  

ی باالدستی قراردادها در قرارداد شدن میعق تحقق برای الزم طیشرا. 2
 ال کامن و رانیا

 آمدن وجود به موجب که است شرایطی دارای کلی نگاه یک در قراردادها شدن عقيم دکترین
 یایفا امکان عدم ،درنتيجه و گرددمی متعهد مسئوليت رفتن نيب از و تعهد سقوط و خاص آثار

 نیتر مهم ازی کی عنوان بهی نفتی قراردادها بارةدر. نماید می موجه را متعهدی سو از تعهد
 شدن ميعق نیدکتر اعمال برای زیر طیشرا دیبا ،یالملل نيبی تجاری قراردادها قیمصاد

 :گردد احراز و محقق قراردادها

 حادثه بودن خارجی .2 .1
 نباید شده محقق تعذر که معنا بدین است؛ تعذر ای واقعه جادیا ليدل و عامل با مرتبط شرط نیا

 امکان عدم و عقد شدن ممکننا علت که سببی چنين هم. باشد شده ایجاد متعهد خود ةواسط به
 نچنامه وگرنه نامبرده ؛باشد متعهد به انتساب قابل نباید ،گردد می آن از ناشی تعهدات یایفا

 وی از قرارداد شدن عقيم دکترین به استناد قابليت و ماند خواهد باقی عقد ایفای عدم مسئول
. شود می استخراج مدنی قانون 227 ةماد از شرطی چنين ایران حقوق در. گردید خواهد سلب
 محسوب خارجی ای حادثه که دبر آنن ،بودن خارجی وصف توضيح در دانان حقوق از برخی

 را بودن خارجی یا داخلی وصف گروه، نیا چنين هم. باشد متعهد اقتدار از خارج که شود می
 قانون تعبير به و است متعهد به حادثه انتساب قابليت آنان، نظر از مهم بلکه ،دانند نمی مهم

 بارةدر امروز حقوق در آنچه. دکر مربوط متعهد به را آن نتوان که باشد چنانباید  حادثه مدنی،
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 ای متعهد به تعذر وقوع استناد تيقابل عدم است، شده رفتهیپذ حادثه بودنی خارج ةضابط
ی ضرور ضابطه نیا زينی نفت یقراردادها در. است قرارداد ةکنند ميعق ةحادث به استنادکننده

 تحقق شروط ازی کی ، 2009 سال پاکستانی ساحلی نواحی برای ازيامت مدل قرارداد در .است
 ازی کی زين انگلستانی حقوق نظام در. است شده دانسته حادثه بودنی خارج ماژور، فورس

 عدم و داده رخ ةحادث بودنی خارج قراردادها، شدن ميعق نیدکتر تحقق عوامل نیتر مهم
ی حقوق سندگانینوی برخ ،راستا نيهم در .است قرارداد نيطرف به حادثه نیا انتساب تيقابل

 باشد، شده جادیا قرارداد نيطرف از کیهر ريتقص ةواسط به شنیفراستر هچنانچ معتقدند ال کامن
 J Lauritzen AS vs. Wijsmullerیدعو در. گردد قرارداد شدن ميعقی مدع تواند ینم مقصر طرف

BV (The Super Servant Two) [1990] خواندگان ،یدعو نیا در .است شده دیيأت موضوع نیا 
ی ا مته نيچن حمل برای ها آن. بودند کرده منعقد یقرارداد ایدر قیطر ازی حفار ةمتّ حمل برای

 ،قرارداد در. (the Super Servant One and the Super Servant Two) داشتند ارياخت در شناور دو
 انجام از قبل Super Servant Two شناور. بود شده داده خواندگان به شناورها نيب انتخاب حق

ی حفار ةمت حملی برا رای کشت نیا خواندگان شناور، نیا شدن غرق زا قبل .شد غرق قرارداد
 افتهی اختصاصی گرید تیمورأم به Super Servant One شناور و بودند کرده انتخاب خواهان

 و ميعق Super Servant two شناور شدن غرق علت به قرارداد که داشت مقرر نيچن دادگاه .بود
 از قرارداد موضوع انجام ارياخت هنوز خواندگان شناور، شدن غرق از پس رایز ؛شود ینمی منتف
 :داشت مقرر 1نگاميب لرد ،نافياست دادگاه در. داشتند را Super Servant Oneی کشت قیطر

 باشدی طرف( باشدی تجار و معقول هم هرچقدر) ميتصم به وابسته وی متک دینبا شنیفراستر»
 ،متقابل عيبی قراردادها در رانیای حقوق نظام در .(Keenan, 2000: 219) کند یم استناد آن به که
 ضرورت به زين  IPC قرارداد در و است شده توجه رمترقبهيغ ةحادث بودنی خارج ةضابط به

 و هالگانی گاز دانيم ةتوسع متقابل عيب قرارداد در. است شده اشاره حادثه بودنی خارج
 توسط تعهدات انجام عدم ای ريخأت رگونهه»  :است شده انيب گونه نیا شرط نیا دباغون،يسف

 به منجر ای و شود شناخته ريتقص عنوان به قرارداد، نیا براساس دینبا قرارداد نيطرف ازی کی
ی موارد ةواسط به کهی حدود تا و اگر ؛گردد مذکور طرف هيعلی قرارداد میجرا اعمالی ادعا

  .«باشد شده حاصل مذکور طرف کنترل از خارج
 
 
 
 

                                                           
1. Lord Bingham 
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 حادثه بودن ناپذیر جتنابا .2.2
 بودن ناپذیر اجتناب» ،است آن نيازمند قراردادها شدن عقيم تحقق که مهم شروط از دیگر یکی

 باشد 1مقاومت غيرقابل و نشدنی دفع باید ،افتد می اتفاق که ای حادثه که معنا بدین است؛« حادثه
 بارةدر سوسنگرد،ی نفت متقابل عيب قرارداد 29 ةماد یکم بند .دکر ایستادگی مقابلش در نتوان و

 از عبارت ماژور فورس: »دارد یم مقرر بند نیا .است دهکر اشاره ضابطه نیا به ماژور فورس
 مانکاريپ ای رانیا نفتی مل شرکت معقول و متعارف کنترل از فراتر حوادث ای طیشرا هرگونه

 معقول کنترل از فراتر» طالحاص با شرط نیا به کا،یآمر و انگلستانی نفتی قراردادها در .«است
 از فراتر» عبارت با زينی س.یپ.یآ قرارداد سینو شيپ 32-1ة ماد در. است شده اشاره« 2نيطرف

 صيتشخ ةضابط و مالك. است شده اشاره ضابطه نیا به ،«یقرارداد نيطرف معقول کنترل
 وی نوع مالك ا،قرارداده نیا در ماژور فورس ةحادث بودن کنترل رقابليغ و اجتناب رقابليغ

ی ريشگيپ قابل افراد، معقول و متعارف تالش و مراقبت با کهی ا حادثهی عنی است؛ی عرف
 وجود تعذر و حادثه ازی ريشگيپ امکان چنانچه  ،یحقوق سندگانینو ازی برخبه باور . يستن

 ردادهاقرا شدن ميعق نیدکتر به استناد به مجاز را قرارداد نيطرف توان ینم گرید باشد، داشته
 حالت وقوع ازی ريشگيپ و اجتناب و احتراز تيقابل عدم گروه، نیا نظر براساس. دانست

 را قراردادها به الزام اصل بر نیدکتر نیا بودن استثنا وی خارج ةضابط قرارداد، در کننده ميعق
 ةبطضا احتراز، و اجتناب تيقابل ةضابط و الكباره م نیدرا البته. داد خواهد قرار ريثأت تحت

 رگذاريثأت آن بری طيمح وی شخص مختلف عوامل و اتيفيک ط،یشرا و بودهی عموم وی نوع
 .است

 

 حادثه بودن بینی پیش غیرقابل .2. 3
 غيرقابل معقول طور به عرف در کننده عقيم ةحادث شدن عارض که معناست بدان شرط این

 و IPC قرارداد سینو شيپ ندمان مواردی برخ در ران،یای نفتی قراردادها در .باشد بينی پيش
 عدم شرط صراحتاً ،آذری نفت دانيم متقابل عيب قرارداد و سوم نسل متقابل عيبی قراردادها

 فیتعر در ،ی س.یپ.یآ قرارداد 32-1 ةماد در .است شده ذکر ماژور فورس دری نيب شيپ تيقابل
در ...«. استی نيب شيپ رقابليغ ةحادث ای تيوضع هرگونه ماژور فورس» :است آمده ماژور فورس

ی معنا به ماژور فورس: »استمقرر شده  آذری نفت دانيم ةتوسع متقابل عيب قرارداد 29 ةماد
 اجتناب رقابليغ وی نيب شيپ رقابليغ و متعارف کنترل از خارج که استی حوادث و طیشرا

 .«دارد را حادثه نیا از شدن ثرأمتی ادعا که باشدی شخص توسط

                                                           
1. Irresistible  

2. Beyond reasonable control of parties  
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 تحققی برا را بودنی نيب شيپ رقابليغ شرط سندگانینو ازی اريبس نانگلستا حقوق در
 دارد یم انيب سندگانینو ازی کی. (Benjamin,1997: 426) اند دانستهی ضرور قرارداد شدن ميعق
 کند، یم تيتبع ال کامن حقوق از که انگلستانی حقوق نظام مانند ،اياسترالی حقوق نظام در که

  1.باشدی نيب شيپ رقابليغ که شود یم راردادق شدن ميعق سببی ا واقعه
 شدن رممکنيغ»دربارة  قراردادها مبحث 261 بخش در کایآمر حقوقی سیبازنو ةمؤسس

 که دارد یم مقرر« رمترقبهيغ حوادث بری مبتنی انتفا» در 265 بخش در زين و« قرارداد اجرای
 حدوث عدم که دیآ شيپی تيوضع ن،يطرف ازی کی قصور بدون قرارداد، انعقاد از پس هرگاه

 ممکننا قرارداد اجرای که طوری به، (Lesguillons,1997: 209) است قرارداد نیاديبن فرض آن،
 مگر شود؛ یم امبرّ قرارداد اجرای از طرف آن گردد،ی منتف آن ةمنعقدکنند هدف اساساً ای و
 توجه با .(William, 1990: 18) دارد مقرر را گریید بيترت واحوال، اوضاع ای قرارداد مفاد که نیا

 و ایران حقوق در قراردادها شدن عقيم دکترین به استناد برای رسد می نظر به باال، مطالب به
 .(82: 1392 برادران، و یشعبان) است الزم ،شده بيان شروط تحقق ،انگلستان

 

 رانیای باالدستی قراردادها در قرارداد شدن میعقی اجراها ضمانت و آثار .3
  ال امنک و
 این اجرای مذکور، ةینظر تحقق و قرارداد شدن عقيم برای الزم شرایط اجتماع صورت در

 پی در قرارداد نيطرف تعهدات و حقوق بارةدری قراردادی اجراها ضمانت و آثار ،دکترین
 :زیر است قرار از ها آن نیتر مهم که داشت خواهد

 مسئولیت از متعهد معافیت .3. 1
 از طرفين و است 2خودکار طور به قرارداد ةخاتم ،قرارداد شدن عقيم اثر ،ال کامن حقوق در

 مسئوليتی هيچ اجرا عدم نتيجة در وارده خسارات قبال در شده، معاف خود تعهدات انجام
 شدن عقيم شرایط، سایر بودن فراهم با و آید می وجود به ای حادثه که هنگامی. داشت نخواهند
 معاف قرارداد شدن ميعق ةلحظ از خود تعهدات انجام از طرف دو هر د،ده می رخ قرارداد

 است قرارداد شدن منحل تعذر، تحقق اثر ترین اصلی ،مذکور کشور حقوقی منظا در .شوند می
 از برخی که هرچند. شد خواهد معاف مسئوليت از متعهد ،قرارداد انحالل نتيجة در و

 انحالل بر را فسخ حق اعطای گاهی و نيستند قمواف مطلق طور به ای نتيجه چنين با دانان حقوق
 نيازی و بوده قهری انگلستان حقوق در قرارداد انحاللکه  است گفتنی. دهند می ترجيح قرارداد

                                                           
1. https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/03/force-majeure-doctrine-

of-frustration 

2. Automatic termination of contract  
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 ميعق اثر نیتر مهم. يستن مسئوليت از متعهد معافيت و قرارداد انحالل به متعاقدین استناد به
 باطل ابتدا از را آن اما رساند، یم انیپا به ندهیآ به نسبت را قرارداد که است آن ،قرارداد شدن

 ةواقع از قبل زمان به مربوط که نيطرفی ها تيمسئول و حقوق ال، کامن در بنابراین. کند ینم
 استقرار ،است شده وارد کهیی جا همان در ضرر» بيترت نیبد و شود یم حفظ است، کننده ميعق
 هانت هيعل بی.پی ینفت شرکتی دعو به توان یباره م نیراد .(168: 1377 ،یرمحمدصادقيم) «1ابدی یم

 شرکت آن، موجب به که کند یم منعقد هانت بای نفتی ازيامت قراردادی پ.یب شرکت .2کرد اشاره
 انجامی بيل دررا  خودی ازيامت ةمنطق ةتوسع و اکتشاف خود، ةنیهز به شود یم متعهدی پ.یب

 در نفت. شوند کیشر و ميسه توسعهو  ديتولی ها نهیهز در نيطرف د،يتول شروع از پس و دهد
 فيتوق رای بيل شرکت منافع 1971 سال دری بيل دولتی ول ،ديرس ديتول ةمرحل به 1967 سال

 افتیدر را هياول ةشد متحملی ها نهیهز از خود سهم ةهم هنوزی پ.یب شرکت .دکر مصادره و
 درخواست ،1943 ةشد عقيم اردادهایقر حقوق اصالح قانون اول بخشی مبنا بر و بود نکرده

 اموال ةمصادر و فيتوق علت به قرارداد که دکر ادعا نيچنی پ.یب شرکت. دنمو عادالنه متيق
 کی بخش براساس مقرر مبالغ افتیدر مستحق شرکت نیا و است شده  ميعق شرکت نیا

 انگلستان قانون تيحاکم تحت قرارداد که نمود ادعا نيچن هانت ،مقابل در. است شدهیاد قانون
. يستن اعمال قابل شده ميعقی قراردادها حقوق اصالح قانون و. گردد ميعق که است نبوده
 سود و دیعوای پ.یب شرکت باشد، شده ميعق قرارداد اگری حت کرد ادعا نيچن هم هانت

 مبلغ ،1943 قانون براساس ،مقابل دری پ.یب شرکت. است دهکر افتیدر قرارداد ازی ارزشمند
 1971 سال در قرارداد: »داشت مقرر نيچن دادگاه. (Osadare, 2009: 97)درخواست کرد  را ملکا
 شرکتی سو از تعهداتی اجرا اثر در هانت قرارداد، شدن ميعق خیتار در. است شده ميعق

 جبران نيچن هم. رديگ قرار محاسبه مورد دیبا مبلغ نیا و است نموده افتیدر رای منافع ،یپ.یب
 دیبا ،یپ.یب به پرداخت قابل مبلغ ةمحاسب هنگام در هانتی سو از گرفته رتصو خسارت

 .«کند افتیدر ونيليم 35 دیبای پ.یب شرکت شد مقرر تاًینها .رديگ قرار لحاظ مورد
 نيچن هم و رانیا گاز و نفت صنعت در منعقدشدهی نفت متقابل عيبی قراردادها عمده در
 نيطرف از کیهر ةيناح ازی فعل ترك ای ريتقص چيه: »دخور یم چشم به شرط نیا  IPCقرارداد

 مذکور طرف هيعل ادعا طرح حق گرید طرف به ،قرارداد نیا طیشرا از کیهر انجام ای اجرا در
 ازی ناش مزبور فعل ترك ای قصور کهی هنگام شد، نخواهدی تلق قرارداد نقض ای و دهد ینم را

 تعهداتی یایفا به ملزم متعهد ،ایران مدنی انونق 220 و 219 مواد مطابق«. باشد ماژور فورس
 بدون قراردادها تقدس و لزوم اصل به توجه با تبعاً و گيرد می برعهده عقود موجب به که است

                                                           
1. The loss lies where it falls. 

2. BP Exploration Co (Libya) Ltd v Hunt (No. 2) [1979] 1 WLR 783. 
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 این غير در ؛داشت نخواهد را مذکور تعهدات ایفای از زدن باز سر حق قانونی مجوز وجود
 جبران به موظف مدنی قانون 221 ةماد موجب به و شده محسوب قرارداد از متخلف صورت

 عذر شده محقق عهدشکنی برای که این مگر ؛بود خواهد عهدشکنی این از ناشی خسارات
 لزوماً  وليتئمس از فرار برای متعهد فرض این در ،دیگر سخن به. دکن ارائه قانونی ةکنند معاف

 تعهد ایفای عدم باب زا مسئوليتی نامبرده صورت این در و دکن اثبات را قاهره ةقو بایست می
 یایفا اگر ،ایران حقوق در که نمود اذعان توان می گفته مطالب پيش به توجه با نهایت در. ندارد
 بود خواهد مسئوليت از معاف متعهد ،مدنی انونق 229 و 227 مواد مطابق ،گردد ممکننا تعهد

  .(154: 1391 ان،یکاتوز)
 

 قرارداد انحالل .3. 2
 مون،یسا لردی قاض نظر براساس انگلستان، حقوق در شنیفراستری اجرا تضمان و اثر بارةدر
ة وسيل کی ایجاد صرفاً آن مفهوم دهد، می رخ آن حقوقی یامعن به قرارداد شدن عقيم وقتی»

 عقيم بلکه ،نيست نموده، دعوی اقامه که دیگری طرف مقابل در طرفين، ازی کی برای دفاعی
 خود خودی به طرفين تعهدات و برد می بين از را آن و کرده نتفیم را قرارداد خود قرارداد، شدن
 درواقع شود، می عقيم قرارداد که روزی از . بنابراین(Eriksen, 2004: 56) «گردد می ساقط
 ساقط آینده در قرارداد اجرای به نسبت طرفين مسئوليت یعنی گردد؛ می محسوب شده ملغی

 اصالح» نام به قانونی 1943 سال در کشور، نیا وقحق در .(Gritsenko, 2014: 61) شود می
 تمامی ،قانون این اول بخش دوم شق موجب به که شد تصویب« 1شده عقيم قراردادهای حقوق
 چنانچه و شد استرداد قابل بود، شده پرداخت آن انحالل از قبل و قرارداد اجرای در که مبالغی
 :Trackman, 2007) گرددمی منتفی آن اختپرد ضرورت ،بوده پرداخت قابل زمان این در پولی

 2مجدد ةمذاکر شرط قراردادها، اکثر در طیشرا نیا در کا،یآمری نفتی قراردادها در .(18
 راتييتغی کم با که مااکالهوا التیا ةاجار قرارداد 26 ةماد در ؛ برای نمونه،گردد یمی نيب شيپ

 در اگر: »است آمده نيچنباره  نیدرا ،فتهگر قرار اشاره مورد زين گرید االتیای قراردادها در
 از تر شيب قرارداد نیای قرارداد تعهدات و حقوق ای ینفت اتيعمل ماژور، فورس دادیرو ةجينت

 در تيّ ن حسن با دیبا نيطرف گردد، معلق ماژور، فورس ةياعالم زمان ازی متوال ماه دوازده
 ةياعالم( 1: خیتار از ماه دوازده فظر اگر. ندینما مذاکره قرارداد ةخاتم ای ادامه خصوص

 رندهيگ اجاره ای دهنده اجاره نشود، حاصلی توافق شده، اشاره مذاکرات شروع( 2 ؛ماژور فورس

                                                           
1. The law reform (frustration contracts) Act 1943. 

2. Renegotiation  
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 ماه شش ظرف دیبا هياعالم نیا که بدهد گرید طرف به را قرارداد ةخاتم ةياعالم است ممکن
 .(Saad Alhowaimil, 2013: 280) «گرددیی اجرا و ثرؤمی ا هياعالم نيچن صدور خیتار از

 اثرات شده، محقق تعذر نوع اعتبار به تعذر، مختلف انواع به توجه با رانیا حقوق در
 د:آم خواهد بار به نيز مختلفی
 ؛شد خواهد قرارداد قهری انحالل باعث ،باشد مطلق و دائمی تعذر که صورتی در .1
 در و شود نمی قرارداد انحالل بموج الزاماً ،باشد موقت یا نسبی تعذر که صورتی در. 2
 ؛گردد می اجرا موقت تعليق موجب مواقع برخی
 تعهد ماندن باقی و متعذر جزء در انفساخ موجب ،باشد جزئی تعذر که صورتی در . 3
 .شود می ممکن جزء به نسبت

 نیا خاصی ها یژگیو و تيماه به توجه با ،ینفتی قراردادها در ران،یای حقوق نظام در
 جادیا سبب گر،ید ةمتعذرکنند حوادث ای ماژور فورس ةواسط بهی دائم مانع جادیا ها،قرارداد

باره  نیدرا سوسنگردی نفت دانيم ةتوسع قرارداد 29 ةماد. گردد یم نيطرفی برا قرارداد فسخ حق
 ماه هجده از شيب مدتی برا ماژور فورس ةواسط بهی قرارداد تعهدات کهی وقت: »دارد یم مقرر
 را قرارداد گر،ید طرف بهی کتبی ا هياعالمی ط توانند یم قرارداد نيطرف از کیهر گردد، یم معلق

ی تعهد است، شده مشخص قرارداد نیا در کهی موارد در جز صورت نیدرا. دهند خاتمه
 و هالگانی گاز دانيم ةتوسع قرارداد 62 ةماددر «. داشت نخواهند گرید طرف به نسبت

 رود،ودی نفت دانيم ةتوسع قرارداد 29 ةماد آذر،ی نفت دانيم ةتوسع ادقرارد 29 ةماد دباغون،يسف
 .است شده تکرار ناًيع شرط نیا ران،یا متقابل عيبی قراردادها ازی اريبس و IPC قرارداد 32 ةماد

 

  جهینت

 کی عنوان به گاز و نفتی باالدستی قراردادها در قراردادها شدن ميعق موضوع ،قيتحق نیا در
 عذر. گرفت قراری واکاو و ليتحل مورد ال کامن و رانیای قرارداد نظام دو دری ادقرارد عذر

 ال، کامنی حقوق نظام مختص وی اصل عذر کی عنوان به قراردادی انتفا ای شدن ميعقی قرارداد
 به. است حاکم کشور نیا گاز و نفت صنعت در منعقدهی قراردادها بری عموم صورت به

 در توان یم ال، کامنی نفتی قراردادها در ماژور فورس شرط درج صورت دری حت گر،ید سخن
 ران،یای حقوق نظام در. دکر استناد عذر ای دفاع کی عنوان به قرارداد شدن ميعق به لزوم صورت

، آثاری برخ فقط و ندارد وجود شده،ی معرف ال کامن در کهی صورت به مذکوری قرارداد عذر
 ازی برخ در. است شده ذکر رانیای قراردادها و مقررات ،نينقوای برخ در آن قیمصاد و احکام
 عذر نیا بهی نفتی قراردادها ه دادن بهخاتم منظور به ال، کامنی حقوق نظام در مطروحهی دعاو

 که دهد یم نشانی حقوق نظام نیای کشورهایی قضا ةیرو اما. است شده استنادی قرارداد
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 و ندارندی نفتی قراردادها ةخاتم برایی قرارداد عذر نیا از استفاده بهی چندان لیتما ها دادگاه
 . دشو ینم چندانی هاستفادی قرارداد عذر نیا از درعمل
 ضمانت تنها عمالاِ که است آن ،ینفتی قراردادها در هینظر نیا از استفاده بارةدر مهم ةنکت

 و نفتی باالدستی قراردادها ذات و تيماه با -قراردادی قهر زوالی عنی - نیدکتر نیای اجرا
 از قراردادها نیا قوام و ثبات و زمان طول در قرارداد نيطرف تعهداتی اجرا و استمرار که گاز
 وقوع صرف به توان ینم و دارد منافات موارد ازی اريبس در ،است برخورداریی باال تياهم
 ضمانت از وردم حسب دیبا بلکه ،دکری تلق افتهی خاتمه را قرارداد کننده، ميعق حوادثی برخ

 حقی اعطا و قرارداد لیتعد ای اصالح و مجدد ةمذاکر قرارداد، قيتعل مانند گوناگونی اجراها
 نيب خسارات عیتوز درواقع و آنان خسارت جبران سازوکاری نيب شيپ و نيطرف به قرارداد فسخ

 قرارداد ابتدا ،یقرارداد ریمعاذ وقوع صورت در زين رانیای نفتی قراردادها در. دبر هبهر ها آن
 خواهند راآن  به دادن خاتمه حق ،قرارداد نيطرف مانع، ای عذر استمرار صورت در و شده معلق

ی نفتی باالدستی قراردادها نیتدو در گردد یم شنهاديپ آمده دست به جینتا به توجه با. داشت
 قراردادی جراا امکان عدم ازجمله ،قراردادها شدن ميعق قیمصاد به ماژور فورس شرط در رانیا
ی نيب شيپی قرارداد عذر نیا با متناسبی هااجرا ضمانت و گردد اشاره آن هدف شدنی منتف ای

 مجدد ةمذاکر مانند متناسبی قانونی ها روش درج قیطر از که است نیا گرید شنهاديپ. دشو
 زا باشد، قراردادها شدن ميعق قیمصاد از تواند یم کهی موارد بروز صورت در ،یقرارداد

 با باره نیدرا. گرددی ريجلوگ رانیا نفتی مل شرکت بر ادیز خسارت ليتحم و قرارداد ةخاتم
 ميعق خصوص در ادعا هرگونه ،ینفتی قراردادها موضوعی فن اتيعمل بودنی تخصص به توجه
ی بررس گرید کارشناسان لزوم صورت در ای نيطرف منتخب کارشناسان توسط دیبا قرارداد شدن
 به ،قرارداد ةکنند ميعق عیوقا مانند ،رمترقبهيغ حوادث وقوع اثبات رتصو در و گردد

ی ا گونه به قراردادها طیشرا و مفاد و شود ژهیو توجه نيطرف نيب خسارت عیتوزی هاسازوکار
 قرارداد نيطرف نيب وی ابیارز جادشدهیا خسارات ع،یوقا نیا بروز صورت در که گردد ميتنظ
 . گردد ميتسه

 قرارداد هدفی انتفا ای شدن ميعق سبب که استی حوادث وقوع ازی ريشگيپ تر، مهم ةنکت
دارای ی ها شرکت انتخاب و قيدقی ها یبررس انجام با توان یمی نفتی قراردادها در. گردد یم

 طول در ها آن بر نظارت تیتقو زين وی اقتصاد ،یمال ،یفنی ها شاخصه براساس تيصالح
 بالقوه موانع نمودن برطرف ویی شناسا و قرارداد مستمر و قيدقی سکیر ليتحل قرارداد،ی اجرا

 زين و سازد یم رو هروب مانع ای تیمحدود وقفه، با رای قرارداد تعهداتی اجرا کهی احتمال ای
 قرارداد ةمتعذرکنند حوادث وقوع ازی ادیز  اندازة تا ،یا مهيب پوشش مانندیی ابزارها از استفاده
 کرد.ی ريجلوگ
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 د تعارض منافعنبو هیانیب
 یاز دزد زيکه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را شامل پره دنکن یاعالم م گانسندینو 

و جعل  یساز ها، منبع جعل داده ای یساز داده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز  شيارسال ب ایانتشار و  ،یادب
 .اند کرده تیکامل رعا طور به ره،يو غ سوءرفتارشونده،  هشپژو ایسوژه  هانناآگاه تیمنابع، رضا
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Abstract 
Upstream oil and gas contracts are of the most important public contracts 
that have technical, economic, social, legal, financial, political and 
environmental aspects and are concluded for investing in and oil operations 
in exploration, development and production. The contract may be hindered 
or stopped because of contractual excuses. In this study, by studying the 
upstream oil contracts in the Iranian legal system and common-law, we have 
examined the frustration of the contract from the perspective of concept and 
basis, conditions and effects and guarantee of the performance of this 
excuse. The results show that frustration of the contract is recognized as the 
most important contractual excuse in the upstream contracts concluded in the 
common-law legal system. In the Iranian legal system, the frustration of 
contracts is not recognized with terms and characteristics of the common law 
system, but examples can be found that are similar to contractual excuses in 
the upstream contracts of the oil and gas industry. The nature and special 
features of these contracts make the legal management of the contract to be 
the main priority of the parties to continue the life of the contract and the 
effects and guarantees of contract frustration are adjusted according to the 
specific characteristics of these contracts and different forms of general non-
oil contracts. 
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