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تاريخدريافت1044/40/77:تاريخپذيرش 1044/11/11:

چکيده 2

اثر دو نهاد حقوقي قوه قهريه 2و غيرممکن (عقيم) شدن 3قرارداد تقريبا شبيه هم بوده و آن
هم عدم امکان اجراي تعهد يا قرارداد مي باشد .در عين حال ،اين دو نظريه با اين که در عمل،
بسيار شبيه به هم بوده ،اما داراي تفاوتهايي نيز ميباشند که موجب تمايز اين نظريات از
يکديگر ميگردند .در ابتدا اين سوال مطرح بود که ماهيت دو نهاد قوه قهريه و غيرممکن شدن
قرارداد در ايران چيست؟ و جايگاه آنها در قراردادها و نظام حقوق نفت و گاز ايران چگونه
است؟ با گردآوري مطالب به روش کتابخانهاي و استفاده از روش تحقيق تحليلي و توصيفي،
اين نتيجه حاصل شد که اين دو نهاد عليرغم اينکه داراي شباهت هايي هستند ،اما نمي توان
آنها را يکي دانست و در قراردادهاي بيع متقابل ايران پيمانکاري که متوسل به قوه قهريه شده
براي دريافت هزينههاي خود بايد تا زمان بهرهبرداري از ميدان صبر نمايد .قراردادهاي جديد
نفتي ايران نيز در خصوص قوه قهريه شيوه قراردادهاي بيع متقابل را در پيشگرفتهاند فقط با
اين استثناء که تحريمهاي بينالمللي جزء مصاديق آن نميباشد.
طبقهبندي.K00،H48،K21 :JEL
کليدواژهها :قرارداد نفتي ،قوه قهريه ،غيرممکن شدن،تحريم ،بيع متقابل.

2. Force Majeure
3. Frustration
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-0مقدمه 
فطرت عدالت جوي بشر ،حكم ميكند كه تحميل بارگران تعهدات ناخواسته و فوق
طاقت بر طرفين قرارداد ،با انصاف و حسن نيت مطابقت ندارد .در واقع بايد حوادث و
پيشامدهاي طبيعي يا غير طبيعي را ،در صورت وجود شرايط ويژه ،بعنوان عذري براي
عدم اجراي تعهد و استثنايي بر اصل انكار ناپذير الزامي بودن اجراي قرارداد پذيرفت.
(ابراهيمي و اويارحسن)0 ،3153 ،
اصل لزوم قراردادها يكي از اصول بنيادين و مهمي است كه مورد قبول همه
نظامهاي حقوقي واقع شده است .به موجب اين اصل مفاد تراضي طرفين همواره محترم

و الزم الوفا است و هيچ يک از طرفين نمي تواند از اجراي تعهد قراردادي خود سر باز زند .با
وجود اين گاه التزام به اين اصل با هدف اصلي آن كه تأمين عدالت و پاسخگويي به
مقتضيات اقتصادي است ،منافات دارد؛ چرا كه گاه اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد نسبت
به زمان اجراي آن ،آنچنان تغيير ميكند كه اجراي قرارداد را به شدت تحت تأثير خود قرار
ميدهد و اين مسأله مطرح ميشود كه آيا اساساَ در چنين وضعيتي بايد ملزم به قرارداد بود
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و يا امكان اجتناب از آن وجود دارد (شريفي و صفري.)325 ،3150 ،
اين حوادث كه با درجاتي متفاوت اجراي تعهد را سخت يا ناممكن ميسازند ،در
اصطالح «معاذير قراردادي» خوانده ميشوند .در بين معاذير قراردادي ،قوۀ قهريه،
آشناترين نام و پرسابقهترين نهاد است كه بهويژه در حقوق فرانسه و البته تحت عنوان
«فورس ماژور» به صورت يک تأسيس مستقل مطرح شد و حدود و ثغور آن مشخﺺ
گرديد .از آن پس چه در فرانسه (زادگاه اين نهاد حقوقي) و چه در ساير كشورهايي كه
نظام حقوقي آنها ،تفاوت بنيادي با نظام حقوقي فرانسه داشت و خود داراي نهادهاي
مشابه و بديل آن بودند (مانند انگلستان) «شرط فورس ماژور» ،در قراردادهاي عمدۀ
بازرگاني و پيمانكاري گنجانده شد (شريفي و صفري ،3150 ،همان).
اصوالً تغيير اوضاع و احوال دو اثر دارد .يا اجراي قرارداد را دشوار و پرهزينه
ميسازد و يا اينكه آن را غيرممكن ميسازد .در اين رابطه نظريات مختلفي در نظامهاي
حقوقي مختلف مطرح شده است كه در مقاله حاضر از اين ميان ،دو نظريه مهم يعني
نظريه عقيم شدن قرارداد و نظريه فورس ماژور انتخاب و بررسي شده است.
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«عقيم شدن قرارداد عبارت است از انحالل و پايان زودهنگام قرارداد ،در اثر تغيير
اوضاع احوالي كه اجراي قرارداد را غيرممكن و يا بيفايده ساخته استSchwenzer, ( ».
.)2008: 711
«قوه قهريه به معني عام عبارت است از هر حادثه خارجي (خارج از حيطـه قـدرت
متعهـد) ،غير قابل پيشبيني و غير قابل اجتناب ،كه مانع اجراي تعهد باشد( ».صفايي،
)330 :3152
از سوي ديگر ،تحريمهاي اقتصادي بين المللي ،اقدامات پيشگيرانه قهري اعمال شده
عليه يک يا چند كشور به منظور اجبار در تغيير سياستها بوده يا حداقل نشاندهنده نظر
كشورهاي اعمالكننده تحريم در مورد سياستهاي متفاوت است .به بيان ديگر ،هر قيدي
كه به وسيله كشور فرستنده بر تجارت و سرمايه گذاري بين المللي كشور هدف ،در راستاي
وادار ساختن تغيير سياستي وضع شود ،تحريم اقتصادي نام دارد.
تحريمها و اقدامات محدود كننده به داليل مختلف و اهداف سياسي ،به كار گرفته
ميشود .آمريكا يكي از كشورهايي است كه بيشترين تمايل را به اعمال اين قبيل

تحريمهاي

اقدامات دارد تا از اين طريق به اهداف سياست خارجي خود دست يابد.
اقتصادي از جهت هدف ،دو نوع هستند .اول ،تحريم اقتصادي به منظور بي ثبات كردن
رژيم سياسي كشور هدف كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيک كشور تحريم
كننده و كشور هدف ميباشد .دوم ،تحريم اقتصادي براي تغيير رفتار سياسي يا
اقتصادي كشور هدف صورت ميگيرد (مفيديان و كشاورزيان.)12 ،314 ،
در اين مقاله پس از بيان روش تحقيق ،به بررسي دو نهاد حقوقي فورسماژور و
عقيم شدن قرارداد پرداخته شده و سپس جايگاه اين دو در قراردادهاي نفتي ايران مورد
بررسي قرار ميگيرد؛
-3روشتحقيق 
اوليه از جمله قوانين و مقررات مربوطه و رجوع به مفاد و مشروط الگوهاي قراردادي
خدماتي ايران به صورت مقايسهاي استفاده شده است .به اين صورت كه ابتدا با مطالعه
توصيفي سعي شده است تا با بررسي حقوقي اثرات فورس ماژور و غيرممكن شدن
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قرارداد ،نگاهي مقايسهاي به هر دو نهاد حقوقي شكل گيرد كه اختصاصاً به جايگاه كنوني
فورسماژور و عقيم شدن قرارداد در صنعت نفت و گاز مربوط ميشود .پس جايگاه قوه
قهريه و عقيم شدن قرارداد در هر دو نوع مدل قراردادي خدماتي ايران بررسي ميشود.
همچنين با تحليل مفاهيم موجود در قوانين ،مقررات و دستورالعملهاي مذكور در
خصوص جايگاه تحريمها و نحوه شناسايي آثار آن بر قرارداد توسط شركتهاي نفتي
طرف انواع قراردادهاي باالدستي نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفته است .در نهايت،
جايگاه و آثار قوه قهريه و علي الخصوص تحريمهاي بين المللي در قراردادهاي نفتي ايران
مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.
-0-3شرايطتحقققوهقهريه
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براي تحقق قوه قهريه چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بينالملل وجود سه شرط
الزم است؛
 نخست ،براي آنكه حادثه اي را قوه قهريه بدانيم بايستي آن رخداد ،خارج از كنترل و
اراده ايجاد كننده بوده و ايجاد آن به وي قابل انتساب نباشد.
 دوم ،اينكه حادثه در زمان انعقاد قرارداد براي طرفين قابل پيشبيني نباشد ،زيرا اگر
حادثه قابل پيشبيني باشد ،طرفين آگاهانه وارد قرارداد شده و در هنگام انعقاد
قرارداد ميتوانستند تدابير احتياطي موردنظر را اتخاذ نمايند و در صورت لزوم از
انعقاد قرارداد خودداري كنند .حادثهاي غيرقابلپيشبيني است كه احتمال وقوع آن
معقول و متعارف نباشد ( .)Lindstrom, 2006: 6در خصوص متعارف بودن يا نبودن
حادثه بايد بيان داشت؛ فرض كنيد در كشوري ناآراميهاي فرقهاي وجود دارد و يا
كشور در معرض شديد تحريمهاي بينالمللي است .باوجوداين ،اگر شركتي حاضر
شود در آن كشور فعاليت كند ،بعداً ميتواند به دليل نزاعهاي فرقهاي يا اعمال
تحريمهاي بينالمللي مدعي فورس ماژور شود؟ مسلماً تحقق موارد فورس ماژور در
چنين مواردي سختتر از زماني است كه چنين مشكالتي در كشور وجود ندارد و
ناگهاني بروز ميكند .در اين شرايط بايد اوضاعواحوال به نحوي تغيير يابد كه
مشكالت بيش ازآنچه قبالً بهصورت متعارف پيشبيني ميشده ،بروز كند بهنحويكه
هيچ فرد متعارفي چنين تأثيراتي را پيشبيني نميكرده است ،در غير اين صورت
نميتوان به فورس ماژور متوسل گرديد (شيروي.)523 :3151 ،
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 سوم اينكه حادثه قوه قهريه بايستي غيرقابلاجتناب و غيرقابل دفع باشد؛
بهعبارتديگر حادثه بايد خارج از كنترل متعهد باشد .درواقع باوجوداين شرط است
كه قرارداد غيرممكن ميشود .در مورد شرط غيرقابلاجتناب بودن نيز نميتوان
معيار روشني ارائه داد و مالک عرف ،رفتار انسان متعارف ميباشد (توسلي جهرمي،
.)65 :3155
بهطوركلي مصاديق فورس ماژور را ميتوان به چهار گروه عمده تقسيم كرد .گروه اول
بالياي طبيعي است مثل زلزله ،سونامي ،سيل و امثال آنكه بدون دخالت انسان بروز
ميكند .دسته دوم جنگها ،آشوبها ،نزاعهاي فرقهاي ،حمالت تروريستي ،ناآراميهاي
داخلي و شورشها است كه در سطح داخلي يا خارجي بروز ميكند .دسته سوم ،فعل
دولت از طريق وضع قوانين و مقررات يا ساير تصميمات اداري يا ترک فعل دولت از طريق
خودداري از اعطاي مجوزها و پروانهها مثل عدم اعطاي ويزا ،مجوز كار و امثال آنكه باعث
ميشود انجام پروژه عمالً متوقف گردد .دسته چهارم ،ناآراميها و اعتصابات كارگري است
كه اجراي پروژه را با تأخير روبرو ميكند( .شيروي)520 :3155 ،
-3-3اثراتحقوقيقوهقهريه
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دامنه شمول و آثار قوه قهريه به قوانين ملي كشور ميزبان و نيز اراده طرفين بستگي
دارد .بهطوركلي ،حدوث قوه قهريه منجر به تعليق قرارداد يا ختم آن پس از مدتي
مشخﺺ ميشود .هنگاميكه اثر آن تعليق باشد ،گاهي به ميزان مدتزماني كه طي آن
قرارداد در حالت تعليق است ،مدت قرارداد را تعليق ميكنند (اموروگبه ،مترجم:
كاظمي.)352 ،3156 ،
قوه قهريه برحسب مورد ميتواند سبب تعليق اجراي قرارداد و يا انحالل آن شود.
اگر اثر قوه قهريه دائمي باشد سبب انحالل قرارداد ميشود؛ اما اگر اثر قوه قهريه موقت
باشد و بعد از مدت اتمام آن هنوز مهلت اجراي قرارداد منقضي نشده باشد ،قرارداد
دوباره احيا ميشود (.)Southerington, 2001: 108
اثر ديگري كه براي قوه قهريه در نظر گرفته ميشود اين است كه اگر درنتيجه آن
ضرري بهطرف مقابل وارد شود ،متعهد از پرداخت خسارت معاف است ،زيرا عدم اجرا
قابل انتساب به متعهد نيست .اثر ديگري كه ميتوان براي قوه قهريه در نظر گرفت
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تعديل قرارداد است .براي تحقق اين اثر به طورمعمول شروط قوه قهريه در قراردادهاي
تجاري و سرمايهگذاري ،دربرگيرنده شروط تعديل نيز ميباشند(.)Rimke, 2000: 209
-2-3انواعغيرممكنشدنقرارداد 
در اين قسمت از تحقيق ،غيرممكن شدنهايي كه در قراردادهاي نفتي با استناد به
حادثه قهريه ميتوان به آثار قرارداد خاتمه داد بررسي خواهد شد؛
-0-2-3غيرممكنشدنمنطقيوغيرممكنشدنقانوني

غيرممكن شدن اجراي قرارداد ،بدين معناست كه متعهد از اين پس نتواند به تعهدات
قراردادي خود عمل كند .اين عدم توانايي ممكن است ناشي از اصول منطقي باشد يا
ناشي از مقررات قانوني.
نوع اول غيرممكن شدن اجراي قرارداد ،بدين معناست با توجه به اصول منطقي،
امكانپزير نباشد .در مقابل غيرممكن شدن منطقي ،غيرممكن شدن

ادامه اجراي قرارداد

1. Waha Oil Company (WOC).

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2022-06-26

قانوني اجراي قرارداد مطرح ميشود ،به اين معني آن بدين معناست كه مقررات قانوني،
متعهد را از اجراي تعهد منع مينمايند .براي مثال ،در قراردادي بين پيمانكار و كارفرما
مبني بر حفاري چاهي منعقد ميشود ،اماّ قانونگذار اجازه حفاري در آن منطقه را
نميدهد (السان و منوچهري.)15 :3156 ،
اين مسئله ،در رابطه با موضوع قوه قهريه و عليالخصوص بحث تحريم نيز مصداق
پيدا مينمايد .بدين شرح كه گاهي تخطي از قانون واضع تحريم ،با جريمه روبهرو است كه
اينجا مسئله غيرممكن شدن قانوني مطرح نيست ،اما گاهي حتي اگر طرفين بخواهند هم
نميتوانند برخالف قانون تحريم عمل كنند و قانون را زير پا بگذارند .مانند زمانيكه
حسابهاي بانكي كشور هدف ،مسدود است .در چنين حالتي مرز بين غيرممكن شدن
قانوني و غيرممكن شدن منطقي به هم نزديک ميگردد (زماني.)335 :3155 ،
ازجمله مواردي كه تحريم ،منجر به بروز شرايط فورس ماژور در اجراي قراردادهاي
نفتي شده است ،ميتوان ،به تأثير قانون داماتو يا همان ايلسا ،بر قراردادهاي در حال
اجرا در كشور ليبي اشاره نمود .در سال  3556شركت واها ،3دومين شركت بزرگ توليد

بررسي و مقايسه جايگاه قوهقهريه و غيرممكنشدن قرارداد در ...

031

نفت ليبي ،مسئوليت اجراي عمليات قرارداد جوينت ونچر منعقده بين شركت ملي نفت
ليبي ،3كنكو فيليپس ،0ماراتن 1و آمراداهس 4را بر عهده گرفت .پس از وضع قانون داماتو
توسط آمريكا عليه كشور ليبي ،اين شركت به دليل قرار گرفتن در وضعيت فورس ماژور،
از انجام تعهدات قراردادي خود ،بازماند؛ چراكه دانش فني و تجهيزات موردنياز جهت
انجام عمليات نفتي اين شركت ،تماماً آمريكايي بود و پس از اعمال تحريم ،دسترسي به
اين تجهيزات غيرممكن شد و ازآنجاييكه يدک و جايگزيني براي آنها وجود نداشت،
لذا عمالً امكان ادامه اجراي تعهد از بين رفت (شاهيني.)005 :3155 ،
-3-2-3غيرممكنشدنشخصيوغيرممكنشدننوعي 

اين نوع از غيرممكن شدن تحت عنوان عذر مطلق يا نسبي نيز بيان ميشود،
هنگاميكه عذر محقق شده باعث شود كه عالوه بر متعهد شخﺺ ديگري نيز اعم از
متعهد له و ثالث نتواند اقدام به ايفاي تعهد نمايد ،عذر موصوف به مطلق و فراگير است؛
البته چنين عذري به مواردي اطالق ميگردد كه ايفاي تعهد به وسيله متعهد و ديگران
عادتاً ممكن نباشد .پس در اين مورد مالک تشخيﺺ نوعي خواهد بود .به همين دليل
عنوان ديگر آن غيرممكن شدن نوعي است (پورغريب.)11 ،3156 ،
اين تقسيمبندي ازاينجهت عنوان ميشود كه گاهي انجام قرارداد و دستيابي به
هدف ،فقط براي متعهد قراردادي غيرممكن ميشود؛ اما گاهي نهتنها متعهد نميتواند
هدف از انعقاد عقد را برآورده سازد ،بلكه هيچ فرد ديگري نيز قادر به اجراي قرارداد
6
نيست .نوع اول غيرممكن شدن شخصي 5و نوع دوم غيرممكن شدن نوعي يا عيني
اجراي قرارداد ناميده ميشود (زماني.)303 :3155 ،
بنابراين براي مثال زماني شخﺺ ميتواند به استناد تحريم خود را از انجام تعهدات
قراردادي معاف سازد كه تحريم موردنظر تمام اشخاصي كه در وضعيت مشابه متعهد به
سر ميبرند را در حالت فورس ماژور قرار داده باشد.
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1. Libyan National Oil Company (NOC).
2. Conoco phillips
3. Marathon.
4. Amerada Hess.
5. Subjective Impossibility
6. Objective Impossibility
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در همين راستا ،اخيراً شركت توتال از قرارداد فاز  33پارس جنوبي به بهانه
تحريمها خارج گرديده است ،بر اساس ديدگاه حاضر ،شركت توتال نميتوانسته از
قرارداد خارج شود زيرا شركتهاي ديگري بوده و هستند كه ميتوانند اجراي قرارداد را
بر عهده گيرند .در مثال بيان شده ،شركت  CNPCچين جايگزين شركت توتال فرانسه
خواهد شد (زماني.)305 :3155 ،
-2-2-3غيرممكنشدنجزئيوغيرممكنشدنکلي

اين تفكيک به آن ميزان از تعهد قراردادي مربوط ميشود كه در اثر قوه قهريه ،اجراي
آن غيرممكن شده است؛ درواقع ،چنانچه همه تعهدات ناشي از قرارداد ،پس از برقراري
وضعيت قهري ،غيرقابل اجرا گردند ،اجراي قرارداد بهطوركلي غيرممكن ميشود؛ اما اين
فورسماژور شده است ،تنها برخي از

امكان وجود دارد كه شرايطي كه منجر به پيدايش
تعهدات قراردادي را تحت تأثير قرار دهد كه در اين صورت اجراي قرارداد بهصورت
جزئي غيرممكن ميشود .در اين مورد بايد بررسي مشخﺺ شود كه آيا تعهداتي كه
هنوز قابلاجرا است داراي فايده كافي براي متعهد له هست و آيا اراده طرفين بر بقاي
قرارداد بهطور جزئي بوده است يا خير؟ درصورتيكه تعهدات مزبور فايده كافي براي
متعهد له نداشته باشد (صفايي )305 :3152 ،درنتيجه اجراي جز قرارداد براي متعهد له
نفعي در برنداشته و كافي نباشد ما ملزم به صدور حكم انحالل كل قرارداد خواهيم بود.
به نظر ميرسد كه اين تقسيمبندي در قراردادهاي نفتي با توجه به ابعاد گسترده و
قراردادها كاربرد داشته باشد ،بهبيانديگر بهصرف اثرگذاري تحريم بر بخشي از قرارداد،
نبايد انجام تمام آن را منتفي دانست و متعهد را از انجام تعهدات معاف نمود.
-7-2-3غيرممكنشدندائميوغيرممكنشدنموقتي
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هرگاه بروز حادثهاي كه موجب عدم امكان اجراي تعهد شده موقت باشد ،فورس ماژور
موجب تعليق قرارداد است و پس از رفع مانع ،قرارداد اثر خود را بازمييابد ،مشروط بر
اينكه اجراي آن ،فايده خود را حفظ كرده و منطبق با اراده طرفين باشد .تشخيﺺ اين
امر با دادگاه است .به هر صورت ،در مواقع تعليق قرارداد به علت فورس ماژور ،متعهد
مسئول خسارات ناشي از عدم اجرا يا تأخير در اجرا در مدت تعليق نخواهد بود
(صفايي.)312 ،3164،
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براي مثال ،در قراردادهاي نفتي كه شركتهاي خارجي پيمانكار شركت ملي نفت
ايران بودند؛ اگر يک ميدان تجاري كشف و متعاقباً توسعه يابد ،بخشي از نفت توليدشده
از ميدان ،به قيمت رايج بازار ،بهمنظور بازپرداخت هزينهها ،اعم از سود و سرمايه به
شركت نفتي خارجي (پيمانكار) فروخته ميشود .درواقع ،تنها راه پرداخت هزينههاي
انجامشده توسط پيمانكار در پروژههاي قراردادي بيع متقابل ،اختصاص بخشي از نفت

توليدشده از ميدان به وي خواهد بود (شيروي و ديگران.)15 :3155 ،
از آنجائي كه بسياري از تحريمهاي اعمالشده عليه ايران ،مستقيماً خريد نفت از
ايران را نشانه گرفته بود و بنابراين بازاري براي فروش نفتهاي استخراجشده وجود
نداشت (منظور و مصطفيپور.)13 :3150 ،
-7-3بندقوهقهريهدرقراردادهايباالدستينفتي 
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اگر بخواهيم فورس ماژور را در صنعت نفت و گاز موردبررسي قرار دهيم اول بايد به
ماده  31قانون مربوط به تفحﺺ و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فالت قاره
مصوب  3116بپردازيم .هرچند در اين ماده تعريفي از قوه قهريه فورس ماژور ارائه نشده
اما اين ماده مقرر نموده است« :در مواردي كه بهحكم قوه قهريه (فورس ماژور) مانعي
كه رفع يا جلوگيري از آن از اختيار عامل خارج باشد پيش آيد و عامل نتواند تعهدي را
كه قبول كرده انجام دهد يا در انجام آن تأخير كند اين عدم انجام يا تأخير در انجام
تعهد بهعنوان تخلف از قرارداد تلقي نخواهد شد و هرگاه وقفهاي كه درنتيجه عوامل
مزبور پيش آمد نمايد يک سال يا بيشتر ادامه يابد قرارداد بهخوديخود براي آن مدت
تمديد خواهد شد».
در قراردادهاي نفتي همانند ساير قراردادهاي بلندمدت ضوابطي در زمينه بروز
حوادث مزبور در نظرگرفته ميشود .اين پيشبيني بهخصوص از اينجهت اهميت دارد
كه در نظامهاي ملي تعاريف گوناگوني از «فورس ماژور» و حوادث قهريه وجود دارد
(شيروي.)523 ،3155،
براي مثال مدل قرارداد سال  0224روسيه بيان ميدارد:
«منظور از فورس ماژور موجود در ماده  00قرارداد حاضر ،عبارت است از هرگونه
دستور يا آييننامه صادره از دولت ،شورش ،جنگ ،خرابكاري ،اعتصاب ،آتشفشان ،سيل
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و يا هر اتفاقي كه ناشي از غفلت شركت يا كارفرما نباشد ،مشروط بر اينكه اتفاق مزبور
خارج از كنترل آنها به وقوع پيوسته باشد ».بروز حوادثي كه اجراي قرارداد را با مشكل
مواجه سازد در همه قراردادها ازجمله قراردادهاي باالدستي نيز امكانپذير است و اجراي
آن را يا معلق نموده و يا اينكه كالً غيرممكن ميسازد.
نمونهاي از بندهايي دقيقتر در اين خصوص را ميتوان در يكي از قراردادهاي
مشاركت در اندونزي در سال  3565مشاهده كرد كه در آن در تعريف قوه قهريه آمده
است:
«هرگونه فرمان ،مقررات يا دستورالعمل دولت جمهوري اندونزي يا اياالتمتحده
آمريكا ،چه در قالب يک قانون و چه به هر نحو ديگر ابالغشده باشد ،يا هرگونه قواي
قاهره يا عمل دشمنان مردم ،خطرات ناوبري ،آتشسوزي ،سيل ،اقدامات خصومتآميز،
جنگ (خواه اعالنشده و خواه اعالن نشده) ،محاصره ،آشوب كارگري ،اعتصاب ،شورش،
قيام ،جنبش مدني ،محدوديتهاي قرنطينه ،بيماري واگيردار ،طوفان ،زمينلرزه،
تصادفات يا ديگر علل خارج از كنترل پرتامينا يا پيمانكاران ،يا هردوي آنها ،چه مشابه
موارد تصريح در فوق باشند و چه نباشند» (اموروگبه ،مترجم :كاظمي-355 ،3156 ،
.)356
-0-7-3بررسيبندقوهقهريهدرقراردادهايبيعمتقابل

در قراردادهاي بيع متقابل ،ميزان بازپرداخت ميتواند تا  52درصد از محصول باشد و تا
زماني كه پيمانكار تمام هزينههاي مربوط به سرمايهگذاري خود را به دست نياورده
است ،ميتواند ادامه يابد .اين مدل از قراردادها در موارد توسعه ميادين نفتي ميتواند
براي مدت  0تا  1سال منعقد شود كه بازپرداخت هزينه در يک بازه زماني  5تا  5ساله
خواهد بود (حسيني و جعفرزاده.)356 :3151 ،
ويژگيهاي اصلي قراردادهاي بيع متقابل را ميتوان به اين صورت برشمرد:
 پيمانكار موظف به تأمين منابع مالي جهت انجام و اجراي قرارداد ميباشد.] [ Downloaded from iiesj.ir on 2022-06-26

 قراردادهاي بيع متقابل صرفاً ناظر به عمليات اكتشاف و توسعه ميباشد و پيمانكارموظف است بهمحض ورود به مرحله بهرهبرداري ،ميدان را به شركت ملي نفت
ايران منتقل نمايد.
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 شركت ملي نفت ايران مختار است تا هزينه و حقالزحمه پيمانكار را بهصورت نقديا نفت پرداخت نمايد و پيمانكار هيچگونه حقي نسبت به نفت توليدي و نفت
درجا نخواهد داشت.
در ادامه به بند مربوط به فورس ماژور در يكي از قراردادهاي بيع متقابل اشاره ميگردد؛
زماني كه حادثه فورس ماژور بروز ميكند طرف مدعي فورس ماژور ،بايد سريعاً
موضوع را بهطرف ديگر اطالع دهد و اقدامات الزم را جهت حفظ اموال و داراييهاي
پروژه و حفظ حقوق طرف مقابل انجام دهد .در قراردادهاي بيع متقابل در چنين
مواردي آمده است« :در صورت تحقق قوه قهريه ،طرف مربوط بايد در اسرع وقت
اطالعيه كتبي بهطرف ديگر ارسال دارد و تعهدات طرف مربوط تنها در مدتي به تأخير
خواهد افتاد كه به علت قوه قهريه انجام تعهدات او با مانع برخورد كرده و يا به تأخير
افتاده يا انجام آن غيرممكن شده است ،مشروط به اينكه اوالً پيمانكار كليه مراقبتها و
اعمال الزم را جهت حمايت از وسايل و كارهاي تكميلشده و يا در حال اجرا انجام دهد
و ثانياً طرف مربوط كليه اقدامات متعارف را جهت كاهش اثرات فورس ماژور و فائق
آمدن بر آن ،انجام داده باشد» (شيروي.)521 :3155 ،
در بند ديگري اشارهشده است كه طرف ادعا كننده فورس ماژور بايستي ادعاي
خود را به اثبات برساند ،اما اگر بين طرفين قرارداد اختالفي در بروز فورس ماژور به
وجود بيايد ،در وهله اول اين اختالف بايستي در كميته مديريت مشترک حلوفصل
گردد و اگر كميته مذكور قادر به حل اختالف فيمابين نباشد ،بايستي با دخالت مديران
ارشد هر يک از دو طرف اختالف مزبور برطرف گردد و در صورت عدم موفقيت مديران
ارشد در حلوفصل اختالف موجود ،موضوع به داوري احاله خواهد شد.3
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1. 29.3 The Party asserting the claim of Force Majeure shall have the burden of proving that
the circumstances constitute valid grounds of Force Majeure under this Clause and that
such Party has exercised reasonable diligence and efforts to remedy the cause of any
alleged Force Majeure. When the non-affected Party disputes the existence of Force
Majeure, that issue shall be first settled within the JMC. In the event that the JMC is
unable, after exhausting all avenues of discussion and review, to reach a unanimous
decision on that issue, the Parties shall agree to seek the guidance and counsel of their
respective senior management, and said management shall endeavor to resolve the issue
within three (3) months from the date of its reference to them. In the event of the failure of
the Parties to reach an agreement in this respect, that dispute shall be referred to arbitration
in accordance with Clause 32. (Wolfgang Peter, Arbitration and Renegotiation of
International Investment Agreements (Journal of International Arbitration) 1986th Edition,
Kluwer Law International; 1986th edition (April 28, 1986), ISBN-10 : 9024733146, p236.
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اما اگر تعليق فعاليتها از مدت مقرر در قرارداد تجاوز كند ،در برخي از قراردادها
به طرفين اجازه داده ميشود كه قرارداد را فسخ كنند يا به نحو ديگري در اين خصوص
توافق نمايند( .شيروي)524 :3155 ،
هيچيک از طرفين نميتواند به علت خسارات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از فورس
ماژور اقامه دعوي نمايد .از طرف ديگر هزينههايي كه پيمانكار جهت انجام قرارداد
متحمل شده تا زمان فسخ قرارداد به وي بازپرداخت خواهد شد.
درحاليكه در اين قراردادها امكان بازپرداخت هزينههاي نفتي و درصد متناسب از
حقالزحمه پيشبينيشده است ،اما چون طرح بودجه ندارد ،پيمانكار بايد صبر كند تا
كارفرما بعد از رفع فورس ماژور پروژه را شخصاً يا توسط اشخاص ديگر توسعه داده و
پس از دستيابي به عوايد ،بدهيهاي پيمانكار را پرداخت كند .ماده  05قراردادهاي بيع
متقابل چنين مقرر ميدارد« :هرگاه قرارداد به دليل فورس ماژور فسخ شود ،پيمانكار
تنها نسبت به هزينههاي نفتي كه درواقع تا زمان فسخ انجامشده و توسط پيمانكار
پرداختشده است ،مستحق ميباشد و اين شامل خسارات غيرمستقيم و باواسطه
نخواهد بود .شركت ملي نفت ايران بايد حداكثر تالش خود را مبذول دارد تا عمليات
توسعه را تكميل كند يا موجبات تكميل عمليات توسعه را از طريق پيمانكاران ديگر به
شيوهاي كه در اين قرارداد مقرر است فراهم سازد و فعاليتهاي بهرهبرداري را مطابق با
استانداردها و رويههاي موردنظر در اين قرارداد انجام دهد .درهرحال پس از تكميل
عمليات توسعه ،باقيمانده هزينههاي نفت از طريق درآمد حاصله از توليد نفت خام از
ميدان بازپرداخت ميشود( .».شيروي)526 :3155 ،
به بيان واضحتر بر اساس قوانين ايران ،پرداخت هزينه و سود پيمانكار در
قراردادهاي بيع متقابل صرفاً بايستي از عوايد و محصوالت ميدان پرداخت گردد و
نميتوان از ميادين ديگر اين بازپرداخت را انجام داد؛ بنابراين پيمانكار بايستي منتظر
بماند تا حالت فورس ماژور برطرف شده و شركت ملي نفت ايران بتواند خود يا از طريق
شركت ديگري به انجام عمليات توسعه و بهرهبرداري اقدام كرده و هزينههاي پيمانكار را
كه تا زمان فسخ قرارداد متحمل شده و پرداختنموده ،بازپرداخت كند.
در خصوص اثر خاتمه قرارداد به سبب وقوع فورس ماژور در قراردادهاي بيع متقابل
مدل  0225ذيل «شرط فورس ماژور» مقرر شده است« :در صورت خاتمه قرارداد به
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سبب وقوع فورس ماژور ،صرفاً هزينههاي نفتي كه توسط پيمانكار و حين اجراي
عمليات توسعه تا هنگام خاتمه قرارداد ،پرداخت و هزينه شدهاند ،قابل بازيافت خواهند
بود و حقالزحمه قراردادي به او تعلق نخواهد گرفت» (حاتمي.)265 ،3151 ،
مطابق قرارداد بيع متقابل توسعه فاز  30ميدان گازي پارس جنوبي ،اگر به هنگام
وقوع فورس ماژور ،پروژه به شركت ملي نفت ايران تحويل داده شده باشد ،حقالزحمه
پيمانكار برحسب تأسيسات تحويلشده به شركت مزبور به مأخذ درصد مشخصي از
هزينههاي سرمايهاي ،پرداخت خواهد شد ،ولي درصورتيكه به هنگام وقوع فورس
ماژور ،پروژه به شركت ملي نفت ايران تحويل داده نشده باشد ،هشتاد درصد حقالزحمه
قراردادي به پيمانكار پرداخت خواهد شد .در اين فرض ،طرفين قرارداد بهنوعي عمليات
توسعه را تكميلشده تلقي كرده و بر اين اساس 52 ،درصد حقالزحمه قراردادي به
پيمانكار تعلق خواهد گرفت.
شرط مقرر در قرارداد بيع متقابل (مدل  ،)0225كلي بوده و دربرگيرنده حاالت و
زمانهاي مختلف وقوع فورس ماژور نميشود( .حاتمي)265 ،3151 ،
-3-7-3بررسيبندفورسماژوردرقراردادهايجديدنفتيموسومبهآي.پي.سي 0

)1. Iranian Petroleum Contract (IPC

 .0امامي ميبدي علي ،هادي احمد .ارزيابي نظام مالي قراردادهاي نفتي بيع متقابل و قرارداد جديد نفتي ايران با
استفاده از تكنيک  TOPSIS.فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي ،65-326: )55( 31 ;3156 .صﺺ .52-53
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در آذرماه سال  3154از مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران با عنوان اختصاري
آي.پي.سي براي توسعه ميادين هيدروكربني كشور رونمايي گرديد كه جايگزين
قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت گرديد .اين مدل جديد قراردادي ،يک قرارداد
خدماتي بوده و بر خالف بيع متقابل شركت پيمانكار در تمامي فازهاي اكتشاف ،توسعه
و توليد حضور دارد و هزينه و دستمزد آن از عوايد حاصل از نفت توليدي در قرارداد
0
پرداخت ميگردد.
در حال حاضر اصول و چارچوب جديد قرارداد نفتي ايران به استناد جزء ( )1بند
(ت) ماده ( )1و ماده ( )2قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت ،به تصويب هيئت وزيران
رسيده است .از مداقه در اصول و ساختار اين الگوي قراردادي ميتوان نتيجه گرفت
صنعت نفت ايران همچنان عالقه مند به حفظ چارچوبهاي قراردادي خانواده قراردادهاي
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خدمت در بخش باالدستي است ،زيرا قراردادهاي بيع متقابل و الگوي جديد قرارداد نفتي
ايران هر دو از نوع قراردادهاي خدمت توأم با ريسک به شمار ميروند .برقراري روابط
قراردادي طوالني ،حضور پيمانكار در مرحله توليد و بهره برداري ،تأكيد بر انجام عمليات
بهبود و افزايش ضريب بازيافت در طول دوره بهره برداري ،انجام توسعه مستمر و پلكاني،
ارتباطدهي دستمزد به ميزان كار انجام شده ،از مهمترين اين تغييرات است (همان).
همانگونه كه بيان شد ،قوه قهريه ،عموماً در يكي از بندهاي پاياني قراردادهاي نفتي با
طرف مقابل گنجانده شده و مورد توافق قرار ميگيرد .ليكن در تصويبنامه هيئت وزيران در
خصوص الگوي قراردادي جديد ،شايد با عنايت به مدت طوالني قراردادهاي جديد (12-02
سال) قوه قهريه مستقالً در يک بند و به عنوان يک اصل حاكم بر قراردادهاي جديد ،ذكر
شده است .بند خ ماده  1تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص شرايط عمومي ،ساختار و
الگوي قراردادهاي باالدستي نفت و گاز مقرر ميدارد« :خ ـ در صورت وقوع شرايط فورس
ماژور (قوه قهريه) در هر كدام از دورههاي توسعه و توليد كه ممكن است موجب سقوط
تعهد ،تعليق و يا فسخ قرارداد گردد ،تسويه حساب در مورد هزينه هايي كه پيمانكار طبق
قرارداد مستحق دريافت آنها ميباشد تا زمان رفع شرايط فورس ماژور معلق گرديده و پس از
رفع اين شرايط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت ميپذيرد».
ظاهراً نگراني عمده در رابطه با هزينههاي مربوطه و چگونگي تسويه آنها بعد از رفع
شرايط فورس ماژور بوده است .زيرا ،ذيل اين بند ،در رابطه با هزينهها مقرر ميدارد:
«هزينههايي كه پيمانكار طبق قرارداد مستحق دريافت آنها ميباشد تا زمان رفع شرايط
فورسماژور معلق گرديده و پس از رفع اين شرايط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت
ميپذيرد .نكته قابل تأمل آن است كه در اين بند صرفاً از امكان پرداخت هزينهها سخن گفته
شده است و امكاني براي پرداخت هرگونه دستمزد ) (Feeاحتمالي را در نظر نگرفته است.3
در اين قراردادها نيز به بندهايي ميتوان اشاره كرد كه به فورس ماژور اشارهكرده
يكه توسط كميته بازنگري قراردادهاي جديد
است .براساس مدل قراردادي آي.پي.س 
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 .3به دليل عدم پيش بيني سازوكار مناسب در خصوص تحريم ها ،توسط وزارت نفت براي شرايط بازگشت
تحريم ها در قرارداد با شركت توتال ،اين شركت فرانسوي بدون پرداخت هيچ جريمهاي و حتي بدون تحمل
خسارت خاصي از اين پروژه خارج ميشود .اين اتفاق در حالي رخ ميدهد كه وزارت نفت با هدف واگذاري
پروژه توسعه فاز  33پارس جنوبي به شركت هاي بزرگ خارجي و با استفاده از مدل جديد قرادادهاي نفتي
) ،(IPCاين پروژه را از اواسط سال  50تا زمان امضاي قرارداد با توتال (تيرماه  )56معطل نگه داشته بود و در
نتيجه ،با توجه به خرو ج اين شركت فرانسوي از قرارداد توسعه اين فاز ،عمالَ مدت معطل باقي ماندن توسعه آن
به حدود  5سال رسيده است.
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نفتي ايران انتشاريافته ،به همان بندهاي موجود در قراردادهاي بيع متقابل كه اشاره
شده است ،اما نكته قابلتوجه و وجه مميزه اين قرارداد نسبت به قرارداد بيع متقابل اين
است كه در قراردادهاي آي.پي.سي و ماده  11مدل قراردادي ،مسئله تحريم اقتصادي از
شمول قوه قهريه خارج گرديده است؛ به بيان واضحتر اگر دراثناي اجراي قرارداد ،كشور
ايران با تحريم اقتصادي مواجه گردد ،پيمانكار حق استناد به قوه قهريه و ترک قرارداد را
3
نخواهد داشت.
مطابق قرارداد جديد نفتي ايران ،طي دوره فورسماژور ،طرفين در قبال هرگونه
زيان يا خسارت ناشي از عدم النفع ،در مقابل طرف ديگر مسئوليتي نخواهند داشت؛
بااينحال هزينههايي كه براي جبران زيانهاي احتمالي ناشي از فورس ماژور در اين
دوره پرداخت ميشود ،به هزينههاي نفتي اضافهشده و در دوره استهالک بازيافت خواهد
شد .در صورت ادامه فورس ماژور و عدم رفع آن ظرف مدت مشخﺺ ،طرفين ممكن
است نسبت به خاتمه بخشيدن به قرارداد تصميمگيري كنند (حاتمي.)232 :3151 ،
شرط مربوط به فورسماژور در قرارداد جديد نفتي ايران باوجود آنكه در پاسخ به
برخي نارساييهاي اين شرط در قرارداد بيع متقابل و نيز در راستاي تسهيم ريسکهاي
فورس ماژور بين طرفين پيشبينيشده است ،ولي جامع نبوده و به شيوهاي مبهم و غير
فني تنظيم شده است .بعالوه در تنظيم چنين شرطي بايد جوانب مختلف فورس ماژور،
شامل زمان وقوع حادثه و اثر آن بر نحوه بازيافت هزينهها و عنداالقتضا حقالزحمه ،ساير
مقررات الزامآور مربوط به پروژه كه چگونگي بازيافت هزينههاي پيمانكار در صورت وقوع
فورس ماژور را تحت تأثير قرار ميدهد و نحوه تخصيﺺ ريسکهاي مربوط به فورس
ماژور بين طرفين ،بهطور جامع موردنظر قرار گيرد .شرط مزبور از دو حيث ،يعني
چگونگي بازيافت هزينههاي پيمانكار در صورت وقوع فورس ماژور و نيز تعلق هزينههاي

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2022-06-26

1. 33.1 Force Majeure shall mean any unforeseeable circumstance or event beyond the
reasonable control of the Party concerned which prevents, hinders or delays the
performance of the Contract by that Party. Force Majeure includes, but is not limited to,
strikes, labor disturbances, Acts of God, unavoidable accidents and acts of war (declared or
undeclared). No failure or omission by either Party to carry out or to perform any of the
terms or conditions of the Contract shall give the other Party a claim against such Party or
be deemed a breach of the Contract, if and to the extent that such failure or omission arises
as a result of Force Majeure. Economic Sanction or restriction shall not be considered as a
)"case of Force Majeure. (https://www.trans-lex.org/944000
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بانكي به پيمانكار در دوره فورس ماژور ،با شرط مقرر در قرارداد بيع متقابل ،متفاوت
است( .حاتمي)235 ،3151 ،
با توجه به اينكه درج شرط قوه قاهره اصوالً در قراردادهاي طوالني مدت و بزرگ
بديهي و متداول ميباشد ،ضرورت و توجيه ذكر چنين موضوعي به عنوان يكي از اصول
حاكم بر قرارداد مشخﺺ نيست ،مگر آنكه آمارهاي گرفته شود بر آنكه تصويب كنندگان
تصويب نامه هيئت وزيران در نظر داشته اند تا توجه طرف اول قراردادهاي نفتي را جلب
كنند به اينكه ممكن است او در وضعيتي قرار گيرد كه قوه قهريه باشد و لذا در نظر
داشته باشد تا در قرارداد ،تمهيداتي در اين رابطه انديشيده شود (نيكبخت و موسوي،
.)52 ،3154
جهگيري
.2نتي 
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شروط مربوط به قوه قهريه در يک قرارداد درصدد تقسيم ريسک و تعهدات طرفين يک
قرارداد ميباشد .يکبند مناسب مربوط به فورسماژور بايستي بين اتفاقاتي كه در
قرارداد بهعنوان فورس ماژور قيد ميگردد با ويژگيهاي كلي شرايط فورس ماژور در
يک قرارداد ،ارتباط مناسبي برقرار سازد كه حوادث مزبور طرفين قرارداد را از انجام
تعهداتشان باز ميدارد .در اين مقاله ،ضمن تفكيک قوه قهريه از عقيم شدن قرارداد ،به
بيان تعريف فورس ماژور و آثار آن در قراردادهاي نفتي اشاره كرديم و دريافتيم كه
موارد مزبور ممكن است از قرارداد به قراردادي ديگر متفاوت باشد.
برخي از قراردادهاي باالدستي نفت ،به بيان شروط كلي فورسماژور بسنده كرده و
تعيين مصاديق آن را به داور يا قاضي سپردهاند درحاليكه برخي ديگر از قراردادها
ليست موارد مربوط به فورس ماژور را در قرارداد پيشبيني نموده و حوادث خارج از آن
را فورس ماژور قلمداد نميكند .حوادثي كه ممكن است باعث بروز فورس ماژور گردد به
دو دسته عمده تقسيم ميشود؛ حوادثي كه ناشي از عوامل طبيعي ميباشد ،حوادثي كه
ناشي از فعل شخﺺ ثالث ميباشد مانند عمليات تروريستي.
در پايان به قراردادهاي بيع متقابل ايران و قراردادهاي جديد نفتي اشاره كرديم و
بيان داشتيم كه بر اساس قراردادهاي بيع متقابل و قراردادهاي جديد نفتي ،در صورت
بروز فورسماژور ،پيمانكار مستحق دريافت هزينههاي خود تا زمان فسخ قرارداد
ميباشد ،اما اين هزينه از عوايد حاصل از توليدات ميدان خواهد بود و پيمانكار بايستي
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تا زماني كه عمليات توسعه توسط شركت ملي نفت ايران يا پيمانكار ديگري به انجام
برسد صبر نمايد و نكته مهمتر اينكه بر اساس قراردادهاي جديد نفتي ايران ،تحريم
اقتصادي از مصاديق فورسماژور حذف گرديده است .همچنين بند فورسماژور در اين
قراردادها نيز جامع نبوده و به شيوهاي غيرفني تنظيم گرديده است .در قراردادهاي بيع
متقابل فورس ماژور به شرح زير تعريفشده و مصاديق مهم آن بيانشده است« :فورس
ماژور به اوضاعواحوال يا حوادثي اطالق ميشود كه خارج از كنترل متعارف شركت ملي
نفت ايران و يا پيمانكار بروز كرده و باعث ميشود كه اجراي قرارداد غيرممكن شده و يا
به تأخير افتد .فورس ماژور ازجمله شامل اعتصابات ،تشنجات كارگري ،حوادث
ماوراءالطبيعه ،حوادث غيرقابلاجتناب و جنگ (اعالمشده يا نشده) ميباشد .هرگاه عدم
اجرا يا كوتاهي در اجراي يكي از تعهدات مندرج در اين قرارداد ناشي از فورس ماژور
باشد ،طرف ديگر نميتواند عليه طرفي طرح دعوا كند كه به دليل فورس ماژور نتوانسته
به تعهدات خود عمل كند و اين كوتاهي يا عدم اجرا تا حدي كه متأثر از فورس ماژور
بوده ،نقض قرارداد تلقي نميشود».
و دريافتيم كه مطابق قرارداد جديد نفتي ايران ،طي دوره فورس ماژور ،هيچيک از
طرفين در قبال هرگونه زيان يا خسارت ناشي از عدم النفع ،در مقابل طرف ديگر
مسئوليتي نخواهند داشت؛ بااينحال هزينههايي كه براي جبران زيانهاي احتمالي
ناشي از فورس ماژور در اين دوره پرداخت ميشود ،به هزينههاي نفتي اضافهشده و در
دوره استهالک بازيافت خواهد شد .در صورت ادامه فورس ماژور و عدم رفع آن ظرف
مدت مشخﺺ ،طرفين ممكن است نسبت به خاتمه بخشيدن به قرارداد تصميمگيري
كنند.
همانگونه كه بيان شد هيچكدام از قراردادهاي ايران به نظريه فراستريشن و
غيرممكن شدن قرارداد اشاره اي نداشته و تنها از فورسماژور به عنوان عامل تعليق
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The effect of the two legal entities of force majeure and the impossibility
(frustration) of the contract is almost similar, and that is the impossibility of
fulfilling the obligation or contract. However, these two theories, although are
very similar in practice, have some differences that distinguish them from each
other; Initially, the question was what is the nature of the two institutions of
force majeure and the frustration of contracts in Iran and what is their position
in contracts and the Iranian oil and gas law system and by collecting materials
by means of the library method and using analytical research method
Descriptively, it was concluded that the two entities, although they have some
similarities, cannot be considered as one, and in reciprocal sales contracts in
Iran, a contractor who has resorted to coercion to receive his costs must wait by
the time of operation from the field. Iran's new oil contracts have also taken the
form of reciprocity agreements regarding coercion, with the exception that
international sanctions are not an example.
JEL Classification: K21, H48, K00.
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