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  چكيده
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اي ذيل عناوين و فصول متفاوتي المللي و منطقهشوند، در اسناد بينمي شمردهادها نيز قرارد
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  مقدمه
تجارت  ةعرصاجراي قراردادها و مبادالت مبتني بر خريدوفروش كاالها و خدمات در  رونددر 
ت طرفين قرارداد را با مانع  متعددي رخ دهد كه اجراي تعهداهاي ممكن است خطر،المللبين
 ةادامدر وقوع يا هيچ نقشي نيز بسا دو طرف قرارداد كه چه درحالي؛رو سازدا دشواري روبهي

 يا ، ناگهاني رو به فزوني گذاشتهها به صورت كامالًزجمله اينكه قيمتا ؛آن مانع نداشته باشند
 پس از بروز .1سخت و دشوار گرددتورم افزايش يابد، يا اجراي قرارداد با شرايط قبل بسيار 

 ةرابطشوند، وضعيت قرارداد و مي روروبهاين حوادث، اولين چالشي كه طرفين عقد با آن 
و چه  شدهله در اين راستا بار متعهد و متعهد ةعهد بر ي كه چه تكليفاستحقوقي طرفين آن 

كلي عقد با شرايط آيا به صورت  ؟ضمانت اجراهايي براي هر يك از طرفين قابل تصور است
وجود توان طرفين را متعهد به حفظ عقد دانست؟ اما با زمان انعقاد همچنان باقي است؟ آيا مي

از طرفين كه  گفتتوان چنين  كلي ميايراهكار حقوقي و به صورت قاعده ةارائ در مقام ،اين
را به نحو كامل به  احترام گذاشته و تعهدات خود ، استانجام شدهرود به توافقي كه انتظار مي

  .شوداد ميي 2 به لزوم وفاداري به قراردادها و مفاد آن،انجام برسانند كه از اين اصل يا قاعده
  از كييان كرد كه بيتوان چنين  مي،توضيح اجمالي اين اصل و تطور تاريخي آنبارة در
  و مبادالت در ارهاب ،ناخواسته اي رفته و خواسته شمار به3بازرگاني عرفي حقوق ميراث ترينمهم

  لزوم ةقاعدهايي به  استثنائات و محدوديت،با اين وصف .4يمهست آن شاهد الملليبين روابط
      اصل تغيير بنيادين ،هاوفاداري به قراردادها و مفاد آن وارد شده است كه يكي از آن

 اين ،المللبيناي از حقوق تجارت شدهاين اصل به عنوان بخش پذيرفته. است 5واحوالاوضاع
شرايط ناخواسته و اجباري باعث تغيير ثير أتدهد كه تعهدات قراردادي كه تحت اجازه را مي

                                                            
توان آن را به انواع موانع طبيعي همانند سيل و زلزله يا حتي صورت كلي ميستند و بهه گوناگون مصاديق اين موانع. 1

، موانع ناشي از بروز ] اشاره داشت)COVID-19( يعني ويروس كرونا ،هاترين آنتوان به مهم ميامروزه[هاي فراگير بيماري
            .. هاي كارگري و ها و اعتصاب ناشي از فعل دولتاي يا موانع فرقههايهاي مدني و نزاعها و ناآراميها و آشوبجنگ
؛ صفايي، 2المللي، بند  بيني ايراني اتاق بازرگانة كميت- I.C.C، 421 ة شمارةنشري: ك. بيشتر رةبراي مطالع. بندي كرددسته

 .502 :1393؛ شيروي، 410-420: 1386
2. Pacta sunt servanda 

 .800 :1394 رفيعي،: ك.ين اصل ر ادربارة بيشتر ةبراي مطالع
3. lex mercatoria 

 طوربه داوران ،ميالدي 1963مارچ سال  پانزدهم در ايران نفت ملي شركت عليه سافاير نفتي اختالف داوري ةپروند در. 4

  صريح
  مورد نيز الملليبين ايهديوان و هادادگاه توسط مداوم طوربه كه است حقوق اساسي اصول از اين قاعده يكي «:كه كردند اعالن
  اركان از كيي ،آن مفاد و قراردادها به وفاداري لزوم اصل. باشند احترام بايست موردمي قراردادي تعهدات كه گيردمي قرار اشاره
 :ك.ر بيشتر ةمطالع  براي.»است قراردادي ةرابط هر اصلي

Sapphire v. National lranian Oil Company award, Arbitral award, 1963. 
5. Rebus sic stantibus 
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 هارومن حقوق در ترپيش نوعياين اصل به.  به اجرا در نيايند،اندواحوال قرارداد شدهاوضاع در

 ينتخاب عملا :صورت كه يكي از نويسندگان بيان داشته استبدين ؛بود شده شناخته نيز
. باشدپذير توان از قدرت انتخاب استفاده كرد كه امكاناز اراده است و زماني مي برآمده

 برابر در «:است بوده معروف چنانكه. آور نخواهد بودالزامممكن ناتعهد به انجام امر بنابراين 

  .)Van Houtte, 1993: 105( 1»ندارد وجود تعهدي هيچ هاناممكن
  و لوكامن حقوقي نظام دكترين :داردكي از نويسندگان حقوقي بيان ميي زمينه همين در
  .كنندمي حمايت آن و مفاد قراردادها به وفاداري لزوم اصل از دقيق صورت به ،لوسيويل

  ترين استثنايمهم ،همه بااين2!آسمان به زمين بيايد اگر حتي ؛شوند حفظ بايستمي قراردادها
  ،3ماژورفورس كه به است واحوالاوضاع بنيادين تغيير  اصل،حقوقي منظا دو هر در قاعده اين

  . )Perillo, 1998: 111-113(است معروف  نيز  5 و معافيت از مسئوليت4تعهد شدن خنثي
الملل، الزم به  به اهميت معاذير قراردادي در تجارت بينتوجهيادشده و  ةمقدمبا عنايت به 

  با خصوصيات و نوع قرارداد و ويژگي خاص هرقراردادي اين نكته است كه معاذير  يادآوري
 گماني ب؛ زيراكنداي را طلب مي محتواي ويژه، اثر مستقيم دارد و بسته به هر قرارداد،صنعت

   سنگين و ةهزينيك قرارداد داراي طرفين متعدد و در قالب كنسرسيوم و يا قرارداد با 
تواند با يك قرارداد بيع ساده با تحويل ه كه نميفردي داشتهاي منحصربه ويژگي،مدتطوالني
 كه موضوع اصلي 6 به صورت خاص در قراردادهاي نفت و گازروازاين. يكسان باشد و فوري

زمان قرارداد از چند دهه نيز مدتگاهي  ازآنجاكه ،دهدپژوهش حاضر را به خود اختصاص مي
هنگفتي را  ةسرمايا و تجهيزات متنوع، هحضور و ورود افراد و شركت لحاظيافته و به  فزوني

گوي پاسخسازد، نيازمند معاذير قراردادي خاصي است كه بتواند مصروف خود مي نيز
 .)Talal Abdulla, 2011: 15-16( هاي طرفين آن باشدخواسته

   بر آن شديم تا با بررسي و ارزيابي چند نمونه از قراردادهاي نفتي سنتي و جديد،رو،ايناز
  ، در ابتدا با7ايالمللي و منطقهترين اسناد بينالعه و وارسي انتقادي و تطبيقي در مهمضمن مط

                                                            
1. There is no obligation to the impossible. 
2. Agreements must be kept though the heavens fall. 
3. Force majeure 
4. Frustration 
5. Exemption from liability 

  در بسياري از مواقع» نفت«، اصطالح يش روة پدر مقام بررسي حقوق نفت و گاز و قراردادهاي مرتبط با آن در مقال. 6
   همچنين منظور ما از قراردادهاي.اندكار رفتهبه اين دو اصطالح مترادف با يكديگر ،شده و به عبارتي» نفت و گاز«جايگزين 

دستي و يينهاي باالدستي و پا، تمام فعاليت1390 يك قانون نفت اصالحي ة مادشانزدهمنفت و گاز نيز با در نظر داشتن بند 
 .استهاي آن تجارت نفت و فرآورده

به جهت اينكه در المللي كاال  قراردادهاي بيع بيندربارة ، وين1980المللي كي از اين اسناد با عنوان كنوانسيون بيع بيني. 7
آور خواهد  آن الزامالمللي و در قالب روش تقنيني آنسيترال ارائه شده است، براي تمام امضاكنندگانقالب يك كنوانسيون بين
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 تفاوت معاذير قراردادي از شرط ثبات و ضرورت توافق به آن در قراردادهاي نفتي، در بيان
عملي تنظيم و درج شرط معاذير در قراردادهاي نفتي پرداخته و در بخش سوم  ةرويادامه به 

 ة يا محدودكنند از شناسايي انواع متفاوت تعابير مورد استفاده از شروط معافمقاله پس
 اعم از فسخ ، هر يكيمسئوليت در اين قراردادها و بيان تمايزها و تفاوت ضمانت اجراها

اتخاذي  ةرويپاسخ دهيم كه آيا  پرسشقرارداد، تعليق عقد يا تعديل و اصالح شروط، به اين 
  ها مطالعه و پژوهش درسال نتيجةاي كه المللي و منطقه اسناد بيندر اين قراردادها، با

 آيا معاذير قراردادي مورد استفاده ،باشد؟ به عبارتيميراستا همالملل است،  تجارت بينةعرص
هاي ، روشي مقبول و جامع خواستهاستماژور در اين قراردادها كه اغلب در قالب فورس

  يبيني هاردشيپ يا سختي انجام تعهد به عنوان شرط پيشا الزم است بايست هطرفين آن 
  ساخت؟  فراهمحيات قراردادي را  ةادام امكان ،ماژورمستقل و مجزا از فورس

  
تفاوت معاذير قراردادي با شرط ثبات و ضرورت درج آن در قراردادهاي . 1

  نفتي
. يت قلمداد كردترين منابع طبيعي براي بشرمندتوان يكي از ارزش نفت را ميگمانيب

نظر از ميزان اقتصادي تمام كشورها، صرف ةتوسعموجوديت و در دسترس بودن آن براي 
  مينأتراحتي قابل استنتاج است كه براي رو بهايناز.  ضروري استي امر،هايافتگي آنتوسعه

  هاي اكتشاف وبايست فعاليتحياتي، مي ةمادجهاني به اين  ة جامعافزايشنيازهاي رو به 
اين روند در  .)Myers & Soligo, 2000: 43( توسعه به نحو باثبات و آرامشي مستقر پيگيري شود

حاكم بر قرارداد، روابط طرفين دچار تغيير و تحول شده و از  ةدورقراردادها و در طي 
  زمان زيادنظر از مدتدر اين واقعيت را صرفثر ؤمترين عامل آيد كه مهموضعيت ثبات درمي

بسا تعارض المللي و چههاي نفتي بينتوان تفاوت منافع كشورهاي توليدكننده و شركتآن، مي
ترين منبع درآمدي  اصلي معموالً، اگر نگوييم تنها منبع، نفتزيرا دانست؛آن در بعضي مواقع 

منافع  ،به عبارتي .)Tilton & Landsberg, 1988: 2-11(است آن  ةتوليدكنندكشورهاي ر بيشت

                                                                                                                                            
منظور ايجاد قانون بيع مشترك در اروپا ارائه گرديد تا  قانون بيع مشترك اروپاست كه اين طرح به، ديگرةسند مورد مطالع. بود

 با اين تفاوت كه اين قانون ؛ يكسان نمايد، حتي بدون نياز به اصالح قوانين موجود،حقوق قراردادهاي ملي كشورهاي عضو را
المللي قابليت اعمال خواهد  در صورت اعالم رضايت و توافق صريح طرفين قرارداد بين و صرفاًرددا» اختياريماهيت «

و اصول حقوق قراردادهاي اروپا و ) يونيدورا(المللي  اعم از اصول قراردادهاي تجاري بين، ديگر اسناد مورد مطالعهاما. داشت
رغم همه و بهبااين. ها ندارد دولتةييد و ابراز ارادأم بوده و نيازي به ترنويس طرح مشترك مرجع به عنوان حقوق نُپيش

 يكديگرها را جدا از توان آنالمللي نمي حقوق تطبيقي قراردادهاي بينة متفاوت اين اسناد، امروزه در مطالعخاستگاهماهيت و 
 .)Jansen, 2010: 7( بررسي و ارزيابي كرد
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   از طريق افزايش درآمدهاي نفتي و اعمال حاكميت بر منابع ملي و1 نفتةتوليدكنندكشورهاي 
   نيز در صورت افزايش سهم سود خود از توليد و همچنين2الملليهاي نفتي بيننفع شركت

رو ايناز .)Bunter, 2002: 45-47( تعهد فراهم خواهد شد ةدورقرارداد در تمام يند افرثبات در 
گذار خارجي براي كاهش يا از بين بردن خطرات، المللي به عنوان سرمايهبينهاي نفتي شركت

  .اندنموده يادشده در قراردادهاي نفتي 3سعي در گنجاندن شرط ثبات
المللي گذاري بينگذاران خارجي از درج شرط ثبات در قراردادهاي سرمايههدف سرمايه

و ثابت بماند و  تغييربيمان انعقاد قرارداد اين است كه تعهدات ناشي از قوانين و مقررات در ز
دولت ميزبان امكان تغيير قوانين و مقررات موجود يا وضع قوانين و مقررات جديد در جهت 

)Waelde & Ndi, 1996: 219( برهم زدن تعادل اقتصادي قرارداد را نداشته باشد
با اين وصف و . 4

منافع  ظحفبراي انين و مقررات الزم ها در وضع قوبا نظر به شناسايي حق حاكميت دولت
ي از چشمگيرهاي ميزبان شمار ، دولتاستالملل شده در حقوق بينعمومي كه اصلي شناخته
اين امر تعادل اقتصادي زمان انعقاد قرارداد را ممكن است دهند كه مقررات خود را تغيير مي

اجراي آن، طرفين مجبور به انجام  ةاداممنظور حفظ پروژه و هم ريخته و در چنين موقعيتي بهبه
 ,Tijjani Mato(  تعديل و اصالح قرارداد خواهند بودبرايمجدد و اتخاذ تدابيري مناسب  ةمذاكر

كردن قانون و قرارداد در تمام مدت منجمد  هدف شرط ثبات كه ،ديگر سخنبه  .)35 :2012
تواند با ، نمياست آمده برداري از آن بدون در نظر گرفتن تغييرات به وجودجريان و بهره

 ,Adebayo( داشته باشد خوانيهمگذاري نفتي هاي عملي حاكم در قراردادهاي سرمايهواقعيت

  معاذير قراردادي كه به دنبال ايجاد انعطاف و پويايي در قرارداد بوده ورو اين از؛)192 :2018
   ضرورت تعديل درگذار خارجي را در صورت بروز تغيير وپذير و سرمايهكشور سرمايه
 سازدشده، به ميز مذاكره كشانده و تعادل قراردادي را بين ايشان فراهم ميشرايط توافق

)Berger, 2003: 1364; El Chiati, 1987: 99(، گذاريمورد توافق طرفين قراردادهاي سرمايه    

                                                            
1. Producing countries 
2. International Oil Companies 
3. Stabilization clause 

رود، اندراج شمار مي بارز قراردادهاي خصوصي بههايويژگي است كه اگرچه شرط ثبات در اجراي قرارداد از گفتنيالبته . 4
؛ ومي آن كشور شود حفظ منافع عمبرايگذاري تواند مانع قانونالملل نمياين شرط در قراردادهاي نفتي از منظر حقوق بين

 ،»ها بر منابع طبيعيمي دولتيحاكميت دا« عنوان با 1962 دسامبر 14متحد مورخ ملل سازمان1803 ةنام با نظر به قطعزيرا
 ملي كردن، مصادره برايهاي ملي، اقدامات كشورها ها بر منابع طبيعي و ثروتضمن به رسميت شناختن حق حاكميت دولت

 بيشتر در اين زمينه ةبراي مطالع (گذاران خارجي با رعايت شرايط مقرر تجويز شده استز سرمايهنمودن و سلب مالكيت ا
 .)63-46 :1390قنبري جهرمي، : ك.ر
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 تفاوت اين دو نهاد بهتوجه و  يادشده توضيحاتبا عنايت به  بنابراين،. گيردالمللي قرار ميبين
  1.گردداز يكديگر، معاذير قراردادي در اين پژوهش مطالعه مي

 دليل ديگر ضرورت درج معاذير در قراردادهاي نفتي اين است كه در افزون بر اين،
 قراردادهاي مشتمل بر اكتشاف و استخراج و توليد نفت، در زمان انعقاد قرارداد به جهت كشف

  مورد نياز و شرايط مخزن مبهم و ةسرماي ازجمله ميزان ،ري از مسائل بسيا، ميدان تجارينشدن
 برخورد كند كه به يگذار خارجي ممكن است به ميدان نفتي كوچكو سرمايهاست ناشناخته 

هنگفتي نياز دارد و حسب  ةسرماياندكي نياز دارد و يا ميدان و مخزن بزرگي بيابد كه  ةسرماي
گذاري بسيار زياد يا كم شود كه خارج از حد تصور  اين سرمايهدر ازايگذار مورد سود سرمايه

مجدد به عنوان يكي از معاذير قراردادي  ةمذاكررسد صورت به نظر ميدراين. طرفين باشد
  .)Alqurashi, 2005: 234(  ضرورت خواهد داشت، برقراري تعادل مالي و اقتصادي قراردادبراي
  

نفتي در تنظيم شروط مرتبط با معاذير گذاري قراردادهاي سرمايه ةروي. 2
  قراردادي

  نخست تابع توافق و شرايط مندرج در سند قراردادي ةوهلدانيم كه اجراي قرارداد در نيك مي
      در قرارداد اما ،كه در جريان اختالف بروز كردههايي  و در موارد و موضوعاستطرفين 

ها بايد به قانون يا مقررات حاكم نسبت به آنگيري  براي تصميمبيني نشده باشد، ضرورتاًپيش
آشنايي نا ازجمله ، كه اين امر ممكن است به داليلي)318 :1388نيكبخت، (د كرقرارداد مراجعه  بر

     طرفين عقد از قانون حاكم بر قرارداد يا حتي عدم امكان تعيين قانون حاكم، باعث بروز
رو ايناز. نشده را بسيار دشوار سازدبينيادث پيشمقابله با حو ةنحوهاي فراوان شده و ابهام
  نشده و جلوگيري ازبينيبا حوادث پيش رويارويياجتناب از سردرگمي و ابهام در فرض  براي
  هاي داوري در مقام انتخاب قانون حاكم كه ممكنمتفاوت ديوان گاه و اظهارنظرهاي هاتفسير

 طرفين درگير ،)238- 218 :1391شيروي، (اشد اصحاب دعوي نيز نب ةخواستوضوع گاه ماست هيچ
          شوند كه نسبت به يكي از انواع معاذير قراردادي مجاب ميدر قراردادهاي نفتي معموالً

  .ندكنتصريح در عقد توافق به
 ةنحوبارة رسد در به نظر مي،الملليبرخي از قراردادهاي اخير نفتي بين ةروي در تأملبا 

  در روش اول. استنهايت سه روش مختلف متداول در با معاذير، دو و يا تنظيم شروط مرتبط
  صورت است كه بدين،دهدكه تعداد محدودي از قراردادهاي نفتي را نيز به خود اختصاص مي

  حقوقي داخلي يام نظاكرده و تفسير و تبيين آن را به  بسنده »ماژورفورس« درج عبارت تنها به

                                                            
، كاستي به ايرادهاي قانوني و عملي وارده بر شرط ثبات سنتي و ضمن سعي در رفع اين التفاتبرخي از نويسندگان با . 1

 ).497: 1391شيروي، : ك. اين ديدگاه رةبراي مطالع (راستا با معاذير قرارادي استاند كه همتعريفي از اين شرط ارائه داده
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 الگوي. گويند نيز مي1»شروط ارجاع«ها اصطالح به آندر دهند كه المللي خاصي ارجاع ميبين
   براي اكتشاف،1998امتيازي كشور برزيل در سال  الگوي از 30 ةماداين شرط در بند يك از 

  طرفين تنها.. .« :استخراج و توليد نفت و گاز استفاده شده است كه به موجب آن مقرر گرديده
  ماژور موضوعباشند كه مانع طبيعي يا فورسردادي معاف ميدر صورتي از اجراي تعهد قرا

   است اين روش با وجود اينكه درگفتني .» قانون مدني برزيل محقق شود1058 ةماد
توان اجتناب ترين آن را ميقراردادهاي نفتي رواج چنداني ندارد، چند مزيت مهم دارد كه مهم

هماهنگي شرط . دانستمصاديق معاذير هاي احتمالي آينده در تشخيص انواع از اختالف
اگر چه اين . استهاي اين روش معاذير قراردادي با قانون حاكم بر قرارداد نيز از ديگر ويژگي

در قانون ملي آمده را مواردي خارج از آنچه  ةآزادان ممكن است فرصت انتخاب ،توافق ةنحو
  .)Firoozmand, 2006: 426( دكن از طرفين سلب ،است

كه گونه است  بدين،دگيرميدربر اي از قراردادهاي نفتي را دوم كه بخش عمدهدر روش 
از شرايطي را كه ستي فهرماژور، توصيف و تعريف كلي از فورس ئةاراطرفين قرارداد ضمن 

توان در قرارداد اين شرط را مي الگوي. كنند بيان مي،يابدماژور در آن شرايط تحقق ميفورس
شركت نفت قطر، اكسون موبيل و شركت گاز ن ميا 2002نعقادي در سال جوينت ونچر گازي ا

كرده  مقرر ،ماژور ذيل عنوان تعريف فورس12 ةماد دوم كه به موجب آن در بند يافتژاپن 
       سوزي، مانع طبيعي، انفجار، سيل، آتش )الف:  يعني،ماژور در اين قراردادفورس :است
آشوب، شورش، حمالت تروريستي و جنگ يا دشمني ) ؛ بلرزه يا ساير فجايع طبيعيزمين

 )ها و تظاهرات؛ د عمومي، ناآراميهاينزاع)  خواه جنگ اعالم شود يا خير؛ ج،عمومي
هر حادثه  )آالت و تجهيزات؛ وخرابي ماشين )اعتصاب، تعطيالت و ساير اختالالت كارگري؛ ه
 2 خارج از كنترل يك فرد متعارف باشد،ماژوريا شرايط ديگر در صورتي كه آن واقعه يا فورس

)Talal Abdulla, Op.cit: 12(.  
        اندراج شرط معاذير سبب  ةنحو اين ،نيز قابل استنباط استمل أي تاندككه با  چنانهم

شمول معاذير به حداقل  ةدامن بارةطرفين عقد در ةآينداختالفات احتمالي  ةدامنگردد تا مي
اي را كه به راحتي حادثهتوان بهشده، نميارائهست فهرثيلي بودن تم لحاظممكن برسد و به 

 به جهت ،با اين وصف. دكرآن حذف  ةمجموع از ذيل ،عنوان مصاديق تصريحي نيامده است

                                                            
1. Refrence clouses 

   ،Iran Petroleum Contract (IPC) قرارداد جديد نفتي ايران معروف به نيز است كه قراردادهاي بيع متقابل و گفتني. 2
  نويس قرارداد جديد نفتي كه در دسترس عموم پيشة از نسخ33 ةر بند يك مادد ، مثال؛ برايدكنن ميپيروياز همين شيوه 

 زير مصاديقي تمثيلي به شرح بيان به ،ده و در ادامهكرماژور اقدام  تعريفي از فورسةنسبت به ارائآغاز قرار گرفته است، در 
   :ك.رداد نفتي ايران ر استنادي از قراة مادةنويس و مطالعاي از پيش نسخهديدن براي .پرداخته است

http://icmstudy.ir/category/oil-gas-contracts-ipc, Last visited: 06 /01 /2021  
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   اعم از حوادث و،از قراردادها گونهماژور در اينمصاديق معرفي شده از فورسست فهرتنوع 
   و اختالالت كارگري و حوادث منتسب به فعلهاتصابها، اعها و آشوبفجايع طبيعي، جنگ

 حوادث مانند ، يك يا دو گروه از مصاديقو ازآنجاكه قراردادي ممكن است صرفاً 1دولت
ده و بدون اشاره به مصاديق ديگر در انتهاي قرارداد بيان كركارگري را هاي يا اعتصاب طبيعي

قيد شده را محدود » موارد مشابه« كه برخي  ختم شود،»و مواردي مشابه«ي مانند هايبه عبارت
  رو برخي از نويسندگانايناز ؛ماژور نه ديگر مصاديق فورس،هاي اعالمي بداننددر همان گروه
   تفصيلي و جزئي از مصاديق دريستفهرامكان تا حد اند تا در مقام تنظيم قرارداد پيشنهاد داده
  ماژور، بااعالمي از مصاديق فورس ستفهر پايان ها را ملحوظ نظر قرار داده يا درانواع گروه

 ،»اعالميت فهرسنظر از عدم مشابهت با و ديگر موارد خارج از كنترل صرف« مانندعباراتي 
  . )Firoozmand, Op.cit: 431( استفاده شود
   جايي است كه طرفين قرارداد،شود روش سومي كه بسيار اندك استفاده ميسرانجام،
  كنند كه غير از آن و ديگر تغييرات رامشخصي محدود ميست فهرور را به ماژمفهوم فورس
  .)Furmstone, 1995: 59( دهدپوشش نمي

  
  استفاده در قراردادهاي نفتي در مقايسه با انواع معاذير قراردادي مورد. 3

  المللياي و بيناسناد منطقه
معاذير بارة د نظر اين پژوهش دراي مهم مورالمللي و منطقهبا مالحظه و ارزيابي اسناد بين

متحد راجع به ملل متوجه اين مهم خواهيم شد كه غير از كنوانسيون سازمان،قراردادي
موارد رافع « ذيل عنوان 80 و 79 كه در مواد 2)1980(المللي كاال قراردادهاي بيع بين

ده بود، ساير كريني ب عدم امكان اجرا را پيش به معاذير قراردادي پرداخته و صرفا3ً»مسئوليت
نسبت به اعمال تفكيك بين موارد اسناد مورد مطالعه حسب مورد در فصول و مواد جداگانه 

  اصولتوضيح كه بدين. انددهكرعدم امكان اجرا و هاردشيپ يا سختي انجام تعهد اقدام 
  عدم را در فصل 7- 1- 7 ةمادماژور موضوع  فورس4)يونيدورا(المللي قراردادهاي تجاري بين

  دهكربيني  را در فصل اجراي تعهد پيش6-2- 1 ةماداجراي تعهد و سختي انجام تعهد موضوع 
  و قانون بيع 6نويس طرح مشترك مرجعسند پيش5اصول حقوق قراردادهاي اروپا،. است

                                                            
 .502 :1393شيروي، : ك. ر،ماژورشده از مصاديق فورسبندي ارائه انواع طبقهةبراي مالحظ. 1

2. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 
3. Exemptions 
4. Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT) 
5. Principles of European Contract Law (PECL) 

   به سختي انجام،»)شرايط(واحوال تغيير اوضاع« و ذيل عنوان 6.111 ةاصول حقوق قراردادهاي اروپا در فصل ششم و در ماد
 .پردازد به عدم امكان اجرا مي،» مانعةعذر موجه در نتيج« عنوان با  8.108 ةدر فصل هشتم در مادتعهد و 

6. Draft Common Frame of Reference (DCFR) 
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  مجزا و مستقل مورد صورتاستفاده و اين دو معاذير را به  شيوه نيز از همين 1مشترك اروپا
  توان چنين بيان داشت كه اگر اجراي تعهد دليل اعمال اين تفكيك را نيز مي.اندهاشاره قرار داد

  طور كلي معاف از مسئوليتنظر از اينكه بهصرف ؛ممكن باشد، آن تعهد انجام نخواهد شدنا
  رواگر اجراي تعهد با سختي روبه اماكاال باشد،  ةاعادباشد يا نياز به پرداخت خسارت مادي يا 

   اگرچه ممكن است ضمانت اجراي ديگري نيز ؛آن درنهايت اجراي تعهد است ةجنتيباشد، 
  سختي انجام تعهد را در فصل اجراي ،ديگر سخنبه  .)Perillo, 1998: 111( كار برده شودبه

  المللي كه معموالًاند تا با نظر به ماهيت قراردادهاي تجاري بيندهكربيني تعهدات پيش
  يك سختي متعارف نتواند سبب از بين رفتن مسئوليت تنهاند، هستقراردادهاي دشواري 

  ،مجدد و تعديل قرارداد ةمذاكرراهكارهايي همچون  ةارائكنندگان اين اسناد با شود و تنظيم
  . )Flechtner, 2011: 84( قراردادها دارند گونهسعي در اجراي اين 

  هاي نفتي موجود و در دسترسهاي زيادي كه در انواع قراردادبررسيرغم به ،با اين وصف
    و با ملحوظ نظر داشتن اين نكته كه شروط مرتبط با معاذير قراردادي به نحو انجام شد

  يمدريافت ،)McKendrick, 2005: 434( نگارش و تنظيم آن بستگي دارد شيوةاي به عمده
  ي از انواع معاذيرعمل اتكا به يكدر ،دهدتنظيم اغلب قراردادهاي نفتي رخ مي ةرويكه آنچه در 

   است كه به صورتگفتنيالبته . استماژور  شرط فورس،قراردادي و آن هم به نحو معمول
  ،، برخي از قراردادهاي نفتيدكرتوان آن را يك رويه تلقي نمي شكبي محدود و نادر كه بسيار

  زا بررسيدر دو بند مج پس از ايناند كه به هاردشيپ و سختي انجام تعهد نيز اشاره داشته
 .خواهد شد

  
  سختي انجام تعهد. 1.3
نظر از مثالي كه  بررسي سختي انجام تعهد يا هاردشيپ در قراردادهاي نفتي صرفمنظوربه

  ن شركت گاز انگيسميااند، به قرارداد  بدان پرداخته،اغلب نويسندگان ازجمله دكتر اشميتوف
  هفت و در مقام بحث از ةماد در  اشاره خواهد شد كه1982با شركت نفتي فيليپس در سال 

   :استده كرهاردشيپ چنين مقرر 
                                                                                                                                            

   و در1-110 ةدر ماد» تعهدات و حقوق مرتبط با آن«نويس طرح مشترك مرجع در فصل اول از كتاب سوم، ذيل عنوان پيش
   به سختي انجام تعهد يا هاردشيپ پرداخته و در،»واحوال يا خاتمه توسط دادگاه در شرايط تغيير اوضاعتغيير«مقام بحث از 

  عذر موجه به« و در مقام بحث از 3- 104 ةدر ماد» جبران خسارات ناشي از عدم اجرا« عنوان بافصل سوم از كتاب سوم و 
 . اجرا اشاره داردماژور و موارد عدم امكان به نحو ضمني به فورس،»سبب مانع

1. Common European Sales Law (CESL) 
   اول كه به بحث از قانون بيع مشترك اروپا اختصاص دارد، درةقانون بيع مشترك اروپا در فصل نهم از بخش چهارم از ضميم

   از89 ة دارد و در مادماژور و موارد عدم امكان اجرا اشاره به نحو ضمني به فورس،»عدم اجراي موجه« و ذيل عنوان 88 ةماد
 . به سختي انجام تعهد يا هاردشيپ پرداخته است،»واحوالتغيير اوضاع«همين فصل و در مقام بحث از 
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قراردادي، تغيير اساسي در شرايط  ةدوراگر در هر زمان يا هر مقطعي از  )الف
كه اين د كننامه بروز نمايد كه يكي از طرفين احساس مرتبط با اين توافق اقتصادي

   صورت طرفينشود، دراينفشار اقتصادي قابل مالحظه بر او مي تغيير باعث ورود
با يكديگر جلسه بگذارند تا ببينند ) درخواست هر يك از ايشان در صورت(بايست مي

تا وضعيت به صورت منصفانه براي ند كنها اعمال چه اصالح يا تعديلي در قيمت
روز  نوداگر طرفين ظرف مدت  )ب ؛فراهم گردد جبران يا كاهش وضعيت هاردشيپ

 ها به توافق نرسند، هر يك ازقيمت ، درخصوص تعديليتپس از چنين درخواس
مطرح نمايد كه وفق  تواند درخواست ارجاع موضوع به متخصصان راطرفين مي

هاي تعديل قيمت ايبرمتخصصان  )ج ؛شرايط معين در اين قرارداد تعيين خواهند شد
قيمت تعديل   اقدام خواهند نمود و هرگونهيادشدهاندراجي در عقد در راستاي اهداف 

 بازنگري قيمت كه توسط چنين سازوكارشده يا هرگونه تغيير در يا اصالح
بار ماه پس از تاريخي كه درخواست بررسي براي اولين تعيين شود، ششيمتخصصان

  1.االجرا خواهد بودشده، الزم ارائه
تنباط است  اين نكته قابل اس،بيني معاذيرشرط قراردادي مذكور در راستاي پيش ةمالحظبا 

 المللي در ابتدا نسبت به تعريف وضعيتي بپردازند كهاند همانند اسناد بيندهشيوككه طرفين 
  تغيير اساسي« به بيان معيار  صرفاً،نميااز اين  اما ،تحت آن شرايط محقق خواهد شد هاردشيپ

   اصول6- 111كرده و از اشاره به ديگر معيارهاي مندرج در مواد  بسنده» در شرايط اقتصادي
  نويس طرح پيش1- 110 ةماد نيز اصول حقوق قراردادهاي اروپا و 6- 2- 2يونيدورا و 

  كاهش«و » اجرا ةهزينافزايش  «همچون  قانون بيع مشترك اروپا89 ةمادمشترك مرجع و 
  توان چنين گفتمنظور توجيه اين اقدام مياند كه بهدهكرامتناع » ارزش دريافتي از اجراي تعهد

  منظوراشاره نشده، بيشتر بهها بداننامه المللي كه در اين توافقهاي مذكور در اسناد بينكه معيار
 درنتيجه، كه در اين قرارداد نفتي نيز اشاره گرديده و استتبيين تغيير اساسي شرايط قراردادي 

  ص اساسي تشخيمنظوربهالمللي نقد وارده بر اسناد بين اما. دكرتوان ايراد جدي بر آن وارد نمي
   و در ايناست مبهم و ناشناخته بودن تغيير در اين قرارداد نيز وجود داشته و اين امر همچنان

  ايجادشده بسيار ةحادث الزم است تا ،رسد براي اينكه تغيير اساسي رخ دهدراستا به نظر مي
  بودنديده غيرقابل تحمل باشد كه البته براي شناسايي اساسي شديد بوده و براي طرف زيان

 حادثه نيز بهتر است تشخيص دادگاه را حسب مورد در هر پرونده مالك عمل بدانيم
)Vogenauer & Kleinheisterkamp, 2009: 719(.  

                                                            
1. Agreement between the Phillips Petroleum (UK) Co Ltd and British Gas Corporation, 
1982, clause 7. 
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پوشي نبوده و عدم ذكر آن  نقد بزرگي كه در اين قرارداد نفتي قابل چشم،با اين وصف
  ي اركان اصلي تمام انواعهاي مختلف خواهد داشت، اين است كه يكت تفسير و برداشتيقابل

  بيني و خارج از كنترل بودنمعاذير به صورت عام و هاردشيپ به صورت خاص، غيرقابل پيش
   با نظر بهافزون بر اين،. وجه مورد اشاره قرار نگرفته استهيچحادثه است كه در اين فرض به

  گذار خارجيطوالني براي طرف سرمايه ةدورسودآوري فراوان قراردادهاي نفتي در طي 
  چنان كه در- هاي نفتي را هميشه اين احتمال وجود دارد كه ريسك ناشي از برخي از فعاليت

  دار باشد كه در اينگذار عهده شخص سرمايه-استقراردادهاي بيع متقابل ايران نيز رايج 
  المللي،فرض و در صورت پذيرش مسئوليت احتمال خطر ناشي از وقايع در تمام اسناد بين

   كه اين فرض نيز در اين قرارداد مغفول1گر معذوريت ناشي از هاردشيپ محقق نخواهد شددي
  .  مانده است

  قابل تذكر ديگر در قرارداد مورد بحث اين است كه با درخواست يكي از طرفين براي ةنكت
   جبران يا كاهش وضعيت هاردشيپ، طرف ديگر به نحومنظوربهها اصالح يا تعديل قيمت

  امري كه در اسناد موضوع بحث به نحو متفاوتي. دكنبايست در اين مذاكره شركت ور ميآالزام
 قراردادهاي اروپا و وقترين ايراد وارده به دو سند اصول حقدرواقع مهم. برگزار شده است

 ؛2استآوري آن  تحميل و الزام،تمسك به مذاكره و به عبارتي ةنحوبيع مشترك اروپا در  قانون
  با عدم تحميل و الزام به ،نويس طرح مشترك مرجع يعني پيش، سند ديگر اروپاييكهدرحالي

  نياز ضمانت اجراي تعديلده و آن را به عنوان پيشكرنوعي خود را از اين انتقاد رها مذاكره به
   تالش متعهد به نحو متعارف و براساسقرارداد توسط دادگاه قرار داده و صرفاً ةخاتميا 

 تعهد از طريق ةدهندشروط تشكيل ةمنصفان دستيابي به تعديل معقول و نيت، برايحسن
يكساني را  ة شيواما ،اصول يونيدورا نيز اگرچه با نگارشي متفاوت. مذاكره را الزم دانسته است

  واحوال و هاردشيپصورت كه در شرايط تغيير اوضاعبدين ؛نويس پذيرفته استمثابه پيشبه
   در صورت عدم دستيابي بهمجدد نموده و صرفاً ةمذاكر درخواست ديده را مستحقطرف زيان

  تنظيم ةنحودرواقع با اين . توافق در مدتي متعارف، حق توسل به دادگاه را به طرفين داده است
   اگرچه حق درخواست مذاكره در هر؛بيني نشده استسند نيز هيچ الزامي به مذاكره پيش

 Study Group on a European Civil Code and the Research( زماني براي طرفين وجود دارد

                                                            
 3 از قسمت »ج« اصول حقوق قراردادهاي اروپا، بند 6.111 ة ماد2 از قسمت »ج« اصول يونيدورا، بند 6- 2- 2 ة ماد»د« بند .1

  صراحت و با به، قانون بيع مشترك اروپا89 ة ماد3 از قسمت »ج« بند نيزنويس طرح مشترك مرجع و  پيش1-110 ةماد
واحوال چنان نباشد  تغيير اوضاعاند كه خطر در صورتي جاري دانسته طرفين به انجام مذاكره را صرفاًة وظيف،مضموني مشابه

 .ثير آن قرار گرفته، متعهد به تحمل آن بوده باشدأكه براساس قرارداد، طرفي كه تحت ت
 ، اصول حقوق قراردادهاي اروپا6- 111 ة از ماددوم همانند بند 88 ةقانون بيع مشترك اروپا در قسمت اخير بند اول از ماد. 2
 .ده است تا بتوانند قرارداد را تعديل كرده يا پايان بخشندكر را ملزم به مذاكره  طرفين قراردادي،رعايت شرايطي با
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Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group), 2009: 325(. البته دليل عدم اعتقاد به  
  ةعرصي تعديل قيمت نيز انتقادهاي وارده از سوي برخي از فعاالن براآور بودن مذاكره الزام

  ؛دانند سنگين و به نحو نامطلوبي پيچيده ميي را تعهد كه اين الزاماستالملل تجارت بين
  كند، در صورت الزام بهزيرا طلبكاري كه براساس اصل امانت و تعهد در يك قرارداد رفتار مي

  نوعي بااي كه در آن هيچ امتيازي براي وي متصور نيست، در وضعيتي دشوار و بهمذاكره
  م به مذاكره به صورت ضمني با تعهد وجوددرواقع الزا. تعارض منافع قرار خواهد گرفت

   يكي ازافزون بر اين، .)Ibid: 326( خواهد بود روروبهمسئوليت در صورت عدم مذاكره نيز 
   كهاست 1»نه سود و نه زيان ةقاعد«شده در جريان مذاكره براي تعديل قرارداد، قواعد شناخته

  مجدد سود ةمذاكريك از طرفين از د هيچ تعادل ابتدايي قرارداد بايد حفظ شده و نباي،طبق آن
سختي آور بودن مذاكره بهكه الزامدرحالي ؛)Horn, 1985: 28( برده يا مجبور به تحمل زيان شود
  تنها ايراد وارده در نه، قرارداد نفتي مورد بحث،همهبااين. با اين قاعده قابل جمع خواهد بود

  ،ستاي تعديل قيمت دارابرآوري مذاكره  الزامبارةسند اصول حقوق قراردادهاي اروپا را در
   سند مذكور كه براي طرفي كه از انجام مذاكره امتناع6- 111 ةمادبلكه برخالف قسمت ذيل 

   به مذاكرات پايان داده، ضمانت اجراي جبران،منصفانه ةمعاملنيت و نموده يا برخالف حسن
  ده كه همانند قانون بيعكربيني نيشضمانت اجرايي را پگاه ده است، هيچكرخسارت را مقرر 

  .درومي شماربهبزرگي براي اين قرارداد  خأل ،مشترك اروپا
 -سختي انجام تعهد – معاذير بارةنگارش اين قرارداد نفتي در ةنحوتوجهي كه از قابل ةنكت

  اي تعديل قرارداد ملزم نموده وبر به مذاكره آيد اين است كه طرفين را صرفاًدست ميبه
  صراحت در چهار مورد ازامري كه به ؛بحثي از خاتمه دادن به قرارداد نداشته استگاه يچه

  نهايت دادگاه يا مرجعدرمتفاوت مقرر شده و براي طرفين و  هايصورت به ،اسناد مورد اشاره
توافق از سوي  ةنحو توجيه اين منظوربه. بيني شده استداوري اختيار تعديل يا خاتمه پيش

   طرفين قرارداد با تكيه بر تعديل و عدم اشاره، اوالً:كردتوان به دو امر اشاره رارداد، ميطرفين ق
  ةقاعدالمللي صدرالذكر، در ابتدا و صدر ماده به قرارداد، اگرچه برخالف اسناد بين ةخاتمبه 
  ل،با تمركز و محدوديت طرفين به تعدياما اي نكرده است، آور بودن اجراي تعهد اشارهالزام

توجه  با ،ثانياًكند؛ مي برطرفرا  كاستيداشته و اين  توجهآوري قرارداد درواقع به ماهيت الزام
از سوي  فراوان ةهزين و صرف يگذار بلندمدت بودن سرمايهمانند ،به ماهيت قراردادهاي نفتي

  برايتواند طرفين نبوده و نميمطلوب  ةخواست گاهطرفين، فسخ و خاتمه دادن به توافق هيچ
 با ،قراردادي است ةرابط مناسب باشد و بديهي است تعديل كه در راستاي حفظ حيات هاآن

  . )Berger, 2003: 134(  خواهد داشتيبيشترتناسب اين قراردادها 
                                                            

1. no profit no loss 
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 ،اهميت خواهد بودداراي البته ابهام ديگري كه در قرارداد حاضر وجود دارد و اشاره به آن 
  آورثه و درخواست يكي از طرفين به مذاكره و با نظر به الزاماين است كه در صورت بروز حاد

   خواهد بود؟ يعني در دوران مذاكره،چگونهبودن آن، وضعيت قرارداد در طول مدت مذاكره 
امري كه به صراحت در بند د يا معلق خواهد شد؟ بايقرارداد با همان شرايط سابق ادامه مي

مجدد را داراي  ةمذاكربيني شده و صرف درخواست  اصول يونيدورا پيش6- 2-3 ةماداز دوم 
   هاردشيپ؛ زيراكند عدم اجراي تعهدات نميتعليقي ندانسته و استنادكننده به آن را مستحقِ اثر

 ،عالوه و بهاستيك نهاد استثنايي تلقي و اصل اوليه بر تداوم و اجراي تعهدات قراردادي 
   اعتقاد به تعليق و عدم اجرا تا قبل از اثبات،اندكردهكنندگان يونيدورا نيز بيان چنان كه تنظيم

  .شود روروبه طرف استنادكننده نيز ةاستفاد ممكن است با سوء،شرايط هاردشيپ
  مذكور از اصول ةماد اولصراحت بند  با وجود ،اي كه باز هم در اين قراردادالبته نكته

  بايست بهمجدد مي ةمذاكرواست  درخكه است  اين، مسكوت و مغفول باقي مانده،يونيدورا
 ،صورت در غير اين؛ زيراديده از شرايط سختي انجام تعهد مطرح شودمحض اطالع طرف زيان

  البته بديهي است كه زمان دقيق درخواست. نيت تلقي خواهد شداقدام شخص خارج از حسن
  وان تغيير ناگهانيتواحوال هر پرونده نيز بستگي خواهد داشت و نمي به اوضاع،تجديد مذاكره

  . با تغيير تدريجي را يكي دانست
  

  ماژور فورس.3. 2
  ةنحوتوان با  نفتي شايد با اين اعتقاد كه سختي انجام تعهد را نيز مييكنندگان قراردادهاتنظيم

  با وجود اين،. دكنناز اشاره به اين شرط امتناع مي، 1ماژور پوشش دادنگارش شرط فورس
  اندراج اين شرط و اجزاي ةنحواين ديدگاه و اطالع از  غلط بودنيا  درستاي ارزيابي بر

  ماژور در قراردادهاي نفتي به مرور زمان با رويكرد مثبت بهمتنوع آن و اينكه شرط فورس
رو بوده تنظيم آن نيز با تغيير و تحول روبه ةنحوبيني سختي انجام تعهد، در ضرورت پيش

  وتحليل اينل از قراردادهاي نفتي سنتي و جديد نسبت به تجزيهچند مثا بياناست، در ادامه با 
  ند، درهستدرواقع دو مثال اول كه از قراردادهاي قديمي نفتي نيز . موضوع اقدام خواهد شد

  توان با توسل به آن از ضمانت اجراهاييهيچ قالبي با هاردشيپ قابل جمع نبوده و نمي
  كنندگان قراردادهاي طوالني نفتي نيز بسياريممجدد كه با هدف غايي تنظ ةمذاكرهمچون 

                                                            
  ده نيز مطرح وكرالمللي كاال كه فقط به عدم امكان اجراي تعهد اشاره  كنوانسيون بيع بين79 ةالبته مشابه اين بحث ذيل ماد. 1

 ;Kessedjian, 2005: 641 :ك. رزمينه، بيشتر در اين ةبراي مطالع ( استموافق و مخالف زيادي ارائه شده هايديدگاه

Harry, 2011: 5 .( تواند بهماژور مي تنظيم فورسةكه نحوبر اين باورند البته برخي از نويسندگان حقوقي به صورت كلي  
 بيني برخورد شودموانع غيرقابل پيش و با انعطاف بيشتري با حوادث و نينجامد به تعليق و فسخ قرارداد نحوي باشد كه حتماً

)Peter, 1995: 235–236( .  
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 كه در قراردادهاي جديدتر نيز نمود يهاي بعددر مثال اما ؛مند گرديدخواني دارد، بهرههم
   قراردادهاي در توسيع عبارت،ماژوراعمال شرط فورس ةدامناند، طرفين عقد با تغيير يافته

  .شته باشدتري دا نتايج متفاوتمكن استاند كه مدهشيوك
 كه 1982قرارداد فروش گاز طبيعي بين شركت نفت كانادا و خريدار ژاپني در سال  )الف

  :داردماژور مقرر مي و ذيل عنوان فورس13 ةماددر 
نامه به نحو كامل يا جزئي از اجراي در صورتي كه هر يك از طرفين اين توافق

بايست در اسرع وقت  مي،شدتعهدات خود به شرح مندرج در اين قرارداد ناتوان با
ماژور از طريق تلكس يا تلگراف به طرف ديگر قرارداد، وضعيت پس از وقوع فورس

پس . زمان تخميني وجود آن را اطالع دهدماژور و مدتمشمول فورس ةحادثكامل 
ماژور قرار فورسثير أتاز اعالن اين وضعيت، تعهدات اين شخص تا حدي كه تحت 

ي تعهد پرداخت پول، در طي دوران تداوم هرگونه ناتواني ايجاد بگيرند، به استثنا
اي براي كاهش ماژور بايد تالش معقوالنهطرف مدعي فورس. شوندشده متوقف مي
نامه انجام ماژور بر عملكرد تعهدات خودش را براساس اين توافقاثرات اين فورس

خارج از  ةحادثيعني هر  ،ماژور مورد استفاده در اين قرارداداصطالح فورس. بدهد
  1 .... مانع طبيعي، جبر محيطي و :شودكنترل متعارف طرفين كه شامل موارد ذيل مي

انرژي  ةتوسع قرارداد مشاركت در توليد بين شركت ملي نفت و گاز ويتنام و شركت )ب
  :داردماژور چنين مقرر مي فورسبارة در17 ةماد كه در 1992ايتوچا از ژاپن در سال . سي

تعهدات هر يك از طرفين، غير از تعهد پرداخت پول، در طي مدت بروز 
نامه، به ميزان مربوط به اين توافق ةمرحلماژور معلق گرديده و مدت دوره يا فورس
ماژور از فورسثر أمتطرف . شودماژور وجود دارد، تمديد ميزماني كه فورسمدت
زان اثر و علت آن را به طرف بايست به محض اطالع از آن، تاريخ شروع و ميمي

الذكر، به حالت تعليق درآمده طرفي كه تعهدات وي به شرح فوق. ديگر اعالم نمايد
            و به نحو متعارف پس از برطرف شدن وضعيت است، الزم است سريعاً

ماژور، عمليات اجرايي سابق را از سر گرفته و مراتب را به آگاهي طرف مقابل فورس
  2.برساند

        و در قالب 13 ةماد در 2001در قرارداد جوينت ونچر راس گاز قطر در سال  )ج
  :ماژور مقرر شده استفورس

                                                            
1. Liquefied natural gas sales agreement between the Canadian Petroleum Company and 
Japanese buyers, 1982, clause 13. 
2. Production Sharing Contract between Vietnam National Oil and Gas Corporation of the 
Socialist Republic of Vietnam, Lasmo Vietnam Ltd & c Itochu Energy Development Co Ltd, 
1992, clause 17. 
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  بايست با ماژور، هر يك از طرفين ميمشمول فورس ةحادثدر شرايط بروز 
 توافقات و ساير اسناد مرتبط با قرارداد مجدداً ةكليدر مورد خير أتنيت و بدون حسن

مشمول آن خارج  ةحادثماژور در صورتي كه نامه فورسدر اين توافق. نمايندمذاكره 
عني مانع طبيعي، انفجارها، ي ،كنداز كنترل متعارف شخصي باشد كه به آن استناد مي

  . ...آتش سوزي و 
 و ذيل 22 ةماد كه در 2013ام غنا در سال .جي.قرارداد نفتي بين دولت غنا با شركت اي )د

  :داردماژور مقرر ميعنوان فورس
عدم اجراي هر يك از شروط و قيود قرارداد از سوي يكي از طرفين، غير از . 1

 يعني ،ماژورباشد كه عدم اجرا ناشي از فورسپرداخت وجه، در صورتي معذور مي
شده اعالم(ها  از قبيل اعتصابات، جنگ–ها نه محدود به آن- شامل مواردي همچون

الزم به ذكر است كه اگر حادثه به نحو متعارف قابل . باشد. ..، محاصره و )يا نشده
     كند الزم است تمام اقدامات و بيني باشد، طرفي كه به آن استناد ميپيش

از ثر أمتطرف . هاي معقول را براي اجراي تعهدات قراردادي انجام دهدجايگزين
 ة اعادةنحوهمچنين  اخطاري مبني بر وقوع حادثه و بايست فوراًماژور ميفورس

ماژور ناتوان از طرفي كه به جهت بروز فورس. 2 ؛شرايط متعارف را اطالع دهد
اجراي تعهدات شده است، الزم است تمام اقدامات متعارف براي از بين بردن 

انجام دهد و طرفين خير أتناتواني خود در اجراي تعهدات قراردادي را با حداقل 
ماژور مشمول فورس ةحادثمنظور كاهش آثار رف را بهالزم است تمام اقدامات متعا

هر نوع مدتي كه در اين قرارداد و در جريان تعهدات مقرر شده . 3 ؛انجام دهند
ماژور و مساوي با آن كه طرف مقابل را از اجراي است، در طي دوران وجود فورس

و مقررات دولت تواند اقدامات دولت غنا نمي. شودكند، تمديد ميتعهدات ناتوان مي
  1.ماژور قرار دهدو نهادهاي دولتي را مبنايي براي فورس

  اين قراردادها با يكديگر و ةمقايسها در مقام  و تدقيق در آنيادشدههاي در مثالمل أتبا 
 بيشتر طرفين ،اوالً :قابل تذكر خواهد بود زير نكاتي چند به شرح ،المللي مورد بحثاسناد بين

اند همانند اسناد دهشيوك مختلف هايبا الفاظ و عبارت - به استثناي مورد دوم -اين قراردادها 
صراحت نسبت به تعريف وضعيتي بپردازند كه تحت آن شرايط به آغاز در ،المللي مذكوربين

تعريف كلي  ةارائ براي اگرچه ،با اين وصف. ماژور محقق خواهد شدعدم امكان اجرا يا فورس
    بارة المللي درشده در تمامي اسناد بينمعيارهاي پذيرفتهاما  ،انددهكوشيماژور از فورس

 ,Barry( خارجي داشتن ةجنببيني بودن و  بودن، غيرقابل پيشناپذيراجتناب يعني ،ماژورفورس

 در قرارداد اخيرالذكر ، مثال؛ براياند مورد اشاره قرار ندادهجداگانهصراحت و را به )21 :1995

                                                            
1. Petroleum agreement between the government of the republic of Ghana and the AGM 
petroleum Ghana ltd, 2013. Clause 22.  
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و به نحو ضمني ده كرهاي تمثيلي اقدام ماژور با بيان برخي مثال ذكر عبارت فورس بهكه صرفاً
      توان گفت كه خارج از كنترل و  آيا مي،بيني بودن اشاره كرده استنيز به غيرقابل پيش

توان مي بودن نيز جزء معيارهاي ضمني مورد پذيرش ايشان است؟ و اينكه آيا ناپذيراجتناب
هاي مرتبط با خود متعهد و اشخاصي ازجمله كه خطرات ناشي از فعاليتد كرط چنين استنبا

مانع خارجي نبوده  گاههيچ مسئوليت ايشان را به عهده دارد نيز ،پيمانكاران فرعي وي كه متعهد
با نظر به اينكه معيارهاي مذكور  پرسش،و متعهد متحمل آن خواهد شد؟ در مقام پاسخ به اين 

 ژرمني به نحو يكسان و مشابه - هاي حقوقي تابع نظام رومينظام بيشترور در ماژ فورسبارةدر
توان اين پاسخ را براي نمي اما ،مثبت داد پاسخ، شايد بتوان استشناخته شده و مورد پذيرش 

طرفين قرارداد از دو نظام حقوقي متفاوت نيز مثبت دانست و بهتر است با تصريح به هر سه 
  . برانگيز رهايي بخشيدين را از تفسيرهاي مختلف و ابهاممعيار مورد بحث، طرف

    كنوانسيون بيع79 ةماد دوم عدم اشاره به قصور شخص ثالث كه در بند افزون بر اين،
 يكي از ايرادهاي اساسي اين ،بيني شده استالمللي كاال و در قالب شرايط چندگانه پيشبين

كه آيا اعضاي  پرسشاختالف ناشي از تفسير اين توانست از صراحت ميقراردادها بوده و به
كنند، شخص مختلف قراردادهاي نفتي كه در قالب كنسرسيوم نسبت به انعقاد عقد اقدام مي

 از نظر قراردادها كه دستعملي اين ةروي اگرچه .1دكنشوند يا خير، اجتناب ثالث محسوب مي
مالي قرارداد مين أتختلف در جريان هاي مبر بودن نياز به همكاري و مشاركت شركتسرمايه

توان  واحد تلقي شده و نمياي، درواقع مجموعهاست.. .و » شركت پروژه«در قالب تشكيل 
پيمانكاران كل و جزء را از يكديگر تفكيك نموده و قصور يكي از اعضاي كنسرسيوم را سبب 

  .)502 :1393شيروي، ( دكرمعافيت ديگر اعضا تلقي 
قرارداد جوينت ونچر راس گاز به جز –ديگر در اين قراردادها  ةاشار مثبت و قابل ةنكت

ماژور و فورس ةحادثطرف متعهد، به اخطار دال بر وقوع  ةوظيف اشاره به - 2001قطر در سال 
المللي نيز مورد اشاره قرار كه در مقام تفسير اسناد بينچنانهم. استشرايط آن به طرف مقابل 

 است؛منصفانه  ةمعاملنيت و كلي حسن ةقاعد درواقع اعمال ،خطارارسال اين اگرفته است، 
ابد يو اطمينان ده كربراي طرف ديگر ارسال ثري ؤمخطار كه اده است كرزيرا متعهد را موظف 

كه اخطار وجود مانع و اثر آن بر توانايي وي در اجراي قرارداد، در مدت متعارفي پس از اينكه 
رفت كه بداند، از سوي ميار ظانتا به نحو متعارف يدانسته  ميواحوال رانامبرده اين اوضاع

بايست به متعهدله شانس نظر از اينكه ميو اين اخطار صرف. متعهدله دريافت شده باشد
اجتناب از آثار عدم انجام تعهد از سوي متعهد را بدهد، بلكه الزم است به نحوي باشد كه 

                                                            
 را پيچيدگي ذاتي - اي ديگر اسناد منطقهنيز و - دليل عدم ذكر شخص ثالث در اصول يونيدورا ،دگانالبته برخي از نويسن. 1

  ).Brandon, 2013: 73: ك. بيشتر رةبراي مطالع (اندمرز تفكيك مسئوليت شخص ثالث از طرف اصلي قرارداد دانسته



  
 245  ... گذاري نفت و گاز با تأكيد بر مطالعه تطبيقي فورس ماژور و هاردشيپ در قراردادهاي سرمايه

يا ناقص انجام شده است، بتواند از حق خود خير أتا با متعهدله پس از اطالع از آن كه آيا اجر
با اين وصف و در مقام . )Rodrigo, 2011: 164( دكنمبني بر خاتمه دادن به قرارداد استفاده 

اي به ده و هيچ اشارهبسنده كر به ارسال اخطاريه تنها صرفاًمقايسه با اسناد، اين قراردادها نه
استفاده و تفاسير تواند اسباب سوء كه مي1اندله نداشتهوصول و دريافت آن از سوي متعهد

ه ضمانت گاه بالمللي مورد بحث، هيچضدونقيض مختلفي گردد، بلكه برخالف اسناد بين
خود خوديدرواقع آيا عدم ارسال اخطاريه به. انداجراي عدم ارسال اخطاريه نيز اشاره نكرده

را از سوي متعهد در پي داشته باشد يا .. .وتواند ضمانت اجراي پرداخت خسارت، فسخ مي
  .  نظر و طرح دعاوي متعدد خواهد شدبروز اختالف ةزمين ،خير؟ امري كه با سكوت قراردادي

 ةحادث اشاره به وضعيت تعليق قرارداد در طي دوران وجود ،اين قراردادها بيشترركن ديگر 
 مانع موقتي بارةلمللي مورد بحث درابا اسناد بين زمينه و در اين استماژور مشمول فورس

شاره نشده، وضعيت قرارداد در بدان اها نامهيك از اين توافق آنچه در هيچاست، امايكسان 
ها از مدت مقرر در قرارداد يا مانعي است كه مدت تعليق فعاليتمي يداصورت بروز مانع 

ممكن  فسخ از سوي طرفين عمالآيا قرارداد در اين فرض قابل فسخ است؟ آيا ا. دكنتجاوز 
اي كه در هر يك از وفصل اختالفات اعمال شود؟ نكتهبايست از طريق مرجع حلاست يا مي
 ،صريح در اين فروض ةاشاربيني شده و عدم المللي مورد بحث به نحو متفاوتي پيشاسناد بين

  .ستاز ديگر ايرادهاي اين قراردادها
ه دليل تمسك و اشاره به اين قراردادها در اين بند نيز مهم ديگر ك بسيار ةنكت افزون بر اين،

شده خواهد  محققماژورِها با وضعيت فورسنامهمقابله هر يك از توافق ةنحو بارة، درهست
 برخالف دو مثال ،روندشمار ميدر دو مثال اخير كه ازجمله قراردادهاي جديد نفتي نيز به. بود

        اند كه در طرفين عقد گذاشته ةعهد جديدي بر كنندگان قراردادها تعهداول، تنطيم
كه در مثال سوم و قرارداد جوينت ترتيب بدين ؛اي نداشته استهپيشينماژورهاي سنتي فورس

مشمول  ةحادثده است، در شرايط بروز ش منعقد 2001ونچر راس گاز قطر كه در سال 
توافقات  ةكلي بارةدرخير أتو بدون نيت كه با حسن ساخته استماژور، طرفين را مكلف فورس

صراحت يكي از ضمانت امري كه به ؛ندكن مذاكره و ساير اسناد مرتبط با قرارداد مجدداً
در مثال چهارم نيز در بند . استشده ذيل هاردشيپ يا سختي انجام تعهد بينياجراهاي پيش

 از بين بردن يا بارةو درتا با يكديگر مالقات كرده   استدهكر طرفين را ملزم ،22 ةماد دوم

                                                            
 اخطار كفايت نخواهد كرد و الزم است اخطاريه به  صرف ارسال،اي مورد بحثالمللي و منطقهيك از اسناد بيندر هيچ. 1

 اصول 7-1-7 ة ماد3المللي كاال، بند  كنوانسيون بيع بين79 ة ماد4بند : ك. بيشتر رةبراي مطالع (طرف مقابل واصل نيز شود
               1- 110 ة ماد5  قانون بيع مشترك اروپا و بند88 ة ماد3 اصول حقوق قراردادهاي اروپا، بند 8- 108 ة ماد3يونيدورا، بند 

 .)نويس طرح مشترك مرجعيش
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آور اگرچه به شرايط اعمال اين درخواست و الزام. ندكنتوافق  همماژور با كاهش آثار فورس
به  امانبودن و همچنين ضمانت اجراي عدم قبول اين درخواست اشاره نشده است، ا يبودن 

       تحول دركنندگان قراردادهاي نفتي نيز به مرور زمان متوجه ضرورترسد تنظيمنظر مي
دست  بديهي است تعليق و فسخ اين؛ زيرااندآن شده ةويژ قراردادها با نظر به ماهيت گونهاين

تواند بهترين راهكار باشد و  نمي،ها تالش و صرف سرمايه استسال نتيجةقراردادها كه 
ه يكي از مجدد ك ةمذاكراي برقراري توازن و تعادل قراردادي از طريق بررو الزم است ايناز

كنندگان اما اينكه آيا اقدام تنظيم. اي انديشيد چارهاست،شده در هاردشيپ بينياركان پيش
ماژور درست است بيني ضمانت اجراهاي هارشيپ ذيل عنوان فورسپيش قراردادهاي نفتي به

بيني شود، با ملحوظ نظر داشتن يا الزم است هر دو معاذير به نحو مجزا در قرارداد پيش
المللي كاال و  كنوانسيون بيع بين79 ةماد مشابه در بارةشده درنظرهاي شديد مطرحختالفا

شده المللي شناخته در جديدترين اسناد بينشدهانجامتفكيك در مل أت اجتناب از آن و با براي
در فصل اجراي تعهدات و عذر  كه عذر مرتبط با هاردشيپ را ايالمللي و منطقهبين ةعرصدر 
تواند اند، نميماژور را در فصل عدم اجراي تعهدات مورد بحث قرار دادهبط با فورسمرت

اند، كنندگان اين اسناد اشاره داشته همانگونه كه تنظيم؛ زيرااي مقبول و مورد پذيرش باشدرويه
 ؛باشد، آن تعهد انجام نشودممكن نااگر اجراي تعهد كه نظر است دليل اين تفكيك از اين 

طور كلي معاف از مسئوليت باشد يا نياز به پرداخت خسارت مادي يا ر از اينكه بهنظصرف
آن درنهايت اجراي تعهد  ةنتيجرو باشد، اگر اجراي تعهد با سختي روبهاما كاال باشد،  ةاعاد
با نظر  ،ديگر سخنبه . كار برده شود اگرچه ممكن است ضمانت اجراي ديگري نيز به؛است

 تنهااند ند، نخواستههست قراردادهاي دشواري الملل كه معموالًهاي تجارت بينبه ماهيت قرارداد
 ةارائكنندگان اين اسناد با يك سختي متعارف بتواند سبب از بين رفتن مسئوليت شود و تنظيم

 .قراردادها دارنددست  سعي در اجراي اين،مجدد و تعديل قرارداد ةمذاكرراهكارهايي همچون 
 تغيير موضوع ، مثالرايبا نظر به اركان متفاوت هر يك از اين معاذير كه ب افزون بر اين،

 تا بتوان براساس مقررات مرتبط با اين انجام شودهاردشيپ الزم است پس از انعقاد قرارداد 
 تفاوتي زمان تحقق حادثه و مانع هيچ ،ماژور فورسبارةكه دردرحالي ؛دكرعذر با آن برخورد 
توان ضمانت اجراي اين دو را بدون در نظر گرفتن اركان متفاوت نمي   ،در اجراي آن ندارد

 هايساز اختالفات و تفسيرتنهايي زمينه زيرا همين امر به؛هر يك، مورد استفاده قرار داد
تنظيم و نگارش اسناد مورد  ةنحونظر از موارد اشاره شده، اگر در قطع. متفاوت خواهد بود

 نحوه و زمان ارجاع بارة مشخص خواهد شد هر يك از معاذير در،دو تدقيق شومل أتبحث نيز 
 نادرستيوفصل اختالف نيز روش متفاوتي را در پيش گرفته است كه تمام اينها بر به مقام حل



  
 247  ... گذاري نفت و گاز با تأكيد بر مطالعه تطبيقي فورس ماژور و هاردشيپ در قراردادهاي سرمايه

و الزم است معاذير مورد بحث در هر يك از  رددا قراردادهاي نفت و گاز داللت كنوني ةروي
  .ندشوبيني جداگانه پيش ةادمقراردادها به نحو مستقل و در دو 

  
  نتيجه

 بر اصل لزوم وفاداري به قراردادها و يي استثنا،معاذير قرارداديد كه آيميبراز آنچه گذشت 
دو اثر متفاوت بر اجراي تعهدات قراردادي گذاشته و اين معاذير . شوند شناخته ميمفاد آن

با . سازندرو ميا با دشواري روبهشوند، يا اجراي آن رحسب مورد يا مانع از اجراي تعهد مي
اي نيز به نحو متفاوتي با اين معاذير برخورد المللي و منطقه هر يك از اسناد بين،اين وصف

 انتخاب صحيح هر يك از اين برايها اند كه الزم است با شناخت و ارزيابي اين تفاوتدهكر
  .دكر اقدام ،اسناد به عنوان قانون حاكم بر قرارداد

طرفين از آن و ويژگي نوع  ةخواستبا خصوصيات و نوع قرارداد، نياز و ر قراردادي معاذي
. كنداي را طلب مي محتواي ويژه، اثر مستقيم دارد و بسته به هر قرارداد،خاصي از صنعت

 زمان قرارداد مدتگاهي   موضوع مقاله كه و گازِبه صورت خاص در قراردادهاي نفتبنابراين 
 ،ها در قالب كنسرسيومحضور و ورود افراد و شركت لحاظفزوني يافته و به از چند دهه نيز 

 كه بتواند سازد، نيازمند معاذير قراردادي خاصي استهنگفتي را نيز مصروف خود مي ةسرماي
  .دكنحيات قرارداد را تضمين  ةادام

وجود  ظلحابه  اما ،گذاري نفتيدرج شرط ثبات در قراردادهاي سرمايهرغم بهازآنجاكه 
دهند كه با  از مقررات خود را تغيير ميچشمگيريهاي ميزبان شمار ، دولتهاكاستيبرخي 

، الزم است معاذير قراردادي كه به دنبال باشدميگذار خارجي در تعارض اهداف جذب سرمايه
گذار خارجي را در پذير و سرمايهايجاد انعطاف و پويايي در قرارداد بوده و كشور سرمايه

شده، به ميز مذاكره كشانده و تعادل رت بروز تغيير و ضرورت تعديل در شرايط توافقصو
  .بيني شود، در قراردادها پيشسازدقراردادي را بين ايشان فراهم مي

هاي خاص قراردادهاي نفتي كه ممكن است با انواع خطراتبه ويژگي توجه با وصف  
نخست  ةوهل اين نكته كه اجراي قرارداد در شود و با يادآوري روروبهفني، سياسي و مالي 

بيني شرط  و در صورت عدم پيشاستتابع توافق و شرايط مندرج در سند قراردادي طرفين 
معاذير در قرارداد، ممكن است سبب مراجعه به قانون حاكم و بروز برخي اختالفات شود، 

د كه نسبت به يكي از انواع شون مجاب ميطرفين درگير در قراردادهاي نفتي معموالً روازاين
برخي از قراردادهاي اخير  ةرويكه با نظر به ند كنمعاذير قراردادي به تصريح در عقد توافق 

نهايت سه روش مختلف درتنظيم شروط مرتبط با معاذير، دو و يا  ةنحو بارةالمللي درنفتي بين
  .استمتداول 
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يم كه آنچه در دريافتنفتي مورد مطالعه،  در انواع قراردادهاي شدهانجامهاي بررسي با وجود
عمل اتكا به يكي از انواع معاذير قراردادي و در ،دهدتنظيم اغلب قراردادهاي نفتي رخ مي ةروي

     محدود و نادر كهبسيار البته به صورت . استماژور  شرط فورس،آن هم به نحو معمول
پ نيز اشاره شده است كه با بررسي به هاردشي ،دكرتوان آن را يك رويه تلقي نمي گمانبي

كنندگان قراردادهاي نفتي نيز به مرور زمان متوجه  تنظيمهرچند  كهيمدريافت ،موردي هر يك
اتخاذي ايشان،  ة روياما ،اندآن شده ةويژ قراردادها با نظر به ماهيت گونهضرورت تحول در اين

ها مطالعه و سال نتيجةاي كه  و منطقهالمللييك از معاذير به نحو دقيق با اسناد بيندر هيچ
  الملل است، هماهنگ نبوده و الزم است ضمن كمك گرفتن ازتجارت بين ةعرصپژوهش در 

موجود، شرط هاردشيپ يا سختي انجام  هايكاستياي و رفع المللي و منطقهمقررات اسناد بين
حيات  ةادامتا امكان ند كنني بيماژور پيشمستقل و مجزا از فورسي تعهد را نيز به عنوان شرط

 فراهمساليان متمادي است،  پيوستةطرفين از صرف هزينه و تالش  ة اوليةخواستقراردادي كه 
  .گردد
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Abstract 
During the performance of Oil and Gas contracts, which are usually one of 
the longest investment contracts, there may be incidents in which the 
relations between the parties and the fulfillment of obligations, change and 
become unstable. In order to deal with the new situation, which may prevent 
the fulfillment of the obligation or make its performance difficult, various 
theories have been expressed, which we have examined under the heading of 
contractual excuses. Contractual excuses, which are also considered as an 
exception to the principle of the necessity of contracts, have been identified 
under different titles and chapters in international and regional instruments, 
and the effects and remedies of that will also differ on the contract. In this 
article, while emphasizing the difference between contractual excuses from 
the “stabilization clause” which is used in Oil and Gas contracts, by 
examining the practical procedure of arranging and inserting the excuses 
clauses in several examples of these contracts, the authors at first try to 
introduce the types of terms and after pointing out the defects of each one, 
they have mentioned the necessary cases of amending and changing these 
contracts in order to comply with international and regional instruments. 
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