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 105-81، صفحۀ 1399، پاییز و زمستان 2های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق قراردادها و فناوری

 دیتأک با ،(INDEMNITY) خسارت نجبرا ای تیمسئول رشیپذ شرط
  گاز و نفت صنعت یباالدست یقراردادها بر

 2دختسمیرا غالم 1نصراهلل ابراهیمی،سید

 21/9/1399تاریخ پذیرش:   22/7/1399تاریخ دریافت: 

 چكیده
 و نیپرخطرتر از یکی به را نفت صنعت اهایدر بستر و نیزم اعماق از نفت استحصال یدشوار

 سوی به هماره یباالدست یقراردادها نیطرف که ینحو به ،کرده لیتبد جهان عیصنا نیترنهیپرهز

 ای تیمسئول رشیپذ شرط همچون ،ریسك تخصیص یبرا گوناگونی راهکارهای از استفاده

 ۀعهد بر خسارات جبران ای مسئولیت مذکور، شرط در. شوندیم دادهسوق  ،خسارت جبران

شرط در  نیمداوم ا تکرار. کند تیریمد را آن بتواند تریمطلوب نحو به که ردیگمی قرار طرفی

 رانیا ینفت یباالدست دیجد یقراردادها ژهیوبه ،کشورها گاز و نفت یباالدست یقراردادها انواع

 لیتشک از قبل یامرحله»عادت  یریگشکل از یحاک توانیم را ،IPC یموسوم به قراردادها

 در یگام دیتردیدر صنعت نفت و گاز دانست که ب سكیر صیتخص ۀنیزم در «یعرف ۀقاعد

نگارش  ۀنحو در شتریب تعمق با اما. بود خواهد ندهیآ در نفت یعرف حقوق یریگشکل یراستا

 ۀباردر که افتیدر توانیم یحقوق شمندانیاند یهانوشته زین و یباالدست یاردادهاشرط در قر نیا

 درهم اصطالحات ریسا با آن ۀمحدود بعضاً و ندارد وجود یکل وفاق اصطالح نیا قیدق مفهوم

 نیا نیتدو در مهم نکات و آثار ت،یماه مفهوم، بررسی به مقاله این در ،نیبنابرا. است ختهیآم

 .است شده پرداخته شرط

 ت،یمسئول از برائت خسارت، ای تیمسئول رشیپذ شرط سك،یر صیتخص: یدیکل واژگان

 خسارت جبران گاز، و نفت یباالدست یقراردادها
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 مقدمه
مستلزم  و همراه بوده بسیار یدشواربا  همراهنفت از اعماق زمین و بستر دریاها  استحصال

 را بهاییگران تجهیزاتمتخصص و  نیروهای هرکدامکه  است یمتعدد هایفعالیتانجام 
 .(Sartain et al., 2013, p. 3) افزایدمی خسارت و حادثه وقوع احتمال بر و طلبدمی

است که در  شماریحضور اشخاص و تجهیزات بی ۀصحن نفتی میدان هر اوالً ،بنابراین
ممکن  ثانیاً ؛دارند قرار نفتی گوناگون هایالیتفع انجام از ناشی یخطرهاانواع  معرض

 پذیردانجام نمی یآسانبهها آن صاست عوامل متعددی سبب وقوع حادثه شوند که تشخی
(Makarov, 2019, p.1)از این  مصوننیز  زیستاشخاص ثالث و محیط کهنیا ضمن ؛

 نندیببانجام عملیات نفتی آسیب  ینح است ممکن وبود  دننخواهقبیل مخاطرات 
این است که در صورت وقوع  السؤ حال. (2 ص ،1395 ،یکشف دجعفریآقاس ،یمیابراه)

کلی، بایستی  ۀقاعد بنابربود؟  خواهد خسارتحادثه چه کسی مسئول و ملزم به جبران 
کلی  ۀقاعد این از گاز و نفت باالدستی قراردادهای طرفین اماکارفرما را مسئول دانست، 
 نظر به که اندنهاده کل پیمانکار دوش بر راجبران خسارت  یافاصله گرفته و مسئولیت 

در مدیریت و ممانعت از وقوع حادثه یا رفع آن دارد. این مهم از طریق  یبیشتر توانایی
 مهم ابزارهایاز  که گیردمی صورت خسارت جبران یا ولیتدرج شرط پذیرش مسئ

 گاهچیصنعت ه درواقع. (ibid, p. 1) رودیم شماربه ریسك تخصیص یبرا یقرارداد
 پرداخته یشیاندچاره به خود کهبل نمانده، قانون وضع منتظر شیخو مشکالت حل یبرا
 جبران ای تیمسئول رشیپذ شرط است. شدهقانونگذار  گامشیپموارد  یاریبس در و

 یقرارداد نیطرف یرفتار تجار ۀدییزا ،سكیر صیتخص یبرا یابزار ۀمنزلبه ،خسارت
 یلیتکم قانون حوزه نیا در لذا ،اندنشده وارد حوزه عمالً نیبوده و قانونگذاران در ا

 موجود مقررات اندکجست.  مددها آن از ابهام ای اجمال موارد در بتوان که ندارد وجود
 ،و همکاران پورمیابراه) شمول آن است ۀریدا ساختنمحدود یبرا صرفاً  زین نهیزم نیا در

 نفت صنعت خاص عادتآن را  توانیم که ،یشروط نیچنمدوام  تکرار. (2 ص ،1395
 تیماه درواقع. دهدیم كینزد یاندهیدر آ نفت یعرف حقوق یریگاز شکل دینو ،دینام

 زمان بودنیطوالن و نکال یهایگذارهیسرما لزوم ها،تیعدم قطع ،ینفت اتیعمل پرخطر
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 بر یبلکه الزام کند،ینم مطرح نهیگز كی صورتبه را یشرط نیچندرج  هاپروژه یاجرا
 اما،. دنیبرآ یقرارداد یهاسكیر صیتخص ای تیریمد یپ در تا نهدیم نیطرف دوش
 که بردیم سر به ابهام از یاهاله در اصطالح نیا یحقوق تایادب ،شد گفته که طورهمان

است.  شیخو فیحقوق و تکال صیدر تشخ یقرارداد نیطرف یآن سردرگم ۀجینت
نوشتار  نیا در ،هست زیکشور ما ن یباالدست یقراردادها شروطشرط از  نیا ازآنجاکه

 تیسپس ماه شود،یم انیبشروط مشابه  ریسا با نو ارتباط آ نییتعشرط  نیا مفهوم ابتدا
 برشمردهشروط  لیبق نیا نیتدو در مهم نکات و ردیگیم قرار یبررس موردآثار آن  و
 .شد خواهد هپرداخت IPC یشرط در قراردادها نیا حیتشر به تیدرنها. شودیم

 از آن زییتم و خسارت جبران یا مسئولیت پذیرش رطش مفهوم: نخست بخش
 مرتبط اصطالحات

 باارتباط آن  سپس شود،یم نییتعاصطالح  نیا قیدق مفهوم ابتدابخش،  نیا در
  .شد میخواه نییاصطالحات مشابه تب

 خسارت جبران ای تیمسئول رشیپذ شرط مفهوم: اول بند
جبران خسارت  ای تیمسئول رشیمفهوم شرط پذ درخصوصکه گفته شد،  طورهمان

ص  ،1382 زانلو،ی)ا شودیم ادی زین «تیمسئول ینیگزیجا قرارداد»که گاه از آن با عنوان 
 معنای بهبرخی دیگر  ،معنای جبران خسارت به را آن برخیوجود ندارد.  یوفاق (82

 . دانندیمبر هر دو معنی  مشتملدیگر  ایمسئولیت و دسته پذیرش

آن را  ۀریش ایعده. شوداین واژه توجه  ۀبهتر است ابتدا به ریش ،مطلب توضیح در
در  1بلك ال لغت فرهنگکه در  (18p.  ,2011, Garner) انددانسته ndemnisI یالتین ۀواژ

 یمعن دو که آمده ایو در پایان واژه 2توضیح آن آمده است: بدون صدمه، ضرر، خسارت
 ۀریش کهنظرند  نیا بر ایعده ،از سوی دیگر 3.گناهبی و ضرربی: شودمی افتیدراز آن 

 Damnumو  بردنازبین زدودن، معنیبهIn  است؛ In+Damnum یاصطالح التین ۀاین واژ

به  ،وجود دارد 4غرامت پرداخت اصل نام به اصلی نیز بیمه حقوق در. خسارت معنی به

                                                      
1  . Black Law Dictionary 
2.Without hurt, harm or damage 

3. harmless 

4. Principle of Indemnity 



 1399 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                         قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

84 

 گذاربیمه به هشدوارد خسارات معادل امتیغر حادثه، وقوع صورت در که یمعن نیا
 باز واژه این به تردیدبی که (Thomas & Wilson, 2005, p.33) شد خواهد پرداخت

 تحت پرداخت قابل مبلغ عنوانبه آن ازنیز  ال بلك لغت فرهنگ در کهنیا ضمن .گرددمی
این اصطالح به معنای جبران  کهاست  یاد شده است. بنابراین قدر متیقن این 1نامهبیمه

تببین اصطالح  در ،ال بلكلغت  فرهنگ در ،شد بیان که طورهمان اماخسارت خواهد بود. 
Indemnis شرط»اصطالح  نیهمچن. است رفته کاربه «گناهبی» و «ضرربی» معنای دو 

آن  حیکه در توض استفاده شده لغت فرهنگنیز به صراحت در این  2«مسئولیت پذیرش
 خسارت جبران یبرا متعهدله حق یکه به معنا خسارات رشیمقابل شرط پذ در»آمده: 
 تیمسئول بروز زمان در شدن مبرا یبرا متعهدله حق یمعنا به شرط نیا است، وارده
 دارد وجود حمایتی عنصر یك شرط دو هر در که شودیمالحظه م ،حال هر در 3.«است

(Makarov, 2019, p.2). اما کند،متعهدله را از امری محافظت می متعهدْ ،به عبارت دیگر 
 . باشد مسئولیت ای خسارت برابر در محافظت است ممکن هیعلبسته به متعلق

 و متعلق ذکر بدون ،مطلق صورت به ،تعهد اصل چنانچه کهاست  نیا السؤ حال
 درنظر رااز دو مفهوم  كیکدام دیشرط مبهم باشد، با میتنظ ۀنحو ای شود ذکر آن موضوع
  گرفت؟

 مفاداخذ به اطالق از  درخصوص حکمت مقدمات چنانچه که است نیا نظر كی
از  تیمشمول معاف را نفعیذ و کرد اطالق به اخذ توانیم ،باشد کامل یقرارداد الفاظ

فقط  ن،قیمت قدر به اکتفا اصل اساس بر دیباصورت  نیا ریدر غ ؛نمود ذکرشدهموارد  ۀیکل
 تیمسئول اصل رشیپذ یعنی تعهد حداقل هماکتفا کرد و آن مذکوراز تعهد  قنیبه قدر مت

 نسبت تیمسئول بدون ایثالث  یدعاو یهانهیهز تقبل بهراجع تعهدات به ودور بدون یول
 است سازگارتر زین متعهد نفع به رینظر با تفس نی. ابود خواهد خسارت پرداخت به
(King, 2019, 2). 

 جبران رشیذپ یمعنا به یامهیب یقراردادها همچون را اصطالح نیا یعرف مفهوم اگر
 یکشورها دیتول در مشارکت ینفت یالمللنیب یهاقرارداد درکه  طورهمان ،میبدان خسارت

                                                      
1  . Reimbursement, the benefit payable under an insurance policy 
2. Indemnity against liability 

3. As contrasted with indemnity against loss, which is an obligee’s right to compensation for a loss already 

sustained, it is an obligee’s right to indemnification at the time a liability arises. 
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 قدر به اکتفا اصل با ،است در معنای جبران خسارت در نظر گرفته شده 2و گابن 1سنگال
با  ،گفت دیبا پاسخ درمقدم است؟  كیکدام دید دیحال با ؛کندیم دایپ تعارض قنیمت

وجود  یلیاست که دل یدر موارد صرفاً اصل اعمال و است لیدل عرف کهنیتوجه به ا
 جبران یمعنا در را شرط نیا و دانست اصل بر مقدم را عرف دیبا لذاباشد،  نداشته

 رشیاز درج شرط پذ یمفهوم نیچن رشیپذ رسدیم نظربه .گرفت درنظر خسارت
 طورهمان رایزسازگارتر باشد.  زیصنعت نفت ن اتیجبران خسارت با مقتض ای تیمسئول

کوچك  هرچند یاحادثه و استکالن  اریحوزه بس نیا در هایگذارهیسرما شد، گفته که
ممانعت از بروز  منظوربهاست  بهتر ،حالهرهبهنگفت به بار آورد.  یاراتخس است ممکن

 .دیایب دو هر «خسارت جبران» و «تیمسئول رشیپذ» هیعلمتعلق با اصطالح نیااختالف 
 توانیم گونهنیا زیننفت و گاز را  یباالدست یدر قراردادها یشرط نیدرج چن لزوم

گوی که هر شخص باید پاسخ شده رفتهیپذاگرچه این اصل کلی در حقوق  :کرد هیتوج
 Indemnification & Duty to Defend) شدهها آن خساراتی باشد که باعث ایجاد

Subcommittee, 2014, p. 1)، اصول بامتفاوت  یپاسخ سكیر صیتخص اصول 
 طرف کدامدارد؟  سكیر یکنترل را بر رو نیشتریدارد. کدام شخص ب یمدن تیمسئول

 یمجر که مانکاریپ دیدتریب ؟(McKinney, 2015, p. 4)است  سكیمنبع ر نیترمحتمل
سنجش  یبرا یاریمع چیه و رددا ینقش نظارت صرفاً که کارفرما از شتریب رایبس است طرح
 .Macattram, 2019, p) است هاسكیر کنترل به قادر ندارد اریاخت در مانکاریپ یاجرا

4) . 

 مرتبط اصطالحات از خسارت جبران ای تیمسئول رشیپذشرط  زیدوم: تما بند
شرط مبرا کردن  یکی ؛شودیم استفاده شرط نیا کنار در زین گریددو اصطالح  عموماً

 .شودیم داده شرح لیذ در کهادعاها  برابر درتعهد به دفاع  یگرید و تیاز مسئول
  3مسئولیتاول: شرط برائت از  قسمت

                                                      
1. Article 4(5) of Senegal Production Sharing Contract provides that: The Contractor shall compensate and 

indemnify the State and any person in the event of damage that might be caused by Oil Operations … .  
2. Article 37(1) of Gabon Production Sharing Contract provides that: Contractor … will compensate and 

indemnify suitably the Third parties for any damage or loss that itself, its employees, its subcontractors and 

their employees may cause to their person, their goods or their rights in connection with the oil operations. 
It assumes the civil liability for any damage, loss or defect suffered by Third parties resulting from its errors, 

faults or negligence, … . 

3. Hold Harmless 
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 از یگرید شخص کردن مبرا: است آمده الحطاص نیا لیذ ال بلك لغت فرهنگ در
اصطالح  نیا کهنیا در 1.معامله از یناش یهاتیمسئول ریسا ایخسارات  ۀدربار ییگوپاسخ

 سندگانینو انیم ریخ ایجبران خسارت است  ای تیمسئول رشیمعادل اصطالح شرط پذ
 2ندگریکدیمشابه  کامالً اصطالح دو نیانظرند که  نیا بر یبعضاختالف نظر وجود دارد. 

(McNeely, 2015, p. 11)، مستلزم را تیبرائت از مسئول شرط گرید یبرخ کهیدرحال 
 یفیبه تعر توجه با .(Swank et al., 2014, p. 11) دداننیم زین تیمسئول برابر در تیحما
 تیدر برابر مسئول تیاصطالح مستلزم حما نیا ،است نموده ارائه ال بلك لغت فرهنگ که

شرط را  نیاگر ا رایز دارد؛ تفاوت زین تیمسئول رشیشرط پذ باصورت  نیا درکه  است
 ییاست که دعوا یآغاز تعهد متعهد از زمان ۀنقط م،یبدان تیمسئول برابر در تیحما یبه معن

بود. طبق آنچه در  واهدخ زین دفاع تعهد بر مشتمل عالوهبه شود، اقامه لهعهدمت هیعل
 درخصوص ییگومبرا کردن از پاسخ ۀفیآمده است، متعهد وظ ال بلك لغت فرهنگ

 رایاست، ز تیمسئول از قبل یامرحله ییگوپاسخ و دارد را هاتیمسئول گرید ایخسارات 
آغاز تعهد  ۀنقط ت،یمسئول رشیپذ شرط در اما. شودیم احراز دادگاه یبا رأ تیمسئول

احراز و اثبات شده و متعهد آن  لهمتعهد تیکه به حکم دادگاه مسئول است یمتعهد زمان
 وجود ندارد.  زیتعهد دفاع ن نکهیضمن ا. ردیپذیمرا 

 بهقراردادها  درشرط  نیاکه درج  نظرند نیا بر سندگانینو از یشمار ،یطرف از
 ای شد خسارت متحمل لهاگر متعهد لذادر برابر متعهد است.  لهمتعهد برائت یمعن

رجوع کند و  3متعهد به شرط نیا به استناد با تواندمی بعداً کرد، پرداخت را خسارات
 قرار پیگرد تحت متعهد اگر اما. ردیگ پسباز کرده پرداخت ای شده تحملرا که م یخسارت
 تواندنمی 4به دلیل وجود شرط برائت از مسئولیت ،باشد شده خسارت متحمل یا گرفته

 نظر به صحیح چندان گفته این اما .(Macattram, 2019, p. 5) کند رجوع متعهدله به
 درنظر کردنجبران یا بازپرداخت معنای در Indemnity5 استدالل این رد رایز ،رسدنمی

                                                      
1. To absolve another party from any responsibility for damage or other liability arising from the transaction 

2. Indemnity Against Liability 

3. Indemnity Clause 
4. Hold Harmless Clause 

به شرط پذیرش مسئولیت یا شرط را توان آن درستی میاما به شده،های متفاوتی ترجمه ایراندر ادیبات حقوقی اصطالح  این .5

 .کردپذیرش جبران خسارت تعریف 
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. شود لهتا مانع از رجوع متعهد به متعهد است کافی تنهاییبه خود که است شده گرفته
 است گرفته برعهده را تعهد این لهمتعهد در برابر متعهد ،شرط ایناساس درج  بر ،درواقع

 پرداخت است ممکن حال. بپردازد را آن از ناشی خسارات حادثه، وقوع صورت در که
 خسارات لهمتعهد ابتداانجام شود یا  متعهد سوی از مستقیم دیدهزیان به خسارات

 .(.ibid) کند رجوع متعهد به آن بازپرداخت برای سپس و بپردازدرا  دیدهزیان

 رشیپذ شرط از فراتر تیمسئول از مبراکردن شرط رسدیم نظربه کهآن جهینت
و  فارستاد شرکت یدعوا در یخوببه لهئمس نیا .است خسارت جبران ای تیمسئول

 نیتأم یکشت كی ،2002 یجوال 7 در: شودیم مالحظه (Farstad v Enviroco) روکوینوایا
 مالك. شد یسوزآتش دچارقرار داشت فارستاد  شرکت تیمالک تحت که ینفت دکل
 یبرا را روکوینوایاشرکت  زین آسکوداده بود و شرکت  اجاره 1آسکو را به شرکت آن یکشت
 سیئر ،آسکوکار گماشته بود. به دستور  هب عرشه یرو یهارتانک از یکردن برخ زیتم

 یکی ،نیح نیهم در. بود کرده روشنرا  موتورها گرید یااسکله به متیعز یبرا یکشت
 منجر یسوزآتش به که گشودرا  هارفلکهیاز ش یکی سهواً ،روکوینوایاکت از کارکنان شر

 روکوینوایا شرکت عوا کرد. اماد ۀاقام یانگارسهل علت به روکوینوایا هیعل یکشت مالك. دش
 یانگارسهل ۀجینت یسوزآتش که بود معتقدو  دانستیم مقصر زین را آسکو شرکت
 متقبل را خسارات از یقسمت 1940قانون  3(2) ۀماد طبق یستیبا آسکو و است مشترک

مسئول آن شناخته  که را یو خسارات هانهیهز یتمام یماده، اگر شخص نیا قطب 2.شود
 دیدرا بنابه صالح یاز خسارات پرداخت یبخش داشت خواهد حقکند،  پرداختشده 

 3.شودیمشناخته  مسئول قرارگرفتن گردیپ تحت درصورت کهکند  مطالبه یکس ازدادگاه 
 رشیپذ شرط» وجود علتبه  ،یانگاردر صورت سهل یحت ،کردیم ادعا آسکو شرکت اما

                                                      
1. Asco UK Limited 

2. Judgment-The Supreme Court, Farstad Supply AS (Appellant) v Enviroco Limited and Another 

(Respondents) (Scotland), available at: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0118-
judgment, last accessed 29. Oct. 2019 

 متن ماده مورد استناد به شرح ذیل است:   3
Where any person has paid any damages or expenses in which he has been found liable in any such action 
as aforesaid, he shall be entitled to recover from any other person who, if sued, might also have been held 

liable in respect of the loss or damage on which the action was founded, such contribution, if any, as the 

court may deem just.  

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0118-judgment
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2009-0118-judgment
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درج  یبه نفع و یکشت ۀاجار قرارداد 33(5) ۀمادکه در  1«تیمسئول از برائت و تیمسئول
  2.بود خواهد تیمسئول از مبراشده، 

است  یشخص همان آسکو که شرکت کند ثابت بتواند روکوینوایا شرکتاگر  ،نیبنابرا
ممکن است در قبال همان خسارات مسئول شناخته  گرفتن گردیپ تحت درصورتکه 

 را یاستدالل نیچن دادگاه اما .کند افتیدر را یپرداخت خسارات از یبخش تواندیم ،شود
ندارد،  یتیبرابر مالك مسئول در آسکوشرکت  ،یکشت ۀطبق قرارداد اجار ،یوقت رایز ؛کرد رد

 داشت نخواهد شرکت نیا از را خسارات از یبخش افتیدر استحقاق زین روکوینوایا شرکت
(ibid., p. 6). ۀاز قرارداد اجار یاطالعیب علت بهاستدالل را  نیا روکوینوایا شرکت اگرچه 

 شیخو تعهدات روکوینوایا شرکت یوقتبود  معتقد دادگاه اما دانست،یم ناعادالنه یکشت
 مفاد و وجود از ستیبایم ،هرساندیم انجام به آسکو شرکت با منعقده قرارداد بر بنا را

 بودهیم مطلع زین کردهیم اداره را کنندهاجاره و مالك انیم روابط که یکشت ۀاجار قرارداد
 .(ibid., p.7) است

 را آسکو شرکت ،یالدیم 1940قانون  33(5) ۀماد ایآ که است نیا لهئمس حال
 ازبرابر مالك  درشده،  جادیا یو یانگارسهل علتکه به  یسوزآتش آن خصوصدر

 تیظرف نیا Indemnify اصطالح که شده گفته پاسخ در ر؟یخ ای کندیم امستثن تیمسئول
 برو هم جبران خسارت را در تیمسئول هم ورود  کاربهگسترده  ییدارد که در معنا را
و  defend یهاواژه از استفاده م،یده قرار نظرآن را هم مد قیمض یاما اگر معنا .ردیگ

harmlesshold  به  تعهد 3یناریاورد یقاض نظرآن را گسترده کرده است. به  یمعناhold 

harmless به  واقعدر رایزفراتر از تعهد به بازپرداخت است،  یبس تیبرائت از مسئول ای
 hold و indemnifyمتون  یبرخ در کهنیا ضمن. است تیاز مسئول یاستثنا یمعنا

harmless آکسفوردلغت  فرهنگدوم  شیرایدر و ،مثال یبرا. اندکرده دایپ یکسانی یمعنا 

                                                      
1. Indemnify And hold harmless 

 متن ماده به شرح ذیل است:  2
… the owner shall defend, indemnify and hold harmless the charterer, its affiliates and customers from and 
against any and all claims, demands, liabilities, proceedings and causes of action resulting from loss or 

damage in relation to the vessel (including total loss) or property of the owner, including personal property 

of owner's personnel or of any one from whom the owner may be responsible on the vessel, irrespective of 
the cause of loss or damage, including where such loss or damage is caused by, or contributed to, by the 

negligence of the charterer, its affiliates or customers.  

3. Ordinary 
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 حفاظت،. 1: است شده گرفته درنظر indemnify یبرا یمعان نیا ،یالدیم 1989 چاپ
 تیدر برابر مسئول تیحما دادن،دستاز و ضرر و بیآس هرگونه از ساختنیبر ،تیحما
 و ضرر یبرا خسارت جبران. 2 .یاقدامات آت ای عیوقا و ،یآت ای گذشته یدعاو علتبه 
 کارهم به دو در کنار نیا زین ینفت یالمللنیب یدر اکثر قراردادها 1.شده متحمل یهانهیهز

 . اندرفته
  دفاع به تعهد: دوم قسمت

 پرداخت دسته كی: کرد میتقس دسته دو به توانیم را دفاع به مربوط تعهدات
 ۀو حضور در جلس لیانتخاب وک ندیفرا یگریو د لیوک ۀالزحمحق و دفاع یهانهیهز

جبران خسارت مشتمل  ای تیمسئول رشیشرط پذ ایکه آ است نیا سؤال حال. ... دادگاه و
که هدف از درج  یشد، در صورت گفتهبا توجه به آنچه  ر؟یخ ای هست زیبر تعهد دفاع ن

 نخواهد آن به مربوط یهانهیهز و دفاع تعهد بر مشتمل باشد، تیمسئول رشیپذ شرط نیا
 یهانهیهز توانیم رسدیم نظربه است، خسارت جبران شرط نیا از منظور اگر اما. بود

 کرد افتیاز خسارات وارده در یبخش عنوانهب زیرا ن لیوک ۀالوکالحق و دفاع
(Youngblood & Flocos, 2010, p. 29)، کایآمر یایفرنیکال التیا یقانون مدن چنانکه 
 سه هر است بهتر نیبنابرا. (Matthews, 2013, p. 22) شمردیم مجاز را یامر نیچن زین

 به دفاع به تعهد و خسارت جبران یا مسئولیت پذیرش مسئولیت، از کردن مبرا شرط
 . دیبه عمل آ یریجلوگ یاختالف گونههر بروز از تا شود درج قرارداد رد صراحت

 خسارت جبران ای تیمسئول رشیپذ شرط تیماه: دوم بخش

شروط ضمن قرارداد به عمل آمده است.  درخصوص یمتعدد یهایبندمیتقس تاکنون
 نیا در خسارت جبران ای تیلمسئو رشیپذ شرط گاهیجابخش  نیا در نیبنابرا
 .شد خواهد یبررس هایبندمیتقس

 وابسته و مستقل شروط: اول بند
 مثل ندارد، را یاصل قرارداد از انتزاع تیقابل که است یشرط وابسته شرطاز  منظور

 خود اتیح به یاصل قرارداد از جدا تواندیم عقد از مستقل شرط کهیدرحال. صفت شرط

                                                      
1. a) to preserve, protect, or keep free from, secure against (any hurt, harm, loss); to secure against legal 

responsibility for past or future actions or future actions or events; to give indemnity to. 

b) to compensate (a person etc) for loss suffered, expenses incurred.  
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 نیمذکور در ا یبندمیتقس ۀدیفا. (74 ص ،1394 ،یجمال) یداور شرط مانند دهد، ادامه
 زیتفاسخ گردد، شروط وابسته به آن ن ایباطل، فسخ  یعلت به یاصل قرارداد اگر کهاست 

 . گذاردینم مستقل شروط اتیحبر  یاثر کهآن حال شود،یمنحل م
جزو شروط وابسته  خسارت جبران ای تیمسئول رشیپذ شرط که استج نیا السؤ

 حالت خسارت جبران ای تیمسئول رشیپذ شرط گفت، دیبا پاسخ درمستقل؟  ایاست 
 صورت در اما شود،یباطل م یمعنا که در صورت بطالن قرارداد اصل نیدارد، بد ینینابیب

 . رسدینم انیبه پا لزوماً یقرارداد اصل ۀخاتم ای فسخ
شرط  خاتمه ای تفاسخ فسخ، موارد در چرا که است نیا رسدیم ذهن به که یسؤال

 توانیم یکل یبندمیتقس كی در گفت، دیبا پاسخ در کند؟ینم یرویپ یاز قرارداد اصل
 حیتصر لیدل به خواه هیاول تعهدات. داد قرار هیثانو و هیاول تعهدات ۀدست دو در را تعهدات

 طول در هیثانو تعهدات اما. ندیآیم وجودبه قرارداد انعقاد با قانون حکم به خواه ن،یطرف
 ضمانت تیماه و شوندیم ظاهر نینخست تعهدات نقض دنبال به و اندهیاول تعهدات

 . دارند ییاجرا
 شود،یم یتلق هیثانو تعهدات جزو زین خسارت جبران ای تیمسئول رشیپذ شرط

 تیمسئول نیا آن اثبات و خسارت وقوع صورت در که ردیپذیم متعهد شرط نیا یط رایز
 مورد جز)به یقرارداد اصل ۀبا خاتم علت، نی. به همکند جبران را آن ای ردیگ برعهده را

 زانلو،یا) ماندیم یباق همچنان شرط نیا(، زدیریم درهم را شرط نیا اساس که بطالن
  .(28 ص ،1382

 یضمن و مصرح شروطدوم:  بند
. شرط شود ذکر قرارداد قبول و جابیا نیب که است یشرط مصرح شرط از منظور

 که ینحو به ،است داشته مقرر یقرارداد درخصوص را آن عرف که است یشرط یضمن
 شرط .(40ـ41 ص ،1387 ،یدیشه) متعهدند آن به نیطرف زین قرارداد در ذکر بدون یحت
متن  ۀاز جمله شروط مصرح است که مشاهد خسارت جبران ای تیمسئول رشیپذ

 . کندیم اثبات را ما یادعا زیننفت و گاز  یدستباال یقراردادها
 شتریبدر  مذکور شرط بهکه  تیواقع نیبه ا توجهبا  :است نجایا سؤال حال
 استخراج نهیزم نیا در را یعرف توانیم ایآ ،شودیم اشارهنفت و گاز  یباالدست یقراردادها
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 نیا بودنیضمن به لئمورد اشاره قرار نگرفته، قا صراحتاً شرط نیا که یمورد در و کرد
نفت و  یباالدست یقراردادها شتریبشرط در  نیگفت، تکرار ا دیشرط بود؟ در پاسخ با

 رایز. شود عرف به لیتبد ندهیآ در دارد احتمال که است هیرو كی از یحاک صرفاًگاز 
شرط  نیا حیبه تصر یازیقرارداد ن نیشکل گرفته بود، طرف نهیزم نیدر ا یعرف واقعاً اگر

  .کرد ادی عادت عنوانبه آن از توانیم فقط یفعل طیدر شرا اما نداشتند. شیدر قرارداد خو
  یو الحاق یتبان شروطسوم:  بند

 با را قرارداد و کرده توافق آن بر قرارداد از شیپ نیطرف که است یشرط یتبان شرط
شرط  .شود یامتن قرارداد به آن اشاره در کهآنیب ،کنندیم منعقد آن به نسبت یذهن یبنا

قرار گرفته و بدان ملحق  نیاست که پس از انعقاد قرارداد مورد توافق طرف یشرط یالحاق
 . (41 ص ،همان) شودیم

قرار   نیمورد توافق طرف بعداً خسارت جبران ای تیمسئول رشیپذ شرط است ممکن
 رشیپذ شرط نیطرف که نشده دهید تاکنون اماملحق شود،  یبه قرارداد اصل و ردیگ

 قراردادبر اساس آن  و رندیگ درنظر ییبنا شرط عنوانبه را خسارت جبران ای تیمسئول
 . کنند میتنظ را یاصل

 یمدن قانون در مندرج شروطچهارم:  بند

. جهیشرط صفت، شرط فعل و شرط نت از نداعبارت یمدن قانون در مندرج شروط
 رد؟یگیجبران خسارت در کدام دسته قرار م ای تیمسئول رشیشرط پذ دید دیحال با

 آن دیبا باشد، متعهد یسو از تیمسئول رشیشرط، پذ نیاگر مقصود از ا رسدیم نظربه
 تیمسئول داشتن کهنیا حیتوض .(77ـ76 ص ،همان) معلق دانست ۀجینت شرط ینوع را

دو است.  نیا انیم تیسبب ۀرابط ودوج و بارانیورود ضرر، وقوع فعل ز ۀجینت یمدن
 جهیاست به شکل شرط نت عیعقد ب ۀجیرا که نت تیمالک مثالً توانیم کهچنانهم ،نیبنابرا

ذکر کرد. اما شرط جبران  جهیبه صورت شرط نت توانیم زیرا ن یمدن تیدرآورد، مسئول
دهد و در  رخ یگفته شده که اگر خسارت رایز ،از نوع شرط فعل دانست دیباخسارت را 

  .کند جبران را خسارت دیبادادگاه اثبات شود، متعهد 
 خسارت پرداخت به تعهد ایآ کهنیا نخست: شودیم مطرح گرید بحث دو نیبنابرا

تعهد را تعهد  نیاست که اگر ا نیبحث در ا ۀثمر جه؟ینت به تعهد ای است لهیوس به تعهد
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 و یکوتاه له متعهد که شودیمحکوم به نقض شرط م یمتعهد در صورت م،یبدان لهیبه وس
 که کند ثابت دیبامتعهد  م،یبدان جهیاما اگر آن را تعهد به نت ؛کند اثبات را یو ریتقص

 شیمقدور نبوده، نتوانسته تعهد خو یو یکه احتراز از آن برا یعامل خارج كی ۀواسطبه
 باشد، جهینت به تعهد نوع از خسارت جبران به تعهد که رسدیم نظربه. رساندرا به انجام 

 از ابد،ین تحقق امر نیا که یزمان تا و کند جبران را وارده خسارات رفتهیپذ متعهد رایز
 . شودینم یبر شیخو تعهد

 خسارت جبران به تعهد گفت دیبا ؟یآن ای است مستمر تعهد نیا کهنیا گرید ۀنکت
 یدر صورت بروز خسارت اگرچه شود،یم یبا انجام آن متعهد بر رایاست، ز یآن یتعهد

تعهدات  لیقب نیبه ا یبرخ رونیازاو تکرار خواهد شد.  دیتعهد تجد نیدوباره ا گر،ید
  .(14ـ13 ص ،1389 ،یلطف) اندگفته «افتهیاستمرار تعهدات»

 خسارت جبران ای تیمسئول رشیپذ شرط آثار: سوم بخش
 همراهبه ثالث اشخاص و نیطرف یبرا را یچه آثار قرارداد در شرط نیادرج  دید دیبا

 خواهد داشت. 
 نیبه طرف نسبت: اثر شرط اول بند

 دارد؟ آن نیطرف انیم روابط در یشرط چه اثر نیتوافق بر ا که میکنیم یبررس ابتدا
 شدنشناخته مسئول و لهمتعهد برائت سبب خودیخودبه شرط نیدرج ا کهنیا نخست
 ,Gallogly, 2007) دیآیم وجودبه معلق یحق لهمتعهد یبرا فقطبلکه  شود،ینم متعهد

اثبات آن  و در صورت وقوع خسارت ،کند تقاضا متعهد از تواندیم آن موجبکه به (13
خسارات آن را پرداخت کند.  ای ردیحادثه را بپذ تیمسئول نه،یزم نیدر ا یو اصدار رأ

اثبات آن در  و خسارت وقوع صورت در که ردیگیمعلق شکل م یتعهد زیمتعهد ن یبرا
 خسارت آن را بپردازد.  ای ردیبپذعمل را  تیمسئول ،یدادگاه و اصدار رأ

اگر  .دو شرط متفاوت است نیآغاز تعهد متعهد در هر کدام از ا ۀنقط کهنیا دوم
 ،تعهد متعهد زمانی است که دادگاهآغاز  ۀشرط جبران خسارت باشد، نقط نیمنظور از ا

 Indemnification & Duty to) کندیامر به پرداخت خسارت م ،یطی صدور حکم

Defend Subcommittee, 2014, p. 5) .تیمسئول رشیپذ شرط نیا از منظور اگر اما 
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متعهدله  تیمسئول یصدور حکم یاست که دادگاه ط یآغاز تعهد متعهد زمان ۀنقط باشد،
  .(Sartain et al., 2013, p. 3) کندیمرا احراز 

 یبه دعوا یدگیجدا از رس تیمسئول یبه دعوا یدگیرس اوالً داشت، توجه دیبا
دادگاه ممکن است خوانده را مسئول بشناسد، اما حکم به  اًیثان. است 1پرداخت خسارت

مسئول  کایآمر ۀمتحد االتیا ،ینفت یسکوها ۀپروند در کهچنان ؛پرداخت خسارت ندهد
ممکن است در دادگاه  حادثه شناخته شد، اما ورود خسارت احراز و اثبات نشد. ثالثاً

 مانند گیرد، برعهده دیگری فرد را خسارت پرداخت اماخوانده مسئول شناخته شود، 
 2مصر همچون گاز و نفت باالدستی قراردادهای برخی در که خسارتی جبران شرط

 اگرچه بود، خواهد خسارت پرداخت مسئول پیمانکار آن طی که شودمشاهده می
 .است مانده باقی کارفرما دوش بر همچنان خسارت بروز مسئولیت

 صدورباشد، در صورت  تیمسئول رشیبه پذ ملزم فقطاگر متعهد  که،نیا آخر مطلب
شرط پرداخت  اگر اما ؛بپردازد را خسارت دیبا لهمتعهد خسارت، پرداخت به حکم

 شود،یم یبر دهیدانیز برابر در لهمتعهد متعهد، یسو از پرداخت با ،باشد شده خسارت
 زانلو،یا) ندارد را لهحق رجوع به متعهد پرداخته آنچه افتیدر یبرا زیمتعهد ن کهنیا ضمن
 .(84 ص ،همان

 به اشخاص ثالث نسبتشرط  آثاردوم:  بند
پس  ،لهمتعهد و سازدینم محروم یاصل ونیمد به رجوع از را دهیدانیز قرارداد نیا

 .(83 ص ،همان زانلو،یا) کند رجوع متعهد به تواندیاز جبران خسارات شخص ثالث، م
 بودنینسب اصل طبق اما کند، استناد قرارداد نیا به تواندیم دهیدانیز چهاگر ،نیبنابرا

 .کنند استناد شرط نیادر برابر ثالث به  توانندینم نیطرف قراردادها،
چه از شرط پذیرش مسئولیت استفاده شود چه از شرط جبران خسارت،  ،حالبااین

 جلسات در حضور بنابراین. است دادگاه یسو از یصدور رأ آغاز تعهد متعهد زمان ۀنقط
 3لیبی قرارداد در آنچه مانند کارفرما قرار دارد، ۀعهد بر دفاع فرایند و وکیل انتخاب دادگاه،

                                                      
1. Quantum  
2. Article 15 of Egypt Production Sharing Contract provides that: CONTRACTOR shall entirely and solely 

be  responsible  in  law toward  third  parties  for  any  damage  caused  by  CONTRACTOR's Exploration  

operations  and shall indemnify the GOVERNMENT and/or EGAS against all damages for which they may 
be held liable on account of any such operations. 

3. Article 27(10) of Libya Production-Sharing provides that: First Party shall notify and consult with the 

Second Party as regards the conduct of any proceedings relating to any such claim, losses or damage… . 
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 ،گاز و نفت یباالدست یقراردادها برخی متن در شودمالحظه می رونیازاآمده است. 
جبران  2،تیمبرا کردن از مسئول اصطالحاز  1،کامرون مانند قرارداد مشارکت در تولید

 در حضور خسارت و تعهد به دفاع نیز استفاده شده تا بدین طریق تمامی فرایند پیگیری،
 پیمانکار قرار گیرد.  ۀعهد بر خسارت جبران و مسئولیت دعوا، از دفاع دادگاه،

 خسارت جبران یا مسئولیت پذیرش شرط تدوین مهم نكات: مچهار بخش
مورد  گیرند قرار نظر مد شروط قبیل این تدوین در باید که نکاتی ترینمهم ،بخش این در

 .گرفت خواهند قرار وتحلیلبررسی و تجزیه
 مسئولیتاول: مبنای  بند

موجبات اصل پذیرش مسئولیت  :است نیا شود بررسیباید  که یالهئمس نخستین
 از حاصل زیان و ضرر آیا ؟خطا از ناشی مسئولیت ای محض ای مطلق مسئولیت ست؟یچ

 و قصد عمدی اضرار نیز تحت شمول این شرط قرار خواهد گرفت؟  نیتءسو
 یشرط نیاگرچه نفس درج چن ،کشورها در این زمینه یکسان نیست ۀروی گفت باید

مشارکت در  ینفت یباالدست یالمللنیبدر قرارداد  مثالًدرآمده است.  عادتبه صورت 
بنابراین  ،3است مطلق مسئولیت جنس از پیمانکار مسئولیت شرقی تیمورکشور  دیتول

و  ینیباد) شودسببیت، سبب مسئولیت وی می ۀصرف ورود خسارت، بدون احراز رابط
 دیمشارکت در تول ینفت یباالدست یالمللنیبقرارداد  در اما. (22 ص ،1391 ،همکاران

بنابراین فقط در  ،مسئولیت پیمانکار از جنس مسئولیت محض است 4موزامبیكکشور 
 .(21 ص ،همان) شودقاهره از مسئولیت مبرا می ۀسببیت یا قو ۀصورت اثبات فقدان رابط

. است توجه انیشاعراق در این زمینه  کشور ینفت یباالدست یالمللنیب یهاقرارداد رویکرد

                                                      
1.  Article 8(6) of Cameron Production Sharing Agreement provides that: The Contractor shall bear all the 
direct and indirect consequences of civil liability it incurs due to any damages caused to third parties by it 

in the conduct of Petroleum Operations. As such it shall indemnify, defend and hold the STATE harmless 

against all third party claims. 
2Hold harmless 

3. Article 19(1) of Timor-Leste Model Production Sharing Contract provides that: The Contractor shall 

defend, indemnify and hold harmless against the Ministry by any third party directly or indirectly in respect 
of Petroleum Operations, and all costs, expenses and liabilities incurred by the Ministry as a consequence 

Thereof.   

4. Article 6(3)(a) of Mozambique Production Sharing Agreement (1998) provides that: The Contractor shall 
indemnify and hold the Government and ENH harmless from and against any and all claims instituted 

against the Government or ENH by third parties in respect of injury, loss or damage caused by the 

Contractor in the conduct of Petroleum Operations… 
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 ثالثخسارات وارده به اشخاص  ۀیکل مسئول مانکاریپ ،هاقرارداد این 24 ۀماد 2بند  طبق
پرداخت  یو به و محاسبه نهیهز نفت جزو حاصله یهانهیهز اماشناخته شده است. 

 ای مانکاریپ ۀعامدان رفتارءسو ای فاحش یانگارسهلاز  یناش یهانهیمگر هز ،شدخواهد 
 یاگونهشرط به نیبهتر است ا ،سندگانینو یبرخ نظربه  1.شانیا یفرع مانکارانیپ ای عامل

 یخسارات ناش مثل ندارند، یامهیب پوشش که باشد یخسارات ۀرندیربرگد که شود میتنظ
  .(Greenfield & Todesco, 2004, p. 97)از عمد 
 انفجار که 2010 سال در كیمکز جیخل در 2ماکاندو چاهانفجار  یپ درمثال،  یبرا

 ،ومیپترول شیتیبر هیعل یمتعدد یدعاو داشت، یپ در را 3ترانزاوشن شرکت یدکل حفار
 ،یدعاو نیا از یکی. (Smith, 2012, p. 10) شد مطرح ترانزاوشنو شرکت  ،چاه مالك
 یآلودگ از یناش خسارت جبران منظوربه شرکت دو نیا هیعل متحده االتیا دولت یدعوا

خوانده و  عنوانمتحده هر دو شرکت را به االتیدولت ا ،دعوا نیا در. بود ایدر در ینفت
طبق قرارداد  ،که کردیم ادعا ترانزاوشناما شرکت  ؛داد قرار دعوا طرف خسارات مسئول

 تیمسئول ای یدعاو گونههر درخصوصرا  یمتعهد است و ومیپترول شیتیبر ،یحفار
 شرکتاگر  یکند، حت تیحما ایسطح در ریدر ز اتیاز عمل یناش یمرتبط با آلودگ

 یانگارسهل ای یانگارسهل علتبه  یآلودگ ایباشد  سئولم مطلق طوربه ترانزاوشن
 رشیپذ شرط که بودنظر  نیا بر ومیپترول تشیتیبر شرکت. اما باشدشده  جادیا یفاحش و

. (ibid., pp. 18-19) ردیگینم بردر را فاحش یانگارسهل خسارت جبران ای تیمسئول
 ۀماد در .است بوده یقرارداد حفار 25(1و ) 24(2از تفاوت متن مواد ) یناش اختالف

 ضرر دعوا، طرح خسارت، گونههر تیمسئول ومیپترول شیتیبر شرکتقرارداد،  نیا 24(2)
 مبراخصوص  نیدر ا را ترانزاوشنو شرکت  رفتهیپذ یرا در رابطه با آلودگ ...و انیز و

                                                      
1. …Contractor shall indemnify and hold ROC harmless against all and any claims, actions, demands and 

proceedings made by third parties arising out of any loss or damage, resulting from an act or omission of 
Contractor and/or Operator or their Sub-Contractors in their conduct of Petroleum Operations. All costs 

incurred by contractor to indemnify and hold ROC harmless as aforesaid shall be considered as Petroleum 

Costs except in the case of Gross Negligence or Wilful Misconduct on the part of the Contractor and/or 
Operator or their Sub-Contractors. 

2. Macondo 

3. Transocean 
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 یانگارسهل ایاز خطا  یناش ...و انیز و ضرر ،یدعاو خسارات، نیا اگر یحت ،بود ساخته
  1.باشد ترانزاوشنشرکت 
جبران  ای تیمسئول رشیکه تعهد پذ بود آمده یحفار قرارداد 25(1) ۀماد متن در اما

 همچنان باشد، کرده زین فاحش یانگارکه فرد سهل یدر موارد یحت ،نیخسارت طرف
 گنجاندننکه  کردیادعا م یفن یاستداللبر  هیبا تک ومیپترول شیتیبر شرکت 2.پابرجاست

 که معناست نیبد قرارداد 24(2) ۀماد در ساده یانگارسهل مقابل در فاحش یانگارسهل
 . دهدینم پوششرا  24(2) ۀماد 25(1) ۀماد

 25(1) ۀماد زبان محدودکردن یبرا واژه كیداشت که از قلم انداختن  انیب دادگاه اما
 مواد گرید در قرارداد 25(1) ۀماد بر وارد خاص یهاتیمحدود رایز ست،ین یکاف قرارداد
دادگاه کل  یاجهینت نیچنبه  یابیدستکه در  است روشن .انددرج شده صراحتاً قرارداد

 با ن،یبنابرا .(ibid., pp. 20-21) است گرفته نظر در کپارچهی یامجموعهقرارداد را 
دادگاه اعالم کرد که  ،یقرارداد حفار سینوشیپ مذاکرات و ۀسابق درنظرگرفتن

 یکسانی یزنچانه ۀتجرب و تبحر از دو هر ترانزاوشنو  ومیپترول شیتیبر یهاشرکت
 آنچه به دیباو  اندمتخصص و باتجربه ییهاشرکت کهنیو هر دو بر ا اندبوده برخوردار

 شیتیبر شرکتاستدالل  نی. بنابراانداشتهاصرار د باشند داشته کامل یآگاه دهندیم انجام
 .نشد رفتهیپذ ومیپترول

                                                      
 استنادی به شرح ذیل است:  ۀماد متن .1

Operator [BP] shall assume full responsibility for and shall protect, release, defend, indemnify, and hold 

[Transocean] harmless from and against any loss, damage, expense, claim, fine, penalty, demand, or 

liability for pollution or contamination, including control and removal thereof, arising out of or connected 
with the operations under this contract hereunder and not assumed by [Transocean] in article 24.1 above, 

without regard for negligence of any party or parties and specifically without regard for whether the 

pollution or contamination is caused in whole or in part by the negligence or fault of [Transocean]. 
 استنادی به شرح ذیل است:  ۀماد . متن2

…, The parties intend and agree that the phrase “shall protect, release, defend, indemnify, and 
hold harmless the indemnified party or parties from and against any and all claims, demands, 
causes of action, damages, costs, expenses (including reasonable attorney's fees), judgments 
and awards of any kind or character, without limit and without regard to the cause or causes 
thereof, including preexisting conditions, whether such conditions be patent or latent, the 
unseaworthiness of any vessel or vessels (including the drilling unit), breach of representation or 
warranty, expressed or implied, breach of contract, strict liability, tort, or the negligence of any 
person or persons, including that of the indemnified party, whether such negligence be sole, joint 
or concurrent, active, passive or gross or any other theory of legal liability and without regard to 
whether the claim against the indemnitee is the result of an indemnification agreement with a third 
party. 
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 قراردادْ  24(2) ۀماد اگر یحت که بود نیا ومیپترول شیتیبر شرکت گرید استدالل
خالف نظم  رایزبود،  اثریب همچنان داد،یم پوشش زیفاحش را ن یانگارسهل بحث
 زیتما یدولت یاشخاص ثالث و دعاو یدعاو انیدادگاه م ،خصوص نیا دراست.  یعموم

 یانگارسهل موارد در خسارت جبران ای تیلمسئو رشیشرط پذ که قائل شد و اعالم کرد
 هیتنب صدد در که یدولت یدعاو به و ردیگیم دربر را ثالث اشخاص یدعاو فقط احشف

 .(ibid., p. 22) ابدیینم یهستند تسر یفرد خاط
 خسارات ۀمحدوددوم:  بند

خسارات  ۀمحدود تعیین داد، قرار نظر مدشرط  نیا نیتدو در دیباکه  یگرید ۀنکت
 :بدان توجه شود دیاست که از چند جهت با 1پرداختقابل

 وارده خسارات طفق آیا است؟ مواردی چه شاملخسارات  ۀمحدود کهاین نخست
 زیستمحیط به آسیب و جانی خسارات بر مشتمل برآنعالوه یا گیردمی دربر را اموال به
 تخسارا بهاین خسارات  برزیل کشور ینفت یباالدست یازیامت در قرارداد مثالً شود؟می نیز

 3بیاینام دیتول در مشارکت اما در قرارداد 2،شده محدود زیستمحیط و اموال به وارده
 نیا در و ستین کسانی هیرو ن،یبنابرا .است گرفته دربر را مالی و جانی خسارات
 .بود ینفت یقراردادها نیطرف انیم در عادت وجود به قائل توانینم خصوص
مکلف به پرداخت  ،مستقیم خسارات پرداخت برعالوه ،متعهد ایآ کهنیا دوم
 فقطاست که متعهد  نیبر ا اصل ؟هستنیز  النفععدم و دیبع ،یتبع م،یمستقریغ خسارات

 اگر نیبنابرا. است ینیبشیپقابل یو یبرا که است میمستق خسارات پرداخت مسئول
 نیا ۀاز جمل .در قرارداد ذکر شود دیباباشد  زیخسارات ن ریپرداخت سا خواهان لهمتعهد

 ای درآمد رفتندستاز و محصول دادنازدست د،یتول دادنازدست به توانیخسارات م
 دیتول یبرا عراق یخدمات قرارداد در. (Makarov, 2019, p. 3-4) کرد اشاره سود

 مسئول شرایطی هیچ تحتصراحت درج شده است که پیمانکار  به ینفت یهادانیم
                                                      

ه محدود خسارات قراردادی یا غیرقراردادی باشد که در این مقال ۀکه این شرط ممکن است دربرگیرندز اهمیت اینئحا ۀنکت. 1

 به خسارات غیرقراردادی شده است.
2. Article 21(5) of Brazil Concession Agreement (2008) provides that: …, the Concessionaire shall assume  

full and objective responsibility, for all damages and losses to the environment and third parties 

3. Article 17(1)(d) Namibia Production Sharing Agreement (1998) provides that: any claim for which the 
Government may be liable relating to the loss of property or damage suffered or bodily injury suffered by 

any third party in the course of or as a result of Petroleum Operations in so far as the Company is liable to 

indemnify the Government 
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 کایآمر و انگلستان در 1.بود نخواهد سود یا تولید دادنازدست مانند مستقیمغیر خسارات
 لزوماً  میرمستقیغ خسارات حذف نیبنابراشود،  یتلق میمستق انیممکن است ز النفععدم

 وجود یاساس ییدهایترد آن ۀدربار رانیاما در ا ود،ب نخواهد النفععدم حذف یبه معن
و  یمیابراه) باشند حیصر کامالً  یقرارداد شروط نهیزم نیاست در ا الزم نیبنابرا ؛دارد

 .(383 ص ،1397 ،همکاران

خیر؟ باید  یا هستپیمانکار ملزم به پرداخت خسارات تنبیهی نیز  آیا کهنیا سوم
 تنبیه و بازدارندگی است. معموالً تنبیهی خسارات درخصوص یرأ اصداردانست هدف از 
 گیردکسی قرار  ۀعهد بر تیدرنهاکه پرداخت خسارات تنبیهی  خواهدنظم عمومی می

پرداخت خسارات  ۀدربرگیرند نباید اصوالً شرط این بنابراین. است خطا واقعی مسئول که
 Quay) نشود تلقی عمومی نظم جزو تنبیهی خسارات به یأر کهاین مگر ،باشد تنبیهی

& Luker, 1998, pp. 375-376). ۀدر پروند ،مثال یبرا United States v. BP 

Exploration & Prod. Inc. دینبا ومیپترول شیتیبر شرکتکه  بود هکرد مقرر دادگاه 
 یقاض. کند مبرا یمدن یهامجازات ای یهیپرداخت خسارات تنب از را ترانزاوشن شرکت

 به یقرارداد شروط اساس بر یهیتنب یاگر بار جبران خسارات که داشت انیب 2ریبارب
 خواهد میعق یخاط فرد مجازات و یعموم نظم حفظ هدف شود، منتقل گرید یشخص

 یمدن تیمسئول یالمللنیب ونیکنوانس چون یونیکنوانس زین یالمللنیب ۀرصدر ع .ماند
را مسئول مطلق  یمالك کشت یالدیم 1969مصوب  یاز آلودگ یخسارات ناش درخصوص

 یهایآلودگ که دهدیم نشان لهئمس نیبرقرار کرده است. ا یاجبار ۀمیدانسته و نظام ب
 هم هب را یالمللنیب یعموم نظم که آن عامل رونیازا دارد، یعموم ۀجنب یطیمحستیز
 .(169 ص ،1396 ،و همکاران یمیابراه) شود هیتنب دیبا ختهیر

 3،برزیل کشور ینفت یباالدست یازیامت ۀنامتوافق مانند ،قراردادها برخی در حالاینبا
 .است شده گذاشته پیمانکار دوش بر نیز هاجریمه و مجازات حتی که شودمشاهده می

                                                      
1. Article 24(4) of Iraq Model Producing Oil Technical Service Contract (2009) provides that: … under no 

circumstances shall Contractor or Operator be liable for consequential damages such as loss of profit and 

loss of production. 
2. Barbier 

3. Article 21(5) of Brazil Concession agreement provides that: …Concessionaire shall…indemnify the 

Federal Government and the ANP, pursuant to paragraphs 2.2 and 2.3, for all and any action, appeal, 
lawsuits or court injunctions, arbitration, auditing, inspection, investigation or disputes of any kind 

whatsoever, as well as any indemnifications, compensations, punishments, fines or penalties of any nature 

whatsoever, related to or resulting from such damages or losses.   
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 یریگشکل امکان دیشا و است کنندهنییتع کشورها یمل نیقوان نهیزم نیدر ا نیبنابرا
 .باشد نداشته وجود یهیتنب خسارات درخصوص یعرف یاقاعده

بخواهیم مسئولیت پیمانکار را محدود کنیم، بهتر است این  اگر کهنیا چهارم
 برای مبلغ آن باشد؟ پرداخت برخی خسارات خاص یا تعیین سقف چگونهمحدودیت 

(97p.  ,2004, & Todesco Greenfield)1سوریهچون  ییکشورها رویکردرابطه  نیا در ؟ 
عملیات نفتی مالک عمل قرار گرفته و خسارات وارده  ،قرارداد این در. استتوجه  جالب

در قراردادهای  رسدمی نظرپیمانکار گذاشته شده است که به ۀاکتشاف بر عهد ۀدر مرحل
 اکتشاف است ۀمرحل نفتی عملیات در مرحله پرخطرترین زیرا باشد، یدرستنفتی رویکرد 

 .شود گاز و نفت صنعت عرف تیدرنهابه عادت و  لیتبد ندهیدر آ کردیرو نیا دیو شا

  خسارت اطراف نییتعسوم:  بند
 اشخاص نفتی عملیات انجام در ؟گیردمی برعهده را کسانی چه ئولیتمس پیمانکار

سوم  ۀدست و فرعی پیمانکاران گروهی پیمانکار،گروهی کارکنان  :دارند حضور متعددی
 هافعالیت قبیل این وارد کارآموزی ای زیرکارو یبراکارمندان شرکت ملی نفت هستند که 

از عملیات  ناشیخسارات  ۀکلی مسئول کل پیمانکار آیا که است اینجا الحال سؤ .دنشومی
 ینفت یباالدست یهادانیم دیدر تول مشارکتدر قرارداد  مثالًیا خیر؟  استهر سه گروه 

محض و عمد  انگاریسهل از ناشی خسارات گونههر مسئول پیمانکار ،سورینامکشور 
و موظف است طرف دولتی  2باشد گوپاسخ دیباوی  قبال درشخصی قرار گرفته که  هر

 مشارکتقرارداد  مانند ،قراردادها برخی در اما 3.سازد مبرا مسئولیت از خصوصرا در این 

                                                      
1. Article 14(2) of Syria contract provides that: Contractors shall be entirely and solely responsible in law 
towards third parties for any damage caused solely by Exploration Operations performed by Contractor and 

shall indemnify the Government against all damages for which it may be held liable on account of any such 

operations. 
2. Article 25(3)(2) of Suriname Production-Sharing Contract provides that: Contractor is liable for any loss 

or damage resulting from the Gross Negligence or Willful Misconduct of Contractor, of Contractor’s Sub-

Contractors or their employees,…., or any other persons for whom Contractor is responsible with regard to 
Petroleum Operations. 

3. Article 25(5) of Suriname Production-Sharing Contract provides that: Subject to and expressly limited 

by Sub-articles 25.3, 25.4 and 25.6, Contractor shall release and indemnify Staatsolie and its Affiliates and 
their respective consultants, agents, employees and directors from, and hold harmless Staatsolie and its 

Affiliates against all losses, damages, liabilities, costs and expenses arising under any claim, demand, action 

or proceeding instituted against Staatsolie or its Affiliates or their respective consultants, agents, employees 
or directors for any death, expense, injury, liability, loss or damage of any kind incurred or sustained in 

connection with or arising out of the activities of Contractor or its Sub-Contractors in respect of Petroleum 

Operations under this Contract. 
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 تیمسئول رشیپذ کهنیا به نظر. شودنمیچنین صراحتی دیده  1،موزامبیك ینفت دیتول در
پس در فرض شك  ،استخالف اصل  گرانیجبران خسارات وارده از جانب د ای

آن قرار  مشمول یکسان فقطشده و  قنیمزبور اکتفا به قدر مت رشیدرخصوص شمول پذ
  .اندشده برده نام متعهدله حیصر طوربهقرارداد  در که رندیگیم

در  دیگر این است که پیمانکار در برابر چه کسانی مسئولیت دارد؟ عموماً ۀلئمس
خسارات وارده به اشخاص ثالث  قبال در مانکاریپقراردادهای باالدستی نفت و گاز، 

که در برابر دولت نیز مسئول شناخته شده  شودمسئول است، اما در مواردی مشاهده می
پیمانکار مسئول خسارات وارده به مقامات دولتی  در قرارداد آذربایجان، ،مثال یبرااست. 

 رخها آن کارمندان و فرعی پیمانکاران ها،عمد پیمانکار، کارمندان آن اثر براست که در 
 تیمسئول متعهد که لهئمس نیا خصوصدر ،صنعت نفت و گاز ۀجامع نیبنابرا 2.است داده
 دهینرس یکل وفاقدارد، به  تیمسئول یو در برابر چه کسان ردیگیم برعهده را یکسان چه

 وعادت  كی یریگقائل به شکل به ضرس قاطع توانینم نهیزم نیا در رونیازااست. 
 نمود. اینسبت به تحقق لکس پترول یقطع یو ادعا شدخصوص  نیدر ا یالمللنیب عرف

 دیجد یقراردادها در خسارت، جبران ای تیمسئول رشیپذ شرط :پنجم بخش
  IPC به موسوم رانیا ینفت یباالدست

 دیمربوط به مدل جد Indemnityدرج شروط ناظر بر  نیتررسد جامعینظرمهب
 نیا 26 ۀماد 2 بند درباشد.  IPC یبه قراردادها وسومم رانیا ینفت یباالدست یقراردادها
 3،دنکنیمبرا م یتیمسئول گونههر ازنفت را  یمل رکتش تنهانه مانکارانیپ ،ینفت یقراردادها

 نفت یمل شرکت ینفعیذ به 26 ۀماد 3در بند  زیبلکه شرط جبران خسارت را ن

                                                      
1. Article 6(3)(a) of Mozambique Production Sharing Agreement (1998) provides that The Contractor shall 
indemnify and hold the Government and ENH harmless from and against any and all claims instituted 

against the Government or ENH by third parties in respect of injury, loss or damage caused by the 

Contractor in the conduct  of  the  Petroleum  Operations, 
2. Article 20(2) of Azerbaijan Production Sharing Contract (2010) provides that: The Contractor Parties 

shall be liable to SOCAR and/or any Governmental Authority only for any loss or damage arising from 

their Willful Misconduct or the Willful Misconduct of their respective employees and sub-contractors, and 
sub-contractor’s employees acting in the scope of their employment in the performance of Petroleum 

Operations.  

3. The Contractor shall indemnify and hold NIOC harmless in respect of any liability, claim, fine, penalty 
or expense of whatever nature arising out of or resulting from any violation by the Contractor or its 

employees or personnel of any laws, rules, regulations, measures or other requirements in relation to any 

matter arising out of the Petroleum Operations or the performance thereof. (26.2)  
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 ۀماد 5و  4 یدر بندها نفت را یمزبور شرکت مل مانکارانیپ کهنیا برعالوه 1.ندینمایم
 به (nceedef) یدفاع حقوق نیو همچن 2داده قرار (harmless)ضرر یب قرارداد نیا 26

 یهانهیهز و است( به عهده گرفته claims) ادعاها برابر در را نفت یمل شرکت ینفعیذ
 3.شودیوفصل اختالفات را متحمل محل

 گیرینتیجه
 ك،یموزامب ،لیبرزچون  یمتعدد یکشورها یباالدست یالمللنیب یقراردادها یبررس

 ینفت دیجد یباالدست یقراردادها ژهیوبه و عراق ،منی ،هیسور ،مصر ا،ینامب ،یبیل آنگوال،
چه در مفهوم  ،Indemnityاز آن دارد که شروط  تیحکا ،IPC یموسوم به قراردادها رانیا

 درجصنعت نفت و گاز  یباالدست یقراردادها شتریب در ،موسع مفهوم در چه و قیمض
شروط  نیتراز مهم یکی Indemnityدرج شرط  که کردادعا  شودیم نیبنابراشده است، 

 لزوم همچون نفت صنعت خاص اتیضرور علت بهکه  رودیم شماربه یقرارداد
پروژه  یزمان اجرا بودنیطوالن و متعدد یهاسكیر کالن، وجود یهایگذارهیسرما

 یانیشا کمك شرط نیا درج که افتندیدر یدرستبه صنعت نیا فعاالن. است آمده وجودبه
 و زمان در ییجوصرفه در ییبسزا نقش و کرد خواهدها آن عیتسر و یدعاو کاهش به
حوزه  نیفعاالن ا ریسا انیتجربه در م نیا یگذاراشتراکبه با نیبنابراخواهد داشت.  نهیهز

                                                      
1. The Contractor shall be liable to compensate NIOC for and against any and all loss or damage suffered 

as a result of the Petroleum Operations carried out by the Contractor and/or its subcontractor(s) or by the 

Iranian Operator, except for loss or damage directly caused by the negligence or willful misconduct of 
NIOC (26.3.) 
2. The Contractor shall be liable for and shall indemnify and hold NIOC harmless from and against any and 

all loss or damage related to the environmental, social, safety, security and health issues (under the ESHIA 
requirements pursuant to Clause 13) resulting from or connected with the Petroleum Operations carried out 

by the Contractor or by the Iranian Operator under the Contract. (26.4.) 

The Contractor shall be liable for and shall indemnify and hold NIOC harmless from and against any and 
all loss or damage to the equipment, wells, clusters, facilities, fixtures, installations and properties, or any 

part thereof, except for loss or damage directly caused by the negligence or willful misconduct of NIOC. 

(26.5.) 
3. The Contractor shall indemnify, defend and hold NIOC harmless from any and all claims for loss or 

damage suffered by third parties as a result of the Petroleum Operations carried out by the Contractor and/or 

its subcontractor(s) or by the Iranian Operator.(26.7) 
It is understood and agreed that any and all costs and expenses associated with defending, paying, 

compromising or otherwise settling any claims in relation to loss or damage suffered by NIOC and/or third 

parties as a result of the Petroleum Operations carried out by the Contractor and/or its subcontractor(s) or 
by the Iranian Operator and their respective representatives, personnel and agents and caused by their 

negligence, shall be borne by the Contractor and shall not be reimbursed by NIOC.  (26.8.) 
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 در دیشا که شده عادت به لیتبد رفتهرفته ،یباالدست یو تکرار آن در انواع قراردادها
 ،حالنیابا نفت و گاز شود. یدر حقوق عرف یعرف یاقاعدهمبدل به  كینزد یاندهیآ

 ییآن را از کارا شرط، نیا ثغور حدود و مفهوم صوصمبهم موجود در  یحقوق اتیادب
 ریسا از و مشخص آن مفهوم هشد تالش نوشتار نیا در که داشتیبازم شتریب چههر

 ینفت ۀتوسع درحال یکشورهااز  زین رانیا ازآنجاکه. شود داده زییتم مشابه اصطالحات
 یدرج آن در قراردادها نكیا که ـشرط  نیا یایاز مزا تواندیم دیتردیب ،رودیم شماربه

 .شود مندبهره ـ شده عادت به مبدل گاز ونفت  یباالدست

  منابع
 در یتبع انیز حذف» .(1397) جابر ،هوشمند و رضا ،طجرلو دنصراهلل،یس ،یمیابراه

 ۀفصلنام .«انگلستان یحقوق نظام بر دیتأک با ینفت( م.ع.م) مشترک اتیعمل یهانامهموافقت
 .400ـ383 ص ،3 ۀشمار ،48 ۀدور ،یخصوص حقوق مطالعات

 .(1396) اریشهر ،یفیشر و نرگس ،یبهادر کشاورز غزال، ،یکشاورز دنصراهلل،یس ،یمیابراه
 ۀمجل .«ینفت یهایآلودگ از یناش خسارات جبران در غرامت و تیحما یهاباشگاه نقش»

 .192ـ169 ص ،2 ۀشمار ،3 ۀدور، یانرژ حقوق مطالعات
 یامدهایپ یابیارز و ییشناسا» .(1395) مونا ،یکشف دجعفریآقاس دنصراهلل،یس ،یمیابراه

 صنعت یباالدست یهاپروژه( ESHIA) یبهداشت و یتیامن ،یمنیا ،یاجتماع ،یطیمحستیز
 .22ـ1 ص ،1 ۀشمار ،7 ۀدور ،یقیتطب حقوق ۀمجل .«گاز و نفت

 رشیپذ شرط بر یلیتحل»(. 1395) محمود ،یباقر و دنصراهلل،یس ،یمیابراهپور، عادل، ابراهیم
 حقوق یهاپژوهش ۀمجل«. (گاز و نفت یقراردادها یموردکاو) خسارت جبران و تیمسئول

 .26ـ1 ص ،3 ۀشمار ،20 ۀدور ،یقیتطب
شرکت  :تهران .قراردادها در تیمسئول ۀکنندساقط و محدودکننده شروط .(1382)محسن  ،زانلویا

 .انتشار یسهام

محض؛ مبانی و  مسئولیت» .(1391)سجاد  ،رادپرور و هادی ،حسن، شعبانی کندسری ،بادینی
  .36ـ19 ص ،1 ۀشمار، 3 ۀدور، تطبیقی حقوق مطالعات ۀلمج .«مصادیق

 تجارت و یداخل حقوق در یقیتطب یا)مطالعه عقد از مستقل شرط .(1394) یمرتض ،یجمال
 .دانشگاه تهران ،یارشد حقوق خصوص یکارشناس ۀنامانیپا .(المللنیب

 .انتشارات مجد :تهران .چهارم جلد ،یمدن حقوق عقد، ضمن شروط .(1387) یمهد ،یدیشه
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ارشد  یکارشناس ۀنامانیپا .قراردادها حقوق در اطالعات دادن به تعهد .(1389)احسان  ،یلطف
 .دانشگاه تهران ،یحقوق خصوص
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Indemnity Clause (with Emphasis on Upstream Oil and 

Gas Contracts) 

Seyyed Nasrollah Ebrahimi,1 Samira Gholamdokht2 

 

Abstract 

Difficulty of extraction from the depths of the earth and sea beds has made oil 

and gas industry the most dangerous industry in the world, so that the parties 

of upstream oil and gas contracts always seek to use different solutions such 

as indemnity clause to allocate the risks. According to indemnity clause, risks 

is up to the party that is more capable of managing risks. Referring to the texts 

of upstream oil and gas contracts especially new Iranian upstream oil and gas 

contracts i.e. IPC and observation of continuously repetition of this clause in 

the aforementioned contracts can be regarded as a practice- a step before 

formation of a custom rule- in the field of risk allocation in oil and gas industry 

that undoubtedly will be an effective step in formation of lex petrolea in the 

future. But by a survey in writings of scholars and the codifications of this 

clause can be founded that there is no overall consensus about the definition 

and scope of this clause and sometimes the scope of this clause has been 

confused with other similar terms. So in present article we have considered 

concept, nature and important notes in drafting of this provision. 

 

Key Words: Risk allocation, Indemnity, Hold harmless, Upstream oil and gas 

contracts, Compensate 
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