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   نفت و گازي فساد بر قراردادهايآثار حقوق
  *2يمراد اه عصمت ش،1ييوشانلوي يجعفر نور

   دانشگاه تهران ياسي حقوق و علوم سة دانشكدياراستاد. 1
   حقوق نفت و گاز دانشگاه تهرانيدكتر. 2

  دهيچك
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  مقدمه. 1
 يمنبعـ  بـه  توانـد  مي ينجوم ارقام با ينفت يقراردادها انعقاد و راهبردي يكاال منزلة  به نفت
 ياجبـار  يسـتانداردها ا اسـت  ممكن انيم نيا در. شود ليتبد فساد بر يمبتن اقدامات يبرا
 يبرخـ  تـا  شـوند  يدسـتكار  يفنـ  ةجنبـ  از چـه  و يحقـوق  لحاظ به چه مقررات و نيقوان
  . ازندي دست يشتريب يرانحصاريغ اي يانحصار منافع به آلوده يندهايفرا در نفعان ذي
 صورت در بود؟ خواهند شدني  ابطال فساد بر يمبتن يقراردادها ايآ كه است نيا رسشپ
ـ چ مقر قانون و يداور بر حاكم قانون اي قرارداد بر حاكم قانون نقش ،ابطال تيقابل  و ستي
 بر حاكم قانون تياهم كرسنت ةپروند يبررس در بود؟ دنخواه مؤثر اندازه چه تا موارد نيا

 كـامالً  ظاهر در است ممكن قرارداد هرچند. ديد ميخواه انيم نيا در را يداور ةنام موافقت
 اكتـساب  و شـده  استوار ناسالم هايي  هيرو بر ابتدا از هك دارد وجود نامكا نيا باشد، يقانون

 جملـه  از ،ييقضا هاي  ستميس يبرخ در كه است يحال در نيا. باشد رشوه يمبنا بر قرارداد
 باشـد،  متفـاوت  اسـت  ممكن موضوع نيا به يداور هاي  وانيد و قضات كرديرو انگلستان،

 مباحـث  در رو نيهمـ  از. ستين تأثير يب انيم نيا در زين يداور مقر انتخاب كه وصخص هب
  .كرد ميخواه يبررس يتجار دادگاه و يداور وانيد منظر ازرا  كرسنت ةپروند يبعد
 ،دكنـ   مـي  مـرور  را ينفتـ  يقراردادهـا  اتيح ةدور در فساد موارد و علل ابتدا مقاله نيا
 و يحقوق آثار ،آن يحقوق ليتحل و كرسنت ةپروند در صادره يراآ يمورد يبررس با سپس

ـ يا يوكال اتيدفاع بر وارد اشكاالت ـ تحلي را   ران  يينهـا  مبحـث  در در ادامـه  . دكنـ   مـي  لي
  .شود ارائه مي يشنهاديپ يراهكارها

  ينفت يها پروژه در فساد موارد و علل. 2
ـ ا بـا . ابنـد ي  مـي  ظهور امكان قرارداد اتيح ةدور طي يمختلف مراحل در فاسد هاي هيرو  ني

 ياجـرا  و انعقـاد  مـذاكره،  مختلـف  هـاي   بخش در فساد موارد و علل ثمبح نيا در فرض
  .شود مي يبررسي نفت يقراردادها
. رونـد  مـي  شـمار  بـه  ينفت يقراردادها در فساد علل صدر در ياقتصاد و ياسيس منافع
 توانـد  مـي  ،گـر يد يسو از سالح با نفت ةمبادل و سو كي از يانرژ تيامن به مربوط مباحث

 داشـتن  دست در با نفت يمل هاي  شركت. كند ليتبد كالن ياقتصاد خاستگاه به را كاال نيا
ـ  چانـه . شـوند  مـي  محـسوب  فساد ةچرخ در ياصل گرانيباز از جهان نفت ريذخا ـ ا يزن  ني
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 رشوه احتمال) Al-Kasim, et al., 2008: 18-19 (وزرا و فاسد مداران استيس با ها قدرت
  .  كند مي شتريب نهيزم نيا در را نفوذ اعمال و

. باشـد  شـده  اسـتوار  ناسالم هايي  هيرو بر ابتدا از قرارداد گيري  شكل يمبنا است ممكن
 رشـوه  افتيدر با قرارداد طرف انعقاد اي نشده برگزار مناقصه يبرگزار فاتيتشر مثال، براي

 منعقـد  حيصحبه طور    ابتدا قرارداد است ممكن همچنين ،باشد گرفته صورت نفوذ اعمال و
 كه يحال در قرارداد نكهيا جمله از ،ه باشد شد يدستكار آن در انعقاد از پس اما باشد، شده
ـ  شـده  صـادر  مانكاريپ كار انجام حسن ، است نشده اجرا حيصح و كامل طور به  طيشـرا  اي

  .باشد شده مواجه يردولتيغ طرف نفع به ياساس راتييتغ با مجدد ةمذاكر از پس قرارداد
 از يحقـوق  و يقـ يحق اشخاص يبرا يدولت هاي  مانيپ شمول سبب به ينفت يقراردادها

 يتأثيرگـذار  منظور به رشوه يبرا يعامل تواند مي خود كه ندبرخوردار يا العاده فوق تيجذاب
 مثــال، بــراي ).1386 ،يينــايب (شــود محــسوب يمتقاضــ هــاي شــركت انتخــاب رونــد رد

 توانـد  مـي  مناقـصات  يبرا اريمع IPC1 به موسوم رانيا ينفت ديجد يقراردادها درخصوص
 باشند داشته مناقصه در شركت امكان خاص هاي  شركت يبرخ فقط كه شود يطراح يطور
ـ . شـود  اسـتفاده  رشوه افتيدر يبرا يابزار منزلة  به لهئمس نيا از و  از يكـ ي در مثـال،  رايب

ـ ا فقـط  كـه  شـد  گفتـه  و ذكـر  يخـارج  برنـد  دو نـام  2نفـت  بخش مناقصات  برنـد  دو ني
 در يمناسب تيفيك با زاتيتجه همان كارشناسان، يبرخ ةگفت به كه يصورت رد اند،    پذيرفتني

ـ طر از مناقـصات  يبرگزار فاتيتشر نقض .)1393 ،يصدر (دنشو يم ديتول داخل ـ  قي  ةارائ
ـ ن) Della Porta & Vanucci, 1999 (محرمانه اطالعات ـ ا در فـساد  گـر يد مـوارد  از زي  ني
 . است يقرارداد اتيح از مرحله

 جـاد يا بـه  زين يررسميغ هاي  حل  راه و گاز و نفت هاي  پروژه در يارياخت يها  تيصالح
 ها  نهيهز زانيم نييتع ةنحو در فساد سكير. زند مي دامن دافس عملكرد رشيپذ يبرا ييفضا
ـ ن اسـت  ثابـت  قـرارداد  در ينفتـ  شركت سود درصد كه ييجا در ـ ا از زي ـ قب ني  عوامـل  لي

 مـذاكره  نكـه يا مگـر  است فسادآلود عوامل گريد از مجدد ةمذاكر ةمرحل. شود مي محسوب
 يقراردادهـا  .)Al-Kasim, et. al, op.cit., 17, 25 (باشـد  ييپاسخگو و تيشفاف با همراه

                                                                                                                                            
1. Iran Petroleum Contracts (IPC). 

  .ايران قارة فالت نفت شركت. 2
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 خود عمر ةچرخ در يتحوالت و راتييتغ دچار است ممكن ها  آن يطوالن ةدور ليدل به ينفت
 روز نـرخ  به يقرارداد يكتورهافا از يكي بودن وابسته و بازار در راتييتغ ،مثال رايب. شوند
 و اصـالح  ضـرورت  باشـد  نـشده  بينـي   پـيش  يخاصـ  بيترت اي فرمول كه يصورت در بازار

 مراحـل  نيا در ينظارت ينهادها كه است يحال در نيا. كند مي جاديا را قرارداد در يبازنگر
 نظارت اب انعقاد هنگام و انعقاد از شيپ مراحل همچون و عمل خود ةفيوظ به ستيبا مي زين
ـ ا در ياحتمـال  فساد سر بر يمانع يقرارداد هاي  هيالحاق اناًياح و اصالحات بر  از مرحلـه  ني

  .كنند جاديا قرارداد عمر ةچرخ
 يالملل  بين هاي  شركت است ممكن يدولت مقامات دخالت زين يداخل توان از استفاده در

 مجبور مناقصه نديفرا در جلودار به ها  آن ليتبد و يمحل هاي  شركت به رشوه پرداخت به را
ـ فعال بـه  كـه  يالمللـ   بـين  هاي  شركت از دسته آن از است ممكن يدولت مقامات. ندك  در تي

 هـاي   شـركت  بـا  يهمكـار  به را ها  آن و ي اخاذ دارند ليتما كشورها نيا گاز و نفت بخش
 هـاي   شـركت  موارد از ياريبس در. كنند مجبور خود ةخانواد و دوستان هاي  شركت اي خود
ـ  تخـصص  و ييتوانـا  يحتـ  منتخـب  يلداخ . ندارنـد  را قراردادهـا  موضـوع  خـدمات  ةارائ

 كنند پرداخت رشوه صورت به را شده  توافق مبالغ كه مجبورند صرفاً يالملل  بين هاي  شركت
ـ ا درواقـع . دهنـد  مـي  انجـام  خود را خدمات نيا سپس ،شوند قرارداد انعقاد به موفق تا  ني

 يدولتـ  ينهـاد  كـشورها،  از ياريبـس  در .شوند مي ليتحم يخارج هاي  شركت به ها  شركت
ـ ا. اسـت  يداخل كنندگان نيتأم از يفهرست حفظ و هيته مسئول ـ ر ني  كـه  دارد وجـود  سكي
 .شـود  گنجانـده  فهرست نيا در ها  آن نام تا دهند رشوه يدولت مقامات به يمحل هاي  شركت

 هـاي   شـركت  ورود امكـان  كـه  اسـت  شده وارد نقد و سكير نيا زين IPC يقراردادها در
 بـا  البتـه . دارد وجـود  پروژه به دنيرس يبرا يداخل هاي  طرف با ناسالم يباتيترت به يخارج
ـ  از يكي 38 ةماد از 5 بند يسيانگل متن به توجه ـ ا هـاي   سينـو  شيپ  نيطـرف « قراردادهـا  ني

ـ  و قواعد ،مقررات ،نيقوان يةكل از قرارداد ـ رو اي  نفـت  صـنعت  يالمللـ   بـين  خـوب  هـاي   هي
ـ  هـر  اسـاس  نيهمـ  بـر . كننـد  مي يرويپ فساد و رشوه با مقابله صدرخصو  نيطـرف  از كي

ـ ا االجراشـدن  الزم خيتار در كه شود مي متعهد لهيوس نيبد ـ  خـود  قـرارداد  ني ـ  رانيمـد  اي  اي
ـ  نداده شنهاديپ را ... يمال ازيامت نوع چيه يو  ...كارمندان  اقـدامات  و ... اسـت  رفتـه ينپذ اي

ـ ن خود  ...يفرع مانكارانيپ زا يريجلوگ جهت را يمقتض ـ ا در زي  داده انجـام  خـصوص  ني
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 فـساد  بيترت نيهم به .)IPC final version by steering committee, 18.11.15( »است
  . است باورپذير زين مشترك يگذار هيسرما يشركا انتخاب و مشترك هاي يگذار هيسرما در
  كرسنت هپروند ي حقوقليتحل. 3
 صـادره  رأي. شود  مي يبررس خصوص نيا در صادره يآرا و رسنتك ةپروند بخش نيا در

ـ ا نفـت  يمل شركت تيطرف به انگلستان، يتجار دادگاه در 20161 مارس چهارم مورخ  راني
)NIOC (ـ   كرسـنت،  گـاز  و تنفـ  نترنشناليا شركت مقابل در خواهان منزلة  به  بـا  رأي كي

  . است رشوه اتهام و قرارداد ريتفس  ،يداور ةنام موافقت درخصوص ييمحتوا
   شدني اصول استخراج. 1. 3
 گرفـت،  قـرار  زين انگلستان يعال دادگاه تأييد مورد كه يداور وانيد ةصادر رأي به توجه با

  :از ندا عبارت پرونده نيا از شدني استخراج اصول
ـ  طـور  بـه  باشـد،  شـده  نييتع انگلستان يداور مقر كه يصورت در ـ ا فـرض  شيپ  قـانون  ني

 قـانون  با تواند مي موضوع نيا اغلب،. است حاكم يداور نامة  موافقت بر كه است انگلستان
 و عرضه بلندمدت قرارداد در هرچند ل،يدل نيهم به. باشد متفاوت قرارداد بر حاكم يماهو
 شـده  نييتع رانيا قانون حاكم قانون بود، شده منعقد 2001 سال در كه) GSPC (گاز ديخر
 نامة  موافقت بر زين انگلستان قانون يتنهادر ،يداور مقر منزلة  به انگلستان نييتع ليدل به بود،
 . شد حاكم يداور

 يقبلـ  يكتبـ  نامـة   موافقت يط نيطرف از يكي است الزم قرارداد موجب به كه ييجا در
 شـدن  مكتـوب  و اعطـا  درخواسـت،  محض به الزام نيا كند، جلب را مقابل طرف تيرضا
شـده   ارائه كننده  درخواست طرف به يكتب تيرضا كه تسين يازين. شود مي يتلق شده انجام

  . باشد دهيرس او دست به اي

                                                                                                                                            

1. National Iranian Oil Co v. Crescent Petroleum Co International Ltd & Anor. 
Queen's Bench Division (Commercial Court) 4 March 2016, [2016] EWHC 510 
(Comm), [2016] 1 C.L.C. 508. 
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 يگـذار  اسـت يس اسـتناد  بـه  توانـد  مـي ن باشد شده منعقد رشوه موجب به كه يقرارداد
 يعمـوم  يگـذار  اسـت يس در يلـ يدل چيهـ   بـر ايـن،    عـالوه . باشد باطل اي رنافذيغ 1يعموم

 2ناكـام  يتالش رشوه يبرا كه را يقرارداد بتوان نآ براساس كه باشد داشته وجود تواند مين
ـ ن يرقانونيغ خود يخود به قرارداد كه ييجا در-بوده است     رنافـذ يغ و نـشدني   اجـرا  -ستي

 دادگـاه  قـضات  و داوران نظـر  پرونـده  نيا در است مشخص آرا متن از كه طور همان .درك
 و ماند يباق ثبوت عالم در وندهپر نيا در فساد يادعا و ،ناكام ياقدام و است رشوه به اقدام
 از ذكرشـده  اصول استخراج تيقابلبا وجود   . ماندند عاجز آن اثبات از يرانيا طرف يوكال
 حقـوق  كه آنجا از البته كه است بحث درخور پرونده قيحقا درخصوص يمسائل رأي، متن
ـ ا از سخن رأي صدور از پس و مرحله نيا در ثبوت، علم نه و است اثبات علم  قيقـا ح ني
  .رسد مي نظر به عبث يكار
  پرونده قيحقا .2. 3

. كردند منعقد را گاز ديخر و عرضه قرارداد) CPCI (كرسنت و) NIOC (نفت يمل شركت
ـ  قـرارداد  نيا در. شد نييتع رانيا قانون قرارداد نيا بر حاكم قانون  وجـود  يداور بنـد  كي
 شـركت  نـام  بـه  خود ةتابع ايه  شركت از يكي به قرارداد يواگذار دنبال به CPCI. داشت
 نقـض  يادعـا  بـا  را يداور يـة رو دو، هـر  كرسنت، گاز شركت و CPCI. بود كرسنت گاز

 منزلـة   بـه  را لنـدن  نيطرف. كردند آغاز گاز ندادن  ليتحو و نفت يمل شركت از سوي  قرارداد
ـ دل بـه  كه بود نيا نفت يمل شركت يادعا. كردند انتخاب يداور مقر  بـات يترت و فـساد  لي
 بـه  يدگيرسـ  تيصـالح  داوران ،CPCI و نفت يمل شركت ةريمد تيئه ياعضا انيم اسدف

 از سـوي   قـرارداد  يواگـذار  كـه  داشت مي اظهار نيهمچن نفت يمل شركت. ندارند را دعوا

                                                                                                                                            
1. Public policy 

 يا اساس كه آين بر اخير؟ يا است مغاير عمومي با سياست داوري رأي يا امر مهم بود كه آين دادگاه احراز ابراي
 است، يرقانوني غماهيتاً كه قراردادي با مقايسه در(است؟  فساد منعقد شده واسطة به داوري أيقرارداد موضوع ر

 ).  پرداخت رشوهقرارداد  : مثالرايب

 انعقاد قرارداد به سبب پرداخت رشوه   پرداخت رشوه،ي تالش برابا وجود محرز شد كه ي داوريوان دبراي. 2
  .  وجود نداردين طرفيان مي قرارداد توازننبود از ي حاكي مدركيچ است و هنشدهانجام 
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CPCI يمبن يمكتوب ةنسخ چيه نفت يمل شركت زيرا ،است نامعتبر كرسنت گاز شركت به 
  . است نداده ارائه را امر نيا بر تيرضا بر

 متقابـل  يدعوا و اتيدفاع و بود كرسنت گاز شركت و CPCI نفع به يتنها در داوران رأي
 1996 يداور قـانون  68 و 67 بخـش  موجب به نفت يمل شركت. شد رد نفت يمل شركت

  . كرد درخواست يعال دادگاه از را يداور رأي ابطال 1)1996 قانون(
  يتجار دادگاه ميتصم. 3. 3

ـ با مي ياصل قرارداد و يداور ةنام توافق كه است يمعن نيبد استقالل اصل  دو منزلـة   بـه  ستي
 گـاز  فـروش  و عرضـه  ياصـل  قـرارداد  بودناعتبار بي. شوند گرفته نظر در جداگانه قرارداد
ـ ا. شود مين يداور نامة  موافقت ياعتبار يب موجب  در و 1996 قـانون  7 بخـش  در اصـل  ني
ـ ا در. اسـت  مدهآ خالصه طور به 2)2008 (فوالويپر مقابل در تراست ونايف ةپروند  رأي ني
ـ  قـرارداد  در چه شود، انتخاب يداور مقر منزلة  به انگلستان هرگاه كه است آمده  از پـس  اي
 ،)3 بخـش  (باشـد  شـده  نييتعي  داور وانيد اي نهاد از سوي  يداور مقر هرگاه اي ن،آ انعقاد
ـ ا قـانون  نكـه يا در. اسـت  حـاكم  يداور نامة  موافقت بر انگلستان قانون  لحـاظ  از تنهـا  راني
 يمـاهو  نظـر  از متفاوت قانون انتخاب. ستين يديترد است حاكم ياصل قرارداد بر يماهو
 قـانون  توانـستند  مـي  نيطـرف . كند مي شدني  اعمال را 1996 قانون 7 بخش قرارداد كي يبرا
ـ ا فانهسـ أمت اما كنند، اعمال يداور نامة  موافقت بر حاكم قانون منزلة  به را يگريد  را كـار  ني

  .نشد رفتهيپذ 1996 قانون 67 بخش به رانيا اعتراض ،رو نيا از. نكردند
 گـاز  شركت به قرارداد يواگذار درخصوص را خود تيرضا نفت يمل شركت ةريمد تيئه

 و ارسـال  ازمنـد ين تيرضـا  »خـذ أ «عبـارت . بودنـد  كرده جلسه صورت و بيتصو كرسنت
  . شد رد ليدل نيهم به زين 67 بخش به اعتراض. ستين CPCI از سوي يكيزيف افتيدر
ـ د سـوم،  موضوع خصوصدر  CPCI بـا  قـرارداد  ةمـذاكر  هنگـام  كـه  افـت يدر يداور واني

 قـرارداد  حـال،  نيا با. است داشته وجود يفاسدآلود باتيترت و سوءرفتار بر يمبن يشواهد

                                                                                                                                            
1. The Arbitration Act 1996 (c 23) is an Act of Parliament which regulates 
arbitration proceedings within the jurisdiction of England and Wales and Northern 
Ireland. 
2. Fiona Trust v Privalov [2008] 1Lloyd’s Rep 254. 



  1396تابستان و بهار ، 1ه ، شمار3 ه، دورمطالعات حقوق انرژي  122
 

ـ . اسـت  نـشده  منعقد فساد ةواسط به و نبوده يرقانونيغ گاز ديخر و عرضه  رأي موجـب  هب
 بـه  داوران امـا  ،داشته اسـت   وجود مدهآ ها  آن نام كه افراد يبرخ از سوي  سوءرفتار ،يداور

ـ خر و عرضـه  قـرارداد  انعقـاد  رد ها  نآ از كي  چيه كه اند دهينرس جهينت نيا  يتـأثير  گـاز  دي
 بـه  آلـوده  اسـت  ممكـن  ياصـل  قـرارداد  كه قتيحق نيا ، بر اين  عالوه. است داشته ياساس
 به. است يعموم استيس براساس يداور رأي ابطال يبرا يناكاف يليدل باشد بوده اررفت سوء

 ياجـرا  از مـانع  كـه  نـدارد  وجـود  انگلـستان  حقوق در يا قاعده چيه دادگاه، رأي موجب
 آلـوده  قـرارداد  نيطرف از يكي اي بوده رشوه يبرا ناكام ياقدام به مسبوق كه شود يقرارداد

 استناد با نفت يمل شركت درخواست ).3 بخش 49 پاراگراف (است شده يقبل اقدام كي به
  .شد رد بيترت نيبد زين قانون 68 بخش به

 يحال در ،دهد مي ارائه يعموم استيس از يقيمض ريتفس انگلستان مينيب مي كه طور همان
 و رشوه انگلستان در ييقضا يةرو براساس. ستين نيچن نيا ييقضا هاي  ستميس ريسا در كه

 امـا  رونـد،   بـه شـمار مـي      انگلـستان  يعمـوم  اسـت يس ريمغـا  رشـوه  هدف با ييهاقرارداد
ـ ا. انـد   شدني  اجرا خودكار طور به باشند شده منعقد رشوه ةواسط به كه ييقراردادها  نـوع  ني
 تواننـد  مـي  1اسـت  محـرز  او يريتقـص  بي و تين حسن يدارا كه يطرف انتخاب به قراردادها

  . باشند نشدني اعمال
 در آرنولـد  ةپرونـد . كند اتخاذ قرارداد ريتفس به نسبت يمنطق يكرديرو اندتو مي دادگاه

 براساس را عبارات ستيبا مي دادگاه اصل موجب به كه كند مي تأييد )2015 (تونيبر مقابل
 كه بود نيا يرانيا طرف استدالل كرسنت ةپروند در. كند ريتفس ها  آن يعاد و يعيطب يمعنا

 ةاجاز يقرارداد مفاد كه ييجا در ريتفس نيا. است يكيزيف اباكتس »خذأ «عبارت از منظور
ـ ا بـا . است شتريب دارد، نظر در يشفاه ةاجاز با سهيمقا در را، يكتب  قـرارداد  طبـق  حـال  ني
ـ  بـه  يواگـذار  كه ييجا در تواند مين يرانيا طرف گاز، ديخر و عرضه ياصل  شـركت  كي
 نيا در. بود نيچن زين پرونده نيا در كه هگون همان كند، يخوددار اجازه دادن از باشد تابعه

 شـركت  استدالل تأثير تحت ،يداور وانيد از سوي  رأي صدور از پس يحت دادگاه، پرونده
  . نگرفت قرار كرسنت به يكتب تيرضا رونوشت ةارائ از يو امتناع و نفت يمل

                                                                                                                                            
1. Innocent party. 
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ـ د رأي. اسـت  مهـم  اريبـس  دهد مي داوران به كه يعمل يآزاد جهت از دادگاه رأي  واني
 صـادر  يطوالن جلسات و روزه 30 يدگيرس كي يط كه بود صفحه 362 بر مشتمل يداور
 يداور از پـس  و است شده يدگيرس كامل طور به زين فساد موضوع به رسد مي نظر به. شد
 در دادگاه كه است ليدل نيهم به. نشد ارائه دادگاه به فساد بر يمبن يديجد مدرك چيه زين

 . نكرد جاديا يرييتغ آن در و دخالت يداور رأي

 يدگيرسـ  توقـف  از انگلـستان  يعال دادگاه ،20161 يجوال 18 مورخي  گريد رأي يط
 نيطرف از يكي كه داد رأي نيچن دادگاه .كند مي يخوددار يداور رأي به اعتراض به نسبت

 منجـر  كننـده  نظـارت  دادگاه تيصالح دورزدن به يدگيرس توقف كه يصورت در تواند مين
 شركت. كند صادر را يداور رأي به نسبت اعتراض به يدگيرس جلسات توقف ةزاجا شود
 نيا با داد ارائه دادگاه به را يداور رأي به اعتراض به يدگيرس توقف درخواست نفت يمل

ـ تجد كـه  يلـ يدال همان به استناد با يداور رأي ياجرا و ييشناسا از كه تعهد  يدنظرخواهي
 شـركت  اسـتدالل  كـه  شـد  احـراز  دادگـاه  يبرا. آورد نخواهد عمل به ممانعت است كرده

 بـه  يقبلـ  شـدة   توافـق  طيشـرا  زيرا ،است موجه نفت يمل شركت تعهد نيا رد در كرسنت
. كنـد  مطـرح  يگـر يد يداور مقـر  در را يدعـاو  همـان  كه دهد مي اجازه نفت يمل شركت
 ارائـه  عهـد ت يكـاف  زانيم به نفت يمل شركت اگر يحت كه شد محرز دادگاه يبرا ،نيهمچن
 از سـوي   رأي ياجـرا  از نفـت  يملـ  شـركت  كه شود مين سكير نيا از مانع امر نيا  دهد،
  2.نكند يخوددار وركيوين ونيكنوانس موجب به دادگاه

                                                                                                                                            

1. National Iranian Oil Company v. Crescent Petroleum Company International 
Limited,Crescent Gas Corporation Limited, Claim No 2014 Folio 1028, High Court 
of Justice Queen's Bench Division, Commercial Court, 18 July 2016, 2016 EWHC 
1900 (Comm). 

ژوئن  10 در يويوركشده در ن يم تنظي خارجي احكام داوري و اجرايي شناسايون از كنوانس5 مادة موجب به. 2
  نيويورك؛ كنوانسيون به معروف) ي شمسيهجر 3/4/1337 (يالدي م1958

 يه كه عليطرف  بنا به درخواستتواند يماست  حكم از آن شده ي و اجرايي شناساي كه تقاضايمرجع صالح -1
 و يي كند، از شناسايه آن تهيبرا  راير زيلشده داليادطرف    كهيو تنها در صورتاست  به حكم استناد شده يو

 ها در  آنخصوص به موجب قانون حاكم در2 ة موضوع مادةنام  موافقتيها  طرف)الف :  حكم امتناع ورزدياجرا
اند  مشمول آن شده ها  كه طرفيقانون  موجب مزبور به ةنام  موافقتيا باشند برخوردار يت از عدم اهليموارد
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 بــا وجــود و رفتينپــذ را يداور رأي بــه يدگيرســ توقــف دادگــاه ل،يــدل نيهمــ بــه
 انجـام  تيماه در را يدنظرخواهيتجد ،يدگيرس ةجلس در نفت يمل شركت نداشتنحضور

  . داد
 جبـران  تعهـد  براسـاس  هـا   نهيهز و شد رد نفت يمل شركت يدعوا رأي نيا موجب به

 اجـازه  انگلـستان  دادگـاه  كـه  دهـد  مـي  نـشان  دادگـاه  رأي نيا. شد گرفته نظر در خسارت
  . شود يداور رأي ياجرا از ممانعت يبرا يعامل يدنظرخواهيتجد دهد مين

 يعـال  دادگاه در 2016 يجوال 18 مورخ دادگاه رأي موجب به و رانيا اعتراض از پس
 بـا  كـه  ديرسـ  جهينت نيا به دادگاه ،يتنها در. شد يدگيرس موضوع به زين انگلستان يتجار

 خـسارات  اسـت،  خسارات براساس ها  نهيهز پرداختة  مادآ نفت يمل شركت كه فرض نيا
  . كند پرداخت ستيبا مي زين را يدگيرس توقف به مربوط

  گاز و نفت يها پروژه در فساد با مقابله ياهكارهار. 4
ـ  رشـوه  پرداخـت  يبـرا  محتمـل  منافـذ  و فـساد  بـا  مقابله منظور به  يبرخـ  نفـوذ  اعمـال  اي

 از هـا   حوزه ريسا در آنچه يكل طور به. شوند  مي يبررس ياختصاص و يعموم يسازوكارها
                                                                                                                                            

 يح اخطار صح)بيا  در آنجا باشد؛ اي ينهقر  به موجب قانون كشور محل صدور حكم فاقد هرگونهيامعتبر نباشد 
 قادر يا داده نشده ي داوريدگي رسيانجريا  انتصاب داور خصوص به حكم استنادشده دري ويه كه عليبه طرف

 ارجاع به يط است كه شراي حكم درخصوص اختالف)پ ياكند؛   مورد خود را مطرحرييگد ة نبوده است به گون
 يطةفراتر از ح ي  مسائلخصوص دريم متضمن تصمياد، شو يشامل آن نماست يا ده ش آن منظور نبارة دريداور

 ل قابيشده به داور  مسائل ارجاعخصوص دريمات است، مشروط بر آنكه چنانچه تصميداور شمول ارجاع به
 مسائل بارةدريماتي ، آن بخش از حكم كه متضمن تصم استگونه ارجاع نشده ينبد   باشد كهي از مسائليكتفك

 طبق ي داوريفات تشريا ي مرجع داوريب ترك)ت يا و اجرا باشد؛ يي است، قابل شناسايارجاع شده به داور
  در آن انجام شدهي كه داوريشور طبق قانون كي، توافقينچن  در صورت فقداناست ياها نبوده  توافق طرف

  به موجب قانونيا مرجع صالح از سوي يا نشده يةالرعا ها الزم  طرفي حكم هنوز برا)ثيا نباشد؛   ،است
  .درآمده باشد يق  به حالت تعليانقض شده است  كه حكم در آن صادر شده يكشور

 كه يمرجع صالح كشور  كهيد به عمل آ امتناعيز ني حكم داوري و اجرايي ممكن است از شناسايدر صورت -2
 موضوع اختالف به موجب قانون آن )الف : احراز كند كهاست درخواست شده    حكم از آني و اجراييشناسا

 يرت آن كشور مغاي حكم با نظم عمومي اجرايا يي شناسا)ب يا ؛نيست قابل حل و فصل ي داوريقكشور از طر
  .دارد
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 مستقل ينظارت ينهادها جاديا ليقب ازتوان به مواردي      مي شود مي محسوب ضدفساد عوامل
 ارشــد تيريمــد الــزام و قراردادهــا انتــشار هــا، شــركت تيــمالك يافــشا ، نفــت وزارت از

 و يا دوره صـورت  بـه  خـود  هـاي   ييدارا اعالم به گاز و نفت بخش در يدولت يها شركت
  . اشاره كرد -شود مي ييپاسخگو و تيشفاف شيافزا موجب كه- ييندهايفرا

 گـاز  و نفت يقراردادها در كه است يعوامل از يكي ردادهاقرا در ضدفساد شروط درج
ـ  سينـو  شيپ يبازرگان يالملل  بين اتاق. شود مي دهيد  در درج يبـرا  را ضدفـساد  شـرط  كي

 از دهنـد  يگـواه  كه كنند ملزم را ها شركت توانند مي شروط نيا. است كرده هيته قراردادها
 معـامالت  در يخـارج  يدولتـ  مقامات به رشوه با مقابله 1977 ونيكنوانس در مندرج اصول

 1977 مصوب فساد هيعل كايمرا ةمتحد االتيا قانون ون،يكنوانس ريتفاس و الملل  بين تجارت
  .كنند مي تيتبع 2010 مصوب انگلستان ةضدرشو قانون و

ـ  ياساسـ  قـانون  مـرتبط  اصـول  جمله از ضدفساد نيقوان به استناد  در يعـاد  نيقـوان  اي
 يتمـام  بـر  يشـكل  و يمـاهو  لحاظ به رانيا مي  اسال يجمهور نينقوا حكومت و قراردادها
 قـرارداد  از يشـرط  صـورت  بـه  چه يداور نامة  موافقت جمله از ها  نامه موافقت و قراردادها

 ريز شرح به نيقوان از يبرخ. باشد راهگشا نهيزم نيا در تواند مي قرارداد از مستقل اي باشند
  :از ندا عبارت

ـ اخت در با رانيا يسالما يجمهور ياساس قانون ـ ه منـابع  قـراردادن  اري  در يدروكربوري
 يخـارج  و يداخلـ  يخـصوص  بخش مشاركت از آن استثناكردن و ياسالم حكومت دست
 يعمـوم  هـاي   ثـروت  و انفـال  از يبردار بهره در فساد از يريجلوگ براي يسميمكان درواقع
. شـود  مي مشاهده ياساس قانون 45 اصل در خاص طور به قاعده نيا. است كرده بيني   پيش
 در ملت، منشور منزلة  به ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون كه گفت توان مي يكل طور به

 كـه  اسـت  ده كر اشاره ذيل شرح به اداري و مالي فساد از پيشگيري بحث به متعددي اصول
 مسـو  و چهـل  اصل :از ندا  عبارت صولا نيا از يبرخ. كاربرد دارد  زين گاز و نفت بخش در
 بخش سه نكردن  تجاوز بر يمبن هارمچ و چهل اصل حرام؛ معامالت و انحصار منع بر يمبتن
ـ مالك بر يمبن هفتم و چهل اصل  و اسالم نيقوان ةمحدود از يخصوص و يتعاون ،يدولت  تي

ـ  نژاد، يمتن( آن مثالا و مشروع طرق از حاصل  درخـصوص  وارده ينقـدها  از يكـ ي). تـا  يب
 يبـرا  يبـردار  بهـره  ةپروان و تيفعال مجوز صدور نداشتن  مطابقت ،ينفت ديجد يقراردادها
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 ياساس قانون چهار و چهل اصل با گاز و نفت نياديم از ديتول و استخراج ،توسعه ،اكتشاف
 يعمـوم  بـزرگ  ينهادهـا  و يخـارج  و يداخلـ  گـذاران  هيسرما مشاركت كه آنجا از. است

 بـا  صنعت نيا ييشكوفا و است زگا و نفت صنعت مبرم يازهاين از يخصوص و يردولتيغ
 رسد مي نظر به است شده مواجه شكست با گذشته يها سال ةتجرب براساس يدولت امكانات

 بـه  مربـوط  هـاي   استيس روزكردن به و اصل نيا از نگهبان يشورا ريتفس ئةارا درخصوص
  . يابد مي ضرورت گذار قانون دخالت 44 اصل

 بـه  مربـوط  مقررات و قوانين تمام ذكر كه است هگسترد اي اندازه به عادي قوانين ةدامن
 مـشكل  باشـد،  مـالي  فساد وقوع از پيشگيري درخصوص تكاليفي و احكام حاوي كه ها  آن

 از دولـت  ممنوعيت قانون :از ندا  عبارت نهيزم نيا در مهم مقررات و قوانين از يبرخ. است
 ةمداخل منع به راجع قانون ؛)1323 (ها خارجي با نفت امتياز به راجع قرارداد عقد و مذاكره
ــانون ؛)1337 (كــشوري و دولتــي معــامالت در كارمنــدان و مجلــس نماينــدگان و وزرا  ق

 قـانون  عمـومي؛  محاسـبات  قـانون  ؛)1372 (خارجي معامالت در پورسانت خذأ ممنوعيت
 و اخـتالس  ،ارتـشا  نامرتكب مجازات تشديد قانون اسالمي؛ مجازات قانون بودجه؛ و برنامه
 مجـازات  قـانون  ؛)1348 (دولتـي  معـامالت  در تبـاني  مجازات قانون ؛)1367 (برداريكاله

 قانون و اساسي قانون 49 اصل موضوع دادگاه ؛)1369 (كشور اقتصادي نظام در گران اخالل
 بـا  مقابلـه  و يادار نظام سالمت يارتقا قانون ؛)1363 (اساسي قانون 49 اصل اجراي ةنحو
  . رقابت حقوق مقررات و نيقوان مجموع و) 1390 (فساد
 فـساد  بـر  يمبتنـ  يقراردادهـا  ابطـال  اي فسخ تيقابل بحث درخور يراهكارها گريد از
 بـر  يمبتنـ  قـرارداد  يحقوق تيوضع با مرتبط اختالفات الملل،  بين تجارت صةعر در. است
 يخـارج  طـرف  نحو هر به اي داريخر اي ينفت گذار هيسرما كه يابد  مي بروز يموارد در فساد
 مقـام  در دولـت  و است دهكر دعوا ةاقام قرارداد ياجرا به دولت الزام بر زبانيم دولت هيعل

ـ  گذار هيسرما فسادآلود اقدام به خود عملكرد از دفاع  نيچنـ  ليتحـص  در قـرارداد  طـرف  اي
 يالمللـ   بـين  يداور در زين كرسنت ةپروند در ظاهراً كه يا هيرو است، دهكر استناد يقرارداد
 شود مي اطالق ياساس اصول از دسته آن به يالملل  بين يعموم نظم است، يتنگف. شد مطرح

ـ ن يفرامل يعموم نظم است؛ اخالق و عدالت به راجع كه  حقـوق  ياساسـ  قواعـد  شـامل  زي
   ).Zachary, 2013: 41(ست كشورها ةهم رشيپذ مورد كه است يعيطب
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 بيگي و قزويني ويعل (دوطرفه فساد تحقق صورت در كه است نيا تياهم حائزة  مسئل
 اگـر  كـه  استدالل نيا با شود  فته مي ريپذ يسخت به زبانيم دولت استناد ،)1394 آبادي، حبيب

 خـود  انيز به دولت كه معناست بدان نيا كند، رشوه افتيدر به اقدام يدولت يعال مقام كي
ـ ا البتـه . نـدارد  شـده  ليتحـص  قـرارداد  نقض در يحق گريد و است كرده عمل  آنجـا  تـا  ني

 :Guillaume, 2006 (باشدداشته  دولت به استناد يتقابل مقام نيا اقدام كه است ذيرفتنيپ

 دولـت  بهتوان     مي قرارداد انعقاددر   يكل طور به زين كرسنت ةپروند در رسد، مي نظر هب). 4
 و معقـول  مـدت  يطـ  دولت ران،يا دولت طرف از فساد استدالل با وجود  استناد كرد، زيرا  

 نـداده  انجـام  يداخلـ  مراجـع  در قـرارداد  انعقادكنندگان تيمحكوم بر يمبن ياقدام متعارف
 واسـت    نـشده  رفتهيپذي  الملل  بين مراجع در رانيا طرف از فساد استدالل حال هر به. است

 بـه  رسـد  مـي  نظـر  به و باشد »دولت به قرارداد انعقاد انتساب تيقابل «يمعن به تواند مي نيا
 قـرارداد  نقـض  در يحق گريد است، كرده عمل خود انيز به دولت كه آنجا از سبب نيهم

  . ندارد شده ليتحص
 مطـرح  را فـساد  بـر  يمبتن يقراردادها ياعتبار بي زين يداخل حقوق يمبنا بر بتوان ديشا
 و عمـوم  حـال  بـه  مضر قراردادهاي ابطال در هم عمومي نظم مفهوم كنوني حقوق در. كرد
 رود  مـي  كـار  بـه  عمـوم  بـراي  ضروري و مفيد اردادهايقر انعقاد به ها  انسان الزام براي هم

 طرفين بر را اي  ناخواسته شرايط يا اعالم باطل را قراردادها از بسياري قانون .)1384 الفت،(
 نظـم  و اجتماعي هاي ضرورت با عقد انطباق «دانان حقوق برخي كه حدي تا كند،  مي تحميل
 آنجـا  از. )148 :1376 كاتوزيان،( اند  افزوده عقد صحت اساسي شرايط جملة بر را »عمومي

 قـرارداد  ياعتبـار  بي شود، مي درج رانيا قانون ران،يا ينفت يقراردادها بر حاكم قانون  در كه
  . بود خواهدفتني ريپذ استدالل نيهم با زين حاكم قانون براساس

 كـه  آنجا از و است عقد ياصل اركان در فساد ةجينت بطالن كه است نيا بيرق استدالل
 يقراردادها ابطال يتقاضا استدالل نيا با توان مين زند مين برهم را عقد ياصل اركان رشوه
ـ ن كرسنت ةپروند در استدالل نيا. داد هئارا اختالف حل مرجع به را فساد بر يمبتن ـ ارا زي  هئ
  . زند مين ضربه قرارداد اصل به اما ،است محرز فساد وجود كه شده

ـ  انعقـاد  در فـساد  و اسـت  حقوق و فقه در هشد شناخته مفهومي عمومي نظم  ياجـرا  اي
 يامـر  قطـع به طـور     زين دهند مي ليتشك را المال تيب منبع نيتر ياصل كه ،ينفت يقراردادها
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 نظم به استناد براساس قراردادي آزادي اصل تحديد. شود مي محسوب يعموم نظم مخالف
 و 10 مـادة  جمله از (عمومي نظم با مخالفت جهت به قرارداد اجراي از ممانعت و عمومي

 وزارت نكـه يا درنظرگرفتن با خصوص به است مسلم امري نيز) ايران مدني قانون 975 مادة
 و منـابع  و كننـد  مـي  عمـل  ملـت  از ينـدگ ينما بـه  دو هر و او يندگينما به نفت شركت اي

ـ ا وانـد       ميعمـو  امـوال  درواقـع  رنديگ مي قرار ينفت يقراردادها موضوع كه يريذخا  دو ني
  . ندارند ارياخت در را منابع نيا تيمالك وجه چيه به مرجع
 اسـتناد  بـه  توان مي را فساد ةليوس به شده ليتحص ينفت يقراردادها يبرخ گر،يد يسو از

 قـرارداد  ياساسـ  اوصاف به مربوط سيتدل كه يصورت در. دانست شدني  فسخ سيتدل اريخ
 و قـرارداد  ياجـرا  در مانكـار يپ ييوانـا ت رسد مي نظر به و است شده مفقود عقد ركن باشد
ـ ترت نيبد. باشند جمله نيا از زين ... و متيق در سيتدل و مناقصه فاتيتشر نيافتن  تحقق  ب،ي
ـ رعا موجـب  مناقصه فاتيتشر نكردن  تيرعا ـ ا از اسـت،  عامـه  مـصالح  نكـردن   تي  رو، ني

 باشـد  شـده  اربرگـز  مناقـصه  فاتيتـشر  كـردن   تيرعا استناد به فساد ةليوس به كه يقرارداد
  . استشدني  فسخ

 كـه  است يو اراتياخت حدود از ندهينما شدن خارج حاصل زين ينفت يقراردادها يبرخ
ـ وك از سـوي  ) ملت عموم اي دولت (موكل ةغبط نكردن  تيرعا ةواسط به اغلب  ةنـد ينما (لي
 طـرف  و است يمشخص اراتياخت يدارا ندهينما هر ضرورت حسب بر. رنافذنديغ) دولت
 شـود  ثابت كه يفرض دربر اين،    عالوه. باشد مطلع يو اراتياخت ةمحدود از يستياب مقابل
ـ ا از يو كه معناست بدان است، شده وارده نفوذ اعمال اي رشوه قيطر از يخارج طرف  ني

 يخـارج  طـرف  كه يحدود تا اي يو موردنظر ةنيزم در هندينماكه   است بوده مطلع موضوع
ـ ا دولـت  يعنـ ي لياصـ  اطالع نيا صرف.  است هنبود اراتياخت فاقد داشته مدنظر  در را راني

 ،مقامـات  يعنـ ي لياصـ  اگـر  البتـه . كند ابطال را قرارداد آن بتواند كه دهد مي قرار يگاهيجا
 اي اند بوده مطلع آن از اي داده تيرضا مسئله نيا به يقانون و ينظارت مرتبط و مسئول مراجع
 مـذكور  قـرارداد  باشـند  نكـرده  اعتـراض  نآ بـه  يمتعارف و معقول مدت يط اطالع از پس
ـ حاكم «عنوان تحت الملل  بين حقوق از ياصل يمبنا بر هرچند. دبو نخواهد شدني  ابطال  تي

ـ  دولت ي از سوي  اقدامات نيچن زيتجو اي اطالع يحت »خود يعيطب منابع بر ها  ملت يمئدا  اي
 شـده  منعقد تمل مصلحت تيرعا بدون ينفت يقراردادها يبرخ. است مردود زين حكومت

 يمـال  تبعات چنان با يقرارداد نيچن انعقاد تيصالح يدارا كننده ميتنظ مرجع آنكه يب است
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 ليتحـص  فـساد  ةليوسـ  بـه  گاز و نفت ةحوز در يقرارداد اگر حال، هر در. باشد ملت يبرا
 ارياخت از استفاده سوء با ليوك درواقع باشد، نكرده تيرعا را دولت مصلحت ندهينما و شده
ـ ا از و است دهش عقد رنافذشدنيغ سبب دخو  زبـان يم دولـت  از سـوي   قـرارداد  جهـت  ني

ـ ن قـرارداد  انعقـاد  ل،يوك يفريك تيمسئول بر عالوه ،نيبنابرا. است شدني  ابطال ـ دل بـه  زي  لي
ـ اخت حدود از بودن خارج و اراتياخت نداشتن ـ وك اراتي   امـا  .بـود  خواهـد  شـدني   ابطـال  لي
 اسـت  يطرفاز سوي    و ارياخت به قرارداد ابطال تيقابل شود مي مطرح نجايا در كه يا مسئله

ـ د كرسـنت  ةپروند در. است محرز او بودنريتقص بي و دارد تين حسن كه ـ قابل كـه  ميدي  تي
 طرف كه يحال در ،است يرانيا طرف نفع به مسلماً نفت يمل شركتاز سوي   قرارداد ابطال

  !شود مين محسوب تين حسن ياراد و گناه يب طرف نيبنابرا و است هيعل محكوم يرانيا
 كه ياطالعات البته. است يقرارداد هاي  فرمت يافشا و ميتنظ شدني  اعمال يراهكارها از

 اسـناد  ريسـا  در بلكـه  شـوند،  مين درج ياصل قرارداد در اغلب ندا  حساس يتجار لحاظ از
 منجـر  ارقبـ  يبـرا  اطالعـات  نيا يدسترس به قراردادها تيشفاف ،رو نيا از و شوند مي درج

ـ  تـوان  مي زين را حساس اريبس اطالعات حال، هر در. بود نخواهد  قـرارداد  از افـشا  از شيپ
). ”Natural Resource Governance Institute, “Contract Transparency (كرد خارج
. اسـت  يضرور شوند مي تيريمد يعموم منافع جهت در منابع نكهيا نيتضم يبرا تيشفاف
 تـوان  مـي ن مناقـصه  يندهايفرا اتيجزئ و منعقده يقراردادها اصل هب يدسترس داشتن بدون
 كـردن  يعلن سمت به حركت زين يجهان سطح در. داد ينظر معامالت نيا سالمت به راجع
 يالزامـ  را قراردادهـا  يافشا يمال منابع ياعطا يبرا زين يجهان بانك و قراردادهاست انعقاد
 .)Morrissey, 2014 (داند مي

 است يضرور. است مشخص يتيريمد هاي  پست پاسخگوكردن راهكارها از گريد يكي
 صورت در تا داد ونديپ خاص هاي  پست به بلكه ،نهادها به تنها نه را ييپاسخگو و تيمسئول
 پاسـخگو  و مـسئول  شخـصاً  يمشخـص  افـراد  اهداف، يبرخ نيافتن  تحقق اي مقررات نقض
  .)Al-Kasim, op.cit. 30 (باشند
ـ ا در ضدفساد يراهكارها از عموم از سوي  دسترس در هاي  سامانه جاديا  بـه  حـوزه  ني
 بانـك  جـاد يا فساد با مقابله يراهكارها از يكي مانكارانيپ انتخاب ةمرحل در. رود مي شمار

 يذهن هاي  داشته براساس انيمتقاض يابيارز بيترت نيبد. است بالقوه مانكارانيپ از ياطالعات
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 يبانك ،ييقضا ينظارت جامع هاي  سامانه جاديا قطعاً. شد دنخواه انجام يدولت مراكز كاركنان
 را آن تخلف بروز محض به كه دهد مي را امكان نيا عموم و ينظارت ينهادها به زين رهيغ و
  .كنند زيپره يخوار رانت و بزرگ فساد جاديا از وي ريگيپ

  :از ندا عبارت گاز و نفت هاي پروژه در فساد با مقابله در زين يفرع يراهكارهااز  يبرخ
  يي؛اجرا مديران چرخش و واقعي كراسيودم جاديا

  ي؛انرژ و نفت بخش در فساد با مقابله يدولت ينهادها تيتقو
 يا منطقـه  و يملـ  اسـناد  ريسا و ها  ونيكنوانس و يداخل مقررات ن،يقوان تذكر و آموزش
  ي؛داخل يها طرف و يالملل بين هاي شركت به ضدفساد
 بيتصو از مانع ي، زيرا نفت يقراردادها در آن مدرن اي يسنت شكل به ثبات شرط حذف

  ؛شوند مي ديجد نيقوان اعمال اي
   ي؛نفت هاي بلوك در مجوز ياعطا يبرا يعلن و يرقابت ينديفرا اتخاذ

 از يريجلـوگ  و گـران يد حقوق به احترام ،يساز شفاف و قانون تيحاكم يساز فرهنگ
  ؛فساد

   .نفت يرانت ستميس و يبوروكراس اصالح
  يريگ جهينت. 5

 قـراردادي  هرگونـه  انعقاد ،سوم و پنجاه و يكصد اصل موجب به ليسب ينف ةقاعد براساس
 بـه . است دهش ممنوع شود منجر كشور...  و اقتصادي ،طبيعي منابع بر بيگانگان ةسلط به كه
ـ  فـساد  بـر  يمبتنـ  از اعم ينفت قرارداد هرگونه رسد مي نظر ـ غ اي  سـبب  كـه  يصـورت  در ري
 بـا وجـود   . باشد قاعده نيا با تعارض در دشو يمل منابع بر يخارج هاي  شركت شدن سلطم
 مقابـل  در نفـت  يملـ  شركت كه رفتيپذ ديبا كرسنت ةپروند درخصوص ،يكل ةقاعد نيا

 وارد يتيحـاكم  نـه  و يتصد اعمال ياجرا در بلكه ،رانيا دولت منزلة  به نه يخارج شركت
ـ ا بـر  استناد با نفت وزارت كه يصورت در ،نيبنابرا. شود مي  نظـر  بـه  شـود  وارد قاعـده  ني

 كـه  يمعنـ  نيبـد  داشـت  خواهـد  مـشابهت  يخيتار صورت به كردن يمل مباحث با موضوع
 شـركت  حـال  نيع در كند لغو را قرارداد تواند مي خود يتيحاكم قدرت با حكومت اگرچه

 ةعمـد  كـه  اسـت  ليلد نيهم به. ديبرآ قرارداد نقض جبران پس از ستيبا مي زين نفت يمل
ـ  قـرارداد  ميتنظ مراحل در ستيبا مي ينظارت يتيحاكم مراجع تالش  ليتعـد  و جـرح  بـر  اي
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 مبارزه ةحوز در مشاوران و وكال بازرسان، متخصصان، تبيتر البته كه شود معطوف قرارداد
 در مراتـب  بـه  ينفتـ  يقراردادهـا  اتيح ةچرخ در ها  آن ةآگاهان و موقع به اقدام و فساد با
ـ اند يريتدب است الزم ،نيبنابرا. بود خواهد مؤثر رعامدانهيغ اي عامدانه فساد با ابلهمق  دهيشي

 اي  مي  عمو منافع با يسازگارنا جمله از يليدال به يخارج طرف دي خلع صورت در كه شود
 يادعـا  يالمللـ   بين يدعاو در نتواند يخارج طرف آن امثال و فساد يمبنا بر قرارداد انعقاد

 آن بـا  كرسـنت  ةپرونـد  در سفانهأمت امروز كه است يموضوع نيا و كند كالن يها  خسارت
  . ميمواجه
 ياصل قرارداد و يداور ةنام توافق ،يداور نامة موافقت استقالل اصل موجب به كه ميديد
 قـرارداد  بودناعتبـار  بي ن،يبنابرا. شوند گرفته نظر در جداگانه قرارداد دو منزلة  به ستيبا مي
ـ  موجب كرسنت ةپروند در )گاز فروش و عرضه دادقرار (ياصل  نامـة   موافقـت  ياعتبـار  يب
ـ ا كه آنجا از انگلستان، نيقوان طبق كه شد سبب اصل نيا. نشد يداور  از سـوي   كـشور  ني
 حـاكم  يداور نامـة   موافقـت  بر انگلستان قانون بود، شده انتخاب يداور مقر منزلة  به نيطرف
ـ ترد اسـت  حاكم ياصل قرارداد بر يماهو اظلح از رانيا قانون نكهيا در. باشد ـ ن يدي . ستي

ـ  يبرا يماهو نظر از متفاوت قانون كي انتخاب  نامـة   موافقـت  اسـتقالل  اصـل  قـرارداد  كي
. كنـد  مـي  شـدني   اعمـال ) انگلستان قانون يعني ،يداور بر حاكم قانون موجب به (را يداور

 بـر  حـاكم  قـانون  منزلـة   بـه  را يگـر يد قانون توانستند مي نيطرف كه بود نيا در كار اشكال
  .نكردند را كار نيا سفانهأمت اما كنند، اعمال يداور نامة موافقت
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