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 های عملیات مشترک نفتی در موافقتنامه تقصیر سنگین و تخلف عمدی

 کید بر نظام حقوقی انگلستانأبا ت
 *محمود باقری

 **جابر هوشمند کوچی

 ***منصوره نیکبخت نصرآبادی
                     28/6/1631: تاریخ پذیرش                    28/1/1631: تاریخ دریافت

 چکیده
ی طهورکل  بهه و  ههای عملیهات مشهترک نفتهی     مدیریت ریسهک در موافقتنامهه   یها یکی از روش

یکهی از اقسها     در. ولیت متقابهل اسهت  ؤاستفاده از شروط عد  مس ،قراردادهای باالدستی نفتی
 تخلهف عمهدی   یها  منهوط بهه تقصهیر سهنگین و     خود را ولیتؤپرکاربرد این شروط، طرفین مس

نظها    در نظا  حقوقی انگلستان هماننهد  طور سنتی هحالی است که ب این در .نمایند می یکدیگر
امها طبهق   . تفکیکهی وجهود نهدارد   ( عادی و سهنگین )بین درجات مختلف تقصیر ، حقوقی ایران

های انگلستان حهاکی از حرکهت نظها  حقهوقی ایهن       آرای جدید دادگاههای این نوشتار،  بررسی
. اسهت  ورت توافهق طهرفین  در صه  (عادی و سهنگین )بندی تقصیر  سمت پذیرش درجه کشور به
ولیت بهه  ؤتوافق طرفین مبنی بر موکهول کهردن مسه    نیز در ایرانکه رسد  نظر می به ،درهرحال

وجود برخی نظرات مبنی بهر تهرادف اصهطالحات     با. تقصیر سنگین یا تخلف عمدی معتبر باشد
 در نظها  حقهوقی   حهداقل  ،آمهده  عمل های به طبق بررسی ،«تخلف عمدی»و  «تقصیر سنگین»

مدل  ،نهایتاً اینکه. شده و مجزای از تقصیر سنگین دارد انگلستان تخلف عمدی مفهومی شناخته
نگهاهی بهه    نهیم  با المللی نفتی، احتماالً کنندگان بین سسه مذاکرهؤموافقتنامه عملیات مشترک م

تقصهیر  »بعدی، برای ههر دو اصهطالح    ناخواستهمنظور پیشگیری از تفسیرهای  به آرای صادره و
 .تعریف واحدی ارائه کرده است «تخلف عمدی»و  «نگینس

ولیت متقابهل،  ؤمدیریت ریسک، شرط عد  مسه تقصیر سنگین، تخلف عمدی،  :واژگان کلیدی
 .قصیرتدرجه تفاوت در  ولیت،ؤتحدید مس/حذف
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 مقدمه

امکهان اجهرای    1،های متعدد در قالب پیمانکار یها صهاحب امتیهاز    بدون مشارکت شرکت

ههای   سسه آمریکایی شرکتؤهمین دلیل م به. شود های نفتی محدود می هبسیاری از پروژ

بهرای   3 13در سهال   311 2نها  فهر    اولین فر  موافقتنامه عملیات مشترک را به ،نفتی

مههورد  1383و  1382، 1311هههای  هههای خشههکی منتشههر نمههود کههه در سههال فعالیههت

رک نفتهی نیهز بهرای    البتهه دو فهر  دیگهر بهرای عملیهات مشهت       6.تجدیدنظر قرار گرفت

و بهرای   1(111فهر   ) 2112های فراساحل فالت قهاره خلهیج مکزیهک در سهال      فعالیت

وسهیله همهین    بهه   (811فر  ) 2111های عمیق خلیج مکزیک در سال  های آب فعالیت

 3و اسهترالیا  8نهروژ  1انگلستان، 3نهادهایی در کشورهای کانادا،. سسه انتشار یافته استؤم

مشترک نفتی عملیات مدل موافقتنامه /سسه مذکور اقدا  به تدوین فر ؤسی از مأت نیز به

المللهی نفتهی    کننهدگان بهین   سسهه مهذاکره  ؤگفته، م های پیش نظر از فر  صرف. اند نموده

(AIPN )المللهی   تدوین نموده است که در عرصه بین 11نیز موافقتنامه عملیات مشترکی

 1331مدل برای نخستین بهار در سهال    این. شود فر  محسوب می/ترین مدل استفاده پر

آخهرین  . رد بازنگری قرار گرفهت مو 2112و   133های  منتشر گردید و متعاقباً در سال

                                                                                                                             
دمت، امتیهازی،  ، شرکتی است که امتیاز اجهرای قهرارداد نفتهی باالدسهتی اعهم از خه      «صاحب امتیاز»منظور از . 1

 .شود مشارکت در تولید و غیره به او واگذار شده است و صرفاً به دارنده امتیاز قراردادهای امتیازی اطالق نمی

دو  یا از هرو کنند  متن تدوین شده را مدل یا فر  معرفی می ،کنندگان متون موافقتنامه عملیات مشترک تدوین. 2

های ارجاع شهده در ایهن مقالهه     البته فر  .کنند تن مزبور استفاده میبرای خطاب قرار دادن م «مدل فر » هکلم

 .های اداری اشتباه گرفت همگی دربردارنده شرایط و قیود ماهوی بوده و نباید آنها را با مثالً فر 
3. American Association of Petroleum Landsmen (AAPL), “Model Form Operating 

Agreement (‘Form 610’),” 1989, (www.landman.org).  

4. Offshore Gulf of Mexico (Form 710-Continental Shelf Operations).  

5. Offshore Gulf of Mexico (Form 810-Deepwater Operations). 

6. Canadian Association of Petroleum Landmen, “Joint Operating Agreement (‘CAPL 

JOA’),” 1998, (www.landman.ca).  

7. Oil and Gas UK, “Joint Operating Agreement(‘UK JOA’),” 2009, (www.oilandgas.org.uk). 

 .شود نامیده می «فر  انگلستان»اختصار  در متن مقاله به
8. Norwegian Petroleum Directorate, “Joint Operating Agreement (‘NPD JOA’),” 

(www.npd.no). 

9. AMPLA, “Joint Operating Agreement (‘AMPLA JOA’),” 2011, (http://www.ampla.org).  

10. International Association of Petroleum Negotiators, Joint Operating Agreement (“AIPN 

JOA”), 2012, (www.aipn.org).  

 .شود نامیده می «AIPNمدل »اختصار  در متن مقاله به
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. منتشر شهده اسهت   2112سسه در سال ؤنسخه مدل موافقتنامه عملیات مشترک این م

مبنای بررسی و مراجعه اسهت، بهه    AIPNمدل  2112باوجود اینکه در این مقاله نسخه 

 .انگلستان نیز مراجعه شده است فر 

خهاطر عملکهرد،    های باالدستی اکتشاف و توسعه نفت و گاز ممکهن اسهت بهه    در پروژه

یکهی از ابزارههای   رو،  از همهین  .خسارات هنگفتی وارد شهود ( ان)اشتباه یا تقصیر پیمانکار

های عملیهات مشهترک نفتهی هماننهد قراردادههای       متداول مدیریت ریسک در موافقتنامه

 عهد   شهرط  درج دیگهر  البتهه، علهت  . است 2«ولیت متقابلؤعد  مس»درج شروط  1اصلی،

 هها  دارایی یک هر پیمانکار و کارفرما چراکه ؛است بیمه های هزینه تقلیل متقابل، ولیتؤمس

 بیمهه  بهه  نیهازی  خهاص  ای پهروژه  اجرای جریان در و اند کرده بیمه قبالً را خود کارکنان و

 .باشد نمی نطرفی توسط آنها دوباره

ست که هر یهک از طهرفین   ا بدین معنا «ولیت متقابلؤعد  مس»شرط  ،طور ساده به

ول زیان و خسارت وارده به خود باشد ولو اینکه طرف دیگر در بروز زیان یها  ؤقرارداد مس

های یکهی   اگر خسارتی به کارکنان یا دارایی ،بنابراین. ولیت مزبور نقش داشته باشدؤمس

علت تقصیر عادی طرف دیگر را داده باشد، طهرف اخیرالهذکر    شود که بهاز طرفین وارد 

ول ؤگفته همچنان مس حال آنکه بدون شرط مورد بح ، طرف پیش .ول نخواهد بودؤمس

در قالهب  )حهال پوشهش ریسهک مربوطهه      شد و بنابراین باید از قبل فکری به قلمداد می

منظهور ترجمهه عبهارت انگلیسهی      اً بهصرف «متقابل» واژهالبته استفاده از . کرد می( بیمه

"knock for knock"    ولیت ؤاست وگرنه این شروط لزوماً منجر به حهذف طرفینهی مسه

 .ستثنا کننداولیت یکی از طرفین را ؤشوند و ممکن است تنها مس نمی

مفهو  و مصهداق تخلهف عمهدی و تقصهیر سهنگین در       نخست ،در ادامه این نوشتار

                                                                                                                             
منظور از قرارداد یا قرارداد اصلی، قراردادی است که طرفین اولیه موافقتنامه عملیات مشهترک بها   در این مقاله،  .1

قرارداد مشارکت  :این قراردادها عموماً عبارتند از. اند کشور میزبان یا شرکت نفت ملی کشور میزبان منعقد کرده

، موافقتنامهه عملیهات مشهترک   (. محهض پهذیر و   ریسهک )در تولید، قرارداد امتیازی یا لیسانس و قرارداد خدمت

گذاران یک قرارداد اصلی مابین خود و برای اجهرای قهرارداد مهذکور منعقهد      سرمایه/سندی است که پیمانکاران

پذیر  هم امکان( incorporated joint venture)ونچر شرکتی  اگرچه عملیات مشترک در قالب جوینت. کنند می

قهراردادی   یونچهر  ماهیتهاً جوینهت   باشهد کهه   میوافقتنامه عملیات مشترک م تمرکز این مقاله بر رویاست، اما 

(unincorporated joint venture )است. 
2. Knock for knock clauses. 
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تان تبیین شده و پس از تبیین اصطالحات مزبور، رویکهرد  چهارچوب نظا  حقوقی انگلس

و انگلسهتان در کنهار قراردادههای نفتهی اصهلی       AIPNهای عملیات مشترک  موافقتنامه

شهایان ذکهر   . درخصوص تقصیر سنگین و تخلف عمدی مورد بررسی قهرار گرفتهه اسهت   

ولیت ؤمسهه)ولیت مههدنی ؤبههدواً در مسهه ،تخلههف عمههدی و تقصههیر سههنگین کههه اسههت 

طهور تهاریخی، از    انهد و الزامهاً و بهه    مورد بح  قرار گرفته( یرقراردادی، قانونی یا قهریغ

 1«قهاوت اخالقی تقصیرمحور»عنوان  قهاوت در مورد تخلف عمدی و تقصیر سنگین، به

(Martin, 2011, pp.959-960) شود یاد می. 

 تخلف عمدی. 9

که با اختیار و عمد ارتکاب  معنای تخلفی است به بلکدر فرهنگ حقوقی  ،تخلف عمدی

معنهای   تعریف مشخصی ندارد اما روشن است که به، این اصطالح تخصصی». یافته است

کنهد،   دو مثالِ کالسیک تخلف که ادعای ملوان را نفهی مهی  . چیزی بیش از تقصیر است

 (.Maraist, 1996, pp.185-186)«مستی و بیماری مقاربتی است

قائل نیست،  «تخلف عمدی»خصی را برای اصطالح بر خالف نظر فوق که تعریف مش

کند  تخلف عمدی در حقوق انگلستان مفهومی جاافتاده است و در زمانی مصداق پیدا می

در حال انجا  عملی ناصحی  است و به این امر در زمهان  که دانسته  که شخا عامل می

عالوه، در زمهانی   به. و با این وجود، به عمل خود ادامه داده است انجا  عمل وقوف داشته

ای عملهی ناصهحی  را انجها  داده باشهد و اهمیتهی بهه        طور کامالً متهورانه که شخا به

درسههت و غلههط بههودن آن ندهههد و بههه نتههایج عمههل خههود توجههه نکنههد نیههز صههادق     

دهنده باید  شخا انجا  ،بنابراین در تخلف عمدی .(Blackburn et al., 2015, p.184)است

وجود اطالع از این امر در زمان انجا  عمل، به انجامش  حی  است و بابداند که کار او ناص

 .مبادرت ورزد

 2ایهر مالتها  علیهه   توماس کهوک گهرو   بسیاری از مصادیق تخلف عامدانه در پرونده 

این قاضی . کنوانسیون ورشو بیان شده است  2در چهارچوب ماده  کِرسوِلتوسط قاضی 

 :شرح زیر توضی  داده است هبمراحل تحقیق در مورد تخلف عمدی را 

                                                                                                                             
1. Fault-based moral judgment. 

2. Thomas Cook Group Ltd v. Air Malta [1997] 2 Lloyd's Rep 399. 
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نقطه شروع بررسی این است که آیا عمل فردی که دارایی شخا دیگری بهه او   (الف

طور عادی در شرایط مهذکور   سپرده شده در شرایط پیش آمده، همان عملی است که به

 ؟رود شده انتظار می از شخا یاد

ده بسیار خارج از قد  بعدی طرح این پرسش است که آیا فعل یا ترک فعل خوان (ب

را با اطمینان مناسهبی   نحوی که بتوان آن به ،طیف عملکرد عادی مورد انتظار بوده است

توجهی عامدانهه بهه دسهتورالعمل صهری  داده      عنوان مثال، بی به) ؟تخلف محسوب نمود

 (.شده و فهمیده شده

 ؟سپس باید مشخا شود تخلف عامدانه بوده است یا خیر (ج

تخلف  1سرزنش شود؟ تقصیر یا تقصیر قابل به تخلف عامدانه نمیچه چیزی منجر  (د

 .عامدانه نیست و بسیار فراتر از آن است

شود؟ شخا عامدانه متخلف است اگر بداند  چه چیزی منجر به تخلف عامدانه می ( ه

و درک کند که در شرایط مربوطه، فعل، کوتاهی یا ترک فعل از جانب او تخلف اسهت و  

بهر عمهل،   ( 2را انجا  دهد یا کوتاهی نماید یا ترک فعل کند یا  دانه آنعام( 1همچنان 

تفاوتی متهورانه عمهل   با بی( 6کوتاهی یا ترک فعل بدون توجه به آثار آن اصرار ورزد یا 

تفهاوتی   شخصی بها بهی  . )تواند باشد اهمیتی ندهد تفاوتی او چه می کند و به اینکه اثر بی

به ریسک از بین رفتن یا خسارت دیهدن کهاالی تحهت     کند که نسبت متهورانه عمل می

هر نحهو   طور عمدی پیش رود و ریسک را بپذیرد در حالی که به مراقبت او آگاه باشد، به

 (.کار برای او غیرمتعارف باشد انجا  این

پهی  علیهه   آلپ اسهتریم وکالی مداف، در پرونده  2116در سال که شایان ذکر است 
مفهو  تخلف عمدی را از طریق طرح ادعهای تهرادف آن   تا ند تالش کرد 2نسنایاکی ایرف

 :ادعای آنها را رد کرد بارتوناما قاضی  ،با تقصیر سنگین تهعیف کنند

( 1 :برای اینکه تخلف عمدی ثابت شود باید یکی از این دو مورد وجود داشته باشهد »

  بها  أالحظهه تهو  م ارتکاب علمی بی( 2داند اشتباه است یا  قصد انجا  کاری که عامل می

فعل او زیهانی روی دههد و همچنهان     ۀآگاهی عامل نسبت به اینکه ممکن است در نتیج

پهذیرد در حهالی کهه     او ریسهک را مهی  ... دهد یا خیر یا  اهمیتی ندهد که زیان روی می

                                                                                                                             
1. Culpable negligence.  

2. Alpstream AG v. PK Airfinance Sarl [2013] EWHC 2370 (Comm).  
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 1.«پذیرفت را می داند نباید آن می

ن مثال، چنانچه عنوا به. ذکر است که تخلف عمدی با جر  عمدی متفاوت است الز  به

عمل  ۀهای فنی را رعایت نکند و در نتیج یکی از دستورالعمل ،پیمانکاری بدون قصد اضرار

زیرا قصهد خهاص    ؛تواند مصداق جر  عمدی باشد او خسارتی وارد شود، ترک فعل وی نمی

 .تواند مصداق تخلف عمدی باشد وجود نداشته است در حالی که می( اضرار)

 تقصیر سنگین. 8

راه خود را به قوانین یا رویه قههایی در برخهی از کشهورها     ،ه امروزه تقصیر سنگیناگرچ

ازجمله آمریکها و انگلسهتان بهاز کهرده اسهت، امها بهر خهالف تخلهف عمهدی، برخهی از            

 :اند برخوردی سلبی داشته «تقصیر سنگین»دانان با اصطالح  حقوق

نویسهندگان   بیشهتر وسهط  طرفدارانی داشته، ت "درجات تقصیر" وجود اینکه ایده با»

، (bailment cases) قید ضهمانت  های رهاسازی به استثنای پرونده محکو  شده است و به

 مبهم و غیرعملی ذاتهی و در "چراکه تمایز  ؛اند را رد کرده ال آن ها در کامن دادگاه بیشتر

و  است که صرفاً دشواری و پیچیدگی را به اسهتاندارهای از قبهل مهبهم    "ای پایه اصل بی

 بیشهتر قاعهده حهاکم در   . کنهد  ت منصفه ارائه شود، اضافه مهی أنامشخصی که باید به هی

عنوان امری حکمی وجود نهدارد و صهرفاً    مواق، این است که درجات تقصیر یا مراقبت به

دلیل  بندی به صعوبت طبقه... عنوان امری موضوعی وجود دارد  مقادیر مختلف مراقبت به

قابههل قبههول و همچنههین سههوابق    ةکننههد ط تفکیههکدشههواری واقعههی ترسههیم خطههو  

در اغلهب  [ تقصیر عادی و تقصیر سنگین]رد این تفکیک  ةکنند بخش، توجیه غیررضایت

 .(Keeton et al., 1984, pp.210-211)«باشد مواق، می

هایی روبهرو   با مقاومت «تقصیر سنگین» پذیرش مفهو  ،طور مشخا در انگلستان به

 نها   اولیه این است که آیا اصوالً در حقوق انگلستان چیزی به شپرسدر واق،، . بوده است

 وجود دارد؟ «تقصیر ساده»جدای از  «تقصیر سنگین»

علیهه   ترادیگهرین در پرونهده   2111از نظر دادگاه تجدیهدنظر ایهن کشهور در سهال     

                                                                                                                             
1. “for wilful misconduct to be proved there must be either (I) an intention to do something 

which the actor know to be wrong or (2) a reckless act in the sense that the actor is aware 

that loss may result from his act and yet does not care whether loss will result or not or ... 

'he took a risk which he knew he ought not to take.” Alpstream at [94] , with Burton J citing 

Longmore J in the: National Semiconductors case, [1996] 2 Lloyd's Rep 212, at 214. 
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وجهود اینکهه اصهطالح     بها  1،کانهادا ال تهی دی  ( آی تی اس)اینترتک تستینگ سرویسز 

شهود، هرگهز توسهط حقهوق مهدنی       اغلب در اسناد تجاری یافهت مهی   «ینتقصیر سنگ»

 .انگلستان پذیرفته نشده است

حاکمیهت   «تقصهیر سهنگین  »قوانین و مقررات آلمان بهر   ترادیگرینالبته در پرونده 

 :داشت و بر اساس حقوق آلمان نیز مفهو  تقصیر سنگین دارای دو ضابطه است

رگیری مراقبت معمول در شرایطی اسهت کهه   ضابطه نوعی که متهمن عد  بکا (الف

 .بینی یا توجه به ریسک خسارت برای همه واض  بوده است پیش

ضابطه شخصی مبنی بر عد  وجود چیزی که فعل یا ترک فعل مهورد بررسهی را    (ب

 .پذیر نماید از منظر شخا مربوطه توجیه

وقعیتی دانسهت کهه   ضابطه الهف را شهبیه بهه مه     ،یکی از کارشناسان آلمانی ترادیگریندر 

 2.«چطور این اتفاق افتاده؟»دست خود را بر روی سرش بگذارد و بپرسد  ،شخصی با دیدن آن

همین ایهده را داشهته اسهت و ضهمن      نرسعلیه  آرمیتاژنیز در پرونده  6میلتقاضی 

های حقوقی موضوعه است که  مفهومی جاافتاده در نظا  «تقصیر سنگین»اشاره به اینکه 

 :نماید ، تصری  میاست نشات گرفته 1«تقصیر سنگین در حکم تقلب است»از دکترین 

چراکهه ایهن نظها      ؛الیی اسهت  های حقوقی سیویل حقوق انگلستان متفاوت از نظا »

از یک طرف و تقلب، سهوءنیت و تخلهف    ،همواره تمایزی بارز بین تقصیر هرچند سنگین

است که تقصیر سهنگین ممکهن   ال این  دکترین کامن. شود عمدی از طرف دیگر قائل می

در حالی کهه مها بهه تقلهب از     . اما با سوءنیت یکی نیست... است حاکی از سوءنیت باشد 

عنهوان تفهاوت در نهوع توجهه      یک طرف و تقصیر صرف هرچند سنگین، از طرف دیگر به

                                                                                                                             
1. 23 [2007] EWCA Civ 154, [2007] 1 CLC 188. 

2. [2007] EWCA Civ 154, [2007] 1 CLC 188 at [24]. 

3. Millett LJ. 

4. Lata culpa dolo aequiparatur. 

تقصیر »یا  «قاعده الحاق تقصیر سنگین به تخلف عمدی»از تخلف عمدی بر طبق  ،تقصیر سنگین ،در حقوق ر 

کشورهایی که حقوق نوشته دارند، شرط عد   بیشتردر واق،، در . شود تفکیک نمی «ستسنگین در حکم تقلب ا

زیرا بر خهالف نظهم عمهومی اسهت و      ؛باطل است ،ولیت در صورت اثبات تقصیر عمدیؤولیت یا تحدید مسؤمس

دشوار  در همین کشورها از آنجایی که اثبات عمد امری. ندکممکن است اجرای قرارداد را منوط به میل متعهد 

 ةست کهه دارنهد  ا گردد و الحاق یادشده مان، از آن است، قاعده الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی اعمال می

 (.138، ص1631صفایی، : ک.ر برای مطالعه بیشتر)عمد، خود را به نادانی و جهالت بزند
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. نگهریم  عنوان تفاوت در درجهه مهی   به تفاوت بین تقصیر و تقصیر سنگین، تنها به ،داریم

 1.«نگریستند انان انگلیسی همواره نسبت به تفاوت اخیر با تردید میحقوقد

از رویکهرد   ،هاچسهان علیهه   اسپِرِد تراسهتی ی اخیر شورای سلطنتی در پرونده أاما ر

 میلهت در ایهن پرونهده عنهوان نمهود کهه نظهر قاضهی         کالردلرد . متفاوتی حمایت نمود

. ر حقوق انگلستان اشتباه استخصوص عد  تمایز بین تقصیر ساده و تقصیر سنگین ددر

 :هایی را نیز از رویه قهایی در انگلستان مطرح کرد وی برای این نظر خود مثال

 .شده است ول شناختهؤیر سنگین مسای، امینی بالعوض فقط نسبت به تقص در پرونده»

خاطر توقیف غیرقهانونی کشهتی مجبهور     در پرونده دیگری، مدعی جبران خسارت به

 .  با سوءنیت یا در نتیجه تقصیر سنگین بوده استأتو ،ند که توقیفبوده اثبات ک

خاطر کهاهش   مرتهنی که مال در ید او بوده است، در مقابل راهن در یک دادرسی به

 .خاطر تقصیر سنگین چرا ول قلمداد نشد اما بهؤعلت فقدان مراقبت متعارف مس ارزش به

ی داده شهد کهه دومهی    أقهانونی، ر در دعوایی بین دارنده حق رهن انصافی و مرتهن 

علت تقلب مستقیم، گناهکار شهناخته   شود مگر اینکه به براساس عملکرد خود معلق نمی

شود یا آنچنان تقصیر سنگینی مرتکب شود که محرو  نمودن رهن قبلی از حق تقدمش 

 2.«غیرعادالنه شود

ن بین تقصیر حقوق انگلستاکه اثبات کند است تا سعی کرده  کالرکقاضی  ،در واق،

ساده و تقصیر سنگین و همچنین تقصیر سنگین و تقلهب در موضهوعات خاصهی تمهایز     

عنوان نمود که تمایز بین ( قاضی دیگر) سِر رابین اولداما در همین پرونده . شود ل میئقا

 .(Blackburn et al., 2015, p.117)تقصیر ساده و سنگین تنها در درجه تقصیر است

 رِد سی تَنکرزین در چهارچوب نظا  حقوقی انگلستان، پرونده در بررسی تقصیر سنگ

 مهانس در این پرونده قاضی . هم از اهمیت خاصی برخوردار است 6پاپاکریستیدیسعلیه 

                                                                                                                             
1. ... English Jaw differs from civil Jaw systems, for it has always drawn a sharp distinction 

between negligence, however gross, on the one hand and fraud, bad faith and willful 

misconduct on the other. The doctrine of the common law is that: 'Gross negligence may be 

evidence of mala fides, but is not the same thing . ... While we regard the difference 

between fraud on the one hand and mere negligence, however gross, on the other as a 

difference in kind, we regard the difference between negligence and gross negligence as 

merely one of degree. English lawyers have always had a healthy disrespect for the latter 

distinction.' Armitage v. Nurse [1998] Ch. 241. 

2. Spread Trustee Co. Ltd v. Hutcheson UKPC 13, [2012] 2 AC 194 at 50-51.  

3. Red Sea Tankers Ltd v. Papchristidis (The Hellespont Ardent) [1997] 2 Lloyd’s Rep 547. 
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ای کهه تحهت    تحلیلی تفصیلی در مورد مفهو  تقصیر سنگین در چههارچوب موافقتنامهه  

د نگاهی به حقوق انگلسهتان  عمل آورده است، با این وجو حاکمیت قانون نیویورک بود به

در مواقعی که طرفهی   ،بر اساس حقوق نیویورک ،مانسعقیده قاضی  به 1.نیز داشته است

متعهد به بکارگیری مهارت و مراقبت متعارف بهرای ایمنهی و حفاظهت از دارایهی طهرف      

 :دیگری است، عمل متهورانه در صورتی تقصیر سنگین است که

وجهود   که درجه باالیی از ریسک صهدمه فیزیکهی را بهه   هایی  از واقعیت ،فاعلیا  (الف

طور عامدانه نسبت به  آورند اطالع داشته یا دلیلی بر آگاهی او وجود داشته است و به می

 .تتفاوتی آگاهانه اقدا  نموده اس توجهی یا بی   با بیأانجا  فعل یا ترک فعل تو

دلیلی بهر اطهالع او وجهود     یاو های مذکور اطالع داشته است  از واقعیت ،فاعلیا  (ب

داشته است اما درجه باالی ریسک دخیل را متوجه نشده یا درک نکرده اسهت، بهاوجود   

 .شد شده می اینکه فردی متعارف در موقعیت او متوجه ریسک یاد

برای اینکه هر یک از اعمال فوق متهورانه باشد، باید چیزی بیشتر از  ،به هر حال (ج

د نامتعارف باشد، بلکه باید دربردارنده ریسک صدمه بهه دیگهران   نه تنها بای. تقصیر باشد

 .طور اساسی بیشتر از میزان الز  برای تقصیر است باشد که به

توجهی متهورانه نسبت به ایمنی دیگران محسوب شهود     با بیأتواند تو عملی نمی (د

از  ،که فاعهل نظر از این نفسه موضوع قصد بوده است صرف مگر اینکه فعل یا ترک فعل فی

شود فردی متعارف متوجه ریسک بهاالی صهدمه بهه دیگهران شهود       وقایعی که باع  می

بینهد   وجود اینکهه مهی   گذرد با ای که عامدانه از چرا  قرمز می راننده. اطالع داشته است

داده ها از هر دو سمت در بزرگراه در حال حرکت هستند، عملی متهورانه انجها    اتومبیل

                                                                                                                             
 :در موافقتنامه مابین طرفین شروط زیر در ارتباط با تقصیر سنگین درج شده بود .1

Clause (1.7): “…indemnify and hold harmless  the Commercial Advisor ... except for any 

Indemnified Damages which are found . .. to have resulted from the bad faith, gross 

negligence or wilful misconduct of, or the fraud of the person seeking indemnification.” 

 و در شرط دیگر؛ 
Clause (1.9): “Neither the Commercial Advisor nor any of its officers ... shall be liable ... to 

the Corporation for any losses . .. suffered or incurred by the Corporation ... arising out of, 

relating to or in connection with any action taken within the scope of the duties of the 

Commercial Advisor under this Agreement or omitted to be taken ... except ... Damages 

resulting from acts or omissions of the Commercial Advisor which (a) were the result of 

gross negligence, (b) constituted wilful misconduct, (c) constituted fraud, or (d) constituted 

bad faith.”  [1997] 2 Lloyd's Rep 547, at 579. 
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گهذرد   همهین علهت از چهرا  مهی     شود و بهه  ای که متوجه چرا  قرمز نمی است اما راننده

 .احتماالً صرفاً مقصر است

برای اینکه احتماالً عمل فاعل متهورانه قلمداد شود الز  نیسهت خهود او متوجهه     ( ه

عد  توانایی او در درک خطر ممکن اسهت  . نهایت خطرناک است این باشد که عملش بی

طور غیرعادی مطلهوب اعمهال    خاطر نتایج به اش بوده باشد یا به هخاطر طبیعت متهوران به

 .قبلی مشابه وی

عمهل بهرای اینکهه    . متفاوت از جر  عمدی است (تقصیر سنگین) تخلف متهورانه (و

ناشی از آن  ۀوسیله فاعل قصد شده باشد، اما فاعل قصد ایجاد صدم متهورانه باشد باید به

هایی که به آنها آگاهی داشته بایهد   دانسته یا از واقعیت کافی است او می. را نداشته است

دهد حتی اگر امیدوار بوده یا انتظار داشهته   احتمال قوی آسیب روی می دانسته که به می

اما احتمال قوی متفاوت از قطعیت اساسی است کهه بهدون   . عمل وی بدون آسیب باشد

 .عملش محقق شده استتوان گفت وی قصد صدماتی را داشته که در نتیجه  آن نمی

تخلهف متهورانهه    ،در واق،. کند تخلف متهورانه از چندین جهت با تقصیر فرق می (ز

نیازمند انتخاب آگاهانه انجا  عمل است خواه با اطالع از خطر جدی که متوجه دیگهران  

شود هر فهرد متعهارفی بها آگهاهی از وقهای،       کند خواه با اطالع از وقایعی که باع  می می

باوجود اینکه تفاوت میهان تقصهیر و تخلهف متهورانهه     . شده شود متوجه خطر یادمزبور 

تفاوت در درجه تقصیر است اما این تفاوت در درجه آنقدر قابل مالحظه است که منجهر  

 1.به تفاوت در نوع شود

هر قرارداد را باید بر اساس شرایط و قیهود آن تفسهیر نمهود و     ،مانسعقیده قاضی  به

شامل تقصیر سنگین منجر »مفهو  تقصیر سنگین که رسد  نظر او چنین می به .ادامه داد

ای الز  از آگاهی نسبت به درجه بهاالی ریسهک    توجهی متهورانه است بدون نشانه به بی

 2.«فردی که اقدا  به فعل یا ترک فعل نموده استۀ وسیل یا آثار محتمل عمل به

بهر اسهاس اصهول    کهه  کنهد     مینکته جالب اینکه وی در اظهارات جنبی خود تصری

                                                                                                                             
1. [1997] 2 LIoyd’s Rep 547, at 583-585. 

2. “… appears to me to embrace serious negligence amounting to reckless disregard, without 

any necessary implication of consciousness of the high degree of risk or the likely 

consequences of the conduct on the part of the person acting or omitting to act”. [1997) 

Lloyd’s Rep 547, at 586.  
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 :کند و نهایتاً عنوان می 1رسد مشابهی می ۀحاکم بر تفسیر در انگلستان نیز او به نتیج

چهه بهر طبهق    و د نچه بر طبق اصول حقوق ایاالت متحده تفسیر شو...  1.3ط وشر»

ذهنی ۀ گونه ضابط اصول انگلستان، مفهو  تقصیر سنگین در این شروط لزوماً شامل هیچ

توانهد شهامل عملهی باشهد کهه شخصهی        فلذا مهی . ی مبنی بر درک ریسک نیستشخص

همراه  شود ارتکاب آن متهمن ریسک باالی صدمه به دیگران است به متعارف متوجه می

اعتنهایی،   نیهازی بهه آگهاهی در خصهوص بهی     . توجهی به آثار تفاوتی یا بی اعتنایی، بی بی

 2.«توجهی هم نیست تفاوتی یا بی بی

. پیروی شده اسهت  مانساز رویکرد قاضی  6(کامراتاپرونده )ه جدید دیگری در پروند

ولیت را منهوط بهه تقصهیر سهنگین     ؤها ادعا کردند شرطی که مس در این پرونده خواهان

چنین مفهومی  چراکه این ؛ولیت نسبت به تقصیر را حذف کندؤتواند مس نموده است نمی

ههای   نده نیز امکان استناد به قوانین و رویهه در حقوق انگلستان وجود ندارد و در این پرو

مهرتبط ایهن    پرسهش کنهد کهه    عنوان می اندرو اسمیتاما قاضی پرونده . خارجی نیست

شده در حقوق انگلسهتان اسهت یها خیهر،      نیست که آیا تقصیر سنگین مفهومی شناخته

تهاً  شده در شروط مندرج در قرارداد اسهت و نهای  مرتبط معنای اصطالح یاد پرسشبلکه 

ولیت، خواهان بایهد چیهزی بیشهتر از تقصهیر صهرف      ؤبرای اثبات مسکه گیرد  نتیجه می

 .خوانده را اثبات نماید

عمهد   ،1663ولیت مدنی مصوب ؤقانون مس( 1)موجب ماده  در نظا  حقوقی ایران به

                                                                                                                             
1. “If the matter is viewed according to purely English principles of construction, I would 

reach the same conclusion. 'Gross' negligence is clearly intended to represent something 

more fundamental than failure to exercise proper skill and/or care constituting negligence. 

But, as a matter of ordinary language and general impression, the concept of gross 

negligence seems to me to be capable of embracing not only conduct undertaken with 

actual appreciation of the risks involved but also serious disregard of or indifference of an 

obvious risk. The difference in the way in which the concepts in clauses 7.9 ... are 

expressed appears to me entirely consistent with the phrase receiving its ordinary meaning 

and embracing both situations.” [1997] 2 Lloyd's Rep 547, at 586-587.   

2. “ … Whether clauses 7.9 ... are interpreted according to United States or English principles 

… the concept of gross negligence in these clauses does not involve, necessarily, any 

subjective mental element of appreciation of risk. It may therefore include … conduct 

which a reasonable person would perceive to entail a high degree of risk of injury to others, 

coupled with heedlessness or indifference to or disregard of the consequences. The 

heedlessness, indifference or disregard need not be conscious.” [1997] 2 Lloyd's Rep 5"7, 

at 587-588. 

3. Camerata Property Inc. v, Credit Suisse Securities Europe Ltd. [2011] EWHC ·179 

(Comm), [2011] 1 CLC 627.  



 ... فتیهای عملیات مشترک ن در موافقتنامه تقصیر سنگین و تخلف عمدی 9397بهار، 93 فصلنامه قضاوت، شماره

  

60 

ولیت مدنی نسهبت بهه جبهران    ؤبرای ایجاد مس 1،عبارت دیگر تقصیر احتیاطی یا به یا بی

گذار ایرانی تقصیر عهادی و تقصهیر سهنگین را تفکیهک      اما قانون. وری استخسارت ضر

موجود مانند اتالف یا غصب، تقصیر مبنای  هاینظر از استثنا بنابراین، صرف .نکرده است

ولیت نسبت به جبران خسارت است و در این خصهوص عهادی یها سهنگین     ؤپیدایش مس

امری کیفی اسهت و ممکهن    ،تقصیرکه برخی معتقدند البته  .بودن تقصیر اهمیتی ندارد

را انکار  بندی تقصیر، آن وجود عد  درجه گذار با است شدت و ضعف داشته باشد و قانون

و ( عادی) با ارائه معیارهایی بین تقصیر سبک ن،شاای (.131، ص1631ایزانلو، )نکرده است

در فهرض   ولیتؤشهرط عهد  مسه    ،یاند و با ارائه دالیله  تقصیر سنگین تفکیک قائل شده

فرض بر این  (الف» :که آن دالیل عبارتند از دانند تقصیر عمدی و سنگین را غیرنافذ می

ولیت نهاظر بهه خهودداری عمهل مهدیون از      ؤاست که در مقصود مشترک، شرط عد  مس

ولیت در صورت ارتکاب یهک تقصهیر   ؤنفوذ شرط عد  مس (ب ... اجرای تعهد نبوده است

نظهم   (ج ... در اجرا یا عد  اجرای قهرارداد آزاد باشهد   ست که مدیونا عمدی بدین معنا

 (.131، ص1631ایزانلو، )«های قراردادی هم محلی دارد ولیتؤعمومی در مس

ولیت در صورت ارتکاب تقصیر سنگین و عمدی ؤشرط عد  مس ،البته ایشان در ادامه

تنامهه عملیهات   اگهر طهرفین موافق   ،بنهابراین  .دانند را نافذ می( نه مدیون) از سوی مباشر

مرتکب تقصهیر   ،تنها در صورتی که کارکنان نظارتی ارشد عاملکه مشترک توافق کنند 

ولیت دارد، احتماالً چنین توافقی بها توجهه بهه    ؤسنگین یا تخلف عمدی شوند، عامل مس

 (.611، ص1613کاتوزیان، و  132ص، 1631ایزانلو، )معیار اخیرالذکر نافذ است

  ههای موافقتنامهه   در برخی از مدلاست، مه توضی  داده شده طور که در ادا اما همان

عملیات مشترک حتی اگر مدیون مرتکب تقصیر سنگین یا تخلف عمدی هم شده باشد، 

محیطهی   ههای زیسهت   مانند اینکهه عامهل نسهبت بهه خسهارت      ،ول نیستؤهمچنان مس

اگهر   ،ینبنهابرا  .ولیتی ندارد حتی در صورت ارتکاب تقصیر سنگین یا تخلف عمهدی ؤمس

                                                                                                                             
تهرک  عبهارت اسهت از   تفهریط  »مهافاً اینکهه  . ى و یا تفریط استمعنای تعدّ تقصیر به ، .ق 6 3 ادهبر مبنای م .1

تجاوز نمودن از  ،تعدی»و (  .ق 2 3 ادهم)«موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرالز  است عملى که به

ولیت قهراردادی، کهافی   ؤالبته، در مس(.  .ق 1 3 ادهم)«نسبت به مال یا حق دیگریاست حدود اذن یا متعارف 

تهوان تخلهف از انجها  تعههد      اگرچهه مهی   ،ف از انجا  تعهد اثبات شود و نیازی به اثبات تقصیر نیسهت است تخل

تهوان اثبهات تقصهیر قهراردادی را ههم       قراردادی را تقصیر قراردادی دانست که در صورت پذیرش این تعبیر، می

 .ضروری محسوب نمود
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حهال   ،ولیت اخیرالذکر را غیرنافذ بهدانیم ؤقائل به نظر فوق باشیم باید استثنای عد  مس

آمهده و زمینهه فعالیهت طهرفین      گرفتن شرایط مهورد پهیش    نظر توان بدون در آنکه نمی

شود  ولیتی که در یک قرارداد خالف نظم عمومی قلمداد میؤعد  مس. حکمی مطلق داد

 .دیگری چنین نباشدممکن است در قرارداد 

محیطی  های زیست ولیت عامل در خصوص خسارتؤالز  به توضی  است که عد  مس

ههای   ولیتؤاال عامهل همچنهان مسه    های غیرعامل قابل استناد است و تنها در برابر طرف

ههای   کند و در برابر طرف محیطی حفظ می قانونی خود را در صورت بروز خسارت زیست

 ،ماند و منظور از چنهین شهروطی   ول میؤهم مشارکت خود مسغیرعامل نیز به نسبت س

های موافقتنامه عملیات مشهترک در صهورت بهروز خسهارت      ولیت بین طرفؤتسهیم مس

 .فرض تقصیر سنگین یا تخلف عمدی عامل است محیطی به زیست

ولیت ؤولیت قانونی ناشی از تقصیر سنگین و تخلف عمدی با مس  ؤتمایز مس. 3

  قراردادی

ولیت قهراردادی اصهوالً تفسهیر و بررسهی تقصهیر      ؤدر حیطه مس ،ور که گفته شدط همان

. آیهد  عمل مهی  سنگین بر اساس مندرجات قرارداد و اصول و قوانین حاکم بر قراردادها به

ولیت را منوط به تقصیر سنگین یا تخلهف عمهدی   ؤاما این تنها قراردادها نیستند که مس

ولیت غیرقراردادی را منوط به تقصیر سنگین یا ؤیز مسگذار ن اند و در مواردی قانون کرده

وجود اینکه این موضوع نیاز بهه تحقیقهی مجهزا دارد، ذکهر      با. ده استنموتخلف عمدی 

ههای   گذار عبهارت  در آمریکا قانونعنوان مثال،  به. رسد نظر می حداقل یک نمونه مفید به

، 1381 های نفتی در دهه العمل به نشت را در عکس «تقصیر سنگین»و  «تخلف عمدی»

موجب قاعده کلی مندرج در این قانون،  به 1.کار برد به 1331در متن قانون آلودگی نفتی 

ولیت محدود ؤالبته این مس. های وارده را جبران کند ول وظیفه دارد خسارتؤشخا مس

های مازاد  و هزینه جبران خسارتاست به سقفی است که در همین قانون مشخا شده 

. شود که به این امر اختصاص یافتهه اسهت   مزبور از طریق صندوقی پرداخت می بر سقف

ولیت محدود و اسهتفاده از  ؤشده یا همان مس ولیت پرداخت خسارت تا سقف یادؤاما مس

تقصهیر  »یها   «تخلهف عمهدی  »علهت   صندوق برای مازاد آن، در صورت ایجاد خسارت به

                                                                                                                             
1. Oil Pollution Act 1990. 
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ول، در صورت تخلف عمدی یها  ؤمسعبارت دیگر، شخا  به. اعمال نخواهد شد «سنگین

کهه   1هها و خسهارات خواههد داشهت     ولیتی نامحدود در جبران هزینهؤتقصیر سنگین مس

ههای رفه، آلهودگی و خسهارت بهه منهاب،        های جانی، شامل هزینهه  نظر از خسارت صرف

های غیرمنقول یا شخصی، امرار معاش، درآمد، منفعت و خدمات عمومی  طبیعی، دارایی

 2.شده برای وی وجود ندارد ان استفاده از صندوق یادشود و امک می

گیری مقاله خود در مورد معنای تقصهیر سهنگین و تخلهف     در نتیجه پاتریک مارتین

 :دارد مقرر می 1331عمدی در چهارچوب قانون آلودگی نفت 

هها   در تعریف تقصیر سنگین و تخلف عمدی بر طبق قانون آلودگی نفت، از دادگهاه »

خصهوص امهری کهه بهرای آن معیارههای       هایی اخالقهی در  ست تا قهاوتخواسته شده ا

از آنجایی که کنگره از ایهن دو اصهطالح اسهتفاده    . دقیقی قابل ارائه نیست، داشته باشند

هها   روشنی از گروهی از ایده کرده است، تفسیر آنها باید دو عنصری را تبیین نماید که به

عبارت را در قوانین و رویه قههایی در ایهاالت   شوند که استفاده معمول این دو  ناشی می

کننهده   اولی این است که عمل مورد بح  باید منعکس. متحده آمریکا احاطه کرده است

معیهار  )جدایی یا انحراف از مراقبت معمولِ اشهخاص متعهارف در شهرایط مشهابه باشهد      

یهک   و و دومین عنصر این است که در اَعمال تحت بررسهی بایهد حهالتی ذهنهی    ( نوعی

آگاهی وجود داشته باشد که نحوه عمل شخا، هشداردهنده صدمه بهه دیگهران اسهت    

کنهد و   این عنصر اخیر است که تقصیر را تبدیل به تقصیر سنگین مهی (. عنصر شخصی)

 (.Martin, 2011, p.1028)«نماید را از تخلف عمدی در اکثر موارد غیرقابل تفکیک می آن

خاطر لزو  وجود حهالتی   سنگین از تخلف عمدی به بنابراین مطابق نظر فوق، تقصیر

نظهر   ذهنی یا آگاهی نسبت به احتمال بهاالی صهدمه بهه دیگهران غیرقابهل تفکیهک بهه       

ولیت ؤطور که توضی  داده شد، ایهن عقیهده حهداقل در حهوزه مسه      البته همان. رسد می

 .قراردادی در انگلستان پذیرفته نشده است

 موافقتنامه عملیات مشترک نفتی تقصیر سنگین و تخلف عمدی در. 4

های  ها و ابهامات موجود در مفهو  تقصیر سنگین و تخلف عمدی در نظا  وجود تفاوت با

                                                                                                                             
1. Oil Pollution Act 1990 § 1004. 

2. Oil Pollution Act 1990 § 1012. 
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های تقصهیر سهنگین و تخلهف عمهدی تعریهف       ، عبارتAIPNحقوقی مختلف، در مدل 

 :واحدی دارند

خهواه منفهرد،   )ی فعهل یها کوتهاهی در فعهل     امعنه   هتخلف عمدی به /تقصیر سنگین»

وسیله هر شخا حقیقی یا حقوقی است که با قصهد ایجهاد آثهار     به( ترک یا همزمانمش

ناپهذیر   انگاری توجیهه  توجهی تهورآمیز یا سهل بار بدان مبادرت ورزیده شده یا با بی زیان

دانسته یا بایهد   شده می شده بوده است و شخا حقیقی یا حقوقی یاد نسبت به آثار یاد

شده را بر روی سالمتی یا دارایی شخا  رک مذکور آثار یاددانسته است که فعل یا ت می

 1.«حقیقی یا حقوقی دیگر دارد

بار منجر بهه تحقهق    تنها داشتن قصد ایجاد آثار زیان بنابراین، بر طبق تعریف فوق، نه

انگهاری   تهوجهی تههورآمیز یها سههل     تقصیر سنگین یا تخلهف عمهدی نیسهت بلکهه بهی     

نسبت ( واقعی یا قابل انتساب)بار، منوط به وجود آگاهی  نناپذیر نسبت به آثار زیا توجیه

رغهم   لهذا علهی   .شهود  به آثار مذکور، منجر به تحقق تقصیر سنگین یا تخلف عمهدی مهی  

برای تقصهیر سهنگین و    AIPNدانند، در مدل  نظراتی که این دو اصطالح را مترادف نمی

 .تخلف عمدی تعریف واحدی ارائه شده است

از تقصیر سهنگین   ،، فر  موافقتنامه عملیات مشترک انگلستانAIPNبر خالف مدل 

 :البته این فر  تخلف عمدی را تعریف کرده است 2.عمل نیاورده است تعریفی به

وسهیله کارکنهان    اعتنایی عامدانه یا بدون مالحظهه بهه   معنای بی به "تخلف عمدی"»

ط ایهن موافقتنامهه   مدیریتی ارشد نسبت به رویه میدان نفت مناسب یا هر یهک از شهرو  

بار است اما شامل فعل، تهرک فعهل،    اعتنایی شدید به آثار قابل اجتناب و زیان   با بیأتو

نیهت در اجهرای وظیفهه، مقها  یها       گیری یا اشتباه در عمل که با حسن خطای در تصمیم

وسیله کارکنان مدیریتی ارشد یادشهده ارتکهاب یافتهه     پذیر به صالحیت تفویهی یا انجا 

                                                                                                                             
1. “Gross Negligence / Willful Misconduct means any act or failure to act (whether sole, joint 

or concurrent) by any person or entity that was intended to cause, or was in reckless disregard 

of or wanton indifference to, harmful consequences such person or entity knew, or should 

have known, such act or failure would have on the safety or property of another person or 

entity.” “AIPN JOA,” Model Contract (Houston, Texas, n.d.), (https://www.aipn.org/.§1.1). 

جایگهاه   2118شاید به این خاطر که اصطالح مزبور در نظا  حقوقی انگلستان در زمان تدوین فر  یعنهی سهال    .2

توان گفت این است که در صورت توافق طرفین  میکه هرچند در حال حاضر نیز آنچه  ،مشخصی پیدا نکرده بود

 .دهند ن خصوص، قهات احتماالً به آن ترتیب اثر میدر ای
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نیت مزبور در شهرایط خهاص قابهل توجیهه اسهت ازجملهه        ود که با توجه به حسنش نمی

 1.«زیست و سایر شرایط اضطراری حفاظت از زندگی، دارایی یا محیط

اند؟ مطابق با اصهل   های عملیات مشترک تعریف شده های فوق در فر  اما چرا عبارت

در خصهوص   ،لشهوندگان عامه   ، عامهل و جبهران  AIPNمهدل   1.3کلی مندرج در مهاده  

ولیت ناشهی از اجهرای وظهایف و عملکردههای عامهل      ؤهزینهه یها مسه    و زیان و خسارت

موجهب   شده بهه  حتی اگر موارد یاد ،(اندازه سهم مشارکت خود مگر به)ولیتی ندارند ؤمس

ولیت مطلهق  ؤ، تقصیر سنگین، تخلف عمدی، مس(ولو منفرد، مشترک یا همزمان)تقصیر 

 2.شوندگان عامل باشد رانیا سایر خطاهای عامل یا جب

استثنایی را نیز به  AIPNشده مطلق نیست و مدل  ولیت یادؤشرط عد  مس ،به هر حال

توانند هر  ای است و طرفین می صورت گزینه آن وارد کرده که در مقدمه مشترک اما در اثر به

چنانچهه   ،هبهر اسهاس ایهن مهاد    . انتخاب خود در موافقتنامه نهایی درج کنند یک از آنها را به

او مستقیماً موجب ورود خسارت یا ایجاد  ۀهای وابست عامل یا شرکت 6کارکنان نظارتی ارشد

 ؛نسبت سهم مشارکت ولیت بهؤد، عالوه بر داشتن مسنولیت برای طرفین شوؤمس

 .ستا ها ولیتؤها و مس ول خسارتؤمس ،عاملیا  (الف

جایگزینی و خارج کردن  های واقعی و همچنین تعمیر، ول خسارتؤمس ،عاملیا  (ب

 .دیده است دارایی مشترک خسارت

 .های پیش آمده تا سقف دالری مشخصی است ولیتؤها و مس ول خسارتؤمس ،عاملیا  (ج

ههای فهوق توسهط طهرفین، عامهل و       در صورت انتخاب هر یک از گزینه ،به هر حال

 .ی ندارندمحیط ولیتی در قبال زیان تبعی و خسارت زیستؤشوندگان عامل مس جبران

ول نیسهت  ؤعامل حتی در صورت تقصیر سنگین یا تخلف عمهدی نیهز مسه    ،بنابراین

با تقصیر سهنگین یها    ،های وابسته به او مگر اینکه کارکنان نظارتی ارشد عامل یا شرکت

 .ولیت شوندؤتخلف عمدی باع  ایجاد خسارت یا مس

                                                                                                                             
1. “UK JOA,” 1.1. 

2. “… neither Operator nor any other Operator Indemnitee shall bear (except as a Party to the 

extent of its Participating Interest share) any damage, loss, cost, or liability resulting from 

performing (or failing to perform) the duties and functions of Operator … even though 

caused in whole or in part by a pre-existing defect, or the negligence (whether sole, joint or 

concurrent), gross negligence, willful misconduct, strict liability or other legal fault of 

Operator (or any other Operator Indemnitee).” “AIPN JOA.” § 4.6.A. 

3. Senior Supervisory Personnel.  
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ی کارکنان نظارتی ولیت عامل صرفاً منوط به تقصیر سنگین یا تخلف عمدؤالبته مس

ههای   همانند کارکنان ارشد عامل یا شهرکت  1مورأشود و چنانچه نیروهای م ارشد او نمی

ها یا  او ایفای نقش کنند و مرتکب تقصیر سنگین یا تخلف عمدی شوند، خسارت ۀوابست

 تواند به انتخاب طرفین مذاکره و قبل از انعقاد قرارداد، می وجود آمده به های به ولیتؤمس

الذکر متوجه عامل گردد یها   فوق 1.3ساب مشترک گذاشته شود یا بر اساس مفاد ماده ح

البته در همان  ،کار گرفته است شده را بهد موران یاأمور یا مأبه طرفی تخصیا یابد که م

 .برای عامل تعیین کرده است 1.3حدودی که ماده 

 AIPNانهد و مهدل    شهده  نوبه خود تعریهف  کارکنان نظارتی ارشد نیز به ،مهافاً اینکه

عنهوان کارکنهان    را بهه  6یا مدیران کشوری 2های متعددی از قبیل مدیران در محل گزینه

عنهوان تعریهف    تواننهد یکهی از آنهها را بهه     و طرفین میاست نظارتی ارشد معرفی نموده 

کار نیهز گهامی   وایهن سهاز  که روشن است . انتخاب کنند «کارکنان نظارتی ارشد»عبارت 

های طرفین در صورت تقصیر سنگین یا تخلف  ولیتؤاستای محدود نمودن مسدیگر در ر

 .ستا عمدی آنها

در رابطهه بهین طهرفین موافقتنامهه      ،این نحوه از مدیریت ریسهک که شود  کید میأت

عنهوان مثهال،    بهه . سهت ا های قانونی امری مجزا ولیتؤعملیات مشترک حاکم است و مس

دکننده زیان که بر طبق قانون تعریف خهود را  محیطی، وار درصورت بروز خسارت زیست

مثالً عامل در جریهان  ) یمعهذا، چنانچه شخا خاص. ول جبران خسارت استؤمس ،دارد

محیطی شود، خسارت پرداختهی   موظف به پرداخت خسارت زیست( عاملیت او در پروژه

ه در صورتی که سهم مشارکت داشهت )جمله خود عامل  حساب همه اطراف از توسط او به

 .شود گذاشته می (باشد

 ولیت نسبت به تقصیر سنگین یا تخلف عمدیؤاعتبار شرط حذف مس. 5

درونهی   ۀولیت را در رابطه ؤمسه  ،طهرفین ، AIPNمانند مدل آیا این امکان وجود دارد که 

نماینهد؟  خهود  کارکنان نظارتی ارشهد   مثالً خود منوط به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی

هها بها    اگرچه دادگاه ،قی انگلستان اصوالً پذیرفته شده استدر نظا  حقو ولیتؤحذف مس

                                                                                                                             
1. Secondee.  

2. Onsite managers. 

3. Country managers.  
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ای نداشتند و سعی در تفسیر محدود ایهن   طور وسی، برخورد دوستانه ولیت بهؤمس حذف

نوع شروط یا حتی ابطال آنهها در مهواردی کهه قهرارداد را از هرگونهه اثهر حقهوقی تههی         

  حقهوقی ایهران توافهق بهر     نظها  در .(See: Gay, 2015, 156-157)اند ، داشتهاست کرده می

البتهه نظراتهی   . ولیت در رابطه درونی طرفین اصوالً فاقد ایراد حقهوقی اسهت  ؤتحدید مس

ههای   آسهیب تقصیر سنگین،  ولیت در مواردی از قبیلؤدرخصوص ابطال شروط عد  مس

واسطه مخالفت با نظم عمومی یا شرط خالف مقهای ذات عقد  جسمی یا نقض عمدی به

حداقل در حوزه تقصیر سهنگین نظهرات مزبهور مبنهی بهر بطهالن       اما  1،ستمطرح شده ا

ولیت نسبت به تقصیر سنگین، مان، از معتبهر دانسهتن شهرط موکهول     ؤشروط حذف مس

شهده موافهق بها     های یاد اما احتماالً تحلیل، باشد ولیت به تقصیر سنگین نمیؤکردن مس

ه اگر تقصیر سنگین منتسهب بهه   چراک ؛در فرض ما نباشند «کارکنان نظارتی ارشد»قید 

ول نخواههد بهود، امهری کهه     ؤکارکنانی غیر از آنها باشد همچنان شرکت متبوع آنها مسه 

ولیت نسبت به تقصیر سنگین در خصهوص ایهن دسهته از کارکنهان     ؤمعنای حذف مس به

 .است

ههای مختلهف    توجه به این امر الز  است که نظم عمهومی در چههارچوب  الوصف،  م،

توان برای مفاهیمی مانند تقصهیر سهنگین یها تخلهف      کند و نمی تی پیدا میمتفاو معانی

عمدی که واجد جایگاه حقوقی مشخصی در نظها  حقهوقی مها نیسهتند، در موضهوعات      

کسهب و کهار در حهوزه اکتشهاف و     . حکم مطلق و سنگین بطالن را صادر کهرد  ،مختلف

زمهانی کهه   امروز نیهز تها   هایی اساسی است و حتی  ریسک ةتوسعه نفت و گاز دربردارند

بخهش بهودن پهروژه     توان بهه نتیجهه   های الز  انجا  نشود نمی گیری حفاری چاه و نمونه

اطمینان داشت و حتی در صورت حصول نتیجه، تولید و قیمت محصول در طول مهدت  

 .ماند قرارداد ثابت نمی

ی شروطی از معنا ،های عملیات مشترک اطالع بودن اطراف موافقتنامه لذا پذیرش بی

اند و یا قدرت مذاکراتی کمتر یکهی از آنهها نسهبت بهه سهایر       که بر روی آنها توافق کرده

 ،ههای نفهت و گهاز    اکتشهاف و توسهعه چهاه    ۀچنانچه الزمه  ،بنابراین. اطراف، دشوار است

کهه حتهی در مهواردی    ) ولیت عامل در قبال سهایر شهرکا باشهد   ؤپذیرش شرط عد  مس

                                                                                                                             
، 1681نکهوئی،  : ک.دانهد ر  برای دیدن نظراتی که شروط عد  مسؤولیت نسبت به تقصیر سهنگین را باطهل مهی   . 1

 .33-112صا ،1681امامی، و  3 2-232صا
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، (نسبت به تقصیر سهنگین یها تخلهف عمهدی نیهز باشهد      ولیت ؤتواند شامل عد  مس می

گذارانی هستند که به امید سودی بیشهتر نسهبت بهه سهایر      ها یا سرمایه همچنان شرکت

شده نمایند بدون آنکهه متوجهه    مبادرت به پذیرش شرط یاد ،گذاری های سرمایه فرصت

ریسک اصهلی در ایهن   در واق،، . آثار شرط مزبور نباشند یا باالجبار به آن تن داده باشند

ولیت نیست بلکه ورود به آن اسهت و ایهن امهر در    ؤکسب و کار، پذیرش شروط عد  مس

 .کند مورد عامل نیز صدق می

 تقصیر سنگین و تخلف عمدی در قراردادهای اصلی. 2

ولیت پیمانکار منوط به ؤتنها مس در خصوص قراردادهای اصلی، در قرارداد بی، متقابل نه

بلکه منوط به اثبات تقصهیر او ههم نیسهت و    است تخلف عمدی نشده تقصیر سنگین یا 

 1.قابل انتساب به او باشند( استثنای زیان تبعی به)آمده  ت پیشاکافی است خسار

طهرف دیگهر را در مقابهل خسهارت وارده بهه       ،، هر یک از طهرفین EPCFدر قرارداد 

علهت تقصهیر طهرف     ده بهه دارد ولو اینکه خسارت وار ها و کارکنان خود مصون می دارایی

اما در این مدل قراردادی نیز از اصطالحات تقصیر سنگین و تخلهف عمهدی    ؛دیگر باشد

 2.استفاده نشده است

از اصطالحات تقصیر سنگین و تخلف عمدی اسهتفاده شهده    ،IPCمعهذا، در قرارداد 

ایهن مهاده   در . سفانه تعریفی از اصطالحات مزبور ارائه نشده اسهت أاما مت ،(1ماده )است 

را پیمانکهار اقهداماتی    ،در صورت بروز سانحه یا سایر موارد اضطراریاست که مقرر شده 

هها الز  اسهت    زیسهت و دارایهی   طور متعارف برای حفاظت از جان، سالمت، محیط که به

های نفتهی بهه پیمانکهار قابهل      عنوان هزینه های چنین اقداماتی به کند و هزینه اتخاذ می

مگر اینکه  ،اسناد مثبته ضروری را ارائه نماید ،اینکه پیمانکار همشروط ببازپرداخت است 

کار بردن نشهانه   هب. تخلف عمدی پیمانکار باشد/قصور سنگین ۀسانحه یا اضطرار در نتیج

توان فهرض کهرد    بنابراین می .ستا معنای مترداف بودن آنها معموالً به واژهدو  میان «/»

نظهر   بهه . گین و تخلف عمهدی را متهرادف دانسهته اسهت    تقصیر سن، IPCکه قراردادهای 

شهرکت ملهی نفهت    کهه  شهود   صالح نباشد و باع  مهی  ای به درج چنین مادهکه رسد  می

                                                                                                                             
1. Service Contract for Development Operations,” 2008 § 12.7.    

2. National Iranian Oil Company. “Engineering, Procurement, Construction & Financing 

(EPCF),” 2012.§ 37.3 & 37.6. 
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های اقدامات حفاظتی سهوان  یها شهرایط اضهطراری      درخصوص بازپرداخت هزینه ،ایران

درصهورت   ول باشد و فقطؤتقصیر یا تخلف پیمانکار همچنان مس ۀنتیج وجود آمده در به

 ۀعنوان مثال، چنانچه در نتیجه  به. ولیت نداشته باشدؤتقصیر سنگین و تخلف عمدی مس

نشتی نفتی در اعماق دریها را دههد و پیمانکهار در     ،های پیمانکار در دریای خزر فعالیت

این مورد تقصیر یا تخلف کرده باشد، شرکت ملهی نفهت ایهران همچنهان موظهف اسهت       

پیمانکار برای جلهوگیری از نشهت نفهت در اعمهاق دریها و       هزینه کلیه اقدمات حفاظتی

در قههیه   BPههای   ولیتؤتجربهه مسه  . زیست و سالمت را جبران کند خسارت به محیط

ای  تجربهه  ،وجهود آمهده   هها میلیهارد دالر خسهارت بهه     نشت نفتی در خلیج مکزیک و ده

ول ؤانکهار مسه  نیهز پیم  28البته در این قهرارداد در مهاده   . روشنگر در این خصوص است

عملیات پیمانکار شده است مگهر اینکهه    ۀجبران خسارت شرکت ملی نفت ایران درنتیج

. تقصیر یا تخلف عمدی شرکت ملی نفهت ایهران را داده باشهد    ۀچنین خسارتی درنتیج

شود، دلیل استفاده از اصهطالح   ازآنجایی که تخلف عمدی مسلماً شامل تقصیر عادی می

وقتهی عهد     ،مشهخا نیسهت   «و»و نه  «یا»ف جداکننده هم با حر آن «تخلف عمدی»

بویژه اینکهه   ،ولیت پیمانکار منوط به صرف تقصیر شرکت ملی نفت ایران شده استؤمس

 .انهد  مترادف فرض شهده  «تخلف عمدی»و  «تقصیر سنگین»اصطالحات  ،در شرط قبلی

مانند ایهن   «ایران نفت ملی شرکت عمدی تخلف یا تقصیر ۀدرنتیج»لذا اینکه درج شود 

کهه   «ایهران  نفهت  ملهی  شهرکت  تقصیر سهنگین  یا تقصیر ۀدرنتیج» است که گفته شود

عهد  جبهران    ،چهرا در شهرایط اضهطراری   کهه  ضهمناً مشهخا نیسهت     .منطقی نیسهت 

است های اقدامات حفاظتی منوط به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی پیمانکار شده  هزینه

ت ملی نفت ایران منوط به صرف تقصیر یا های شرک اما در این مورد عد  جبران خسارت

 1!؟تخلف عمدی این شرکت شده است

ولیت صهاحب امتیهاز یها    ؤدر قرارداد امتیازی برزیل و مشارکت در تولید هند نیز مس

اما در قرارداد خدمات فنی  ؛پیمانکار منوط به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی نشده است

 2.ستا تکاب تقصیر سنگین یا تخلف عمدی اوار ،ولیت پیمانکارؤعراق اصوالً مبنای مس

                                                                                                                             
1. National Iranian Oil Company, Development and Production Operations Service Contract 

(‘IPC’), 2017. 

2. Republic of Iraq. “Iraqi Model Producing Oil Field Technical Service Contract 

(‘PFTSC’),” 2009. § 1.41, 24.2, 24.3, 24.7, 29.4, 41.15.   



 ... فتیهای عملیات مشترک ن در موافقتنامه تقصیر سنگین و تخلف عمدی 9397بهار، 93 فصلنامه قضاوت، شماره

  

31 

 نتیجه

زیرا الزمه تحقق تخلف  ؛تخلف عمدی و تقصیر سنگین مترادف نیستند ،در انگلستان -1

شخا نسبت به ایهن امهر اسهت کهه آنچهه       1عمدی در این کشور، آگاهی هوشیارانه

 وجهود آگهاهی هوشهیارانه وی نسهبت بهه     منوط به یا و دهد ناصحی  است  انجا  می

چیهزی اسهت    در حالی که تقصیر سنگین مخهالف آن . است ریسک ناصحی  بودن آن

طهور   که شخا نسبت به آن دانش دارد اما در زمان اتخهاذ فعهل یها تهرک فعهل بهه      

در زمان انجا  عمل نسبت بهه دانهش   )هوشیارانه نسبت به دانش مزبور آگاهی ندارد 

 (.خود التفاتی ندارد

مرور جایگاه خود را در حقوق انگلسهتان   سنگین نیز بهدر کنار تخلف عمدی، تقصیر  -2

اما با توجه به آرای متفاوتی که در این خصوص صادر شده، بهتر اسهت  . کند پیدا می

طرفین قراردادی که تحت حاکمیت حقوق انگلسهتان اسهت، در صهورت تصهری  بهه      

رت عهد   رسد که در صو نظر می هالبته ب. تقصیر سنگین، این اصطالح را تعریف کنند

کههه حههاکی از   مههانستعریههف تقصههیر سههنگین در قههرارداد، از رویکههرد قاضههی     

به هر حال، حتی در صهورت  . شود شناختن تقصیر سنگین است پیروی می رسمیت به

مطرح است که آیا تقصیر، سهنگین   پرسش، همواره این مانسپذیرش رویکرد قاضی 

ولیت متقابل، ؤد  مسشود؟ این در حالی است که هدف از درج شروط ع محسوب می

نظهر   اما با رویه موجود بهه  ،بر و پرهزینه است تقلیل ریسک و اجتناب از دعاوی زمان

منظهور اثبهات    محض بروز خساراتی گزاف، طرفین بهه طهرح دعهوا بهه     بهکه رسد  می

قلمهرو شهمول اصهطالح    کهه  بهتر اسهت   ،بنابراین. سنگین بودن تقصیر حرکت کنند

شروط  ،صورت در غیر این ؛موارد شدید تقصیر محدود شود یادشده تعریف و صرفاً به

 2.دنبال خواهند داشت بینی به آثار غیرقابل پیش ،ولیتؤکننده مس حذف

وجود عد  تفکیهک بهین تقصهیر عهادی و تقصهیر سهنگین        در نظا  حقوقی ایران، با -6

لیهات  ولیت عامل در مقابل سایر اطراف موافقتنامه عمؤگذار، چنانچه مس توسط قانون

مشترک نفتی منوط به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی گردد، امکان معتبهر دانسهتن   

در این صورت، قاضی یا داور پرونده عهالوه بهر مراجعهه بهه شهروط و      . آن وجود دارد

                                                                                                                             
1. Conscious awareness. 

2. Blackburn and Lightfoot, “Wilful Misconduct and Gross Negligence Exclusions in Knock-

for-Knock Provisions in Offshore Contracts.” 199-200. 
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های سایر کشهورها نیهز توجهه     تعاریف مندرج در قرارداد، احتماالً به تجربیات و رویه

 .خواهد نمود

انچه عامل، موجب بروز خسارت به اطهراف دیگهر شهود، تنهها     چن AIPNمطابق مدل  -1

تبعهی   ،ثانیاً خسهارت  .محیطی نباشد زیست ،ول است که اوالً خسارتؤدرصورتی مس

موجب تقصیر سنگین یا تخلف عمدی او باشد و رابعاً، کارکنان نظارتی  ثالثاً به .نباشد

. خلف عمدی شده باشندمرتکب تقصیر سنگین یا ت( در مقابل سایر کارکنان)ارشد او 

 ،شهوندگان عامهل   ولیت عامهل و جبهران  ؤلذا مشخا است که راهبرد اصلی عد  مس

ولیت ناشهی از اجهرای وظهایف و عملکردههای     ؤدرقبال خسارت، زیان، هزینه یا مسه 

چراکه اثبات تقصیر سهنگین یها تخلهف عمهدی      ؛شوندگان عامل است نعامل و جبرا

پذیر بودن نیهز مشهروط بهه ارتکهاب      رت اثباتامری بسیار دشوار است و حتی در صو

شهرط آنکهه    را بهه  (و نهه تبعهی  )ههای مسهتقیم    توسط کارکنانی خاص، تنها خسارت

 . دهد محیطی نباشند پوشش می زیست
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Abstract 

A well-known method for risk management in petroleum joint operating 

agreements (JOA) and, generally speaking, in upstream petroleum contracts 

is the use of knock for knock liability clauses. In such clauses, the liability is 

limited to gross negligence and willful misconduct. While conventionally, in 

British legal system, likewise Iranian legal system, the difference in degree 

of negligence is not recognized, new decisions of British courts indicate the 

movement toward the acceptance of such concept. However, subjecting the 

liability to such negligence and also willful misconduct by the parties may 

well be recognized and declared as valid in Iranian legal system too. 

Finally, although some legal authorities support that the concept of gross 

negligence is similar to the concept of willful misconduct, it is established in 

this article that willful misconduct has a recognized concept and it is 

distinguished from gross negligence in the British legal system. However, at 

least, the model published by the Association of International Petroleum 

Negotiators (AIPN) on joint operating agreement introduces a single 

definition for both, probably for avoiding future unwanted interpretations. 

Key words: Gross Negligence, Wilful Misconduct, Risk Management, Knock 

for Knock Clause, Liability Exclusion, Difference in Degree of Negligence.  
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