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  :چکیده

مخفف سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست می باشد. امروزه وجود این سیستتم جالیینفتت تمتامی  hseسیستم 

در ابعاد فنی و پیشرفتهای مرتبط با روند عملیات اجرایی ، در زمینه نیروی انسانی  طرح های زیربنایی است تا عالوه بر موفقیت

امترروزه در ست د دنیتا بختش عمتده ای از فعالیتهتای  و حفظ محیط زیست نیالدارای مالیت و موفقیت باشد. با توجه به اینکه

بته بررستی درج شتر  در ایتن مقالته  می باشد.ز پیمانکاری انجام عملیات اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گا

hse همچنین شرایط ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت این شر  و بتروز خستارت بته محتیط و  در قرار دادهای نفتی

امتروزه هتی  هتا نشتان داد بررستی تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی استت.را تبیین خواهد نمود. و جبران خسارات زیست

نوانسیونهای بین المللی که مسئولیت ن می توانند با عضویت در کو کشورهای میالبا منعقد گرددhseدادی نباید بدون درج قرار

برای آنها یت تعهد بین المللی می نماید بهره بترده و در صتورت عتدم رعایتت دولتها را در حفظ محیط زیست به همراه دارد و 

 . همچنین وجود قوانین داخلی و بین المللی در این امر خالی از ل ف نخواهد بود .  این سیستم از ضمانت های یزم سود جویند

 آلودگی نفتی  محیط زیست،مسئولیت مدنی، ،قراردادهای نفتی،   HSEکلید واژگان:
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 مقدمه -1

سائل بهداشت، ( به عنوان ابالاری در جهت کنترل و بهبود مHSE-MSسیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

های صنعتی و زیر بنایی فعالیت میکند. این سیستم مدیریتی، عوامل ایمنی و محیط زیست در کلیه طرح های توسعه، پروژه

ای یکپارچه بررسی کرده و بستر مناسبی درجهت استقرار و اجرای استانداردهای مدیریت زیست یاد شده را به گونه

سازد.به طور کلی سیستم ( فراهم میOHSAS18000ای و ایمنی)هداشت حرفهو سیستم ارزیابی ب (ISO14000محی ی)

طرح ریالی، اجرا، ارزیابی و اقدام "، دارای ساختاری مشابه ساختار یت سیستم مدیریت، چرخه دمینگHSEمدیریت

گیرد.دکتر ویلیام میاست و تجربیات این  چرخه را برای بهبود و ان باق با انتظارات چرخه بعدی به کار  (PDCA) ")اصالحی(

ادوارز دمینگ نخستین آغازگر جدی و نظریه پرداز مدیریت نوین جهان بر اساس مشارکت تمامی کارکنان، مدیران و مشتریان 

یت سازمان است که با مکتب جدید خود تحولی شگرف پدید آورده است. مشارکت و همکاری وی با مدیران ژاپنی در توفیق 

آور، مورد تأیید و قبول صاحبنظران جهان پیشرفته امروز است.اصول مورد نظر به صورت یت یت غب هآنها برای تولید یت کیف

ای از سیستم است که با ادغام روش های اجرایی، الالامات حقوقی و راهبردهای کسب و کار شرکت و تبدیل آن به مجموعه

م ابق با خط  HSEتا به  بهبود مستمر در عملکرد کلی نمایدانتظارات و یا الالامات، بر روی فرآیندها و افراد تمرکال می

ایمنی و محیط زیست شرکت، دست یابد.از آنجایی که قراردادهای نفتی با مسایل حیاتی و منافع ملی های بهداشت،مشی

اند منجر کشورها سر وکار دارندو نیال به این دلیل که هرگونه بی احتیاطی در رعایت اصول بهداشت،ایمنی و محیط زیست میتو

به یت فاجعه انسانی،زیست محی ی و...شود بنابراین باید با درک اهمیت این موضوع از ابتدای انعقاد قراردادهای نفتی ،طرفین 

این قراردادها یعنی دولت های میالبان وپیمانکاران خود را ملالم به درج شرو  مربو  به رعایت بهداشت وایمنی ومحیط زیست 

جریان انجام پروژه مورد نظارت شدید نماینده دولت قرار گیرد و چنانچه قصوری در انجام این شر   بدانند و این مسئله در

صورت گیرد و آسیبی متوجه محیط زیست و یا سالمت انسانها گردد باید با توجه به مبانی و قواعد مسئولیت مدنی ،جبران 

در قرار  hseبررسی درج شر  به درصدد است  مقالهن خسارت زیاندیده یا زیاندیدگان توسط عامل زیان صورت پذیرد. ای

.هم چنین شرایط ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت این شر  و بروز خسارت به محیط زیست را بپردازددادهای نفتی 

 نمود.د تبیین خواه

 HSEتعریف -2

:HSE MS  و فراگیر در زمینه ایمنی، بهداشت و نظام واحدی است که صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید من قی

 ها نظامی واحد به ناممحیط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند؛ که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این مقوله

HSE  نیال به این مجموعه اضافه گردید کنترل کیفیتتشکیل شد. در برخی صنایع HSEQ تر استانداردبه عبارتی ساده 

 HSE1. روندی مدیریتی برای پوشش دادن نقا  ضعف ایمنی و بهداشتی یت مجموعه صنعتی خواهد بود  
 

 گی نفتیهای خسارت بر محیط زیست ناشی از آلودانواع مسئولیت -3

 مسئولیت مدنی خسارت بر محیط زیست ناشی از آلودگی نفتی -3-1

هدف اصلی،پیشگیری و جلوگیری از به وجود آمدن خسارت به محیط زیست در اثر سرایت مواد نفتی و عدم آلودگی،با استفاده 

وی مسئولیت مدنی تسهیل است ولی در صورت بروز آلودگی و ایجاد خسارت، هدف ثان hseاز تمهیداتی چون کاربردسیستم 

ای اند. به عنوان مثال در نقل و انتقایت دریایی، وجود برنامهجوابگویی به ادعای خسارت کسانی است که از آلودگی متضرر شده

ها به رعایت استانداردهایی به تواند تأثیر مثبتی در جلب توجه بیشتر صاحبان کشتیبرای جبران خسارت قربانیان آلودگی می

 (R.MM.Configle and M.W, 1979. )، داشته باشندر جلوگیری از آلودگی وضع شدهمنظو

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/HealthandSafetyExecutive 

Archive of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Safety_Executive
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Safety_Executive
http://www.sid.ir


 

3 
 

ی م البه خسارت را صرف نظر از دشواری اخذ غرامت به دییل پیشگفته به مسئولیت مدنی نوعی امکان قانونی است که حی ه

نی حادثه آلودگی است. هرچند همین افراد به دهد و در اینجا مراد، اشخاص متضرر و فرد یا افراد قرباتمام قربانیان تسری می

القاعده بر عهده صورت اعم قابلیت دادخواهی از ورود خسارات به محیط زیست غیر شخصی خود را دارند. اما این وظیفه علی

شناخته شدن  گیرد. با این وجود صرفًا به رسمیتهای مردم نهاد نیال قرار میالمللی و اخیراً سازمانهای بینها، سازماندولت

مسئولیت مدنی و وجود قواعد ناظر بر آن برای تکمیل احقاق حق قربانی کافی نیست. بلکه ضروری است برای تسهیل 

جوابگویی به مشکالت احتمالی قربانیان به ویژه ناشی از آلودگی نفتی ساز و کارهای حقوقی خاصی تعبیه گردد تا زیان دیده در 

های مربو  به مسئولیت مدنی گری آن منصرف نشودو این موضوعی است که کنوانسیونپی  و تاب وصول حق خویش از پی

ای المللی، مستلالم طی مراحل دادرسی پیچیدههای دارای وصف بیناند به آن جامه عمل بپوشانند. اصویً دادخواهیتالش نموده

ای که به آن آید مانند اینکه آیا عهدنامهپیش می های داخلیها در دادگاهاست به عنوان مثال مسائلی که ضمن اجرای عهدنامه

استناد شده است دارای اعتبار قانونی است یا نه،ویااگر میان مقررات عهدنامه ای با مقررات  قانونی اختالف دیده شود کدامیت 

وی است که در آنها نفع های داخلی صرفاً برای رسیدگی به دعااز این دو نوع قابل اجراست؟ با توجه به اینکه مرجعیت دادگاه

الملل عمومی خصوصی م رح باشد و از طرف دیگر هر عهدنامه هر چند موضوع آن مسائل حقوق خصوصی باشد به حقوق بین

الملل هایی که به طور مستقیم شامل نظم بینهای قضایی داخلی حتی از تفسیر عهدنامهگردد ولی در عمل دادگاهمربو  می

 (1311.) سلجوقی،  سیر آنها برای حل و فصل دعوی ضروری باشد مضایقه نخواهند کردباشند هنگامی که تفمی

کمیسیون اروپا دیدگاههای اساسی خود را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محی ی  1993در سال 

خواستند تا دستورالعملی برای  منتشر کرد. پس از انتشار این سند پارلمان و کمیته اقتصادی و اجتماعی از کمیسیون اروپا

در (1993) های زیست محی ی ارائه دهد. اقدامات جدید اتحادیه اروپا با امضای کنوانسیون لوگارنومسئولیت مدنی خسارت

شود مصادف شد. های خ رناک به محیط زیست وارد میهایی که از فعالیتارتبا  با مسئولیت مدنی ناشی از خسارت

سئولیت تدوین پیش نویس دستورالعمل مسئولیت ناشی از پیشگیری و جبران خسارت زیست محی ی را کمیسیون اروپا که م

آلوده » منتشر کرد، هدف اصلی از تدوین دستورالعمل را اجرای اصل  1993بر عهده داشت در اولین سند خود که در سال 

 معه اروپا در خصوص حقوق محیط زیست است.دانست و اعالم نمود این اصل از اصول راهبردی جا« کننده باید بپردازد

 

 محیطی ناشی از آلودگی نفتی المللی خسارت زیستمسئولیت بین -3-2

قراردادهای نفتی که صرفًا بر مبنای مسئولیت مدنی و در محدوده ی شناسایی زیان دیده خاص و پرداخت غرامت به اشخاص و 

ادهای نفتی غیرکاملی نامید که همه ی زیان دیدگان ناشی از خسارت اموال خصوصی تهیه و تنظیم شوند را می توان قرارد

زیست محی ی را تحت پوشش خود قرار نمی دهد . در خصوص مسئولیت بین المللی ناشی از آلودگی نفتی گفته می شود در 

داشته باشدو یا اینکه صورتی که محیط زیست به موادنفتی آلوده گردد و یا خسارت و صدمه ای بدان وارد شودو قربانی خاصی ن

قربانی یا خسارت دیده در صدد م البه،اثبات خسارت،وارزیابی آن برنیاید مسئولیتی فراگیر متوجه قریانی یا خسارت دیده می 

 (1331)حلمی ، . گردد که از آن به عنوان مسئولیت بین المللی خاص دولت هاتعبیر می شود

ن المللی راجع به مسئولیت دولت ها که به مجمع عمومی سازمان ملل به عبارت دیگر در پیش نویس کمیسیون حقوق بی

 (U.N General Assembly Resolution ,2004. )ارسال شد.دولت ها رامی توان از سه منظر مسئول قلمداد نمود

نقض یت تعهد بین المللی قابل انتساب به یت دولت که همراه با تقصیر و مسئولیت باشد می تواند موجب طرح  -1

 سئولیت بین المللی آن دولت شود.م

نقض یت تعهد بین المللی قابل انتساب به یت دولت که با قصور آن دولت به صورت غیر عمد و فقدان سونیت رخ  -2

 داده باشد ، می تواند موجب طرح مسئولیت بین المللی آن دولت شود.

 ولیت   می شود ایراد خسارت است . زمانی که عنصر نقض یا همان تخلف موضوعیت نداشته و آنچه موجب طرح مسئ -3
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با توجه به همین رویکرد است که از حقوق مسئولیت بین المللی با عناوینی همچون نظریه خ ا ، خ رو مسئولیت ناشی از 

 (Sands,2003) .اعمال منع نشده یاد می شود

مسئول در رویکرداول و دوم موظف به نتیجه ی اتخاذ هر یت از این سه رویکرد نیال متفاوت خواهد بود . در حالی که دولت 

جبران خسارت ، اعم از اعاده به وضع سابق ، توقف عمل متخلفانه ، تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه و پرداخت غرامت می 

باشد ، در رویکرد سوم تنها موظف به پرداخت غرامت خواهد بود . در خصوص آلودگی های نفتی ، مسئولیت بین المللی دولت 

 ایجاب می کند عالوه بر توقف عمل خسارت آمیال ، نسبت به ایجاد وضع به حالت سابق نیال اقدام نمایند. ها 

آنچه که در این مرحله مورد تفکیت قرار  میگیرد این است که آیا دولت ها صرفاً به محموله های نفتی دولتی و آلودگی های 

 یا نسبت به شرکت های نفتی خصوصی و افراد نیال مسئولیت دارند؟  نفتی ناشی از فعالیت های دولتی متعهدو مسئول هستند و

 قاعدۀ بنیادین مسئولیت دولت را می توان در برابر آلودگی محیط زیست به مواد نفتی چنین خالصه کرد : 

امات بر اساس این قاعده دولت ها را میتوان به خاطر عدم وضع یا اجرای قوانین مقتضی زیست محی ی، متوقف نکردن اقد

خ رناک یامجازات نکردن نقض قواعد بین المللی زیست محی ی، مسئول تلقی نمود .در اینجاست که نقش کنترل کننده و 

در کاهش خسارات زیست محی ی در فعالیتهای نفنی ودر نتیجه کاهش مسئولیت بین المللی دولت hseپیشگیری کننده 

 (Higgins,1978 ). میالبان صاحب منابع نفتی،آشکار میشود

در عمل دعاوی قضایی نسبتاًکمی بر اساس مسئولیت دولت اقامه شده اندو بیشتر دعاوی مربو  به آلودگی نه در س د بین 

صوصی و ذی المللی بلکه از طریق قواعد حقوق بین الملل خصوصی مربو  به مسئولیت مدنی ، یعنی مستقیماً بین اشخاص خ

 (1331)طالیی ،  .نفع حل و فصل می شوند 

 مسئولیت بین المللی ناشی ازتقصیر در خسارات زیست محیطی بر اثر آلودگی نفتیاول:  بند

فرض کنیم نفت کش غول پیکری برای تخلیه محموله بالرگ نفتی خود در حال نالدیت شدن به پایانه نفتی کشوری است که  

ه است . اما پایانه نفتی فاقد چراغ محموله نفتی توسط آن کشور و یا اشخاص خصوصی تحت صالحیت آن دولت خریداری شد

های مناسب بوده و یا بر اثر بروز اشکال فنی قادر به ارسال عالئم راهنمایی و هدایت نفت کش نبود و بر اثر آن ، نفتکش دچار 

سانحه شده و مواد نفتی به دریا سرایت می نمایند . در سیستم مسئولیت شخصی یا ناشی از تقصیر، فاعل وقتی مسئول 

اخته می شود که تقصیروی در ورود خسارت احراز شود . ضاب ه برای تشخیص این مسئولیت رفتار ایراد کننده زیان است . شن

 (1311)درسا ، . بدین معنی که اگر رفتارش خ اکارانه باشد به جبران زیان وارد شده محکوم می شود

 زیست محیطی بر اثر آلودگی نفتی : مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال منع شده در خساراتدوم بند

یت طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل مربو  به مسئولیت دولت ها ، هر عمل خالف بین المللی  بر اساس ماده

طرح مالبور رفتار ناقض تعهد بین المللی دولت را به  3دولت ، مستلالم مسئولیت بین المللی آن دولت است. همچنین ماده 

زیست ممکن است با نوعی  ی عمل متخلفانه آن دولت قلمداد کرده است .در عرصه خسارت بر محیطعنوان عنصر ضرور

نفتی که علی رغم اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی ایجاد گردیده است مواجه شویم. در چنین مواردی ظاهرا هیچگونه آلودگی

دولت مالبور را به خاطراعمالش که خالف موازین تعدی وتجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته است واز این لحاظ نمیتوان 

بین المللی نیست مسئول دانست.در عین حال منصفانه نیست که وضعیت فعلی شخص یا کشور زیاندیده دیده که بدون خ ا ، 

 (Scovazzi,1995) . متحمل خسارت شده است را نادیده گرفت

 

 HSEتکالیف طرفین قراردادهای نفتی در رعایت الزامات  -4

 تکالیف کارفرما -4-1

تعریف نامناسب برای کارفرما در قراردادهای نفتی این است که نقش وی در به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیتهای نفتی 

محدود گردد. همچنانکه برخی معتقدند کارفرما نماینده بنگاه اقتصادی بوده و در نتیجه منافع بنگاه اقتصادی همان منافع 
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باشد و از این روی هر عملی را که گردد. بنابر فرض اقتصادی، کارفرما بدنبال حداکثر کردن سود خود میمیکارفرما محسوب 

 (1391برومند ،  و)سقدلی . کنددهد دوری میگردد انجام داده و از اعمالی که سودش را کاهش میمنجر به افالایش سود وی می

فاً، سود انگارانه و به حداکثر رساندن سود بنگاه اقتصادی نیست. بلکه با ای ملی است و ماهیت قرارداد نفتی صرنفت سرمایه

بایست به توسعه پایدار منتهی گردد و در این میان یکی از الالامات اساسی آن حفاظت از الالاماتی همراه است که در نهایت می

کارفرما به رعایت مقررات زیست محی ی در باشد. این وجه اساسی به عنوان التالام محیط زیست در برابر آلودگیهای نفتی می

های نفتی گاهی نادیده گرفته شد، تا حدی که نویسندگانی معتقدند برخی شرو  در قراردادهای نفتی ارتبا  معناداری پروژه

یالبان با ماهیت عقود ندارد، بلکه الالاماتی است که صرفنظر از ماهیت عقد در راستای تسهیل توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور م

العاده آنها دخلی در ماهیت عقد شود، شروطی مانند حفاظت از محیط زیست که با وجود اهمیت فوقدر قرارداد گنجانده می

 (1332)امانی ،  . ندارند

اما بر خالف نظریه مذکور، امروزه آلودگیهای نفتی چنان سیر صعودی بخود گرفته است که الالامات زیست محی ی وسیستم 

باشد به نحوی که شت،ایمنی ومحیط زیست در وظایف و مسئولیتهای کارفرما به عنوان شرطی بنیادین م رح میمدیریت بهدا

شوند که دارای ارزش گردد. حقوق مالی حقوقی محسوب میاجرای کامل حقوق مالی کارفرما بدون انجام آن غیرممکن می

 (1319)صفایی ،  . مالی و اقتصادی و قابل تقویم و مبادله به پول باشند

بدین معنا است که حق فسخ قرارداد، حق الالام و حق م البه جبران خسارت از جمله حقوق مالی کارفرما در قراردادهای نفتی 

 باشد.می

 در قراردادهای نفتی HSEهای نفتی به رعایت سیستم الزام شرکت -4-1-1

داد قبالً احراز شده باشد. یعنی عالوه بر داشتن شرایط عمومی اصل لالوم، زمانی در عقود و قراردادها جاری است که صحت قرار

ای قائل باشد، داشتن آن شرایط نیال ، مجموعاً ای نیال قانونگذار یا عرف برای معاملهصحت قرارداد، چنانچه ارکان و شرایط ویژه

 (1339)امین ،  . شر  صحت قرارداد است

قانون مدنی ایران از قبیل قصد طرفین و رضای  191ایط مندرج در ماده حال چنانچه شرایط اساسی برای صحت معامله را شر

آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله و قصد انشاء بدانیم و ضروریات قرارداد را نیال 

اقدام کارفرما در ملتالم ،  (1334ارع تیموری ،) ز ها بدانیمایجاب و قبول، عوض، اهلیت، روابط قانونی، مشروعیت و هماهنگی اراده

جهت پیشگیری و  HSEکردن پیمانکار در فعالیتهای نفتی مبنی بر رعایت مقررات زیست محی ی با استفاده از سیستم

اجتناب از آلودگی محیط زیست امری مشروع و معین بوده و در صورت امتناع پیمانکار، از مصادیق تخلف وی محسوب 

ایصول هر متعهدی که از انجام تعهد امتناع کند در وهله نخست اجبار به انجام تعهد قراردادی حقوق ایران علی گردد. درمی

شود و در صورت امتناع از انجام تعهد، متعهد له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در قراردادهای نفتی بیع متقابل نیال این می

انجام تعهدات خود امتناع کند برای طرف دیگر الالام و در نهایت فسخ قرارداد پیش امر صادق است، هر گاه یکی از طرفین از 

کند پیمانکار است که غالباً به علت اینکه تعهدات زیادی گردد. به همین علت معمویً طرفی که به تعهداتش عمل نمیبینی می

ه پیمانکار پس از مدت مقرر که در اخ اریه کتبی باشد. لذا چنانچداشته و مجری طرح است قادر به ایفای کامل تعهداتش نمی

شود. بنابراین حق فسخ ایجاد می« کارفرمای نفتی»متعهد له مشخص شده است به تعهد خود عمل نکند، برای متعهد له 

روز  91دت شود و معمویً در قراردادهای نفتی ایران این مارسال اخ اریه کتبی بر اساس مهلتی که از آغاز در قرارداد معین می

شود. و پس از این مدت اگر متعهد است، در واقع نوعی اجبار طرف به انجام تعهدات قراردادی خود در مهلت معین محسوب می

 به تعهد خود عمل نکرد طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

و رعایت مقررات زیست HSEه کاربرد را ب« شرکتهای پیمانکار»بنابراین متعهد له در قراردادهای نفتی حق الالام متعهد 

محی ی در مراحل استخراج و انتقال نفت را دارد و چون اصل قرارداد به نحو معتبری تنظیم گردید رعایت مفاد آن برای 

 باشد.میHSEطرفین معتبر است و پیمانکار ناگالیر از رعایت مقررات زیست محی ی در قراردادهای نفتی در چارچوب

 طبق قرردادHSEاد در صورت عدم رعایت شرط اجرای سیستم فسخ قرارد -4-1-2
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باشند. آنچه مورد اختالف است تخلف از شر  ضمن عقد در التالام به شر  مندرج در عقد، تمام حقوقدانان متفق القول می

) نعمت اللهی 1.شودعقد می« عدم نفوذ»گردد، اما به اعتقاد برخی دیگر سبب است که به باور ما موجب ب الن و فسخ قرارداد می

 ،8811) 

اگر کارفرما در قرارداد نفتی شر  نماید که استخراج و انتقال مواد نفتی توسط پیمانکار با رعایت مقررات و استانداردهای 

HSE  صورت گیرد، در صورت تحقق خالف شر ، پیمانکار نه تنها مستحق دریافت اجرت در مقام عامل نیست بلکه با احراز

تواند و حق دارد از قاعده فسخ قرارداد استفاده نماید. چرا که مفاد تعهد کارفرما در این اد عقد، کارفرما میعدم وقوع مف

، اجرت معلومی در قالب «HSEو در شر  اخیر، رعایت مقررات »قراردادها آن است که در صورت کشف تجاری نفت، 

ماید. در واقع کارفرما فقط به نتیجه مورد نظر که همان رسیدن اختصاص سهمی از تولید یا مبلغی معین به پیمانکار پرداخت ن

است توجه دارد و دشواری « با رعایت استانداردهای سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی ومحیط زیست»به تولید تجاری از میدان 

میان طرفین، کارفرما  و سادگی مسیر برای حصول به این م لوب سهمی در میالان التالام وی ندارد بلکه بسته به نوع قرارداد

 (8811) امانی ،  .بپردازد« پیمانکار»نماید که درصد معینی از تولید نفت یا مبلغ معینی به عامل تعهد می

شود. در گردد و هم کارفرما مستحق انفساخ قرارداد میحال اگر پیمانکار به وظایف خود عمل ننماید هم اجرت عامل، ساقط می

ی بموقع امکان فسخ قرارداد بعلت تخلف پیمانکار از رعایت مقررات بهداشت،ایمنی ومحیط زیست قراردادهای نفتی پیش بین

در صورت بروز حوادث قهریه متفاوت است در انحالل قرارداد « انحالل قرارداد»رود که با یکی از نقا  قوت قرارداد به شمار می

شود تخلفی برای پیمانکار نفتی متصور نیست و پیمانکار زایل می نفتی بعلت حوادث قهریه از آنجائیکه عامل قصد و اختیار، از

شود چرا که دفع حوادث قهریه مذکور از عهده پیمانکار خارج است. لذا هر چند خسارات غرامتی از ناحیه پیمانکار پرداخت نمی

ت. اول اینکه پیمانکار نفتی زیست محی ی ناشی از فورس ماژور موجبی برای فسخ نیست اما توجه به دو نکته مهم ضروری اس

نباید بهیچوجه در بوجود آوردن قوه قاهره دخیل باشد چرا که در غیر اینصورت جنبه تخلف از ورود خسارت به محیط زیست 

شود. دوم اینکه پیمانکار موظف است شروع و خاتمه حادثه قهریه را به فوریت به برطرف نگردیده و باعث سلب مسئولیت نمی

 2.ع دهد. این اصل بویژه هنگام حوادث قهریه موقتی بسیار حائال اهمیت استکارفرما اطال

 مطالبه جبران خسارت -4-1-3

العملی حق م البه خسارت ناشی از آلودگی نفتی ویا عدم رعایت موازیت ایمنی وبهداشتی در قرارداد، حلقه انتهایی و عکس

و... است. قابل ذکر است، تمامی این تعاریف و تعیین حدود برای  انفعالی در برابر آلودگی نفتی ویا نقص در بهداشت محیط

حصول به موضوع مهم عدم آلودگی، احتیا  و پیشگیری به عمل آمده بود و در صورت بروز حادثه، اقدامات انفعالی ارزیابی 

ند. حق م البه جبران کگردد که اغلب نیال توفیقی در اعاده وضع به حال سابق کسب نمیخسارت و پرداخت غرامت آغاز می

در جریان فعالیتی حرفه ای است. در  «سببیت»خسارت از ناحیه کارفرما ب رفیت پیمانکار در قرارداد نفتی، برخاسته از راب ه 

صورت وقوع خسارت زیست محی ی ویا خسارتی که مرتبط با عدم رعایت مسایل ایمنی است، کارفرما برای تحقق مسئولیت 

ه خسارت بوجود آمده، متوسل به فعل مجرمانه و راب ه بین آنها گردد. به عبارت دیگر برای تحقق بایست بپیمانکار می

مسئولیت در همه حال وجود سه عنصر ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و راب ه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است 

 (1331)کاتوزیان و انصاری ،  .ضرورت دارد

رتهای زیست محی ی از طریق نظام مسئولیت قابل جبران نیست، ولی در اغلب نظامهای حقوقی هر چند که تمام اشکال خسا

دنیا منجمله ایران، برای تحقق مسئولیت زیست محی ی پیمانکار نفتی، باید اوًی یت یا چند عامل آیینده معین وجود داشته 

 ان راب ه بین خسارت و عامل آیینده را به اثبات رساند.باشد، ثانیاً خسارت وارده عینی و ملموس بوده و نهایتاً اینکه بتو

                                                           
بعنوان ضمانت « عدم نفوذ»قائل به « عدم نفوذ»و « صحت»، « بطالن»نویسنده درباره تصرف منافی با شرط فعل، از میان سه نظریه عمده  1

 اجرای شرط فعل است.

 
2 Greene, O, Op. Cit, p. 160., When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such 

period as is reasonable having regard to the effect the impediment on the performance of the contract.  
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 تکالیف پیمانکار )شرکت نفتی( -4-2

منظور از پیمانکار  همان عاملی است که از طرف کارفرما، امین در تصرف شناخته شده و التالام به رعایت حدود و مقررات 

ن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هر تکلیفی کارفرما دارد، چنانکه در قانون نیال آمده است، کسی که ضم

گونه عمل و یا فروش کایئی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مالد یا بها و به مدت 

 پیمانکار نام دارد. 1معین تعهد نماید

هایی است که از ناحیه کارفرما مشخص و دقیق وظایف و مسئولیت بنابراین تعهد پیمانکار قبل از هرچیالی ناظر بر انجام صحید

شود. با این عبارت های کارفرما قرارداده میشده و به او سپرده شده است. در قراردادهای نفتی نیال پیمانکار تحت اجرای برنامه

دار یران بوده و عهدهکه منظور از پیمانکار، شرکت یا شرکتهای خارجی است که طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ا

گذاری و توسعه میادین و ایجاد تأسیسات و ... در بخش بایدستی نفت و گاز ایران هستند و شرکت ملی نفت ایران نیال سرمایه

آید و چنانچه در قانون نفت نیال درج گردیده است طرف قرارداد به نمایندگی از وزارت نفت ،کارفرمای این قرارداد به شمار می

 2.گیرنداجرای قسمتی از عملیات نفتی را بعهده می« ار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقیپیمانک»

 (Tim,2009) .شودمشابه همین تعهدات در سایر قراردادهای نفتی نیال برای پیمانکار در نظر گرفته می

ای نفتی مانند اجرای هر تعهد هاز ناحیه پیمانکار در فعالیت HSEتوان استنبا  کرد که اجرا یا عدم اجرای مقررات لذا می

دیگری، تا حد زیادی مع وف به عمل کارفرما در ملالم نمودن پیمانکار به رعایت استانداردهای زیست محی ی و بهداشت 

 باشد.می« ضمن عقد یا صورتمجلس مناقصه»وایمنی در قراردادهای نفتی به ویژه 

 

 نتیجه گیری -5

را  HSEهر غالبی اعم از قراردادهای مشارکتی وخدماتی،باید بال استثنا قیود مرتبط با مامی قراردادهای نفتی با هر شکل ودر ت

در دستور کار خود قرار دهند واز هر گونه قراردادی که محیط زیست را به خ ر اندازد پرهیال نمایند.این امر مستلالم این است 

راردادها م رح هستند،به عضویت کنوانسیونهای بین که تمامی کشورهای دارای مخازن نفتی که به عنوان دولت میالبان در ق

المللی که مسئولیت دولتها را در حفظ محیط زیست به همراه دارد وبرای آنها ایجاد یت تعهد بین المللی مینماید در آیند.از 

صول تصویب شود و سوی دیگر باید قوانینی برای الالام پیمانکاران نفتی هم به صورت داخلی وهم بین المللی جهت رعایت این ا

نهایتا با شناخت مسئولیت مدنی آنها را مسئول هر گونه خسارتی دانست که در اثر فعالیت سودآورشان نصیب محیط زیست 

طرف الالامات وتکالیفی تدوین گردد که در هنگام بروز یت آلودگی 2میشود.بنابراین در این راستا دریافتیم باید برای هر کدام از 

موضوع آلودگی های ناشی از نفت و فرآورده های انداختن ایمنی وبهداشت، بهتر بتوان جبران خسارت نمود.نفتی ویا به خ ر 

آن، طی چند دهه اخیر جایگاه ویژه ای در مباحث مربو  به محیط زیست را در جهان به خود اختصاص داده که بار منفی آن، 

یاها،منجر شده است تا پای یکی از شاخه های پرهیجان ودر بحث آلودگی درمنتقدان را به بحث های متنوعی کشانده است.

ی م البه مسئولیت مدنی نوعی امکان قانونی است که حی ه عین حال پیچیده حقوق،یعنی مسئولیت مدنی به میان آید.

اشخاص متضرر دهد و در اینجا مراد، خسارت را صرف نظر از دشواری اخذ غرامت به دییل پیشگفته به تمام قربانیان تسری می

و فرد یا افراد قربانی حادثه ناشی از عدم رعایت سیستمهای ایمنی سازی سکوها وتاسیسات نفتی ونیالآلودگی است که همه 

در قراردادهای نفتی نادیده انگاشته میشود ویا در صورت درج در HSE وهمه به این علت پدید میاید که استانداردهای

دریافتیم که برای پیدا نمودن  مقالهدر این  از سوی کارفرما و یا نماینده او صورت میپذیرد.قرارداد،کمتر نظارتی نسبت به آن 
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عامل خسارت در زیانهای نفتی باید عالوه بر مسئولیت مدنی،به مسئولیت بین المللی نیال به دلیل وجهه جهانی این نوع از 

دریاها بر اثر حوادث مختلف دریایی، تخلیه صدها هالار لیتر ورود میلیونها لیتر نفت خام به خسارات بر محیط زیست توجه نمود.

زایدات نفتی ناشی از تردد وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی به محیط زیست، آلودگیهای ناشی از فعالیت صدها پاییشگاه و 

که به گونه ای به مواد مراکال صنعتی وابسته ، حجم عظیم پساب های صنایع و عوامل متعدد دیگر آلودگی های زیست محی ی 

استانداردهای سیستم نفتی باز می گردد، همه و همه عالمت هشداری است به وسعت دهکده جهانی، که ضرورت پرداختن به 

 را بیش از پیش روشن می نماید و گریال از آن را ناممکن می نمایاند.  (HSEمدیریت بهداشت،ایمنی ومحیط زیست )
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