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مقدمه
سیاستواقتصادحوزهدرراایرانملیوعمومیتواند منافعمیکههاییعرصهترینمهمازیکی

راردادهايقطریقازگازعرضهمیان،آنازوانرژيسازيتجاريتأمین کند،المللیبینسطحدر
مباحث،ترینمهمازیکیانرژي،حقوقمختلفهايبخشمیاندر.است1گازانتقالوفروش

مدتصورت طوالنیبهقرارداد،هدفوموضوعطبیعتبهبناکهاستگازفروشقراردادهاي
یدارخروفروشندهمیانآنثمنوگازتبادلگاز،فروشازآنجاکه هدف از قرارداد.شودمیمنعقد
طرفیابنداطمینانتابخواهندهاییتضمینیاتضمینتوانندمیقرارداداطرافازهریکاست،
حیاتمدتطولدرراشدهبینیپیشقرارداديتعهداتتضمینیاشرطیاقیدوسیله آن،بهدیگر

شودبینی میپیشقراردادهاایندرمقصودهمینبه2دریافتبهتعهدشرط. کردخواهدایفاقرارداد
شدهتبدیلانرژيبخشدرگازفروشبلندمدتدر قراردادهايمنصفانهورایجشروطازیکیبهو

وماهیتدریافت،بهتعهدشرطشناختازبعدتااستآنبرمقالهاین). Roberts,2004,33(.است
مقصود. کندیبررسایرانحقوقینظامازجمله درومختلفحقوقیهاينظامدرراآناعتبار

فروشوخریدقراردادهايدردریافتبهتعهدشرطدرجآیاکهاستسؤالاینبهپاسخاصلی،
قانونیوجاهتازیاروستروبهحقوقیموانعباقراردادهاستآناطرافازیکیایرانکهگاز

وجودعدمبهعنایتبا. داردتنبهراحقوقیماهیتکدامجامهاستاگر چنینواست؟برخوردار
ومعتبرصحیح،شرط،ایندرجباشد،داشتهماهیتیچهمذکورشرطاینکهازفارغقانونی،ممنوعیت

بهبودگازيعظیمذخایردارندگانازعنوان یکیرا بهایرانقراردادياالجراست و موقعیتالزم
خواهدهمواروتسهیلگاز،جهانیتجارتدنیايدرمستقرومستمرحضوربرايرامسیروبخشیده
اصوالًکهبلندمدت انرژيقراردادهايضمندرطورگستردهبهدریافتبهتعهدشرط. ساخت

بینی پیشودرجهستند،3باالبسیارریسکوگذاري هنگفتسرمایهمیزانباقراردادهایی
مربوط،ياجراقابلمقرراتوقواعدمهم،رغم اینعلیولی). Polkinghorne,2013,3(شودمی
استتوجهشایان. استدرنیامدهتقنینرشتهبهکشورهاملیقوانیندرروشنوکاملطوربه

&Creti(.مدت هستندکوتاهعمدتاًسنگ،زغالوخامازجمله نفتسوختفروشقراردادهاي

Villeneuve,2004, بهارخریدتعهدبرمبنیصریحیقرارداديالزاممعموالًقراردادهاایندر.)8
گازفروشقراردادهايدرمقابل،. Medina,1991,7)(.نداردوجوددریافتعدمصورتدرپرداخت

1. Gas Sale and Transportation Agreements/ G.S.T.A
2. Take Or Pay Clause
3. Capital Intensive Projects
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و) 1عملیاتیهايهزینهوزیرساختیهايهزینهبرمشتمل( مالیتعهداتوسیعوباالحجمدلیلبه
Holland,Ashley)(.شوندمیبلندمدت تنظیمقراردادهايقالبدرطبیعیگازفیزیکیماهیت

بلندمدت قراردادهايو2نیروخریدقراردادهايبهتوانرابطه میایندرمثالطوربه.  2008,12,
زیرساختیاهمیتباهمراهحال،درعینوسنگینوعظیممالیتعهداتدربردارندهکه3گازفروش

اشارهکارينمعدوانرژيموضوعباهايپروژهبههمچنینواستزیربناییهايپیشرفتموجدو
عرضهسطحامنیتتأمینومنظور تضمینبهکهسازندمیرهنمونسمتیبهراقراردادطرفینکهکرد

سرمایهبازگشتمنظور اینکهبهفروشقراردادهايدرسازوکارهابینی برخیپیشمجرايازتقاضاو
وانتظارواقع،در. ردپذیصورتایشانجانبازهاییاندیشیچارهشود،تضمینآیندهدرهاآن

اینکهازاعم(فروشندهوخریدارطرفدوهرمنافعازکهاستایندریافتبهتعهدشرطازاستنباط
فروشندهبرايرادرآمديحداقلکه سطحنحويبهکندحمایت) کنندهعرضهیاباشدتولیدکننده

قرارداديمیزانبهمحصولعرضهدهداطمینانخریداربهدیگرسويازوکندتأمینوتضمین
شرطازمکررگیريبه دلیل بهرهاستمسلم.( Polkinghorne,2013,1).یافتخواهدانجامشدهمعین

قراردادهاازدستهایناهمیتبهالتفاتباو5مایعگازو4طبیعیگازفروشقراردادهايدرمزبور
دقتبهمقولهاینبارویاروییدرانایرویژهبهحقوقیمختلفهاينظامموضعتااستضروري

ایندرمستقلیتحقیقکنونتافارسینوشتارهايدر.شودتعیینهاآنحقوقیظرفیتوبررسی
ازآنجاکه . استشدهانجامزیاديمطالعاتخارجیحقوقدرامااستنپذیرفتهصورتخصوص
منابعیبهبایدروپیشقتحقیگردآوريبرايواستکاربرديازجمله موضوعاتمقالهموضوع
.استبرگزیدهراايکتابخانهروششود،مراجعهزمینهایندرهاکتابوهاترجمهمقاالت،همچون

موضوعازآنجاکهاما. استشدهگرفتهبهرهنیزمیدانیروشازمقاله،موضوعهايجنبهازبرخیدر
برگزیده ايکتابخانهروشوبودهحارجايکتابخانهروشاست،تخصصینوعیبهوبدیعتحقیق،

بخشدریافت،بهتعهدشرطتبیینبهنخستبخششود،میارائهبخشسهدرنوشتهاین. استشده
بهسومبخشوانگلیسحقوقینظامدردریافتبهتعهدشرطحقوقیماهیتتدقیقوتحلیلبهدوم

وتولیدکنندگانازیکیزآنجاکه ایرانا. پرداختخواهدایرانحقوقمنظرازمسئلههمینبررسی
قراردادهايفعلیوضعیتبهتوجهباداردضرورتاست،گازصنعتدرعمدهصادرکنندگان

1. Infrustructure Costs & Operating Costs
2. power purchase agreements/ P. P. A
3. Gas Sale Agreements/ G. S. A
4. Natural Gas
5. Liquefied Natural Gas/ L.N.G
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درگازهايپروژهمالیمنابعتأمینوخارجیگذارسرمایهجذبمقولهاهمیتوایرانگازفروش
گاز،فروشبلندمدتدادهايقراردردریافتبهتعهدشرطحقوقیوضعیت1دستی،پایینبخش
.شودمطالعه

دریافتبهتعهدشرطتبیین. 1
درمختلفدانانحقوققبولموردکهدریافت،بهتعهدشرطازمانعوجامعتعریف

بهتعهدشرط: گفتتوانمیاجماالًامانیستپذیرامکانباشد،موجودحقوقیهايسیستم
بینی پیشطبیعیگازبلندمدت فروشقراردادهاياثنايدراغلبکهاستشرطیدریافت،

آنمقررثمنودریافترامبیعتاکندملزمرامایعگازیاطبیعیگازتواند خریدارمیوشودمی
و دریافتخواهاست،دادهقرارويدسترسدرفروشندهرامحصولاگریاکندتأدیهرا

.)Ibid,op.cit(.کندکارسازيفروشنده،حقردراآنقیمتباشد،نکردهیاباشدکردهبرداشت
حجمازدرصديپرداختبهکندمیمتعهدراخریدارکهاستقیدوشرطیدیگر،عبارتبه

بهیاخریدارکندنمیتفاوتیآنکهحالکند،تولیدومهیاراآناستقادرفروشندهکهگازي
وظریفنکتهاما. نکندیاکندبرداشتودریافترامبیعواقعاًوعمالًعلیه،مشروطعبارتی

درگیردمیصورتخریدارجانبازشرطاعمالدر مقامکهپرداختیاست کهاینتوجهقابل
ماهه،یکروزه،یکمثالًخاصزمانیدورهدرکهاستقراردادموضوعگازازمقداريازاي

,Roberts,2004(.شودبرداشتبایدساالنهیاماههسه 45.(
استقیوديبرمشتملگاز،مدتطوالنیفروشوخریدقراردادهاياتفاقبهقریباکثریت

وتعیینقرارداد،در مفادکند کهمیساالنهگازازحداقلیمقداردریافتبهملزمراخریدارکه
,Creti &Villeneuve,2004(2)قرارداديمقدارحداقل(استشدهتصریح خریدارچنانچهیا؛)1

میانالتفاوتمابهمبلغاستملزمنباشد،قرارداديحداقلمقدارمجموعبرداشتودریافتبهرقاد
استکردهبرداشتودریافتواقعاًوعمالًکهراگازازحجمیوقرارداديحداقلمقدار

بهکردهمشخصرامبلغحداقلکهقرارداددرمندرجدریافتبهتعهدشرطهمانبرحسب
ومبناخصوصدر). Medina,1991,p.288(.بپردازد) کنندهتأمینیاتولیدکنندهازماع(فروشنده

تولید، برداري،بهرهاستخراج،سنگینهايهزینهفروشندهداشت،اشارهبایدشرطاینفلسفه
ازايمابهیاعوضواقع،درشرطاین.داردعهدهبهراالزمتجهیزاتتأمینومحصولسازيآماده

1. Down stream Operations
2. Minimum Annual Contract Quantity/ M.A.C.Q
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,2012(.شودمیمحسوبهنگفترجمخااین 4Riggaci,(.،تقاضاخریدارکهزمانیدرحقیقت
ونخواهدرامبیعخریدار،کهداردوجودریسکاینکنندارسالتحویل،برايراگازتاکندمی
تعهداتایفايازوشدهپشیمانقراردادانجامازیاورزدامتناعدلیلیهربهآندریافتاز

,Medina,1991(کندستنکافاقراردادي سنگینیبسیارضرربافروشندهدیگر،سويازو) 289
کهاستاینپیدردریافت،بهتعهدشرطدرجبافروشندهلذا.)Roberts,2004,40(.رو شودروبه

گازتولیدکنندگانگروهدوهربرايتضمینازشکلاینبدون.شودچیره1تقاضاریسکاینبر
انتقالوفروشقراردادهايبنابراین. ماندمیزمیندرگازکهاستواضحآنان،دهندگانوامو

بوده الزمهاي گازيتوسعه میدانبرايتاریخیلحاظبهدریافتبهتعهدشرطمتضمنگاز
نقشدریافت،بهتعهدشرطمتضمنبلندمدتقراردادهاي). Polkinghorne,2013, 1(.است
کهیابدمیچنداندواهمیتیموارديدرامراین. کرده استایفازگاصنعتتوسعهدرايعمده

صورتبهگازفروشکهموارديدریاشود،میمعاملهخاصیخریدارباانحصارينحوبهگاز
ازاولخریدارلکنبفروشدسومیادومخریداربهراکاالتواندمیفروشندهواستغیرانحصاري

همانباگازحجمهماندریافتبرايبازاردردیگريخریدارودهورزیامتناعکاالدریافت
در). ,8Rigacci,2012(.نداردآمادگییاوجودزمانی،موقعیتآندرقرارداددرمعینقیمت

زماندرکاالارائهوخریدتضمینانرژي،الخصوصعلیوکاالتجارتبلندمدتقراردادهاي
هايازآنجاکه پروژه. استضروريقرارداد،حیاتمدتولطدرتقاضاوعرضهتداومومقرر

فراتردالرمیلیاردهاازگاهیکهاستکالنیهايگذاريسرمایهمستلزمانرژيتأمینبهمربوط
ازناشیعایداتوتقاضاوعرضهجریانتداومکههاي قرارداديروشوسازوکاربهنیازرود،می

هرازبیشکند،تضمین3دستیمیانو2باالدستیهايگذاريیهسرمامنظور برگشتبهراقرارداد
رغم علینیزانرژيعمدهخریدارانطبیعی،گازبازارهايحوزهدرهمچنین. شودمیاحساسچیز

مطمئنقراردادچندبهشدتبهتقاضا،وعرضهکاملآزاديسمتبهبازاراینحرکت
قیمتیهايریسکدلیلبهفروشندگانعموماً. کنندیمنیازاحساسطبیعیگازتأمینمدتطوالنی

بهتعهددرصدبهگذاري، تمایلسرمایههايهزینهبازگشتبرايمستمردرآمديجریانو
هستندروروبه4مقدارریسکباکهعلتبه اینخریداراندیگر،طرفازامادارندباالتردریافت

بهتعهدمیزانقدرهرکلیطوربه. باشندشتهداکمتريدریافتبهتعهددرصددارندتمایل
1. Demand Risk
2. Up stream Operations
3. Mid stream Operations
4. Volume Risk
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& Creti(کنداستفادهپذیريانعطافاینازتواندباشد، او میکمترخریداربرايدریافت

Villeneuve,2004, 10 (بیشترگازقراردادیکدردریافتبهتعهدمیزانقدرهرسو،دیگرازو
وبرودفروشندگانسایرسراغخریدار،استنممکبرسد،درصد65بهدرصد60ازمثالًباشد،
بازترياو دستویابدمیکاهشخریدارمقدارریسکمضافاً.شوددیگررقبايبامعاملهوارد
.کندتأمینوخریداريدیگرفروشندگانازراخودنیازموردگازمقدارازبخشیکهدارد

)Medina,1991,p.293(.وآذربایجانایران،ازراگازشترکیه،بوتاششرکتمثال،عنوانبه
وفروشندگانکهاستحالیدراین. کندمیواردجی.ان.الالجزایر،ازوکندمیدریافتروسیه
ها راخریداران، آندهندنمیاجازهاالمکانحتیونیستندرقماینکاهشبهکنندگان، مایلتأمین

بلندمدت، قراردادهايپشتدرکهممتازایدةغم اینرعلیاین،باوجود. بکشندرقابتوچالشبه
اینباهموارهکنندگانمذاکرهقراردادي،مذاکراتدراستنهفتهدریافتبهتعهدشرطمتضمن
برايلذا. بپندارنداجرارا غیرقابلدریافتبهتعهدشرطها دادگاهاندمواجهتردیدونگرانی

ازاست،انداختهسایهقرارداد،سربرهموارهداموکلوس،شمشیرهمچونکهخطرایناثرکردنبی
دراین،باوجود. شودمیاستفادهاستخریدارنفعبهکهشروطیهمچونجبرانیسازوکاري

ازکهشودمیمشاهدهموارديانگلیس،کشورحقوقینظامدرازجملهکشورهابرخیقضاییرویه
درمجازاتدرجمنعقانونبهمربوطقواعدیافت،دربهتعهدشرطازآنجاکههادادگاهمنظر

بهتعهدشرطموجب بهمبلغپرداخت. نیستاالجراالزمکند،مینقضرا1خصوصیقراردادهاي
براي2جبرانیگازیاجبرانحقایجادتواند باعثمیقراردادطبقگاز،برداشتعدمودریافت
استفادهواستنادقابلآنازبعدوپابرجاستومعتبرمشخصیمدتتاحقاینالبته.شودمشتري
توافقازناشیگاز،انتقالوفروشقرارداددردریافتبهتعهدشرطدرجحقوقی،دیداز3.نیست
وقراردادهالزومباهمسووعادالنهاست،متعاملینصریحخواستهازآنجاکهوهاستاراده

1. The Rule against Penalty Clauses
2. Make up Gas

کسريمبلغمقدارارزشبهگازمقداريمبلغ،مجددپرداختبدونتادهدمیاجازهخریداربهجبرانیشرط گاز. 3
جاريسالمقدارحداقلدریافتازپسفقطخریدارکهاستتوجهشایان. کنددریافتراقبلهايدورهدرشدهپرداخت

تعیینگیريبازپسزماندرگازقراردادقیمتبرحسبگیريبازپسمقداردانستبایدهمچنین. کندگیريبازپستواندمی
قانونیاقراردادتوسطزمانیحیثازگیري،بازپسبهنسبتخریدارممکن است حقشت کهدادورنظرازنباید. شودمی

وشدخواهدمحرومامتیازاینازنکندگیريبازپسبهاقداممقرر،زمانیمحدودهدرخریدارکهدرصورتی. شودمحدود
کماکانقرارداد،عمرطولدرتادارندیممجازراخریدارقراردادهاازبرخی. استکسريمبلغحفظبهمجازفروشنده

خواهندمیفروشندهازقراردادهابرخی. باشدداشتهاست،نشدهآنبرداشتبهموفقرا کهگازيمیزانگیريبازپسامکان
ازسپوبودهسررسیدمدتپایانتادرخواستایناغلب. کندمستردراايمالحظهقابلکسريمبلغهرقرارداد،پایاندرتا

دورهقراردادهادرکهاستاینغالبرویهاما. استاعمالقابلقرارداد،مدتطولدرباریکصرفاًواجراستغیرقابلآن
.گیرندمینظردرجبرانیگازبرداشتیاگیريبازپسبرايسال5تا3بینزمانی



87 ...وفروشقراردادهايدردریافتبهتعهدشرطحقوقیوضعیتتطبیقیمطالعه

اقتصادي،دیداز. کندمیتأمینراطرفینتعهداتادلتعواستقراردادمفادبودناالتباعالزم
درراترارزانايبیمهدارد،اقتصاديهدفکهچرااستکارآمديشرطدریافت،بهتعهدشرط
شخصیهايارزششود،میمعامالتیهايهزینهکاهشموجبدهد،میقرارمتعهدلهاختیار

وکندمیهموارگازمعامالتکارآمداجراييبرارامسیرکند،میلحاظراقرارداديتعهدات
. استمتعاقدینعقالنیتفرضبرمبتنی

کهدادانجامدقیقاًتوانمیزمانیرااقتصاديوفنیتحلیلوتجزیههايمؤلفهازیکیپس
از عالوه یکیبه. باشدپذیرفتهصورتدریافت،بهتعهدواقعیدرصدتعیینمثلهاییفرضپیش
اطمینانفروشندهگذاري بهسرمایهانجامبرايکهاستگازفروشقراردادهايهمیناهفرضپیش

فروشندهبرابردرخریدارشرط،اینمقتضايبهکهتوضیحبدین؛Oladotun,2008,3)(دهدمی
برداشتوخریداريراگازمشخصیمقدارسالیانه،مثالًمعینیمدتخاللدرکهشودمیمتعهد

حدوديتاراخریداربند،این. بکندپرداختیفروشنده،بهقرارداديقیمتفرمولايمبنبروکند
خریداران،ونداردوجودپذیريانعطافقرارداد،درآندرجباکهچراکندمیمواجهدشواريبا

وتعدیلامکانقراردادهایشاندرفروشندگانازبتوانندکهبودندامراینمترصدبسیار
ناپذیريانعطافقرارداد،در1پرداختودریافتبهتعهدشرطکهدرحالیبگیرندريپذیانعطاف

به اینطرفینقراردادهاایندرلذا.دادنمیقرارخریداراختیاردرتعدیلامکانو2کردمیایجاد
,ibid,op.cit(دریافتبهتعهدشرطروازاینوکنندانعطافقابلرابنداینتاکردندحرکتسو 2(
. دهدمیاختصاصخودبهراساالنهقرارداديمقدارازدرصديکهکردنداین بندجایگزینرا

حالدر3گازِحجمصعوددورهباگازقراردادهايشروعهنگامدرقرارداداطرافاستممکن
بهسال،تدریجبهقراردادگازمقداراگر. شوندمواجهآن4نزولدورهباقراردادانتهايدروانتقال
آخرهايسالدرعبارتیبهیاقراردادانتهايدراگروبرسد5ثباتدورهبهتارودباالسال

. گیردمیقرارآنتأثیرتحتنیزدریافتبهتعهدمقدارصورتیابد،کاهشآرامیبهقرارداد،
گذاري هسرمایهايهزینهزمان،مروربهفروشندهکهمقطعیدرمعتقدندخریدارانازبرخی

1. Take and Pay Clause
کند،خسارتجبرانبایدورزدامتناعقراردادمفروضیاشدهتعیینگازگرفتنتحویلازخریداراگرشرط،اینموجببه.1

کهگازيمیزانبااستنگرفتهتحویلعمالًاماپرداختمیوگرفتمیتحویلبایستکه میگازيمیزانالتفاوتمابهیعنی
واقعیطوربه

.آیدمیدستبهشودپرداختبایدکهپولیمقداروشودمیضربقرارداديقیمتدرکهگرفتهتحویل
3. Ramp up Duration
4. Ramp down Duration
5. Plateau Duration



88
1395پاییز، شانزدهم، شماره پنجمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

. شودترنرموپذیرترانعطافدریافت،بهتعهدبندتدریجبهبایدآورد،میدستبهراخودش
هایشهزینهازتوجهیقابلسطحوکردهدریافترامتناظرومتناسبثمنیاپولکهايفروشنده

تعهدمیزانانهمهمچنانخریدارکهنداردلزومیدیگربعدبهمقطعاینازاست،دادهپوششرا
حینرامباحثاینخریداران،هرچند. باشدداشتهراقراردادابتداییهايسالدریافتبه

دورهاقتصادي،هايمدلواقتصاديارزیابیدراماکنند،میزنیو چانهمطرحقرارداديمذاکرات
اهرمتحمیلی،امراینکهباورنداینبرعالوه خریدارانبه. گیرندمینظردرراقراردادهرکامل

مشتريتواند بهمیفروشندهنکند،برداشتراگازخریدارياگرکهچراایشان است،برفشاري
چنینعمالًکهچرانیستصحیحباورایناما.بفروشدراآندیگريدر بازاریادیگر

گاهیکهرتیبتبدینندارد،وجودگازيلولهخطهايپروژهدرمعمولطوربهپذیريانعطاف
برايراهاییزیرساختولولهخطوطودهدمیاختصاصخریداربهرامخزنیامیدانفروشنده،

اینبرلذا.کندمهیادیگريخریداربرايراآنکهنیستآساناستبدیهی.کندمیایجاداو
.ایستندمیخریدارانغلطباورمقابلدراستداللاینبافروشندگاناساس،

انگلیسحقوقینظامدردریافتبهتعهدشرطاعتباروحقوقیماهیتبررسی.2
عمدهدیدگاهانگلیس، دوحقوقینظامدردریافتبهتعهدشرطحقوقیدرباره ماهیت

بهتعهدشرطمعتقدندحقوقینویسندگانازايدستهشد،اشارهکههمان طور. وجود دارد
طرفینمشتركازآنجاکه ارادهواستبرخوردارگونیمهجرومجازاتماهیتازدریافت،
ندارد، لذا طبقراقراردادطرفینازیکیعلیهقرارداديمجازاتیاجریمهوضعقدرتقرارداد،

غیرمعتبرقراردادهادر2مجازاتشرطدرج1خصوصی،قراردادهايدرمجازاتدرجمنعقانون
رویکرديدانان،حقوقبرخیدیگر،جانباز. )Polkinghorne,2013,2(.اجراستغیرقابلو

جبراننوعیشرط،اینحقوقیکه ماهیتاعتقادنداینبرواندبرگزیدهرامتفاوتکامالً
روروبهمانعیباشرطاینخسارات،جبراناصلطبقوشودمیدیده محسوباز زیان3خسارت

مواجههدرانگلیسحقوقموضعباابطهردر. شودمیاالجرا تلقیالزموصحیحروازایننیست؛
شرطاینکهنظر ازصرف. داردوجودابهاماتیاین کشور،حقوقدراستگفتنیشرط،اینبا

خیر،یابپوشدتنبهمجازاتوجریمهجامهوباشدجزاییماهیتدارايدریافت،بهتعهد
.دهندنمیراآناجراياجازهوانددادهتشخیصاجراغیرقابلراشرطانگلیس، اینهايدادگاه

1. The Rule against penalty clauses
2. Penalty Clause
3. Liquidated Damages
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ازیکیبررامجازاتیقرارداد،نقضبهانهبهدریافت،بهتعهدشرطها این است کهآناستدالل
بهکهخساراتیازبایدجزاییشروطوهامجازاتگونهاینوکندمیتحمیلقرارداد،طرفین

دومیانبایدرو الجرمازاین.دشوتفکیکشودمیجبرانوتسویهسپسوشدهدیده واردزیان
دواینبینعمدهواصلیتفاوتواختالف. شدقائلتمایزخسارت،جبرانومجازاتمقوله

است وقراردادنقضباهمراهکهراخساراتیازدستهآنخسارت،جبرانکهاستاینموضوع
، مجازات،دیگرسويکه ازدهد؛ درحالیمیپوششباشد،خالصوحقیقیخسارات

راقراردادنقضعلیه، امکانمشروطدرارعابایجادکه بانحويبهکند،میعملساکنابتدابه
مجازات،وجریمهماهیتباشرطیوعنوان قیدبهدریافتبهتعهدشرطاگر.کندمیمنتفی
زیانیورضروخساراتهرگونهبنابراین،. دهدپوششراتواند خساراتنمیشودتفسیروتعبیر

ویافتهترمیمبایدخسارت،جبرانبهمربوطعمومیقواعدبابازآمده،علیه واردمشروطبهکه
).Uzezi Aziano,2008,12(.شودجبران

انگلیسقضاییرویه. 2-1
سالفوریه29تاریخدر2ماینرالایمریسعلیه1پلیمرزجیانداممیاندعوايدرمسئلهاین

مطرحولزانگلیس و) تجاريدادگاه(ملکهبخشعالیدادگاهنزدمرتبهننخستیبراي2008
,Oladotun,2008(.شد بهتعهدشرطمسئلهبرمتمرکزصراحتاًپرونده،اینموضوعاختالف). 8

سؤاالتبرخیبا3پروندهقاضی. استشدهبینیپیشقرارداداین5)5(ماده  درکهاستدریافت
آیاخیر؟یااستجزاییشرطدریافت،بهتعهدشرطآیاازجمله اینکهشد،همواجبنیادینودقیق
) داردمیاعالمممنوعراقرارداديهايمجازاتکه(انگلیس حقوقیقواعدبرخالفمذکور،شرط

تنظیموتهیههنگامشود،گرفتهنظردرجزاییعنوان شرطبهمزبورشرطاگرخیر؟است یا
درمجازاتدرجمنعقانونمنظرازلحاظ شود؟بایدقواعديواصولچهش،فروقراردادنویسپیش

بینی شود؟پیشقرارداددربایداستانداردهاییوهاحداقلچهخصوصی،قراردادهاي
)Ibid,op.cit,p.10(.شیمیاییهايفراوردهومحصوالتمنظور فروشبهقرارداديبهمربوطدعوااین
برايخواندهوخواهانشرکتدومیان2005سالژانویه25تاریخدرکهاستپتروشیمیاییو

خریدارشرکتفروش،قرارداد5)3(ماده موجب بههمچنین.بودمنعقد شدهسالسهحداقلمدت
.بودشدهمتعهدمحصوالت،ازشدهمعینحداقلیمقادیرخریدبهنسبتگرفته،قراردعواخواندهکه

1. M & J Polymers Ltd
2. Imerys Mineral Ltd
3. Burton J
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برمحصولکیفیتبابازرادعواست، تعهداتیخواهانهمانکهفروشنده10)1(ماده عالوه دربه
درجمنعقانونعنوان اصل،به: داشتاظهاررأي،انشايمقامدرپروندهقاضی. بودگرفتهعهده

پرونده،درموجودحقایقاساسبرهمچنین. شودگرفتهکاربهوباشداجراتواند قابلمیمجازات
توجیه است قابلاقتصادينظراززیرااستنبودهگونمجازاتماهیتدارايیافت،دربهتعهدشرط

قرارداد،طرفینمیانشرطاینکهچراشود،نمیقراردادطرفبهنسبتعدالتیبیوظلمبهمنجرو
ودانپذیرفتهراآنآزادانهطرفین،وگرفتهقرارمذاکرهموردنویس،پیشدروقراردادامضايازقبل
هدفوداشتندقرارهمنظیرموقعیتدرمعامالتیوزنیچانهقدرتحیثازقراردادطرفدوهر

پذیرشدرنتیجه،. نبودقراردادنقضازعلیهمشروطارعابشرط،ایندرجها ازآنغالبوعمده
موجب بهکهعالوه مبلغیبه.نداردخصوصیقراردادهايدرمجازاتدرجمنعقانونبامنافاتیآن،

اساسبرقراردادي،تعهدنقضخسارتجبرانمثابهبهاستشدهمطالبهدریافت،بهتعهدشرط
پرداختبرمبنیخواهان،ادعايبرخالفترتیب،بدین.استقرارداددرشدهمعینحداقلیِمقدار
استرتخساجبراندعوايبلکهنیستبدهییادینموضوعبهمربوطدعواياختالف،ایندین،

اعتباروامکانپذیرشآیاکهرامطلبایندادگاه. کندخسارتجبرانخواهان،ازبایدخواندهو
,Oladotun(قرارداديمجازاتممنوعیتقواعدازتجاوزوتخلفدریافت،بهتعهدشرط

2008,p.12 (ذکورمشرطآیا.1: کردبررسیعاملچهارتوجه بهباخیر،یااستمجازاتدکترینو
واصلیهدفآیا.3خیر؟یااستناعادالنهشرط،اینآیا.2خیر؟یاتوجیه استقابلتجارينظراز

طرفینآیا.4خیر؟یااستقراردادنقضعلیه ازمشروطبرحذرداشتنوارعابشرط،ایناساسی
خیر؟یابرخوردارندیکسانیمعامالتیتوانازقرارداد

1نایک،ايپروندهبهموسومدیگريدعوايدرکنندهرسیدگیضیقاکهاستذکرشایان

پوششبرايولیاستنشدهممنوعانگلیسقانوندرصراحتاًدریافت،بهتعهدشرطکهداد
چهارقرارداد،نویسپیشباید درشود،ایجاددارداحتمالمذکور،شرطدرجباکههاییریسک

.شودگرفتهظرندرشدذکرفوقاًکهاينکته

انگلیسحقوقدرجزاییشرطومقطوعخسارتنهادهايخصوصیات.2-2
ازبعداستمکلفمشتريدریافت،بهتعهدشرطمبنايبرشد،بیانکههمان گونه

فروشنده،توسطقرارداديمقادیرازمشخصیقسمتشدنالوصولممکنقراردادن ودردسترس
ودریافتبهتعهدشرطبرخالف. بپردازدکاالدریافتمعدیادریافتازنظرصرفراثمن

1. E-Nike Case
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داشتهدریافتعمالًکهاستگازيقیمتپرداختبهملزمصرفاًخریدار،آندرکهپرداخت
). Rigacci,2012,p.6(.نیستمالكگازواقعیدریافتمیزاندریافت،بهتعهدشرطدراست

درمهمبسیارمؤلفهیکپروژه،شدنعملیاتیهايهزینهجبرانوسرمایهبازگشتاستبدیهی
قرارداد،خسارت نقضمقدارمتعاقدین درموردصورت توافقاگر در. هاستپروژهشدناجرایی

آنماهیتباشد،واقعیخساراتازشدهبینیپیشمنطقیبرآوردهايبرمشتملمیزان آن،
مندرجخسارتپرداختشروطکهدرصورتیدیگر،عبارتبه. شودمیدانستهمقطوعخسارت،

بازتابندةنوعیبهوباشدآتیاحتمالیخسارتازواقعیتبرمبتنیومعقولارزیابیقرارداد،در
نماید،میدشوارهاآناثباتباشد کهاحتمالیخساراتسایرهمچنینومعنويوماديخسارات
وایجاداغلبمجازات،رطشسو،دیگراز. استپرداختقابلوشدهانگاشتهمقطوعخسارت

متعهدلهکهاستداللاینبا)1392:75عابدي،(استشدهپنداشتهمتعهدلهنفعبهسازوکارياتخاذ
بالجبراناستممکنکهاحتمالیخساراتهرگونهبرابردرراخودتاداردسعیطریقایناز

بازدارندةعاملمنظور ایجادبهتعمداًتوافق،موردخسارتمیزانکهموارديدر. کندبیمهبماند،
نامیدهمجازاتشرطشود،گرفتهنظردراحتمالیخسارتواقعیمیزانازفراتروگزافبسیار

.(De Geest,Wuyts,1999,154).شودمی
روشیمجازات،شرطومقطوعخسارتشرطدرجداشتاذعانتوانمیدیگر،بیانبه

عدمدرنتیجۀکهاستزیانیوضررجبرانبهنسبتتعهدوقرارداديمسئولیتپوششبراي
مبلغیپرداختطریقازمعموالًزیان،وضرراین. شودمیواردقراردادطرفبهقرارداد،اجراي

شود؛میتلقیاصلیتعهداجرايمعادلمثابهبهپرداختیکه مبلغنحويبهشود،میجبرانپول
دارايمجازاتشرطلیکنترمیمی،جنبهدارايمقطوع،خسارتشرطکهتفاوتاینباالبته
متعاقبخسارت،جبرانمسئولیتکهاستبدیهی). 1392:63عابدي،(.استتنبیهیجنبه

دراستذکرشایان. استقرارداداجرايعدمآن،مستقیممنبعوشودمیایجادشکنیپیمان
آزاديخصوصی،قراردادهايدرمجازاتدرجمنعقانونمجازات ودکترینعرفی،حقوق
.کندمیمحدودقراردادهادرمجازاتشرطدرجخصوصدرراقراردادطرفین

انگلیسحقوقدرقرارداديزیانوبینی ضررپیشآثار.2-3
قرارداد را متعهد،استممکنباشد،واقعیمیزانازبیشقرارداد،درمندرجخساراتمبلغچنانچه

نقضکاملطوربهراقرارداداستممکنباشد،واقعیمیزانازکمترچنانچهوکنداجراطور کاملبه
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بدهد،حکمخسارت،واقعیمیزانازبیشمبلغیبهقضاییمرجعکهباشدداشتهانتظارمتعهداگر. کند
مبلغیبهقضاییمرجعدهداحتمالکهدرصورتیوکردخواهداجراکاملطوربهراقراردادمنطقاً
De Geest).کردخواهدنقضکاملطوربهراقراردادداد،خواهدحکمخسارت،واقعیمیزانازرکمت

and Wuyts,1999, 142) .صورت بهوشودمیبعديبرآوردهايتفاوتازمانعمقطوع،خسارت
شودمیدرجقرارداددروشدهزدهتخمینمقطوععنوان مبلغیبهوقراردادانعقادزماندروپیشاپیش

غیرممکندادگاهبرايزیراشودخسارتمحاسبهبهمجبوربعداًقضاییمرجعکهشودمیاینازمانعو
متعاقدینزیراببردپیمعنويخسارتواقعیمیزانبهودریابدرامتعهدلهترجیهاتدقیقاًکهاست
Malmir,2014,183(.دارندتريدقیقوترکاملامور، اشرافاینبهنسبت

خسارتپیشاپیشتخمین. )
ازوسیلهبدینواستمفیدرسد،مینظربهها دشوارآناثباتکهخسارتمختلفاشکالبراي

عالوه اینبه.شدخواهداجتنابخسارت،میزانمحاسبهدرقضاییمرجعاحتمالیخطايارتکاب
اینکهبدون،کنداعمالرامقطوعخسارتشرطناصواب،وناحقبهقضاییمرجعکهریسک

شرطدرج). 1392:62عابدي،(.داردوجودنیزباشدشدهقراردادنقضمرتکبمدیون،یامتعهدعلیه
متعهدلهاحتمالیریسکمیانگینمعرفنوعیبهقرارداددرمندرجمبلغواقع،درومقطوعخسارت

شخصیوفرديخصوصیاتمقطوع،خسارتشرطچنانچهاما. است) فروشندهفیه،مانحندر(
نخواهدکارکرديچنیندیگرباشد،استانداردشرایطدربردارندةکلیطوربهونکندلحاظرامتعهدله
افزایشرامعاملهازقبلهايهزینهاساساًمقطوع،خسارتدرجکهداشتدورذهنازنبایدالبته. داشت

,De Geest and Wuyts,1999(دهدمی ازترپرهزینههموارهخسارات،پیشاپیشتخمینکه، چرا)146
چون در)1392:68عابدي،(استبارخسارتواقعهحدوثومعاملهانعقادازبعدزماندرهاآنبرآورد
باارتباطدرمعاملهازقبلارزیابیبامقایسهدربیشترياطالعاتمعموالًخسارت،ورودازبعدارزیابی

).Malmir,2014,186( .داردوجودواردهخسارتمیزان
ایناعتباروصحتبهقائلدانانِحقوقاقلیتازدستهآنمجازات،شرطباارتباطدر

دالیلبایدکنندامضارامجازاتشرطمتضمنقراردادمتعاقدین،چنانچهمعتقدندشروط،
ا آن رباشد،ها ناکارآمدآنمنظرازکه قرارداددرصورتیوباشندداشتهآنانجامبرايموجهی

بهاحترامراستايدربایدمجازاتکه شروطباورنداینبرگروهاینلذا.کردنخواهندمنعقد
کهچراشوداعمالقیدوشرطبیوتبعیضبدونقرارداد،اطرافارادةحاکمیتوآزادياصل

نویسندگانازدستهاین. اندرسیدهتوافقبهشرطاینباارتباطدرمنصفانهوآگاهانهطرفین،
منظور بهمتعهداغوايجهتدرمتعهدلهبرايايانگیزهمجازات،شروطچنانچه: دارندمیابراز
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یاقرارداديقیمتسربرطرفینمذاکراتاثنايدراحتمالیخطراینکند،ایجادقراردادنقض
باقیمذاکراتفراینددرمجازاتشرطچنانچهلیکن. شدخواهدپدیدارقرارداد،مفادسایر

متعهدهايهزینهازبیشمتعهدله،منافعکهاستدلیلبه اینیقین،بهقریباحتمالبهماندب
کندمیتصورکهدلیلتواند بدیننمیقانونیموانعایجادباحاکمیتیاعمومیمقامواست

وکردهدخالتامرایندرنیستندهاهزینهمنصفانهوصحیحارزیابیبهقادرقرارداد،طرفین
کهمتعهدینیازدستهآنبرايحتیمجازات،شرطپذیرش. کندایجادممنوعیتیامحدودیت

همیشهزیرااستریسکدارايکنندمیاجراراخویشتعهداتقرارداد،مطابقکامالًودقیقاً
موارديیااجراییمشکالتعلتبهرامجازاتشرطیکقضاییمرجعکههستاحتمالاین

نحوبهوقرارداداالمکانحتیاجرايمقامدراتفاقاًکهرامتعهديوگذارداجرابهدستایناز
بهکهمتعهديلذا. کندقرارداديجریمهمبلغپرداختبهمحکومناروابهبرآمده،متعارف
وجودايقوة قاهرهمثال،طوربهکهبرسانداثباتتواند بهنمیولیکندمیرفتارمطلوبطریقی

هنگفتیمبلغپرداختبهمحکومغیرحق،وغلطبهداردامکان) Medina,1991,299(ستاداشته
بیشتروباالترمجازات،شروطدرموردقانونیاشتباههايهزینهشودمیگفتهترتیببدین. شود

).1392:65عابدي،(.استمقطوعخساراتاز
واردانتازهورودازمانعاقراردادهدر ضمنمجازاتشرطدرجنویسندگان،برخیاعتقادبه

10مدتباقرارداديمثال،طوربه. استرقابتحقوقباتعارضدراینوشدخواهدبازاربه
هايهزینه. کندمیمتعهدانحصاريفروشندهیکبهرابازاردرکنندگانمصرفهمیشهسال،
نقضمجازات.استواحد100بابرابرقیمتوواحد50بابرابرانحصاريفروشندهتولید

بایدقراردادنقضصورتدرخریدارکهمفهومبدیناست،انتظارموردمیزانبابرابرقرارداد،
قیمتبارامحصولهمانواحد،50هزینهباواردتازهتولیدکنندةیافروشنده. بپردازدواحد50
چنانچه. کردنخواهدضنقخریداران، قرارداد راازیکهیچصورت،ایندر. دهدمیارائه51

امابودخواهندتفاوتبیکنندگان،مصرفشود،فروختهواحد50یعنیتولیدهزینهبهمحصول
جدید،رقبايیاواردانتازهاستمعاملهمثبتهايهزینهمتضمنشرکاتغییرکهشودفرضاگر

شرطرجدبنابراین. کردنخواهندجذبراموجودکنندگانمصرفازیکهیچهمچنان
موازینواصولبامغایرتدراینودادنخواهدراجدیدرقیبوروداجازهقراردادي،مجازات

قراردادطرفینسایرورقباوضعیتمیانتعادلیوتوازنداردسعیکهاسترقابتحقوق
استممکندیگر،عبارتبه.دهی استعالمتکارکرددارايمجازاتشروط. کندمستقر
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این. باشدقراردادمنظور امضايبهقرارداددیگرطرفدراعتمادوانگیزهایجادبرايمحرکی
اهمیتیاندنزدههمبهشهرتیکنونتاکهبازاردرجدیدرقبايوواردانتازهبرايکارکرد

درقرارداددیگرطرفکردنمجاببهمتعهدبرايمؤثرهايشیوهازیکیلذا. دارددوچندان
ودرجکرد،خواهدایفاراقرارداداست،شدهمتعهدکهگونههمانويکهخصوصاین

همیننویسندگان،ازبرخی). 1392:61عابدي،(استخویشعلیهمجازاتشرطیکپذیرش
بامقطوعخسارتشرطکهاستداللبدیناند،شدهقائلنیزمقطوعخسارتبرايراکارکرد

لذا.کندمیتفاوتبیقرارداد،اجرايیانقضبهنسبتراويمتعهدله،خسارتکاملجبران
هايطرفکند،قراردادنقضصورتدرخسارتکاملجبرانبهتعهدوارديتازهچنانچه

شروطبامقایسهدرمقطوعخسارتکهتفاوتاینبااماکنند،میحاصلرضایتنیزاحتمالی
شرایط،برخیدرداشتعاناذتوانمی. استکمتريمحركمشکالتدربردارندةمجازات،

یکازنویسپیشتهیهزیراشودمیدفاعقابلتشویقی)دهییا سیگنال(دهی،عالمتنظریه
ازبایدمقطوعخسارتشرطدرمورد. استمقطوعخسارتیکازترارزانمجازات،شرط
نمیانگیوباشدداشتهوجوددرکیآید،پیشاستممکنکهاحتمالیخساراتمواردکلیه

خسارتبیشترینتااستکافیمجازات،شرطیکدرموردآنکهحالآید؛دستها بهآن
).1392:63عابدي،(.شودزدهتخمینممکن،

تفسیرمستلزممقطوع،خسارتشرطازمجازاتشرطتشخیصگفتتوانمیخالصهطوربه
De ).قرارداد استانعقادزماندرحاکمواحوالاوضاعوآندرمندرجشروطبهعنایتباقرارداد

Geest&Wuyts,1999,147) .ازمقطوعخسارتشرطیامجازاتشرطلفظکاربردنبهصرفلذا
شدهبردهکاربهلفظاستممکنالبته. بودنخواهدشرطماهیتمعینواختالفرافعطرفین،سوي

مدعی،کهترتیببدینود؛رکاربهاختالفموردشرطماهیتتعییندرهاامارهازعنوان یکیبه
). 1385:33عابدیان،(.باشدمکلفخالف،ادعاياثباتودلیلاقامهبهشدهشرطلفظاًآنچهخالف

واحوال اوضاعنیزوقرارداديشروططرفین،توافقموردشرطماهیتمنظور تشخیصبهثانی،در
نویسندگانازبرخی). Malmir,2014, 180(.گیردقرارتوجهموردبایدقراردادانعقادزماندرحاکم

شرط،اینمفادازآنجاکهوهستندشرطاعتبار اینوبقاحیات،مخالفحقوقی،گرانتحلیلو
ماهیتکند،میفروشندهبهواردواقعیزیانوضررمیزانازبیشمبلغیپرداختبهملزمراخریدار
دیدگاهدرمقابل،. کنندمیتلقیغیرمعتبروااجرغیرقابلراآنوهستندقائلشرطاینبرايجزایی
موجب بهوگازفروشقراردادطرفینارادةحاکمیتاصلبهبناکهاستداللاینباداردوجودموافق
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تعهدشرطمجرب،وبزرگايحرفههايشرکتازبسیارينظراساسبروعهدبهوفايلزوماصل
حقوقی،عموماتازمستفاداست وگازبازارضروریاتونیازهاازونبودهغیرمنطقیدریافت،به

راخودقرارداديتعهداتودانستهتوافقموردشرطمحتوايبهملزمومأخوذراخودبایدطرفین
است،جبرانیگازموضوعکند،میتوثیقوتقویتراموافقنظرکهسازوکارهاییازیکی. کنندایفا

تواندمیخریدارکهشودبینی میپیشگازفروشقرارداددرامکاننایموارد،برخیکه درنحويبه
قرارداد،انشاينحوهوادبیاتبهبنااین وضعیت،. کندبرداشتدیرتريزمانبرايوتأخیرباراگاز

ازجمعیاول،نظربرخالفلذا. شودپنداشتهقرارداديتعهداتاجرايدرتأخیراستممکن
تفسیرقرارداديتعهداتنقضمقامدرجزاییشرطعنوان یکبهرامذکورشرطدانان،حقوق

خسارتنوعازمالیتعهدراآنوگیرندمینظردرغیرجزاییماهیتیشرط،اینبرايبلکهکنندنمی
.پندارندمیسادهدینیامقطوع

ایرانحقوقدردریافتبهتعهدشرطاعتباروحقوقیماهیت.3
قابلهايماهیتایران،حقوقینظاماصولومبانیبرتکیهباتااستشدهسعیبخشایندر
آنانطباقعدمیاانطباقمیزانوشناساییایران،حقوقینظامدردریافتبهتعهدشرطبرانطباق

درآنصحیحدرجامکانوشرطاینصحتواعتبارمنظر،اینازوشوددادهتشخیص
همانندشرطاینکنونتاکهسبببدین. شودتبیینگازانتقالوفروشبلندمدت قراردادهاي

ومناقشهموردگاز،انتقالوفروشقراردادهايدرموجودحقوقیابهاماتومسائلازبسیاري
وجودحقوقیدکترینزمینهایندرکهاستطبیعیاستنگرفتهقرارایرانیدانانحقوقمداقه
حقوقیهاينظامسایرهايدکترینازیاقسمت،ایندرشدهررسیبهايماهیتلذاوندارد
جهتمقررترتیباتنیزودریافتبهتعهدشرطتعاریفحسبیاشدهبررسیوبرداريگرته

خالقانه،وبدیععنوان نظريگاز بهانتقالوفروشواقعیونمونهقراردادهايدرشرطاین
هايماهیتاینازهریکخصوصدرآنازگذشته. ستاشدهپیشنهادشرطاینبرايماهیتی

مدنیحقوقنظامدرمندرجحقوقیقواعدواسالمیحقوقتأسیساتبهعنایتباپیشنهادي
.استگرفتهصورتتحلیلاینایران،

قرارداديضمانکارکردواوصاف.3-1
احترام،)1392:60عابدي،(خسارتجبران1اراده،آزاديوحاکمیتحقوقیکلیاصولمطابق

.219، 223،30، 10،221به قانون مدنی ایران، مواد مراجعه شود . 1
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221مادهصراحتبهو همچنین)1380:86عادل،(لزوموصحتعهد،بهوفايلزوممالکیت،به
.)1385:41عابدیان،(.استشدهپذیرفتهقرارداديضمانیاخسارتجبرانشرطایران،مدنیقانون

اولفرض. استدانستهپذیرامکانمقتضیشرایطتحققباراخسارتمطالبهقانونگذار،ماده،ایندر
الزم به عالوه باید درباره مبلغبهوشودتصریحقراردادضمندرخسارتجبرانکهاستاین

). Malmir,2014.179(.شودتوافقپرداخت، در صورت ایراد خسارت،
مرجعطریقازآنتعیینوتشخیصبلکهنشوددرجپرداختقابلمبلغکهاستایندیگرحالت

درخسارتجبرانکهاستموارديدردومفرض. پذیردصورتکارشناسنظرجلبباوقضایی
ضمنی،نحوبهعرفیعنیباشد،تصریحمنزلهبهعرفاًتعهد،ولیاستنشدهتصریحقراردادمتن

نظرازتعهدکهاستموارديبرمشتملهمسومفرض. بداندتعهدانجامبهمتعهدراقراردادطرف
که درصورتیاستگفتنیقرارداديخسارتخصوصدر. باشدشدهقلمدادمان،ضموجبقانون،
آن،اولمشخصهکنند،تعیینصورت پیشاپیشبهقرارداددرراخسارتاینبخواهندطرفین

عنوان جبرانمبلغی که طرفین تعیین کردند، بهکهاستایندیگرمشخصه. استمبلغبودنثابت
استدیده محقکه زیاناستاینسوممشخصه. شودمیتلقی) مجازاتیاجریمهنهو(زیانوضرر

ضمانتحققباارتباطدر. کنددریافتراشدهمشخصمبلغقرارداد،نقضهرگونهمحضبه
عمدياینکهازاست اعمدیگرطرفتقصیرزیان،وضررمطالبهضروريعناصرازیکیقراردادي،

وفعلمیانسببیترابطهوزیانوضرروروداثباتضرورتعدمدیگر،مشخصه. باشدغیرعمديیا
عدمازناشیخساراتمتعهدعلیه،ازبتواندمتعهدلهاینکهبراي. استخسارتورودمقصرفعلترك
:1380عادل،(.باشدشدهمنقضیتعهد،انجامموعدبایدکندمطالبهراقرارداداجرايدرتأخیریااجرا
اینگفت،بایدقرارداديمقطوعخسارتبردریافتبهتعهدشرطنطباقاامکانخصوصدر). 91

در. استمطلبهمینمؤیدنیزکشورهابرخیرویهوهاآموزهاتفاقاًونیستذهنازدورانطباق،
تعهدشرطباانطباقتواند قابلمیخسارتپیشاپیشتعیینیامقطوعخسارتتأسیسنیزایرانحقوق

صورتیدرشرطاینگفتباید.استالزمخصوصایندرشرایطیوجودالبتهکهباشددریافتبه
خریدارتوسطگازدریافتعدمازکهفروشندهبرواردواقعیِخسارتباکهاستمقطوعخسارت

کهاستاینمنظوربلکهنیستتساوياینجا،درتناسبازمنظور. باشدداشتهتناسبشودمیناشی
واقعیخسارتبهنسبتشودمیحاصلدریافتبهتعهدشرطاجرايازکهوشندهفردریافتیمبلغ

آید،شماربهواقعیخسارتهمانشدةمقطوعمیزانعرفاًونباشدنامعقولوگزافاوبروارده
گازرساندنتافروشنده: اوالًاینکهبهعنایتبا. نشودتلقیخریداربرمجازاتتحمیلکهايگونهبه
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واستشدههنگفتیهايهزینهمتحملخریدار،بهتحویلبرايآنکردنآمادهوفروشحلهمربه
جبرانیسازوکارهايوجود: ثانیاًونیستپذیرامکانخریداربهگازفروشباجزهاهزینهاینجبران

موعددرآندریافتبهقادرکه) Rigacci,2012,p.13(گازيمجدددریافتجهتخریداربراي
مشتملگاههیچواستمذاکرهقابلدریافت،بهتعهددرصداینکهبهعنایتباواستنبودهخصمش
اجراينتیجۀکهخسارتیکرداذعانتوانمینیستقرارداديتوافقموردگازحجمصددرصدبر

خسارتتأسیسلذاواستتناسبدرفروشندهواقعیخسارتبااستدریافتبهتعهدشرط
خسارتبرشرطاینانطباقحصولفرضباحال. استدریافتبهتعهدشرطبرانطباقلقابمقطوع،
کهچرانیستواردايخدشهاعتبار،حیثازدریافتبهتعهدشرطبرکهداشتاشارهبایدمقطوع

شودمیمحسوب) مفسدنهوفاسدنهو(صحیحشرطدریافت،بهتعهدشرطعمومات،لحاظاز: اوالً
باقرارداديخسارتیاخسارتپیشاپیشتعیینالذکر،فوققواعدواصولدالیل،بهعنایتبا: و ثانیاً
بهتعهدشرطانطباقفرضبااینکهنهایتاً. استمعتبروصحیحونیستمواجهايشبههوایراد

.       استاعتباردارايشرطاینمقطوع،خسارتبردریافت

جزاییشرطماهیتاساسبرریافتدبهتعهدشرطاعتبار. 3-2
وداردسنخیتدریافتبهتعهدشرطحقوقیماهیتبارسدمینظربهکهحقوقینهاددومین

وغرامت،)1388:464داماد،محقق(جزاییشرطازمنظور. استجزاییشرطاست،انطباققابل
یاقراردادمفادازکهطرفینازهرکدامتاکنندمیتعیینعقددرقراردادطرفدوکهاستتاوانی
.)1385:8عابدیان،(.بپردازدمقابلطرفبهراآنکندتخلفعقددرشدهپذیرفتهالزاماتیاتعهد

ارتباطدر). 1385:17عابدیان،(.نامندمیالتزاموجهیاتوافقیغرامتشرط جزایی،راشرطگونهاین
درآنچهکهاستاهمیتحائزنکتهاینافت،دریبهتعهدشرطبرجزاییشرطانطباققابلیتبا

ازاعم) 1389:135بیرانوند،خسروي و(شودمینامیدهالتزاموجهیاجزاییشرطحقوقی،ادبیات
.استتعهدازعدولجریمۀومقطوعخسارت

,De Geest& Wuyts,1999(مقطوعخسارتبادریافتبهتعهدشرطانطباققابلیت و) 144
مفهومدرالتزاموجهیاجزاییشرطانطباققابلیتبهصرفاًاینجادر.شدبررسیآناعتبارفرض

رویکردبررسیهنگامدرکه( قرارداداجرايدرتأخیروقرارداديتعهدایفايازعدولجریمه
معنايبهاگرجزاییشرطکهچراشود،پرداخته می)  نامیده شدمجازاتشرطانگلیس،حقوق

شرط(مضیقمفهومدرجزاییشرطاما. نیستتردیديآناعتباردرباشدعمقطوخسارت
. استانطباققابلگازانتقالوفروشقراردادهايدردریافتبهتعهدشرطبرچگونه) مجازات
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سازوکارهايبهتوجهوفروشندهاولیۀکردهزینهمیزانبا درنظرگرفتنهرچنداستاینحقیقت
باامااستشدهنزدیکقرارداديمقطوعخسارتبرعمالًشرطیناخریدار،برايجبرانی

شرطبهماهیتاًشرط،اینشود کهمعلوم میانرژيقراردادهايبهشرطاینورودپیشینهبهتوجه
کهشودمشاهده میشرط،اینپیشینهوتاریخچهبررسیدر. استترنزدیک) التزاموجه(جزایی

اینکهازاطمینانوفروشازاطمینانجهتگاز،فروشندگانونتقالاشبکهاپراتورهايواقع،در
تولیديگازدارد،وجودگازبهکمترينیازهاآنازبرخیدرکهمختلففصولدرخریداران

واردگازانتقالوفروشقراردادهايدروابداعراشرطاینکرد،خواهندخریداريرا
شرطایندرجازهدفوطرفینمشتركقصدبهعنایتابلذا.)Medina,1991,286( .کردند

کهچراشودمیآشکارشرطاینمجازاتبرمبتنیوگونجریمهتنبیهی،ماهیتقرارداد،در
ازمقصودکهاندداشتهمدنظرراجریمهنوعیجعلبلکهاندنبودهخسارتجبراندنبالبهطرفین

. استقراردادمختلففصولومراحلدرگازافتدریبهنسبتاطمینانحصولبینی آن،پیش
مبلغیبلکهشوددرجآنشدةمقطوعقرارداددرتاشدنمیسنجیدهاالصولعلیخسارت،میزان

مطابقراگازآن،ازرهاییجهتخریدارشودحاصلاطمینانکهشدهذکرشرطاینقالبدر
.   شودنمیروروبهخطربافروشندهوکندمیدریافتقراردادمفاد

درآیاکهشودمیبررسیدریافت،بهتعهدشرطبرجزاییشرطانطباقفرضبااینجادر
درجزاییشرطکرداذعانبایدابتدادارد؟ایرادیااستصحیحومعتبرشرطاینفرض،این

.شدبیاننیزاینازپیشونداردایراديمقطوع،خسارتمفهوم

باید) مجازاتشرط( جزاییشرطماهیتبادریافتبهتعهدرطشاعتبارخصوصدراما
ودکترینحسبواستنشدهامراینمتعرضایران،حقوقکهاستاینواقعداشت،عنوان
استمعتبروقبولموردباشندکردهتوافقآنخصوصدرطرفینکهمیزانهربهالتزاموجهرویه،

ایننیز1مدنیقانون230مادهدردقت. نیستملحوظواقعیخسارتباتناسباالصول،و علی
تعیینبرايحديماده،ایناینکهسوايکهچرا) 1380:85عادل،(کندمیتأییدکامالًرانظر

خسارتازبیشتریاکمترغرامتیتعییندررادادگاهدستحتینیست،قائلقراردادنقضغرامت
بحثدرجزامر،اینفایده.)1380:95عادل،(بردمیبینزانیزراتعدیلامکانوبنددمیتوافقی

کندمیپیداموضوعیتجاییدرتعدیلودادگاهمداخلهکهچراشودنمیحاصلمجازاتشرط
).1385:7عابدیان،(.باشدداشتهفاصلهواقع،ازفاحشینحوبهتوافقیغرامتمیزانکه

عنوان خسارت تأدیه کند، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف، مبلغی به«: 230ماده . 1
.  »تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کندحاکم نمی
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خاصمفهومدرجزاییشرطدریافتبهتعهدکه شرطدرصورتیامر،اینبهعنایتبا
ايبینی خدشهپیشموردغرامتبودنگزافحیثازایرانحقوقدرهمباشد) مجازاتشرط(آن
عنوان به«عبارت نبایداست،ذکرشایان). 1389:138بیرانوند،وخسروي(نیستواردآنبر

درعنوان خسارتبهکهیمبالغصرفاًکهآوردپدیدراشبههاین230مادهمتندر»خسارت
بهخسارت،ازفراترالتزام،وجهیاجزاییشرطلذا. استصحیحومعتبرشودمیذکرقرارداد

مثابهبهراالتزاموجهطرفینهموارهکهچراافتد،میاعتبارازنیستوصفاینحائزاینکهعلت
تعدیلاعتبارعدمنیزو230مادهنگارششیوهبهنظرباوکنندمیذکرقرارداددرخسارت
بالذا). 1389:133بیرانوند،وخسروي(.شودنمیاستنباطمادهاینازجزاییشرطجزقضایی،

خسروي( .پنداردمیمعتبرراشرطاینایرانحقوقنیزجزاییشرطبودنمجازاتوجریمهفرض
اساسبرشود،تلقیالتزاموجهدریافت،بهتعهدشروطچنانچهبنابراین،). 1389:146بیرانوند،و

ومعتبرمیزان،هربهتعهدانجامازمتخلفمسئولیتمیزانبهراجعطرفینتوافقایران،حقوق
گازانتقالوفروشقرارداداطرافتوافقایران،مدنیقانون230مادهمطابق. استاالتباعالزم

گاز،برداشتودریافتازخریدارفتخلازناشیخسارتجبرانبهمربوطدرصدمیزاندرمورد
. باشدطرفینتوافقموردمبلغازکمتریابیشتروارده،خسارتواقعیمیزاناگرحتیاستمعتبر
ازناشیواقعیخسارتمیزانازقرارداددرشدهتوافقخسارتمیزانکهفرضیدرقضیههمین
خصوصدرراعهدناقضد ادعايتواننمیدادگاهوکندمیصدقنیزباشدبیشترتعهدنقض
وجهتقلیلبهحکموپذیرفته) التزاموجه(توافقموردخساراتازواقعیخساراتتربودنپایین
. بدهدالتزام

خریدتضمیناساسبردریافتبهتعهدشرطاعتبار.3-3
رارکردکااینشود،میسنجیدهگازفروشقراردادباتناسبدروقتیدریافت،بهتعهدشرط

شرطاینتوانمیعبارتیبهوکندمیشدهتضمینیاتضمینیقراردادبهتبدیلراقراردادکهدارد
ماهیتازتلقینوعاین. کردمحسوبتضمینیخریدشرطیاخریدتضمینعنوان شرطبهرا

شرطایناعتباروماهیتبررسیبهکهکشورهاسایردانانحقوقآرايدردریافتبهتعهدشرط
بهتعهدشرطحقوقیماهیتبابسیار: اوالًتأسیساینحال،بااین. استماندهمغفولاندپرداخته
سامانهدرنیزو) 286- 280:تاشاهرودي،بیهاشمی(فقهیپیشینهدر: ثانیاًواستنزدیکدریافت
آنصحتوتباراعگیرينتیجهوماهیتاینبامشابهمواردیافتنامکانایران،حقوقیکنونی
بیع،اینعوضین.استبیعتردیدبیگاز،انتقالوفروشقراردادکهاستاینامرواقع. داردوجود
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ارزیکازمعینیمبلغواقع،دروعنوان مبیعبهقرارداديمعینمشخصاتباگازازحجمی
بهدریافتهبتعهدشرطاجرايحسبفروشندهآنچهدیدبایدحال. استعنوان ثمنبهمشخص

تعهدشرطاجرايماحصلشود،میدنبالقسمتایندرکهنظريمطابقچیست؟آوردمیدست
که شرطدرصورتیلذا. نیست) گازخرید و فروش( معاملهثمنازبخشیجزچیزيدریافت،به

قرارداداصلیعوضینازعنوان یکیمعامله بهثمنازبخشیبهرافروشندهدریافت،بهتعهد
توضیحشد؟قائلخریدتضمینشرطجزماهیتیدریافت،بهتعهدشرطبرايتوانمیآیابرساند،

بهفروشندهدستیابیقرارداددرشرطیاگرواستثمنشودمیفروشندهعایدخریدازآنچهاینکه
بهتوجهبااین، وباوجود.استخریدتضمینشرطشرط،آنکند،تضمینراانتظارموردثمن

دریافتبهتعهدحداقلیمیزانوجودویژهبهوگازانتقالوفروشقراردادهايپیچیدهماهیت
کهرسدمینظربهقراردادها،ایندرشدهتعبیهجبرانیهايروشسالیانه،یافصلیماهانه،روزانه،
کهاستایناینجادراساسیسؤال. استکردهبررسیصورت بسیطبهراموضوعفوق،تحلیل

حجمکلبایدیاقاعدتاًباشد،خریدارتوسطخریدتضمینشرطواقع،درشرطکه ایندرصورتی
پوششراروزهربرايقرارداديروزانهحجماینکهیادهدپوششراقرارداددرتوافقموردگاز

بهتعهدروزانهحداقلمجرايومعبرازدریافتبهتعهدشرطاجرايدرحقیقت،آنکهحالدهد؛
حجمدرصد90تا60معموالًونیستقرارداديحجممیزانبهلزوماًکهشودمیاجرادریافت

در. استتأملمحلشرط،اینتوسطقراردادتضمینلذاوشودمیشاملراروزانهقراردادي
حداقلمیزانهمانبهبستهخرید،تضمیندردریافتبهتعهدشرطتوانوقدرتگفتبایدپاسخ

بهتعهدشرطتعبیري،بهندارد؛اینازفراترادعایینظریه،اینواستروزانهدریافتبهعهدت
اینکهبهعنایتبا. کندمیتضمیندریافتبهتعهدحداقلمیزانحددرراروزانهخریددریافت

در)1380:100عادل،(فقهیسابقهدرچهکمابیشتضمینی،خریدیاخریدتضمینروشیاشرط
قراردادهايمثلمالیمشتقهابزارهايطریقازمدرنحقوقدرکه) عربونبیع( بیعانهقالب
درویژهبهخرید،تضمینایران،کنونیحقوقدرنیزوداردوجود) 1388:184نیا،معصومی(آتی

بهتعهدشرطداردامکانآیادیدبایداست،معتبروشدهشناختهانرژي،خریدتضمینخصوص
قراردادنوعیراگازانتقالوفروشقراردادآن،تبعبهوکردتلقیخریدتضمیننوعیرایافتدر

خریدیاتضمینیخریدازمنظوراستگفتنیدانست؟شدهتضمینخریدیاتضمینیخرید
توان گفتمیالاقلواستمتفاوتشود،مینامیدهتضمینیقیمتبهخریدآنچهباشدهتضمین
درداخلیچارچوبیکایجادتضمینی،خریدازمقصودکهتوضیحاینبا.ندارداملکانطباق
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خریدانجامازرافروشندهوکندمیمرتفعراآننکولخطرکهاستفروشوخریدقرارداد
که دردرحالیاست،بنفسهقراردادخودتضمینموضوع،پس. کندمیمطمئنخریدارتوسط
خارجمعموالًواستخریدقیمتیابد،میاستحکامشده وتضمیننچهآتضمینی،قیمتبهخرید

تضمین) عمومینهادیادولتعمدتاً( خریدارکهاستاینآنمعنايواستقراردادچارچوباز
جهتهر رو،به . نباشدمشخصمیزانازکمترخرید،قیمتخرید،بهاقدامصورتدرکهکندمی

وفروشقرارداددرمعاملهموردوارکانبهبایدخریدتضمینباتدریافبهتعهدشرطمقایسه
حجمیشاملکهاستعنصردویامعاملهمورددوبراین قرارداد، مشتمل.داشتتوجهگازانتقال

مادهمطابقشود،منعقدکه بیعدرصورتی. استعنوان ثمنبهمبلغیوعنوان مبیعبهطبیعیگازاز
.شودمیثمنمالکبایع،ومبیعمالکمشتري،مدنی،قانون362

ایندر. شودمیبررسیموضوعدرصد،100دریافتبهتعهدشرطوجودفرضباابتداحال
که خریداردرصورتی.استثمنتوافق،موردقیمتمجموعومبیعتوافق،موردگازحالت،

همینواقعدربپردازد،دریافتبهتعهدشرطمطابقبایستمیکهمبلغینکند،دریافتراگاز
یاجریمهراتوان آننمیلذاواستمعاملهموضوعدویامورددوازیکیکهاستثمن

لذاونیستثمنپرداختتأییدوتأکیدجزچیزيشرط،ایناجرايماحصل.پنداشتخسارت
بهفروشندهقاستحقاخرید،شدنمحققباکهچرااستخریدتضمینواقع،درشرطاینماهیت

عبارتبه.استاستحقاقاینکردنعملیاتیدریافت،بهتعهدشرطواستمحققثمندریافت
حاصلآنقبلازآنچهوشودقطعیومحققخرید،کهشودمیموجبدریافتبهتعهددیگر،

دردریافتبهتعهدشرطماهیتچنانچه. استفروشندهبرايثمندریافتاستحقاقشود،می
مواددربیعقواعدواصولگرفته شود،نظردرخریدپیشحتییاتضمینیخریدایران،قوقح

عبارتبیع«قانون،همان338مادهاساسبر. باشدتواند حاکممیایرانمدنیقانون395تا338
مبیعوصفوجنسمقدار،342مادهاساسعالوه بربه. »معلومعوضبهعینتملیکازاست
. استاعمالقابلقواعد،همیننیزگازفروشقراردادخصوصدر....  . وباشدمعلومباید
این، ازآنجاکه باوجود.دانستخریدتضمینشرطنوعیرادریافتبهتعهدتوان شرطمی

باکندمیتعهدراآندریافتخریدارکهحداقلیمیزانیعنیدریافتبهتعهدشرطدرصد
خریدتضمینکهگفتبایدناگزیراست،آنازکسريونیستانیکستوافق،موردحجم

90تا60معموالًکه( حداقلیمیزانهمانبهبلکهقرارداديحجمکلبهنهشرط،اینتوسط
برخوردارقانونیوجاهتواعتبارازشرطاینوگیردمیتعلق) استتوافقیگازحجمدرصد
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دینوقرارداديازايمابهبهراجعتوافقدریافت،هبتعهدشروطحقوقیماهیتچنانچه. است
همفرضایندرشود،تلقیقبضجهتکاالهاکردندسترسقابلیعنیتعهداجرايازناشی

وکاالتأمینبلندمدتقراردادموجب بهشد،اشارهقبالًکههمان طور. االجراستالزمشرطاین
بهتعهدشرطوقراردادسالیانهمقدارشروطموجب بهیک سالطولدرمبیعمیزانانرژي،

ثمندریافتمستحققرارداد،انعقادزمانهمانازفروشنده. شودمیمعلومومشخصدریافت،
اوالً،: استکلیشرطدوبهمشروطمذکور،شروطموجب بهثمنایندریافتالبته. شودمی

ثانی،درومشتريدریافتجهتمقررمکانوموعددرمبیعکردنالوصولممکنیاتسلیم
وکندمیپیدارامقررثمندریافتاستحقاقمطلقاًبایعشرط،دواینتحققبا.ثمنشدنحال
دریافت،بهتعهدشرطموجب به. شودفروشندهتوسطثمندریافتمانعنبایدچیزيهیچ

کمتعهدمقدارازکند،لتحویمهیاينتواندکنندهتأمینیاتولیدکنندهیافروشندهکهمقادیري
برايکافیگازبایدفروشندهطبیعی،گازانتقالوفروشقرارداددرهمیشهبنابراین،. شودمی

سررسید،موعددررامقررمقادیربتواندکه مشترينحويبهباشدداشتهخویشتعهدایفاي
حققبض،وتسلم. تسلمنهاستتسلیمفروشنده،وظیفهواقع،در.کندبرداشتودریافت
وفروشقراردادهايدرموردیاتسلیمبا. کنداعراضآنتواند ازمیحتیکهاستمشتري

مستحقوکردهعملخودتعهداتبهفروشندهمبیع،قراردادندردسترسباطبیعیگازانتقال
بایعکههمچناناستمنطقیپس. شودمیمبادلهمبیعباثمنبیع،عقددر. شودمیثمندریافت

مدنیقانون362ماده4بند. شودثمنپرداختبهملزمنیزمشتريشود،میمبیعتسلیمبهملزم
هرحال،به. »کندمیملزمثمنتأدیهبهرامشتريبیع،عقد«: داردمیمقررارتباطایندرایران

موعدحدوثواجلرسیدنباوشدهمتجلیمشتريذمهدرباشدالذمهفیکلیثمن،چنانچه
اینمجدداًایران،مدنیقانون394مادهدر. شدنخواهدآندریافتمانعچیزيهیچسررسید،

برومحلدروموعددرراثمنبایدمشتري«:گیردمیقرارقانونگذارتأکیدوتأییدموردالزام
اگر«: داردمیمقررنیز395ماده.»کندتأدیهاست،شدهمقرربیععقددرکهشرایطیطبق

بهراجعمقرراتطبقبرکهداشتنخواهدحقبایعنکند،تأدیهمقررموعددرراثمنمشتري
حقوقدر. »بخواهدثمنتأدیهبهرامشترياجبارحاکم،ازیافسخرامعاملهثمن،تأدیهتأخیر
االجرا الزمخسارت،جبرانیاکنددینافادهدریافت،بهتعهدشرطاینکهنظر ازصرفایران،

درطرفیندرنتیجه،. شدنخواهدروروبهخاصیمانعباشروطایناجرايدردادگاهوبوده
.باشندپایبندآنبهبایدقرارداددرمذکورشرطدرجصورت
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انگلیس،مشخصاًوالکامنحقوقینظامدر. انگارندمیجزاییشرطبعضاًومقطوعخسارت
تفکیکباوبودهمطرحقراردادنقضازناشیاحتمالیخساراتبهراجعتوافقحقوقیوضعیت

تنهامیاناینازداردترمیمیجنبهکهمقطوعخسارتازداردتنبیهیجنبهکهمجازاتشرط
قاعدتاً. اندکردهتلقیاجراغیرقابلوغیرمعتبررامجازاتشرطواندپذیرفتهرادومیاعتبار

شرطکهدرصورتیواجراقابلشودتلقیمقطوعخسارت،دریافتبهتعهدشرطکهدرصورتی
ازآنجاکه کهاستاینبرهاپروندهاکثردرغالبنظر. استاعمالغیرقابلباشد،جزایی

آنتحملبرعوضیواقعدرشرطایناستداشتهعهدهبررااستخراجسنگینهزینهفروشنده
عنایتبا. استمعتبروشدهتلقیمقطوعخسارتتواندمیشرطاینلذاواستبسیارهايهزینه

درایرانکهداردوجودامکانایناجراییوقانونیلحاظبهوموجودهايظرفیتبه
رادریافتبهتعهدشرطکند،میمنعقدکشورهاسایرباکهگازانتقالوفروشقراردادهاي

را درج شرطخود، اینگازانتقالوفروشقراردادهايدرکنونتاهمان طور کهبگنجاند،
ایران،حقوقدر. استنبودهمواجهآندرجبراياجرایییاقانونیموانعباواستکرده

شرطشرط،اینماهیتاینکهازفارغدانست،صحیحومعتبررادریافتبهتعهدتوان شرطمی
.استمعتبرشرط،اصللذا.دانسته شودخریدتضمینیامقطوعخسارتیاجزایی
یاخریدتضمینبهدریافت،بهتعهدشرطماهیتایران،حقوقینظامدررسدمینظربه
.داردبیشتريسازگاريوتطابقآنباواستترنزدیکشدهتضمینخرید
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ازیکیایرانکهگازانتقالوفروشقراردادهايضمندردریافتبهتعهدشرطدرج
حاضر،حالدر. شدخواهدایرانقرارداديموقعیتتقویتوبهبودموجباستآناطراف

خروجوورودمطلققدرفرضباصادراتدرواستپایینبسیارگاز،تجارتدرایرانرتبه
وارداتشمقدارباتشصادرامقدارزیرانیستصادرکنندهایرانعمالًکشور،مرزهايازگاز
ترکمنستانازوارداتیگازبرابرتقریباًترکیهبهصادراتیگازمقدارمثال،طوربه. استبرابر
تجارتازاوسهمولیکاال داردازمملوانبارهاییکهاستتاجريمثابهبهایرانلذا. است
ووارداتمیزانزیرااستثیخنتقریباًکشورهايازایرانعبارتیبه. استناچیزبسیاربازار،

روسیهمثلایرانترازهمهمسایۀکشورهايبامقایسهدربنابراین. استبرابرتقریباًآنصادرات
لذا. نیستبرخوردارخوبیصادراتیوضعیتازاست،ها مثبتآنگازصادراتترازکهقطرو

گاز،انتقالوفروشدادهايقرارانعقادودریافتبهتعهدشرطظرفیتازاستفادهباید با
متعاقباًهمچنین. بخشدبهبودگازسازيتجاريوفروشحوزهدرراخودتجاريترازوضعیت

.باشدداشتهقیمتشاخصبتواندوباشدداشتهگازيبورسایرانکهکندفراهمراظرفیتاین
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