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مهندسي ،تامین کاال ،ساخت ،قوانین ،مشتقات .EPC

مقدمه
قراردادهاي مهندسي ،تامين کاال ،خدمات و ساخت بهطور عمده در اغلب پروژههاي زیربنایي
و عظيم کشورها مورد استفاده قرار گرفته و نقش مهمي در این حوزه ایفا مينمایند ( Picha,
 .) 2015: 398عليرغم کاربرد گسترده این قراردادها در فضاي مهندسي و رشد آن در این حوزه،
متاسفانه از بعد حقوقي تاکنون جامعه حقوقي ایران اعم از قانونگذار ،قضات و وکالي محترم اقدام
به شرح و بسط این قراردادها ننمودهاند .دليل این مهم آن است که اوالً نویسندگان این قراردادها
اغلب جامعه مهندسين کشور بوده و به سبب عدم شناخت حقوقي در این خصوص ،قرارداهاي
موضوع بحث داراي ابهامات و اشکاالت متعددي ميباشند .ثانياً با ایجاد اختالف بين طرفين
قرارداد ،محاکم ایران اعم از قضایي و غيرقضایي اقدام به تفسير قرارداد و حل مشکالت و اختالفات
بر مبناي ماده  ۱4قانون مدني مينمایند .این در حالي است که قراردادهاي فوق به وضوع در
بسياري از قوانين مورد تصریح قرار گرفته و در ب رخي از آنها آثار و احکام قانوني آن نيز مورد
شناسایي قرار گرفته است .لذا برخي از این آثار و احکام واجد جنبه قانونياند و برخي دیگر نيز
حاوي جنبه قراردادي .شناسایي و موجودیت اصل این قراردادها علي القاعده از روح قوانين،
مقررات ،عرفهاي قراردادي ،نمونه قراردادهاي همسان داخلي و یا قرارداد نمونه فدراسيون
بينالمللي مهندسان مشاور (فيدیک) ۱استخراج ميگردد .شایان توجه است که موضوعاتي نظير
حقوق و تعهدات طرفين ،شروط قراردادي و ضمانت اجراي مندرج در قراردادها امري دیگري
است که باید در مقال دیگري مورد بررسي قرار گيرد.
نگارندگان ،پس از بيان مشتقات قراردادهاي موضوع بحث ،سعي در پاسخ به این پرسش دارند
که قراردادهاي مهندسي ،تامين کاال و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران و سایر صنایع حاوي
منابع قانوني ميباشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا ميتوان نوید یک عقد معين نوپا و
جدی د را در حقوق ایران داد؟ جهت سهولت در نوشتار مزبور از این پس به جاي عبارت
«قراردادهاي مهندسي ،تامين کاال ،خدمات و ساخت» از عبارت قرارداد  EPCاستفاده ميگردد.
 .1شناسایی مشتقات قراردادهای مهندسی ،تامین کاال ،خدمات و ساخت
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با توجه به نيازهایي که کارفرمایان در بخشهاي مختلف صنعتي از یک پروژه دارند و متقابالً
تخصص و تجاربي که پيمانکاران اعم از داخلي و بينالمللي در انجام امور پيمانکاري ارائه مينمایند
و بسته به اهداف و نيازهاي یک پروژه ،بخشهاي سه گانه طراحي ،تامين کاال و خدمات و ساخت
را تحت یک بسته واحد قراردادي مورد استفاده قرار ميدهند .لذا در این خصوص الزم است تا
مشتقات این قراردادها معرفي شده و کاربرد آنها در صنایع شناسایي شود .قراردادهاي  ،EPCدر
یک دستهبندي کلي در دو دسته یا سيستم قرار ميگيرند .سيستم اول ،سيستم متعارف یا سه
عاملي؛ روش بسيار قدیمي است که در سراسر جهان از جمله ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
در این روش کارفرما با قراردادهاي جداگانه ،مشاور (طراح) و پيمانکار را به خدمت ميگيرد تا
مهندسين مشاور اقدام به طراحي پروژه و پيمانکار نيز به اجراي پروژه بپردازد .در این روش ابتدا
مهندس مشاور در قالب ق رارداد جداگانه اي وظيفه طراحي و مهندسي پروژه را بر عهده گرفته و
پس از اتمام عمليات مهندسي با همکاري کارفرما اقدام به تهيه اسناد مناقصه مينماید .برنده
مناقصه به عنوان پيمانکار پروژه ،قرارداد سه جانبه اي با کارفرما و مهندس مشاور در مرحله ي
ساخت منعقد مينما ید که موظف به اجراي طراحي تهيه شده توسط مهندس مشاور و تحت
نظارت و دستورات وي ميباشد (الجوردي :۱342 ،ص  .)24ویژگي این روش آن است که اوالً
طرفهاي قرارداد سه شخص ميباشند و ثانياً هر یک از پيمانکار و مهندسين مشاور به طور مجزا
به اقدمات خود ميپردازند و ثالثاً مسئوليت هماهنگي و نيز ریسک عدم هماهنگي بين طراحي و
ساخت پروژه بر عهده کارفرماست .بنابراین آنچه در این سيستم مبرهن است تفکيک خدمات
مهندسي از خدمات ساخت و نصب ميباشد .این سيستم تا دهه ۱474ميالدي به عنوان تنها
سيستم ساخت مورد استفاده بوده و در دهه  ۱494ميالدي به سبب پيشرفتهاي تکنولوژیکي،
موضوعات مربوط به طراحي ،راهاندازي و تحویل پروژههاي بزرگ صنعتي با مشکالت عدیده اي
مواجه بوده که در نهایت سيستم طرح و ساخت جایگزین سيستم متعارف گردید .از این رو هم
اکنون از سيستم متعارف در پروژههاي غيرصنعتي که از پيچيدگيهاي کمتري برخوردارند،
استفاده ميشود (طجرلو :۱349 ،ص .)23

11

عقد معین بودن قراردادهای مهندسي ،تامین کاال ،خدمات و ساخت ( )EPCدر نظام حقوقي ايران

11

7

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
شماره  ،94پایيز ۱944

سيستم دوم ،سيستم طرح و ساخت ۱یا روش دو عاملي است که اطراف اصلي قرارداد ،EPC
کارفرما و پيمانکار بوده و روشهاي مختلف  EPCاعم از اینکه مکانيکال باشند ،یا کليد در دست
و یا محصول محور در این حوزه قرار ميگيرند.
به عنوان مثال در بين النهرین قدیم حمورابي نيز از این روش استفاده نموده و در ایران نيز
بسياري از آثار باستاني موجود در اصفهان و سایر شهرهاي ایران توسط معماراني بنا گردیده که
خود هم طراح پروژه بوده و هم آن را ساختهاند .براي نمونه ميتوان به عالي قاپو ،مسجد شيخ
لطف اله ،چهل ستون و موارد بسيار دیگري اشاره نمود .با وجود این ،در سيستم طرح و ساخت،
بسته به موضوع پروژه و صنعتي بودن یا غير آن ،ممکن است که بخشي از طراحي مانند طراحي
پایه (که حدودا  24درصد طراحي را شامل ميشود) توسط کارفرما انجام گيرد و بقيه ي
قسمتهاي طراحي مانند مهندسي تفصيلي و سایر فعاليتهاي دیگر نظير تدارکات کاال و
تجهيزات ،نصب و راه اندازي به پيمانکار منتقل شود .بنابراین تفکيک برخي نویسندگان در
خصوص سيستم طرح و ساخت و خروج قرارداد  EPCاز آن اشتباه ميباشد (حاتمي :۱34۱ ،ص
 .)۱43۱تبصره  ۱ماده  2قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و
اجرایي کشور در اجراي پروژهها و ایجاد تسهيالت به منظور خدمات مصوب  ۱371در تعریف این
سيستم مقرر ميداشت« :پيمانکار طراحي و ساخت به شرکت یا موسسه اي اطالق ميشود که
مسئوليت انجام خدمات طراحي ت فصيلي و اجرایي ،تهيه و تامين کاال و تجهيزات ،عمليات اجرایي،
نصب و راهاندازي و مدیریت انجام این فعاليتها در یک پروژه را بر عهده دارد» .همچنين باید
افزود که روش طرح و ساخت طبق بند الف ماده  3آیين نامه تشخيص صالحيت پيمانکاران طرح
ساخت نيز مورد تعریف قرار گرفته است .2البته ذکر این نکته ضروري است که در این روش نيز،
از خدمات مهندس مشاور جهت انجام عمليات طراحي و مهندسي استفاده ميگردد اما بر خالف

 ۱واژه طرح و ساخت به کرات در تشخيص سيستم دو عاملي مورد استفاده قرار گرفته است اما در کشور ما این سيستم با نام ( )EPCبه ویژه در
صنعت نفت و گاز متداول گشته و ارتباط تنگاتنگي با مفهوم یادشده دارد ،بهگونهاي که این دو مفهوم را معادل هم در نظر ميگيرند .بنابراین
واژه طرح و ساخت به عنوان یک سيستم رایج ،یادآور مفهوم  EPCدر صنعت نفت و گاز ایران است .همچنين باید افزود واژگان ذیل در متون
حقوقي خارجي به همين مفهوم استمعال ميگرددDesign Build- DB- Fast track construction- Develop and construction :
contract- Design and construction contract- The Design and construct Approach- Turn key- Product in hand
contract Approach- Package Deal.
 2بند الف ماده  3آیين نامه تشخيص صالحيت پيمانکاران طرح و ساخت مصوب « :۱399/3/۱۱الف -روش طرح و ساخت :روشي براي اجراي
طرح یا پروژه که طبق آن طراحي (تمام یا بخشي از طراحي پایه و طرلحي تفصيلي) ،تامين مصالح و تجهيزات و خدمات فني مربوط به آنها،
ساختمان ،نصب ،راه اندازي ،آزمایش هاي کارایي و سایر خدمات جنبي مربوط به آنها ،به صورت توام توسط یک پيمانکار طرح و ساخت انجام
ميشود».
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روش سه عاملي ،مهندس مشاور (طراح) جز طرفين قرارداد  EPCمحسوب نميشود (شيروي،
 :۱343ص  .)94۱در این قراردادها ریسک ترکيب طراحي ،کاالها و عمليات اجرایي به پيمانکار
منتقل ميشود و پيمانکار موظف است فعاليتها و اجراي پروژه را به گونهاي اداره نماید که در
زمانبندي پروژه ،۱بتواند محصول را تحویل دهد .از این رو ،انتخاب این قرارداد به کارفرما امکان
ميدهد که بيشتر بر مدیریت و نظارت تمرکز کند و درگير جزئيات پروژه نشود (شيروي:۱343 ،
ص .)94۱
 :1-1قراردادهای مکانیکال

2

در تعریف این قرارداد آمده است «یک قرارداد با قيمت ثابت ،با گستره وسيع معطوف به
احداث؛ نوعاً مورد استفاده در پروژههایي با هدف واحد مانند واحدهاي انرژي ،که به موجب آن
مقاطعه کار تعهدات وسيعي را ميپذیرد که مشتمل بر وظایف طراحي ،مهندسي ،تدارکات و
احداث واحد توليدي و دستورالعملها ،راهاندازي با آزمایشات بهرهبرداري کارخانه ،تدوین
دستورالعملهاي بهرهبرداري و نهایتاً آموزش افراد به منظور بهرهبرداري و راهاندازي کارخانه
ميباشد .اختصاراً به این قرارداد  3EPCميگویند» ( .)Garner, 1388: P.344همچنين گفته شده

2
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است در این قراردادها ،پيمانکار مسئوليت طراحي ،مهندسي ،تدارکات کاال و تجهيزات ،ساخت و
نصب و راهاندازي را بر عهده ميگيرد .در این روش کارفرما مهندسي پایه را انجام داده و مهندسي
تفصيلي و سایر فعاليتهاي اجرایي از جمله خرید تجهيزات و کاالهاي الزم به پيمانکار محول
ميگردد .عالوه بر مهندسي پایه ،کارفرما تعهدات دیگري ،از قبيل تحویل زمين ،رساندن آب ،برق
و تامين خوراک جهت راهاندازي طرح بر عهده دارد .البته باید توجه داشت که عبارت «طرح و
ساخت» نيز به جاي  EPCبهکار ميرود .تبصره  ۱ماده  2قانون حداکثر استفاده از توان فني و
مهندسي توليدي و صنعتي و اجرایي کشور در اجراي پروژهها و ایجاد تسهيالت به منظور صدور
خدمات مصوب  ۱371جهت تبيين همين موضوع مقرر ميداشت که پيمانکار طراحي و ساخت
به شرکت یا موسسه اي اطالق ميشود که مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرایي،
تهيه و تامين کاال و تجهيزات ،عمليات اجرایي ،نصب و راهاندازي و مدیریت انجام این فعاليتها
در یک پروژه را بر عهده دارد .گفته شده است که این تبصره نشان ميدهد که طرح و ساخت با
 EPCمعناي یکساني دارد (شيروي :۱343 ،ص  .)942در تعریفي دیگر روش طرح و ساخت در
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ماده  3آیين نامه تشخيص صالحيت پيمانکاران طرح و ساخت چنين تعریف شده است« :روشي
براي اجراي طرح یا پروژه که طبق آن ،طراحي ،تامين مصالح و تجهيزات و خدمات فني مربوط
به آنها ،ساختمان ،نصب ،راهاندازي ،آزمایشهاي کارایي و سایر خدمات جنبي مربوط به آنها ،به
صورت توام توسط یک پيمانکار طرح و ساخت انجام ميشود».
در قراردادهاي  EPCکه به صورت تکميل مکانيکي باشند ،کارفرما تمام سيستمها و تجهيزات
ساخته شده را براي امر دیگري مورد بررسي قرار ميدهد مانند اینکه اتصال تجهيزات نصب شده
را به سایر تجهيزات قابل استفاده با لولهکشي ،سيمکشي ،کنترلها و سيستمهاي ایمني مورد
واکاوي قرارداده و اطمينان حاصل مينماید که تجهيزات و سيستمهاي منصوبه از نظر نشتي،
روغنکاري ،کاليبره بودن از یک نقطه به نقطه دیگر پروژه به درستي پاسخ ميدهند که در این
صورت ،گواهي تکميل مکانيکي ۱را صادر نموده و کارفرما ميتواند بعد از این مرحله اقدام به
راهاندازي پروژه نماید .این روش ،در پروژه فاز سه پتروشيمي پردیس عسلویه مورد استفاده قرار
گرفته است.
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 :2-1قراردادهای کلید در دست

قراردادهاي کليد در دست ( )EPC/TKعبارت است از انجام کليه فرآیندهاي مربوط به طراحي
اعم از پایه و تفصيلي به همراه تامين کاالها و خدمات مورد نياز و ساخت ،راهاندازي و نگهداري
پروژه توسط یک پيمانکار واحد در برابر کارفرما .شایان توجه است که قراردادهاي تيپ متعددي
در سطح داخلي و بين المللي براي قراردادهاي فوق تهيه شده است .در سطح داخلي ،سازمان
مدیریت و برنامه ریزي کشور دو دسته از ضوابط اجرایي در مورد این نوع قراردادها در امور صنعتي
و غير صنعتي منتشر نموده و وزارت نفت نيز ضوابط مشابهي در این خصوص تهيه کرده است.
همچنين باید افزود که در سطح بينالمللي نيز اتحادیه مهندسان مشاور (فيدیک) اقدام به انتشار
قرارداد نمونه  EPCنموده که به کتابهاي نقره اي شهرت دارد.
الزم به ذکر است که در خصوص واحد دانستن قراردادهاي  EPCو  EPC Turnkeyیا همان
کليد در دست اختالف نظر است .برخي از نویسندگان معتقدند که تفاوتي در این خصوص وجود
نداشته و دليل خود را مستند به کتاب نقره اي فيدیک ميدانند .چه اینکه در کتاب نقرهاي
فيدیک کليه شرایط مقرره ،براي هر دو نوع قراردادهاي  EPCساده و  EPCکليد در دست به
صورت واحد حاکم است .اما در مقابل عدهاي دیگر از نویسندگان معتقدند که بين دو قرارداد فوق
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تفاوت اساسي وجود داشته و یک خال بزرگ ميان انتظار و واقعيت در بسياري از مقررات فيدیک
در استفاده از قرارداد کليد در دست وجود دارد .چه اینکه در برخي از ارکان این قراردادها مانند
زمان و ارجاع کار از طریق مناقصه و موارد دیگر تفاوتهاي اساسي به چشم ميخورد ( Hosie,
 .)2007: P.2بنابراین به نظر مي رسد که با مداقه در قراردادهاي همسان و همچنين نمونه
قراردادهاي منعقده در این خصوص ميبایست قائل به تفکيک در این دو عنوان شد.
قراردادهاي کليد در دست ممکن است بعضاً محصول محور باشد تا بازپرداخت هزینههاي
صورت گرفته از طریق فروش محصول یا تهاتر با آن محقق گردد که در این صورت باید از
قراردادهاي  EPCFاستفاده نمود که اگر قرارداد به نتيجهي مطلوب خود نرسد مثل آن است که
پروژه انجام نشده است .چون در این قرارداد ،نتيجه صرفاً کليد در دست بودن نيست بلکه محصول
هم مدنظر کارفرما مي باشد .اما اگر حصول محصول ،بازاریابي و فروش آن از ابتدا در قرارداد،
مدنظر طرفين قرارداد نباشد باید به کليد در دست بودن قرارداد که حد اعالي آن تحقق اهداف
اجرایي پروژه است بسنده نمود .بنابراین همانطور که مالحظه ميشود قراردادهاي کليد در دست
ميتواند محصول محور باشد و هم فاقد محصول.
 :3-1قراردادهای مهندسی ،تامین کاال و مدیریت ساخت

در مقابل قرارداد  ،EPCقراردادهاي مهندسي ،تامين کاال و تجهيزات و مدیریت

ساخت۱

شماره  ،94پایيز ۱944
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( )EPCMقرار دارند که در این قراردادها ،اشخاص دیگر عمليات ساخت پروژه را انجام داده و
پيمانکار  EPCMسازنده پروژه نميباشد ( .)Loots, 2007: P.2به همين سبب بارزترین تفاوت
این مدل قراردادي با قراردادهاي  ،EPCارائه خدمات حرفهاي مربوط به طراحي پروژه است و
بخش ساخت به پيمانکار شخص ثالث یا پيمانکار فرعي سپرده ميشود .پيمانکاران  EPCMبه
نمایندگي از کارفرما ارتباطات مستقيمي با تامينکنندگان و پيمانکاران فرعي برقرار ميسازند و
یکي از مهمترین مسئوليتهاي قراردادي یعني تحویل پروژه که داراي آثار حقوقي خاصي ميباشد
را بر عهده ميگيرد (.)Loots, 2007: P.2
کارفرما جهت هماهنگ شدن بخشهاي سه گانه این قراردادها و حصول اطمينان از اتمام
پروژه در بخشهاي مختلف ،قراردادهاي مهندسي ،تامين کاال و تجهيزات و مدیریت ساخت را
یکجا به یک پيمانکار واگذار نماید .در این صورت پيمانکار کليه مهندسيها و طراحيها را انجام
داده و بر اساس تنوع جبهههاي کاري ،بستههاي مناقصه را تعریف مينماید .لذا پيمانکار EPCM
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بستههاي مناقصه را از طرف کارفرما به پيمانکاران فرعي صاحب صالحيت واگذار نموده و بر انجام
کار توسط پيمانکاران فرعي مدیریت و نظارت مينماید .بنابراین ممکن است پيمانکار ،EPCM
هيچگونه فعاليت اجرایي در محل پروژه نداشته باشد (شيروي :۱343 ،ص  .)949به طور معمول؛
پيمانکار  EPCMمسئوليت طراحي اعم از مهندسي مفهومي ،مهندسي پایه و مهندسي تفصيلي،
تامين کاال و تجهيزات ضروري و مدیریت و اداره ساخت ( )Loots, 2007: P.5را بر عهده ميگيرد.
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 :4-1قراردادهای مهندسی ،تامین کاال ،خدمات ،ساخت و تامین مالی

در برخي از پروژهها ممکن است کارفرما بنا به دالیلي منابع مالي کافي براي اجراي پروژه
نداشته و تامين این منابع از طریق اخذ وام یا تسهيالت دیگر ميسر نگردد .لذا کارفرما اقدام به
واگذاري این موضوع به پيمانکار مينماید که موضوع دیگري در این قراردادها با نام تامين مالي
یا فاینانس مطرح ميگردد.
۱
در قراردادهاي «مهندسي ،تامين کاال ،ساخت و تامين مالي» در برخي موارد پيمانکار اقدام
به معرفي تامين کننده مالي به کارفرما نموده و خود نقشي در تامين مالي نداشته و از این رو
چنين قراردادي را « »EPC+Fمي نامند و در دیگر موارد ،پيمانکار ضمن انجام وظيفه معمول در
این قرارداد ،تامين منابع مالي پروژه را نيز راساً بر عهده ميگيرد خواه از طریق شرکتهاي داخلي
یا زیر مجموعه خود و یا انتخاب شرکتهاي مالي و انعقاد قرارداد با وي که به این دسته «»EPCF
گفته ميشود .روش معمول در انعقاد این نوع قراردادها ،استفاده از قرارداد  EPCاست و قرارداد
تامين مالي به منزله بخشي از قرارداد به اسناد و مدارک پيمان اضافه ميشود .لذا ،سرمایه پذیر
(کارفرما) ممکن است همزمان در مقابل پيمانکاران  EPCو تامين کننده مالي (فاینانس کننده)،
مسئوليت داشته باشد و یا اینکه یک قرارداد با نام « »EPCFبين کارفرما و پيمانکار منعقد
ميگردد (سيدمرتضي حسيني :۱349 ،ص .)234
نکتهي قابل تامل در قراردادهاي  EPCFآن است که اوالً این قراردادها به طور معمول در
حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار ميگيرد و ثانياً این قرارداد حد اعالي  EPCساده و TK EPC
مي باشد و ثالثاً علت اصلي استفاده از این قراردادها ،محصول محور بودن پروژه ميباشد و رابعاً
براي منجز بودن این قراردادها ،طرفين در کنار قرارداد  EPCFنيازمند به قرارداد دیگر به نام
«توافق نامه برداشت از محصول »2به نفع پيمانکار ميباشند .چه اینکه تامين کننده مالي قرارداد
براي بازیافت هزینههاي مالي صورت گرفته در پروژه ،صرفاً به محصول پروژه ،بازاریابي و صادرات
Engineering, procurement, construction and finance (EPCF) contracts
OffTake Agreement.
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آن مياندیشد .با وجود این ،باید گفت که این روش زماني توسط کارفرما مورد استفاده قرار ميگيرد
که از منابع مالي جهت اجراي پروژه برخوردار نبوده و یا اینکه امکان تامين مالي براي کارفرما امکان
پذیر بوده ولي به جهت پيچيدگي موضوع قرارداد و احتمال عدم تحقق نتيجه ،حاضر نباشد هيچ
مبلغي را براي پروژه هزینه نماید .در این فرض کارفرمایان عليرغم امکان تامين مالي ،مصلحت
اندیشي نموده و احتمال ریسک عدم وجود محصول پروژه یا عدم فروش محصوالت توليد شده را با
تامين مالي صورت گرفته از سوي پيمانکار به نوعي تهاتر مينمایند .باید افزود که در صورت دستيابي
پيمانکار به محصول پروژه یا فروش آن در بازار ،کارفرما عالوه بر دستمزد و حق الزحمه اجراي پروژه
با روش  ،EPCFمکلف به پرداخت نرخ بهره منابع مالي تامين کننده نيز ميباشند .بنابراین موضوعات
جدیدي تحت عنوان نحوه بازپرداخت و زمان آن ،نظارت بر مبالغ تامين شده و غيره نيز باید مورد
توجه قرار گيرد .با مداقه در موارد فوق مشخص ميشود که قرارداد  EPCFبا قرارداد  ،EPCداراي
تفاوت اساسي است.

 ۱شهيدي ،مهدي ،تشکيل قراردادها و تعهدات ،انتشارات مجد ،چاپ پنجم ،اسفند  ،۱391تهران ،ص  .74کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادها،
جلد اول ،مفهوم ،انعقاد و اعتبار قرارداد ،شرکت سهامي انتشار ،چاپ سيزدهم ،۱341 ،ص  .41جعفري لنگرودي ،دوره حقوق مدني ،حقوق
تعهدات ،انتشارات گنج دانش ،چاپ چهارم ،۱394 ،تهران ،ص  ، ۱22امامي ،حقوق مدني ،جلد اول ،انتشارات اسالميه ،چاپ بيست و چهارم،
 ،۱393تهران ،ص  ، ۱09اميري قائم مقامي ،عبدالمجيد ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،اسفند  ،۱313تهران ،ص .19

شماره  ،94پایيز ۱944

 :2-1قانون اساسی
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 .2منابع قانونی قراردادهای مهندسی ،تامین کاال ،خدمات و ساخت
عقود و قراردادها در حقوق ایران به دو دسته عقود معين و نامعين تقسيم ميگردند.
نویسندگان حقوقي ،چنانچه عقد یا عقودي که در قانون مدني ایران و سایر قوانين داراي نام
مشخص بوده و قانون براي هر یک از آنها شرایط ،احکام و آثار خاصي مقرر کرده باشد ،را جز
عقود معين دانسته اند مانند بيع ،اجاره ،رهن ،ودیعه و امثال آن؛ و اگر عقود از حيث شکل ،الگو،
شرایط و آثار وابسته به اراده متعاقدین آن باشد را عقود غيرمعين یا بي نام ميدانند .طبق ماده
 ۱4قانون مدني براي ایجاد تعهد الزم نيست که توافقات اشخاص به صورت معين درآید .لذا
قرارداد خصوصي به هر شکل که بسته شود در حقوق کنوني معتبر و تابع قواعد عمومي
قراردادهاست .۱لذا در این قسمت منابع حقوقي قراردادهاي  EPCدر قوانين ایران مورد بررسي
قرار ميگيرد تا محرز شود که قراردادهاي  EPCدر قوانين ایران ،ميتواند به عنوان عقد معين
نوظهور مورد شناسایي قرار گيرد؟
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پيشتر باید گفت که اصولي از قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران که به آن اشاره ميگردد
صراحتاً به قراردادهاي فوق نپرداخته و اصول مورد بحث ،در ارتباط با حوزهي نفت و گاز و به
طور کلي و عام بيان شده و شامل همه معادل اعم از نفت و گاز و غير آن ميگردد.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران نظام اقتصادي کشور را به سه بخش دولتي ،تعاوني و
خصوصي تقسيم نموده و در بخش دولتي معادن و صنایع بزرگ را در قالب مالکيت عمومي ،در
اختيار دولت گذاشته است .چه اینکه طبق اصول 99و 91قانون اساسي ،منابع معدني در اختيار
حکومت اسالمي قرار داشته و بر اساس قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم ،منابع
نفت و گاز در اختيار دولت قرار گرفته و مالکيت خصوصي در ميادین نفت و گاز شناسایي نشده
است .همچنين باید افزود که اموالي که مالکيت آنها ،عمومي باشد از طریق حيازت مباحات قابل
تملک نبوده و استفاده از آنها از طریق بخش دولتي براي مصالح و انتفاعات عمومي قابل استفاده
است (کاتوزیان :۱397 ،ص  .)79لذا ميتوان نتيجه گرفت که دولت مالکيتي نسبت به منابع نفت
و گاز نداشته و ميتواند استفاده و فعاليت انحصاري در آن نماید .بنابراین به نظر ميرسد که
انعقاد قراردادهاي خدماتي اعم از با ریسک یا بدون ریسک نظير  ،EPCموجب انتقال مالکيت
منابع طبيعي نفت و گاز به پيمانکار اعم از داخلي و خارجي نشده و مغایرتي با اصول ،91 ،99
 9۱قانون اساسي نخواهد داشت (گودرزي :۱349 ،ص  .)۱10چه اینکه قراردادهاي خدماتي،
صرفاً پيمانکاري محسوب ميگردد و پيمانکار در مقابل خدمات ارائه شده مستحق دریافت حق
الزحمه ميباشد.
 :2-2قوانین برنامه توسعه کشور
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سياستهاي کالن دولت در بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي لزوماً با تصویت قوانين
عادي ميسر نشده و دولت کوشيده است تا در قالب قوانين برنامه توسعه به این مهم نائل آید.
قبل از بررسي مواد مربوط در برنامههاي پنجساله باید افزود که این قوانين در برخي موارد بهطور
صریح و در برخي دیگر به صورت مستتر ،موضوع بحث را پيشبيني نموده ولي با توجه به سه
معيار استفاده از قراردادهاي بينالمللي ،فعاليتهاي باالدستي نفت و گاز و سرمایهگذاري در این
حوزه باید به برنامههاي پنجساله فوق تمسک جست .لذا به نظر ميرسد قراردادهاي  EPCهر سه
فاکتور فوق را به همراه داشته و دولت مي تواند بر اساس مواد ذیل در کليه سطوح باالدستي و
پایين دستي نفت و گاز اقدام به انعقاد قرارداد  EPCنماید.
بر اساس ماده  ۱9قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسالمي ایران مصوب  ۱393/0/۱۱به شرکت ملي نفت ایران اجازه داده شده است تا با رعایت

فرزاد مسعودی و همکاران

شماره  ،94پایيز ۱944
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برخي اصول کلي نسبت به انعقاد قراردادهاي اکتشاف و توسعه ميدانها همراه با تامين منابع
مالي با طرفهاي خارجي یا صاحب صالحيت داخلي اقدام کند .این قانون نه تنها شرکت ملي
نفت ایران را محدود به قرارداد خاصي نظير بيع متقابل ننموده بلکه صریحاً استفاده از سایر
الگوهاي قراردادي که ناقض اصول مندرج در ماده فوق نباشد را تجویز مينماید .عالوه بر این،
قانونگذار در بند الف ماده  3۱قانون فوق ،دولت را موظف به استفاده از قراردادهاي کليد در دست
در تمامي مراحل طراحي ،اجرا و بهرهبرداري پروژهها مينماید .همچنين طبق بند الف ماده ۱21
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مصوب
 ۱394/۱4/۱1به و زارت نفت اجازه صدور پروانه اکتشاف ،توسعه و توليد براي بهرهبرداري از
ميدانهاي نفت و گاز داده شده است .با توجه به بند ( )۱و تبصره ذیل آن ،منضم کردن فاز توليد
به قرارداد ،که تاکنون بر اساس قوانين ممنوع بوده است ،مجاز باشد (گودرزي :۱349 ،ص .)۱04
از طرف دیگر در این قانون به صراحت از روشهاي سرمایهگذاري در حوزه باالدستي نفت و گاز
سخني به ميان نيامده است ولي در بند «ب» ماده  2۱9قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به
منظور افزایش کارآمدي و اثر بخشي طرحهاي تملک دارایيهاي سرمایه اي با رعایت قانون نحوه
اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به دولت اجازه داده شد تا از روشهاي اجرایي مناسب
از قبيل «تامين منابع مالي»« ،ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري»« ،تامين منابع مالي ،ساخت و
بهرهبرداري»« ،طرح و ساخت کليد در دست»« ،مشارکت بخش عمومي و خصوصي» و یا
«ساخت ،بهرهبرداري و مالکيت» با پيشبيني تضامين کافي استفاده کند (شيروي :۱343 ،ص
.)324
همچنين باید افزود که استفاده از قراردادهاي  ،EPCFبه طور صریح در ماده  ۱09قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه مورد تجویز قرار گرفته است .همچنين طبق ماده  99قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي مصوب ۱341/۱2/۱9
دولت مجاز است از طریق سرمایهگذاري مؤسسات عمومي غيردولتي ،تعاوني و خصوصي اعم از
داخلي و خارجي و یا منابع داخلي شرکتهاي تابعه یا به صورت روشهاي متداول سرمایهگذاري
از قراردادهاي این حوزه استفاده نماید.
بنابراین ،به نظر ميرسد که سرمایهگذاري در حوزه نفت و گاز در قوانين برنامه توسعه ،ابتدائاً
از طریق قراردادهاي بيع متقابل و سپس با توجه به شيوع انواع روشهاي قراردادي مورد نظر
قانونگذار ،امکان پذیر بوده و شناسایي قراردادهاي طرح و ساخت در برنامههاي توسعه موجب
شناسایي این قرارداد ،به عنوان یک عقد معين نوظهور ميباشد (نوروزي :۱347 ،ص .)۱19
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 :2-3قوانین برنامه و بودجه

قبل از دهه پنجاه شمسي در ایران نمونههاي قراردادهاي همسان دیده نميشود .بدین سبب
به جهت نياز کشور به این گونه قراردادها و جهت ایجاد یک زبان مشترک فني و اجرایي جهت
تدوین ،نشر ضوابط ،معيارها و استاندارها ،مقنن اولين بار در قانون برنامه و بودجه ،مجوز تصویب
اصول کلي و شرایط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني را به سازمان برنامه و بودجه
واگذار نموده است .طبق ماده  9قانون برنامه و بودجه مصوب  ،۱31۱/۱2/۱4سازمان برنامه و
بودجه موسسهي دولتي است که زیر نظر نخست وزیر اداره ميشود و رئيس آن سمت وزیر مشاور
را دارا خواهد بود .لذا با توجه به شناسایي شخصيت حقوقي براي این سازمان ،طبق ماده 23
همين قانون ،سازمان مزبور متولي تهيه استانداردهاي اجرایي طرحهاي عمراني گردید .ماده 23
قانون فوق مقرر ميدارد« :سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول کلي و شرایط
عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني آیيننامهاي تهيه و پس از تصویب هيأت وزیران
بر اساس آن دستورالعمل الزم به دستگاههاي اجرایي ابالغ مينماید و دستگاههاي اجرایي موظف
به رعایت آن ميباشند» .طبق بند  4از تبصره  24قانون بودجه  ۱۱374استفاده از قراردادهاي
مشارکت مدني و پيمانکاري مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته و براي این قراردادها ،ردیفهاي
بودجهاي تخصيص داده شده است .همچنين در بندهاي «ل» تبصره  24قانون بودجه  ۱394و
بند الف ماده  ۱قانون بودجه  ۱344نيز ،استفاده از قراردادهاي تامين مالي و سایر روشهاي
سرمایهگذاري در پروژههاي نفتي مورد تجویز قرار گرفته است.
 :2-4قوانین نفت
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 :2-4-1قانون نفت 1333

با توجه به تشکيل سازمان اوپک و تغيير اوضاع جهاني به نفع کشورهاي صادرکننده نفت،
قانونگذار برخالف قوانين سابق نفت ،این بار صریحاً مبناي قراردادهاي خدماتي را فارغ از مصادیق
آن ،در قانون نفت  ۱313مورد تصریح قانوني قرار داده است .به موجب این قانون ،شرکت ملي
نفت ایران صرفاً حق انعقاد قراردادهاي پيمانکاري با شرکتهاي بينالمللي نفتي را داشت .در این
خصوص ،برخي نویسندگان نيز تایيد نمودهاند (صابر :۱394 ،ص  )۱90که قراردادهاي خدماتي
 ۱بند  4از تبصره  24قانون بودجه  ...« :۱374دستگاههاي مجري طرح هاي مشمول برنامه (وزارتخانههاي نفت ،نيرو ،دفاع ،کشاورزي ،راه و
ترابري ،معادن و فلزات ،صنایع ،صنایع سنگين ،پست وتلگراف و تلفن ،جهاد سازندگي و شرکتها و سازمانهاي تحت پوشش آنها) مکلفند ضمن
هماهنگي با وزارتخانههاي صنعتي پيمانکاران خویش را ملزم به استفاده از امکانات داخل به صورتهاي مختلف همکاري صنعتي (مشارکت مدني
و پيمانکاري) بنمایند».

فرزاد مسعودی و همکاران

در زمينه نفت و گاز از نوآوريهاي بعد از انقالب نبوده و در قانون نفت مصوب مرداد ماه ،۱313
مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است .بنابراین شرکت ملي نفت ایران یا باید خود این عمليات را
انجام دهد و یا اینکه توسط قراردادهاي پيمانکاري انجام امور مندرج مربوط به اکتشاف و توليد
نفت را به پيمانکاران خارجي بسپارد.
۱
از طرف دیگر قرارداد پيمانکاري وفق ماده  ۱قانون نفت مصوب  ۱313مورد تعریف قانونگذار
قرار گرفته است که در ماهيت ميتواند یکي از مصادیق آن ،قراردادهاي مهندسي و تامين کاال و
تج هيزات و ساخت باشد .همچنين باید افزود که قراردادهاي نفتي شامل سه مرحله اکتشاف،
توسعه و بهرهبرداري است که در قانون نفت  ۱313قراردادهاي پيمانکاري صرفاً براي انجام مراحل
اکتشاف و توسعه به کار ميروند و اجازه انعقاد قرارداد مربوط به دوره بهرهبرداري با شرکتهاي
بين المللي وجود ندارد .این موضوع حکایت از آن دارد که مالکيت بر نفت وفق قرارداد اصلي به
پيمانکار منتقل نميشود .موید ادعاي فوق ،بند  ۱ماده  ۱9قانون 2فوق است که مقرر ميدارد با
آغاز توليد تجاري هر ميدان ،قرارداد پيمانکاري خاتمه ميیابد.
چنين خصيصه اي در قرارداد مهندسي ،تامين کاال و تجهيزات و ساخت نيز وجود دارد.
با توجه به موارد فوق باید گفت گرچه شيوع استفاده از قراردادهاي پيمانکاري در قالب بيع
متقابل بر اساس قوانين نفت مورد استفاده قرار گرفته اما این مهم منافاتي با دیگر مصادیق
قراردادهاي پيمانکاري مانند قراردادهاي مهندسي ،تامين کاال ،خدمات و ساخت نداشته و ميتوان
مفاد و محتواي قراردادهاي مزبور را در قانون نفت  ۱313شناسایي نمود.
 :2-4-2قانون نفت 1311
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 ۱ماده  ۱قانون نفت مصوب  « :۱313/1/9عبارت از قراردادي است که به موجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در
ناحيه معيني از طرف شرکت ملي نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقرات این قانون بر عهده ميگيرد».
 2بند  ۱ماده  ۱9قانون نفت مصوب « :۱313/1/9با آغاز توليد تجاري هر ميدان ،ميدان مزبور از ناحيه قرارداد تفکيک ميشود و قرارداد پيمانکاري
که به موجب ماده  ۱۱این قانون پيشبينيشده است نسبت به آن ميدان خاتمه ميیابد».

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

پيروزي انقالب اسالمي ایران سبب تغيير قوانين و مقررات ناظر به صنعت نفت گردید .اولين
قانون نفت پس از انقالب ،قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه  ۱300است .با تامل در مفاد این قانون
به خوبي ميتوان دریافت که تصویب آن بيشتر متاثر از اوضاع و احوال سياسي آن روزها و فضاي
بيگانه ستيزي و جلوگيري از نفوذ خارجيها در صنعت نفت بوده است .این قانون تکرار مفاد
برخي از اصول قانون اساسي و تاکيد بر منع سرمایه گذاري خارجي در مورد نفت موجب ابهام و
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اضطراب در مورد نحوه اداره نفت و جایگاه قانوني این قبيل سرمایهگذاريها شده است (محبي،
 :۱390ص  .)۱03در ماده  ۱قانون نفت  ۱۱300مجددا قانونگذار راه قانون نفت  ۱313را طي
نموده و الگوي قراردادي مدن ظر در مراحل اکتشاف و توسعه را قراردادهاي پيمانکاري معرفي
نموده است .با این وصف باید گفت که قانون نفت  ۱300بر خالف قانون قبلي ،گویا و واضح نبوده
و بسيار مختصر و مجمل تدوین گردیده است .نکته قابل توجه آن است که قانون نفت  ۱300نه
تنها ،قانون نفت  ۱313را نسخ ننموده است بلکه بسياري از مفاد آن تا جایي که توسط این قانون
یا سایر قوانين لغو یا تغيير ننموده باشد ،معتبر تلقي ميشد .در نهایت با اصالح قانون نفت ۱300
در سال  ،۱344کل قانون نفت  ۱313بهطور صریح نسخ گردید.
ماده  2قانون مذکور اشاره دارد که «منبع نفت کشور جزء انفال و ثروتهاي عمومي است و
طبق اصل  91قانون اساسي در اختيار حکومت اسالمي ميباشد و کليه تاسيسات و تجهيزات و
دارائيها و سرمایه گذاريها که در داخل و خارج توسط وزارت نفت و شرکت هاي تابعه به عمل
آمده یا خواهد آمد ،متعلق به ملت ایران و در اختيار حکومت اسالمي است .»...معناي حاصل از
این قانون چيزي جزء تکرار اصل  91قانون اساسي نيست (ابراهيمي :۱34۱ ،ص  .)43ماده ۱2
قانون مزبور مقرر ميدارد« :با تصویب این قانون هرگونه قوانين مغایر با این قانون ملغي است».
از همين رو به موازات الغاء قوانين مغایر با قانون نفت  ،۱300در ماده  0این قانون کليهي
سرمایهگذاريها بر اساس بودجه واحدهاي عملياتي که توسط وزارت نفت پيشنهاد و در بودجه
کل کشور تعيين مي گردد قابل تأمين خواهد بود .در ادامه همين ماده ،صراحتاً سرمایهگذاري
خارجي ممنوع اعالم و جذب سرمایه از طریق منابع خارجي با ابهامات جدي روبرو شده است.
لذا باید توجه داشت که عمليات نفتي در این قانون شامل هرگونه عمليات نفتي اعم از باالدستي
و پایين دستي و صنایع مرتبط است و عدم تغيير این مقرره در اصالحات سال  ،۱344ذهن را
مجبور به پذیرش محدودیتهاي موجود در قانون اساسي مينماید .به همين سبب گفته شده
است که از قانون نفت  ۱300استنباط ميشود که سرمایه گذاري خارجي در عمليات نفتي ممنوع
بوده ولي انعقاد قرارداد با اشخاص خصوصي داخلي و خارجي منعي ندارد ولي جزئيات بيشتري
از این نوع قراردادها و شرایط آن در قانون ذکر نشده و به آیين نامه اي موکول شده است که
تاکنون به تصویب نرسيده است .لذا ميتوان گفت که انعقاد قرارداد براي انجام عمليات نفتي مجاز

 ۱ماده  ۱قانون نفت مصوب  ...« :۱300/7/4انعقاد قراردادهاي پيمانکاري و مشاوره در زمينه هاي عمليات فوق و انجام مطالعات و تحقيقات و
آزمایش ها و پژوهش هاي علمي و فني براي بسط و تکميل تکنولوژي و ارتقا دانش فني و صنعتي .»...

فرزاد مسعودی و همکاران

شده و بدین سبب مي توان از قراردادهاي مشاوره ،پيمانکاري ،طراحي ،تامين کاال و ساخت در
اجراي پروژههاي نفت و گاز بهره مند شد (شيروي :۱343 ،ص .)3۱1
 :2-4-3قانون اصالح قانون نفت 1331

قانون اصالح قانون نفت را به همراه قوانين برنامه قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه ،باید از
جمله تحوالت معاصر در صنعت نفت و گاز ایران دانست .در این قانون براي اولين بار ،عمليات
نفتي به دو مرحله باالدستي و پایين دستي تقسيم گردیده و قانونگذار عالوه بر این ،اقدام به
تعریف هر یک از آنها نموده است .قراردادهاي  EPCميتواند در هر دو بخش باالدستي و پایين
دستي نفت و گاز مورد استفاده قرار گيرد که در قسمتهاي بعدي ميزان استفاده از این قراردادها
مورد تبيين قرار ميگيرد.
 :2-4-4قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 1331
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 :2-3نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت
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نویس ندگان حقوقي معتقدند که قانون وظایف و اختيارات وزارت نفت در راستاي ارائه ساختار
جدید براي قراردادهاي باالدستي نفت و گاز تدوین شده و موجب تفکيک اعمال حاکميت از
عمليات تصدي از شرکت ملي نفت به وزارت نفت شده است .چه اینکه طبق ماده  3این قانون،
وظایف و اختيارات گستردهاي جهت انجام فعاليتهاي نفتي نظير امور حاکميتي و سياست
گذاري ،امور نظارتي ،امور اجرائي و غيره به وزارت نفت اعطا شده است.
از دیگر مسائل مطروحه در قانون مزبور ،موضوع طراحي الگوهاي جدید قراردادي از جمله
مشارکت با سرمایه گذاران و پيمانکاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود
مخازن و با رعایت موازین توليد شده ميباشد.
بنابراین به نظر ميرسد که منظور قانونگذار نميتواند با در نظرگرفتن سایر اصول و قوانين و
مقررات تجویز استفاده از قراردادهاي مشارکت در سرمایهگذاري و غيره باشد و در نهایت به نظر
ميرسد مطلوب ترین شيوه با تمسک به سایر قوانين ،قراردادهاي خدماتي باشد که شرکتهاي
ایراني ميتوانند با مشارکت شرکتهاي بينالمللي نفتي نسبت به اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداري
اقدام نمایند بدون اینکه مخاطرات و هزینههاي نفتي متوجه شرکتهاي ایراني شود و یا مالکيتي
از نفت و گاز توليد شده به شرکت بين المللي نفتي منتقل شود.
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معاونت امور مهندسي وزارت نفت به استناد جزء  2بند الف ماده  3قانون وظایف و اختيارات
وزارت نفت ،متولي تهيه و تنظيم برنامههاي راهبردي عمليات باالدستي و پایين دستي صنعت
نفت و گاز و مشتقات آن ميباشد .الزم به ذکر است که در صنعت نفت ،نظام فني و اجرایي ،با
عنوان «نظام اجرایي طرحهاي صنعت نفت» شناخته شده که به اختصار «نظام اجرایي» ناميده
ميشود.
برابر ماده  ۱بخش نامه نظام اجرایي طرحهاي صنعت نفت« ،طرح» در این نظام به مجموعهاي
از پروژههاي مرتبط با یکدیگر جهت نيل به هدف مشخص اطالق ميشود که با اتمام و بهرهبرداري
از آن ،بخشي از عمليات نفتي مندرج در قانون نفت محقق ميشود.
این بخش نامه با در نظر گرفتن دو مالک اقدام به شناسایي انواع طرح در حوزه نفت و گاز
نموده است .مالک اول شامل انواع طرح از حيث مبلغ برآورد پروژه بوده و مالک دوم از حيث
عمليات نفتي و گازي و صنعتي بودن موضوع مورد ارزیابي قرار ميگيرد .مالک اول صرفاً شامل
پروژه هایي مي شود که شرایط سه گانه طرح را دارا باشند .به تعبير دیگر هر قراردادي که در
حوزه نفت و گاز منعقد ميشود الزاماً مشمول قراردادهاي همسان  EPCنخواهد شد .طبق ماده
 ۱بخش نامه فوق ،سه نوع طرح مورد پيشبيني قرار گرفته است .طرحهاي نوع اول ،طرحهایي
هستند که برآورد هزینه هر یک از آنها  144ميليارد ریال یا معادل ارزي آن و بيشتر باشد.
طرحهاي نوع دوم طرحهایي هستند که برآورد کل هزینه هر یک از آنها  ۱44ميليارد ریال یا
معادل ارزي آن کمتر باشد .طرحهاي نوع سوم نيز طرحهایي هستند که برآورد کل هزینه هر
یک از آنها  ۱44ميليارد ریال یا معادل ارزي آن کمتر باشد.
اما در خصوص مالک دوم باید گفت که طبق ماده  2فصل سوم نظام اجرایي ،طرحها از حيث
عمليات و صنعتي بودن موضوع به دو دسته کلي طرحهاي مرتبط با صنایع باالدستي و پایين
دستي تقسيم شده است .به تعبير دیگر بر خالف عدهاي از نویسندگان حقوقي که معتقد به
کاربرد قراردادهاي  EPCدر طرحهاي پایين دستي ميباشند ،نظام اجرایي ،طبق بند  2-۱ماده
 2فصل سوم ،به معرفي طرح باالدستي پرداخته و سپس در بند  2-۱-۱ماده فوق به شناسایي
روش اجرا در طرحهاي باال دستي نفت نظر داشته و در طرحهاي نوع اول و دوم (برآورد مبلغ
پروژه) در حوزه باالدستي صنعت نفت اولویت اجراي طرح ،ارجاع کل کار به پيمانکار کل ۱با تعهد
به نتيجه جهت رسيدن به محصول با مقدار کيفيت ،زمان بندي مشخص ،بودجه و مدت اجراي
مصوبه در اولویت قرار داده است و در صورت تعذر از روش فوق ،تقسيم طرح به چند پروژه و یا
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تقسيم طرح به چند مرحله اصلي را جهت انجام پروژه پيشنهاد مينماید .با توجه به موارد فوق،
تيپ قرارداد تنظيم شده توسط معاونت امور مهندسي و فناوري صنعت نفت عبارت است از:
 موافقتنامه ،شرایط عمومي و شرایط خصوصي پيمانهاي مهندسي ،تامين کاال و تجهيزات،ساختمان و نصب اختصاصي صنعت نفت ( .۱)EPCالزم به توضيح است که قرارداد فوق به صورت
موقت و آزمایشي در قراردادهاي وزارت نفت مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت نمونه فوق،
بدون تغيير در مفاد و محتوا ،مطابق با نيازها و الزامات خاص صنعت نفت به صورت الزم االجرا
در کليه طرحها و پروژه هایي که پس از انجام مطالعات طراحي پایه توسط کارفرما ،به صورت
خرید توام کاال و ت جهيزات و خدمات مهندسي ،ساختمان و نصب تعریف و ارجاع ميگردد ،عيناً
تایيد و ابالغ گردیده است.2
 :1-2آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح عمرانی

طبق ماده  23قانون برنامه و بودجه مصوب  ،۱31۱سازمان برنامه ریزي و مدیریت کشور

شماره  ،94پایيز ۱944

 ۱وزارت نفت ،معاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري ،شماره  ۱29429مورخ .۱340/3/22
 2وزارت نفت ،معاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري ،شماره  49/۱23797مورخ .۱349/3/20
 9آیين نامه نظام فني و اجرایي طرح هاي عمراني کشور مصوب .۱307/2/7
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مجاز به تدوین آیين نامه استانداردهاي اجرایي طرح عمراني شده است .بر اساس آخرین تعریف
ارائه شده در سند نظام فني و اجرایي کشور « ،3نظام فني و اجرایي کشور ،مجموعه اصول،
فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت ،پدیدآوري و بهرهبرداري طرحها و پروژههاي سرمایهگذاري
است» .بدین سبب در راستاي تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه و بودجه ،هيأت وزیران در
تاریخ  ۱312/9/34اقدام به تهيه آیين نامه استانداردهاي اجرایي طرح عمراني نموده و
دستورالعملهاي موضوع این آیين نامه به سه گروه تقسيم ميشود.
گروه اول دستورالعملهایي که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاههاي اجرایي و مهندسان
مشاور و پيمانکاران و عوامل دیگر ضروري است (نظير فرم ضمانتنامهها ،فرم پيمانها،
استانداردهاي فني ،تجزیه واحدها و غيره) .لذا با توجه به قيد «ضروري بودن» رعایت مفاد
دستورالعمل به نظر مي رسد که گروه اول آمره بوده و امکان تغيير مفاد آن امکانپذیر نميباشد.
ليکن باید افزود که سازمان مزبور امکاني را فراهم نموده است تا دستگاههاي اجرایي ،قبل از انعقاد
قرارداد ،با نياز سنجي دقيق متناسب با پروژه ،اصالحاتي را با موافقت سازمان اعمال نماید .بنابراین
بخشنامهي شماره  992که از بخشنامههاي نوع اول ناظر بر قراردادهاي همسان ميباشد ،بيان
ميدارد « در مواردي که این مجموعه بطور کامل پاسخگوي نياز کار نيست ،دستگاه اجرایي،
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تغييرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مينماید تا پس از تایيد سازمان
برنامه و بودجه به مورد اجرا گذاشته شود» .لذا به نظر ميرسد که طرفين با اراده خود و قبل از
انعقاد قراردادهاي همسان ميتوانند اقدام به تغيير مفاد قرارداد نمایند.
گروه دوم شامل دستورالعمل هایي است که به طور کامل براي موارد عادي تهيه شده و بر
حسب مورد ،دستگاههاي اجرایي ،مهندسان مشاور ،پيمانکاران و عوامل دیگر ميتوانند به
تشخيص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط و معيارهاي آن را با توجه به کار مورد نظر و در
حدود قابل قبولي که در دستورالعمل تضمين شده است تغيير داده و آن را با شرایط خاص کار
مورد نظر تطبيق دهند (نظير حق الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومي پيمان و مشخصات
عمومي و غيره) .لذا به نظر ميرسد که مفاد گروه دوم نيز در شرایط عادي الزام آور بوده و امکان
تطبيق با شرایط خاص وجود داشته و در ماهيت تفاوتي بين گروه اول و دوم مشاهده نميشود
(حداد :۱341 ،ص .)۱49
گروه سوم شامل دستورالعمل هایي است که به عنوان راهنما و ارشاد دستگاههاي اجرایي،
مهندسان مشاور ،پيمانکاران و سایر عوامل تهيه ميشود و رعایت مفاد آن در صورتي که
دستگاههاي اجرایي و موسسات مشاور روشهاي بهتري داشته باشند اجباري نيست .با توجه به
نگارش بند  3به نظر ميرسد که رعایت مفاد ابالغ نوع سوم ،الزامي نبوده و جنبه تکميلي دارد.
با وجود این ،قراردادهاي همسان ابالغ شده از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
عبارت اند از:
۱
 قرارداد همسان اجراي کارهاي ساختماني به صورت سرجمع از نوع گروه اول. قرارداد همسان مهندسي ،تامين کاال و تجهيزات ،ساختمان و نصب صنعتي به صورت توأم( 2)EPCاز نوع گروه اول.
لذا با توجه به موارد فوق ميتوان گفت که قراردادهاي  EPCاعم از اینکه مربوط به حوزه نفت
و گاز باشند یا خير؛ در منابع قانوني کشور نظير قوانين و آیين نامه مورد شناسایي قرار گرفته و
شرایط و آثار آن مورد پيشبيني قرار گرفته و از این پس ،این قرارداد را باید یکي از مصادیق
عقود معين و یا بانام در حقوق ایران دانست .لذا از این حيث نميتوان با برخي از نویسندگان

 ۱سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ،بخشنامه شماره  ۱44/0941مورخ .۱394/2/9
 2سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ،بخشنامه شماره  ۱41/۱9424-19/7۱41مورخ  ۱394/۱۱/۱9معروف به نشریه .1944
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حقوقي ،که این قراردادها را در زمرهي ماده  ۱4قانون مدني قرار دادهاند هم نظر بود (صابري،
 :۱341ص .)۱۱

شماره  ،94پایيز ۱944
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نتیجه گیری
 -۱با توجه به بررسيهاي به عمل آمده محرز گردید که این قراردادها در حقوق ایران داراي
مباني قانوني متعدد ولي پراکنده ميباشند .این مباني در بعضي از موارد به طور صریح و در
برخي دیگر به طور ضمني مورد استناد قرار گرفته است .این استناد در برخي موارد مربوط
به اصل استفاده از این قراردادها در پروژههاي صنعتي و در برخي موارد نيز مربوط به آثار این
قراردادها ميباشند.
 -2در قانون اساسي به طور کلي سرمایه گذاري در حوزه ي نفت و گاز مورد پذیرش قرار گرفته
و ميتوان در پرتو اصول  99و  91قانون اساسي مبادرت به انعقاد قراردادهاي پيمانکاري نمود.
چه ای نکه منابع نفت و گاز در اختيار دولت قرار داشته و بر اساس قانون اجراي سياستهاي
کلي اصل چهل و چهارم ،دولت از باب تصديگري ميتواند به اکتشاف و توليد در حوزههاي
تحت االرضي و سطح االرضي در قالب قراردادهاي  EPCبپردازد.
 -3قراردادهاي  EPCو مشتقات آن در قوانين متعدد پنجساله توسعه مورد شناسایي قرار گرفته
است .در بند «ب» ماده  2۱9قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به دولت اجازه داده است تا
از روشهاي اجرایي مناسب از قبيل «تامين منابع مالي»« ،ساخت ،بهرهبرداري و واگذاري»،
«تامين منابع مالي ،ساخت و بهرهبرداري»« ،طرح و ساخت کليد در دست»« ،مشارکت بخش
عمومي و خصوصي» و یا «ساخت ،بهرهبرداري و مالکيت» با پيش بيني تضمينهاي کافي
استفاده کند .همچنين باید افزود که استفاده از قراردادهاي  ،EPCFبه طور صریح در ماده
 ۱09قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مورد تجویز قرار گرفته است .عالوه بر این ،طبق ماده
 99قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
مصوب  ۱341/۱2/۱9دولت مجاز است از طریق سرمایه گذاري مؤسسات عمومي غيردولتي،
تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و یا منابع داخلي شرکت هاي تابعه یا به صورت
روش هاي متداول سرمایه گذاري از قراردادهاي این حوزه استفاده نماید .بنابراین قراردادهاي
 EPCو مشتقات آن به طور صریح در قوانين توسعه اي کشور مورد شناسایي قرار گرفته و
دولت و یا شرکتهاي دولتي مکلف به استفاده از این قراردادها ميباشند.
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 -9عالوه بر شناسایي قراردادهاي موضوع بحث ،قراردادهاي پيمانکاري ،روشهاي تامين مالي و
سرمایهگذاري که شامل قراردادهاي  EPCميگردند نيز در قوانين بودجه سال  ،۱374قانون
بودجه سال  ۱394و قانون بودجه سال  ۱344مورد پيشبيني قرار گرفته است.
 -1مبناي قانوني قراردادهاي  EPCدر قانون نفت  ۱313و  ۱300مورد تصریح قانوني قرار گرفته
و آثار آن شناسایي شده و از این باب ميتوان قائل به عقد معين بودن قرارداد  EPCگردید.
 -0طبق آیين نامه نظام اجرایي طرحهاي صنعت نفت ،قرارداد مهندسي ،تامين کاال و تجهيزات
و ساخت ( )EPCاختصاصي صنعت نفت ،از نظر قانوني شناسایي شده و مشابه این امر در
آیين نامه استانداردهاي اجرایي طرح عمراني سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور با عنوان
قرارداد همسان مهندسي ،تامين کاال و تجهيزات ،ساختمان و نصب به صورت توأم ()EPC
براي کارهاي صنعتي نيز دیده مي شود و هم اکنون دو سند فوق در قالب پروژههاي صنعتي
اعم از نفت و گاز و یا غير آن مورد استفاده قرار ميگيرد.
فهرست منابع
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منابع فارسی:
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