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 المللیبینبررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد 
 بر قراردادهای نفتی تأکیدبه قراردادها و حقوق ایران با راجع

 2محمدتقی رفیعی 1،عاطفه قاسمی

  22/11/1399تاریخ پذیرش:   22/9/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
شروط اصول و  ۀو با پشتوان باشد قراردادمقاصد طرفین  ۀآیینقراردادها  مفاد رود کهانتظار می همواره

تا طرفین را در نیل به مقاصدشان شود درستی و در نهایت صحت و تکامل اجرا مندرج در قرارداد به

 قرارداد،شدن در در صورت درج ،. این اصلاین اصول، اصل همکاری متقابل است یاری کند. یکی از

انجام اموری متعهد کند که طور سلبی یا ایجابی به انجام یا عدمهممکن است طرفین قرارداد را ب

ممکن است به که  مسئلۀ مهمی .ضامن صحت، بقا و اجرای تعهدات حاصل از قراردادها هستند

جهت ایفای متقابل به همکاری آن است که چنانچه شرط و اصل متعهدشدن  معضلی تبدیل شود

شکل تلویحی نیز مقرر نگردد که طرفین متعهد به داشتن همکاری هو حتی بنشود مفاد قراردادی درج 

آن  ۀخواسته در حین اجرای قرارداد به وقوع بپیوندد که وقوع و نتیجند و یا امری نامتقابل با یکدیگر

 ،؟ در پی یافتن پاسخ این پرسشباید کردانجام چه روند اجرای  ۀادامبرای  ،در قرارداد قید نشده است

 المللیبینجایگاه و نقش اصل همکاری متقابل در اسناد مهم  و با بررسی مفهوم ،مقاله حاضردر 

برای قانونی  ۀلحجایگزین مراجع صا راهکارهاییقه اسالمی و حقوق ایران، ف و به قراردادهاراجع

ویژه قراردادهای نفتی که پیچیدگی و به هاتعدیل و حفظ قرارداد منظورحل و مدیریت اختالفات به

 است.شده معرفی  خاصی دارند

اختالفات تیریمدتعدیل قرارداد، حفظ قرارداد، رفتار منصفانه،  ت،یاصل حسن ن واژگان کلیدی:

                                                      
 Atefe.ghasemi@ut.ac.ir؛ )نویسندۀ مسئول( دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران، ایران .1

  rafiei@uta.ac.irدانشیار گروه آموزش حقوق خصوصی دانشگاه تهراندکتری حقوق خصوصی،  .2
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 مقدمه 
بنیاد و ریشه و هرآنچه وجود آن بسته به وی باشد در معنای دهخدا  ۀناماصل در لغت

راهکارهای به معنای در حقوق قراردادها  ( و1جلد، 1385، ستوده) آمده است
در باب اصل  کند.به فرجام قرارداد کمک میها آن است که اجرایای شدهبینیپیش

بیان و  (UNIDROIT, 1994) المللیبیناصول قراردادهای تجاری همکاری متقابل 
در برابر نفع حقوقی تنها ذیانعقاد قرارداد، طرفین نه در زمان کهکنند میسازی شفاف

گیرند. در عهده میهرا نیز ب ینسبت به یکدیگر وظایف بلکه متقابالا  ،شوندیکدیگر می
سازی قادرمنظور بهیک طرف قرارداد ست که برخی موارد خاص از این اصول اشاره شده ا

 طرف مقابل به انجام تعهدات و وظایفش ملزم به انجام یا عدم انجام موارد خاصی است.
از اصول قراردادهای تجاری تعهد به همکاری متقابل اصلی است که در فصل پنجم 

شده است. مقررات شروط ضمنی در حقوق قراردادهاست مطرح که مرتبط با  المللیبین
، هریک از طرفین قرارداد المللیبیناز اصول قراردادهای تجاری  5.1.31 ۀموجب مادهب

برای  طور منطقیهبای ملزم به داشتن همکاری متقابل در زمانی هستند که چنین همکاری
رو، اصل کلی تعهد به همکاری قرارداد مورد انتظار باشد. ازاینفین طراجرای تعهدات 

نیت و معامله و رفتار منصفانه و منطقی صول ضمنی دیگری همچون حسنمتقابل به ا
شباهت و به آنان مرتبط  (المللیبینقراردادهای تجاری  اصول 5.1.3 ۀ)مستفاد از ماد

بیانگر این  ،جداگانه اشاره شده استبه این اصل ازآنجاکه در فصل پنجم اما  ؛است
ر دواقعیت است که این اصل اصلی جداست و این جداسازی اهمیت فراوان موجود 

   سازد.انجام تعهدات و وظایف قراردادی بیان و هویدا میبرای تعهد به همکاری متقابل را 
طور هام این وظیفه بجانتعیین ماهیت اصل تعهد به همکاری متقابل در جایی که 

یط واقعی استوار است امر مشکلی است. درواقع شرایط اجرای بر امور و شرا ضروری
خویش  قرارداد ممکن است طرفین قرارداد را ملزم سازد که در اجرای تعهدات قراردادی

 فعال یا منفعل باشند.

                                                      
1. Article 5.1.3 (Co-operation Between The Parties) 

Each party shall co-operate with the other party when such co-operation may reasonably be expected for 
the performance of that party's obligations. 
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تفسیر این اصل از اصول قراردادهای تجاری در یکی از تفاسیر اخیر مرتبط با 
است که به شرح کرده ی متقابل ترسیم تعهد به همکارمیان انواع خط فاصلی را  المللیبین
 شود:تبیین می زیر

 از ،داردمقرر می دقراردادر شرایطی که  ،ملزم استقرارداد هریک از طرفین  (الف
نیست که موجب شود کاری از به انجام جیک از طرفین م. هیچکندخودداری کاری انجام 

 انجام الزامات قراردادی خویش باز بماند. زطرف دیگر قرارداد ا
که کاری را هر  ،اجرای مفاد قراردادبرای  ،هریک از طرفین قرارداد ملزم است (ب

  الزم باشد به انجام برساند.
است که این اصل در اسناد مهم  آن ن این مقدمه، پرسش اصلی این مقالهبا تببی

قراردادها چگونه تعریف شده است و هریک از این اسناد چه  درخصوص المللیبین
و چنانچه این اصل حتی نفعان قرارداد دارند قق حقوق ذیتحبرای رویکردی به این اصل 

آن مورد  ۀکه رویداد و نتیج آیدیا اموری پیش نشود  مطرحقراردادها طور تلویحی در هب
ویژه بهحفظ و تعدیل قراردادها و برای ی انتظار و توافق طرفین نبوده است، چه راهکارهای

متصور حل اختالفات برای پرهیز از مراجعه به مراجع قانونی منظور بهقراردادهای نفتی 
 است؟ 
به راجع المللیبینمتقابل در اسناد مهم  یاصل همکار ، برای یافتن پاسخ،این مقاله در

 عیب ونیهمچون کنوانس یاصل در اسناد مهم نیمفهوم ا شود وبررسی می قراردادها
اصول حقوق قراردادها در اروپا و  ،المللیبین یتجار یکاال، اصول قراردادها المللیبین

 نیهمچنگردد. تبیین می در باب حقوق خصوصی اروپایی طرح چارچوب مشترک مرجع
 گیری ازبا بهرهو  خواهد شد تبیین رانیا ینظام حقوق فقه اسالمی و اصل در نیا گاهیجا
و  قراردادها و همچنین رفع اختالفات حاصل از حفظ و تعدیلبرای دهایی رهنموها آن
 .خواهد شدمطرح  قراردادهای نفت و گازویژه به
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 کاال  المللیبینتعریف و تبیین جایگاه اصل همکاری متقابل در کنوانسیون بیع  .1
برخالف سند اصول قراردادی تجاری وین،  1980 ی1کاال المللیبیندر کنوانسیون بیع 

در باب حقوق ، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع المللیبین
رفین نسبت به همکاری متقابل ط ۀصراحت وظیفکه به  شودمشاهده می خصوصی اروپایی

صورت هبفقط  متقابلاین کنوانسیون به همکاری  جایجایدر  .اندرا مطرح و تعریف کرده
کنوانسیون برای طرفین  این .(Neumann, 2012, p.110) است شدهاشاره گذرا و اجمالی 

 معین نموده است.  یا ایجابی و اثباتی طور سلبیههمکاری متقابل را بۀ یفوظ

 اندتصریح شده 2اثباتی ایجابی و طورهوظایفی که ب .1-1
متقابل طرفین را در انجام یک همکاری ها و مواد مختلف، در قسمت ،کنوانسیون
اثباتی ایجابی و طور هتوان انجام وظایفی را بمی ن و بیان نموده است کهعمل معین تعیی

در سه مجموعه همکاری و کم دستمواد موجود در کنوانسیون . کرداستنباط ها آن از
 .کنندبیان و تصریح میطور اثباتی هبتعاون متقابل و میان طرفین قرارداد را 

متقابل طرفین نسبت به  ۀوظیف درخصوصاولین مجموعه از این وظایف 
 3.طرف مقابل یا به یکدیگر استه رسانی باطالع

دیگری که  ۀهرگاه نامه یا نوشت» مقرر شده است که 21 ۀدر بند دوم ماد ،مثالبرای 
اوضاع ان خیر است حکایت از این داشته باشد که ارسال آن در چنأم با تأمتضمن قبول تو

ظرف مدت گرفت صورت عادی انجام میهو احوالی صورت گرفته که اگر جریان انتقال ب
که مگر این ،شودنافذ محسوب می یخیر قبولأرسید، این قبول با تکننده میمقرر به ایجاب

                                                      
1. Convention on International Sale of Goods 

بینی شده است. طور اثباتی پیشهای از همکاری متقابل بدر شروط قراردادی درجه ،های مرتبط با همکاری متقابلدر پرونده .2

 برایکه در آن  1978ونقل دینامیک علیه شرکت با مسئولیت محدود او کی دیتیلینگ در سال شرکت حمل ۀدر پروند ،مثال برای

اما  ،بود جداگانه ۀنامرضایت گرفتنبندی مجدد نیازمند که هرگونه تفکیکبا این شرط  خرید زمینی قراردادی منعقد شده بود

 چونکه  کرداعالم در این خصوص . دیوان عالی ودشکدام طرف قرارداد انجام  از سوی بایدتعیین نشده بود که این عمل 

این فروشنده است  موجب این قرارداد نیز تلویحااهب کند،تفکیک ملک اقدام  ۀیدیأیبه اخذ ت شفروشنده موظف است پیش از فرو

 به این امر اقدام نماید. بایدکه 

Dynamic Transport Ltd. V. O.K Detailing Ltd. (1987) case is mentioned in: 

The duty of good faith and contracts in the energy sector, Neil Finkelstein, Alberta Law Review, 2015, 
53:2, p.352 

 ۀ، بند سوم از ماد68 ۀ، ماد65 ۀ، ماد48 ۀ، بند دوم از ماد39و  26از مواد  کمی، بند 21 ۀ، بند دوم از ماد19 ۀبند دوم از مادبه . 3

 .مراجعه شود 88ۀ از ماد کمیو بند  79 ۀ، بند چهارم از ماد72 ۀ، بند دوم از ماد71
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شفاهی یا با ارسال یادداشتی به اطالع مخاطب ایجاب برساند  طوربهدرنگ کننده بیایجاب
 ،در این ماده. (408، ص1392، )صفایی «کندایجاب خود را خاتمه یافته تلقی میکه وی 

گر را ملزم کنوانسیون فرد ایجاب ،رسانی به نفع طرف ایجاب استازآنجاکه الزام به اطالع
 1اب نموده است.ایجوجود اطالع از وجود یا عدم منظور بهبه همکاری با وی 

بودن حفظ و محافظت از اتی مرتبط با الزامیواعد و مقررات اثبدوم از ق ۀمجموع
کنوانسیون یک طرف را ملزم به همکاری برمبنای  88تا  85که در مواد  کاال و مبیع است

 است.کرده منافع طرف مقابل 
اشاره کرد که کنوانسیون فرد خریدار را  86 ۀتوان به بند یکم از مادنمونه میبرای 

 2.کندرا دارد محافظت ها آن د ردو قصکرده افت یه دراالهایی ککند از کملزم می
مواد دربردارندۀ  دارد،همکاری متقابل اشاره  که به سومین مجموعه از وظایف اثباتی

منظور بهابل میان طرفین . این مواد به همکاری متقاست 60 ۀتا بند الف از ماد 54
 .شاره داردرساندن به یکدیگر برای اجرای تعهدات متقابل ایاری

موظف به تعیین  خریدار ،مطابق مقررات موجود در فوب در اینکوترمز ،برای مثال
حال اگر  .و فروشنده موظف به تعیین بندرگاه بارگیری کاالی موردمعامله است کشتی

خریدار نتواند درخواست  متعاقباافروشنده در تعیین بندرگاه بارگیری را تعیین نکند و 
فروشنده  ،کنوانسیون 803 ۀمطابق ماد ،ن کشتی کندبانکی و تعیی ۀنامصدور ضمانت

تواند این عدم اقدام از جانب خریدار را عدم اجرا و نقض تعهد بداند و برمبنای آن نمی
                                                      

1. Article 21 

(1) A late acceptance is nevertheless effective as an acceptance if without delay the offeror orally so informs 
the offeree or dispatches a notice to that effect. 

(2) If a letter or other writing containing a late acceptance shows that it has been sent in such circumstances 

that if its transmission had been normal it would have reached the offeror in due time, the late acceptance 
is effective as an acceptance unless, without delay, the offeror orally informs the offeree that he considers 

his offer as having lapsed or dispatches a notice to that effect. 

2. Article 86 
(1) If the buyer has received the goods and intends to exercise any right under the contract or this 

Convention to reject them, he must take such steps to preserve them as are reasonable in the circumstances. 

He is entitled to retain them until he has been reimbursed his reasonable expenses by the seller. 
(2) If goods dispatched to the buyer have been placed at his disposal at their destination and he exercises 

the right to reject them, he must take possession of them on behalf of the seller, provided that this can be 

done without payment of the price and without unreasonable inconvenience or unreasonable expense. This 
provision does not apply if the seller or a person authorized to take charge of the goods on his behalf is 

present at the destination. If the buyer takes possession of the goods under this paragraph, his rights and 

obligations are governed by the preceding paragraph. 
3. Article 80 

A party may not rely on a failure of the other party to perform, to the extent that such failure was caused 
by the first party's act or omission. 
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علت اهمال خود هانب خریدار بجچراکه عامل عدم انجام تعهد از  ؛تعهد را فسخ کند
 فروشنده بوده است.

 است شده یریجلوگ هااز انجام آن یسلب طوربه که یفیوظا .2-1

 منظور همکاری در جهت اجرای تعهدات قرارداد،، بهگونه که کنوانسیونهمان
 زحمایت ا برایطرفین قرار داده است، ایشان را  ۀاثباتی را بر عهدایجابی و وظایف 

  80 ۀبر مادعالوه کهچنانآن 1داشته است.باز از انجام اموری  طرفین یا یک طرف قرارداد
طرفین را از سودبری نیز  2المللیبیناز اصول قراردادهای تجاری  1.8 ۀماد کنوانسیون،

  حاصل از عمل نادرست خویش مانع شده است.

 اصل همکاری متقابل در اصول قراردادهای اروپا تعریف و تببین جایگاه .2
داشتن همکاری متقابل برای بودن طرفین به ملزم 202:1 ۀماددر  3اصول قراردادهای اروپا

ثر ؤشدن و ماجراییمنظور بهند اطرفین ملزمکه دارد این ماده بیان می 4اشاره نموده است.
اصول قراردادهای  در شدن قرارداد با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند. اگرچهواقع

ی متقابل ن در جایی که همکارالزام طرفی رو اصول قراردادهای اروپا ب المللیبینتجاری 
در اصول قراردادهای کاررفته ادبیات به ،رود تصریح شده استانتظار می منطقی طوربه

متقابل  طرفین نسبت به همکاری ۀتبیین وظیفبرای موارد بیشتری به متفاوت است و اروپا 
 (. Commission on European Contract Law, 2003) اشاره شده است

 متقابل یهمکار گریکدی با رودیم انتظار منطقاا نیطرف از یموارد در کهنیا انیب
 ممکن ۀ نخستدر وهل طرف کی ییگو که شودیم گرجلوه نظر در گونهنیا ،باشند داشته
که هر یدرحال ،داشته باشد یمنطقریغ یانتظاراتاز طرف مقابل خود  یهمکار برایاست 

                                                      
 ۀ، بند دوم از ماد18 ۀ، بند دوم از ماد14 ۀ، بند دوم از ماد9 ۀ، بند دوم از ماد8 ۀمواد دوم، سوم، بند سوم از مادشود به  مراجعه .1

، قسمت ب از بند دوم 41 ۀ، ماد39 ۀ، بند دوم از ماد35 ۀقسمت ب از بند دوم ماد، 33، مادۀ 25مادۀ ، 21 ۀ، بند دوم از ماد19

، بند دوم 63 ۀ، بند دوم از ماد62 ۀ، ماد49 ۀماد، بند دوم از 48 ۀ، بند دوم از ماد47 ۀ، بند دوم از ماد46 ۀماد زا کمی، بند 42 ۀماد

 .66 ۀو ماد 64 ۀاز ماد

2. Article 1.8 (Inconsistent Behaviour) 

A party cannot act inconsistently with an understanding it has caused the other party to have and upon 

which that other party reasonably has acted in reliance to its detriment. 
3. Principles of European Contract Law 

4. Article 1:202: Duty to Co-operate 
Each party owes to the other a duty to co-operate in order to give full effect to the contract. 
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طرف قرارداد  کیکه زمانی نیند. همچندار قرارداد یبر مبنا یفیطرف تعهدات و وظا دو
 ،نی. بنابراتناقض قرارداد شناخ وی را نباید ،دهدیرا که به عهده ندارد انجام نم یافهیوظ

 فیوظا به تعهد آنچه انیم، باید ندامتقابل یهمکار ۀفیوظ داشتن به متعهد نیطرف اگرچه
 مرز نییتع شود. همچنین، برای برقرار توازن متقابل یهمکار داشتن واست  یقرارداد
تعیین  قرارداد نیطرف متقابل و یفرد فیوظا انیم تعادل خط است که در ابتدا یضرور

شود در  تعیین و درنهایت ، شرایط و اوضاع و احوال پیرامون قرارداد بررسی شودشود
 چه اموری طرفین موظف به داشتن همکاری متقابل با یکدیگرند.

هدات ععدم اجرای ت ۀمنزلهمکاری متقابل بهموجب اصول قراردادهای اروپا، عدم هب
خر، اجرای ؤمواردی همچون اجرای م 301:11 ۀمادقراردادی است. پاراگراف چهارم از 

قراردادی عدم اجرای تعهدات  ۀمنزلبه را ناقص و عدم همکاری متقابل در اجرای قرارداد
 دانسته است. 

 چارچوب مشترک مرجع تعریف و تبیین جایگاه اصل همکاری متقابل در طرح. 3
صادر  2009سال در  2حقوق خصوصی اروپاییدر باب  طرح چارچوب مشترک مرجع
این  3.شودصول همکاری متقابل تعیین و تبیین قلمرو و اتا شد و در آن سعی شده است 

و مواد موجود کردند اروپا تهیه  و حقوق خصوصی گروه محققان حقوق مدنیرا سند 
سازی سعی در تعیین و شفاف ،اصول قراردادهای اروپاو  4بیش از مقررات آنسیترال ،در آن

اصل همکاری متقابل است که در فصول ها آن اصول حاکم بر قراردادهاست که یکی از
 متفاوت این سند مطرح و تبیین شده است.

در طرح چارچوب مشترک مرجع، همکاری متقابل از اصول موجود در حقوق 
از کتاب سوم اصل عمومی همکاری متقابل  1:104 ۀلمداد شده است. در مادقتعهدات 

                                                      
1. Article 1:301 Meaning of terms:(4) 'non-performance' denotes any failure to perform an obligation under 

the contract, whether or not excused, and includes delayed performance, defective performance and failure 

to co-operate in order to give full effect to the contract. 
2. Draft Common Frame of Reference 

3. Study Group on a European Civil Code and Research Group on EC Private Law (Acquis Group) (2009), 

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference 
(DCFR), Sellier. European LawPublishers GmbH, Munich. 

4. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) (1987), Legal Guide on Drawing 
Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, United Nations, New York 
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بدهکار و طلبکار ملزم به همکاری متقابل با یکدیگر در  که و مقرر شده استمطرح 
  1انتظار رود.ها آن منطقی از طوربهجایی هستند که این همکاری 

طرح چارچوب مشترک مرجع در باب مسئولیت طرفین به همکاری متقابل در عقد 
از مواد این سند، قراردادهای مرتبط با  با استفادهبیع مواردی را مشخص نموده است. 

به انعقاد قراردادهای  مربوط مشمول مقرراتدستی باالدستی و پایین ۀدر حوز و گاز نفت
 د.نشومیو همچنین پیمانکاری وساز و ساختبیع کاال و خدمات 

وظایفی  2این سند در و پیمانکاریوساز ساخت در بخش قراردادهای خدماتی
 مشخص شده است: به شرح زیرمیان طرفین برمبنای همکاری متقابل 

ت را که موجب سهول اطالعات الزمی است مشتری خدمات ملزم (الف
  .کندت منتقل اخدم ۀدهندشود به طرف ارائهرسانی میخدمت
که موجب سهولت را هایی مشتری خدمات ملزم است دستورالعمل (ب
 خدمات قرار دهد. ۀدهندشود در اختیار طرف ارائهرسانی میخدمت
یند اخذ ادر فر ،رسانیسهولت در خدمتبرای  ،مشتری خدمات ملزم است (ج

 .را داشته باشدنهایت همکاری دهندۀ خدمات با ارائههای الزم مجوزات و پروانه
در اختیار مشتری خدمت را  منطقی یزمانخدمت ملزم است مدت ۀدهندارائه (د

 درستی انجام داده است.که او وظایف قراردادی را بهکند مشتری بتواند تعیین بگذارد تا 
موجب قرارداد به آن متعهد هکه ب را ند وظایف و الزاماتیاطرفین قرارداد ملزم (ه

 دقت و درستی به انجام رسانند.با ند اهشد
طرف مشتری را ملزم به دیگر در این سند هایی شده، بخشگفتهبر وظایف عالوه

 است:کرده  اجرای تعهدات قراردادی به شرح زیرهمکاری متقابل در 
 به  ملزمخدمت  ۀدهندارائه کهرا  یبه مکان یابیدست ریملزم است مس یمشتر

 .بگذارد یو اریاخت دردر آنجاست  شیتعهدات خو یاجرا

                                                      
1. III.–1:104: Co-operation 
The debtor and creditor are obliged to co-operate with each other when and to the extent that this can 

reasonably be expected for the performance of the debtor’s obligation. 
2. IV.C – 3:102 



 ...المللیکلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بینبررسی تطبیقی اصل  عاطفه قاسمی و محمدتقی رفیعی       

141 

 تعهدات  انجام برای ،خدمات ۀدهندارائه کهرا  یاهیاول مواد است ملزم یمشتر
 یو اریاخت درداشته باشد  یدسترسطورمنطقی باید به آن به ،خود یقرارداد
 .بگذارد

مقرر داشته است  1طرح چارچوب مشترک مرجع ،در بخش مرتبط با قراردادهای بیع
خرید تعهدات مرتبط با تحویل  تحویل کاال را بر عهده دارد، ۀبایع وظیفطور که همان که

تحویل مبیع  ۀکردن زمینآمادهبرای شرایط و اقدامات الزم را باید کاال را بر عهده دارد و 
همچنین تبیین نموده است که چنانچه  زد.بپردا نیز از جانب بایع فراهم آورد و ثمن آن را

و همکاری متقابل خود قصور کند، مطابق مقررات موجود  تهریک از طرفین از تعهدا
 .کنداقدام قرارداد  ۀران و تعیین تکلیف آیندجبباید برای  ،در کتاب سوم این سند

رک سند چارجوب مشت نظر برسد که درهگونه بممکن است اینۀ نخست در وهل
اما نگارنده  ،است شدهابل میان طرفین اشاره به اقدامات مثبته در همکاری متقفقط مرجع 

یکی از طرفین ملزم است در  ،هاییدر موقعیت ،این سندبا است که مطابق بر این نظر 
 2انجام تعهدات خود قادر سازد.به قرار گیرد تا طرف مقابل را حالت منفعل 

 ،به مشتری اطالعات الزم را ارائه دهندباید خدمات  ۀدهندبایع و ارائه ،مثال برای
شوند. مبیع و اقدامات ضروری دیگر مشاهده و بررسی فردی  ازایشان  نباید مانعاما 

اجرای قرارداد را معلوم و مشخص برای که قرارداد اقدامات تلویحی درنهایت، هنگامی
و ضرورت وجود  کردبه اصل کلی همکاری متقابل مراجعه باید تعیین آن  برای ،کندنمی

 بودن سنجید.با معیار منطقیآن را 

 حقوق ایرانفقه اسالمی و تعریف و تبیین جایگاه اصل همکاری متقابل در  .4
اما تا به اینجا با  ،تقنینی مشخصی ندارد ۀاصل همکاری متقابل در حقوق ایران سابق

 المللیبینجایگاه این اصل در اسناد تا شد  سعیخصوص در این  المللیبینبررسی اسناد 
                                                      

1. IV.A.–3:101: Overview of obligations of the buyer 

The buyer must: 
(a) pay the price; 

(b) take delivery of the goods. 

(: قاضی بواسکیل دریافت ازآنجاکه راهن 2019شرکت لیک لورل علیه شرکت پیمانکاری نیکوالس ) ۀدر پروند ،مثال رایب .2

ندادن اعمالی بوده است که مرتهن را از انجام تعهدات طور ضمنی موظف به انجامبه فقطییدیه نداشته است و أت گرفتنتعهدی به 

 بازدارد.خویش 
Lake Laurel Pty Ltd v. Nicholas Construction Pty Ltd. (2019) 
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بررسی در حقوق ایران  را ماهیت و جایگاه این اصلان با توجه به آن تبیین شود که بتو
 .کرد

 ،گذاردوجود می ۀکه یک تعهد پا به عرصزمانی ،در مبحث حقوق مدنی و قراردادها
گونه از تعهدات اینآزاد باشد، قانون  ۀواست و ارادناشی از خدر فرضی که تعهد  ویژهبه

قانون  10 ۀاثبات این ادعا وجود مادکند که بهترین نمونه برای حمایت میها آن و اجرای
 مدنی است.

در  را قابلدر حقوق ایران وجود و چگونگی حمایت و اجرای اصل همکاری مت
را چنین اصل و تعهدی  ۀجو کرد. ریشودر جایگاه آن در حقوق ایران جستباید  ابتدا

اصول فقهى  ونیت اصل حسندر تعهد ضمنی یا صریح قراردادی و همچنین  عمدتاا
 .(4، ص 1396، )خسروی توان یافتمی اوفوا بالعقود و الضررهمچون 

 تعهد همکاری متقابل حاصل از تعهد صریح و ضمنی قراردادی .1-4

اشاره  متقابل طرفین بر همکاری که بر اساس اصل حاکمیت اراده بر تعهددر زمانی
که به وجود آن شک و اما زمانی .تردیدی در نفوذ چنین تعهدی وجود ندارد ،شودمی

وجود آن حکم  دربارۀحقوقی ایران مانند بسیاری از کشورها نظام در  ،تردید باشد
 صریحی وجود ندارد.

 ۀدر صورت عدم تصریح به آن و تحت شرایطی که بتوان تعهد مزبور را به اراد
 ،عبارت دیگربه  ؛ددامورد استناد قرار توان را میهمان مبنا  ،ضمنی طرفین نسبت داد نیز

منی بین طرفین مبنی بر قبول تعهد به همکاری، تعهد مذکور مانند ض ۀاز احراز وجود اراد
و نوع تعهد طرفین در این خصوص تعهد  پذیرفتنی استدرج صریح آن در قرارداد 

 ایجابی است.
از قواعد عمومی  یابندمینمود صورت ایجابی و سلبی تعهدات صریح و ضمنی که به

در صورتی  ،؛ بنابرایندارندحقوقی های نظام ۀسان در همیک یکه مفهومقراردادهاست 
که مبنای تعهد همکاری تعهد صریح یا ضمنی در قرارداد باشد، حقوق ایران در این 

 1خصوص همسو با حقوق دیگر کشورهاست.

                                                      
دهد. خود اختصاص می ههای دعاوی را بطور ضمنی باشد، بیشترین پروندهری متقابل بهر مواردی که شرط تعهد به همکاد. 1

جرای تعهدات و عهود قراردادی است. پایبندی و ا برایشرط ضمنی همکاری متقابل محدود به انجام امر ضروری  ،مثال برای
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 نیتاز اصل حسن تعهد به همکاری متقابل حاصل .2-4
 نیتحسناصل اصطالح و مفهوم تعریف و تبیین انونی و حقوقی ایران در متون ق

 ۀو رابط ای در روابط قراردادی و متقابل طرفین قرارداد استکه دارای جایگاه ویژه
 1036 ۀدر مادفقط مغفول مانده است و  1،اصل همکاری متقابل داردتنگاتنگی نیز با 

بازبینی شد و درنهایت در  1361است که در سال  آمده 1312قانون مدنی مصوب سال 
 خواستگاریاین اصطالح در فصل مرتبط با از متن قانون مدنی حذف شد.  1370سال 

هایی نیت هزینهاساس حسن داشت که چنانچه بر آورده شده بود و بیان می صراحتبه
رت طرف هم زده است ملزم به جبران خساهصورت گرفته باشد، طرفی که وصلت را ب

نیت در میان اصول قراردادی عنوان حسنهقوق ایران اصلی بمقابل است. اگرچه در ح
قانون مدنی  279و  220، 221، 224، 225 از مفاد موجود در مواد ،شناخته نشده است

 .کردحقوقی ایران را استنباط نظام نیت در توان وجود تلویحی اصل حسنمی

  قراردادهامرتبط با اجرای قواعد فقهی  .3-4
 فقهی اوفوا بالعقود قاعدۀ 

است، وفا و اجرای  آمده مائده ۀمبارک ۀیکم سور ۀکه در آی «اوفوا بالعقود»موجب به
سنان ابن  ۀطور که در صحیفقرار گرفته است و همانعقود مورد امر و دستور الهی  ۀهم

کار رفته است، طور مطلق بهبهحاصل از عقود عهد چون ، «العقود هو العهود» است آمده
                                                      

مکلف به تعیین و  انتظار از اجرای قرارداد است. قاضی همچنینف به تعیین ماهیت ضروری امر مورددر این حالت قاضی مکل

شرط و تعهد همکاری متقابل را تعیین و مشخص  هست، چراکه این مقوله محدودۀاز اجرای قرارداد نیز  میزان نفع حاصل

قاضی جکسون ملزم بود تا تعیین نماید که آیا  (،2019ن علیه شرکت هاکسین انرژی )ویلینگتو برای نمونه در پروندۀ نماید.می

 را به انجام اعمالی در زمینۀای مقرر شده بوده است که در قرارداد خریدار گونههشرط ضمنی مرتبط با تعهد به همکاری متقابل ب

مابین خریدار را ملزم به کرد که فروشنده در قرارداد بیع فیقاضی در این پرونده مقرر . خیر یاملزم کند اکتشاف منابع انرژی 

توان خریدار را ناقض شرط ضمنی مرتبط با انجام تعهد به رو نمیاین، ازبوده است نکردهانجام امور مرتبط با اکتشاف منابع 

 همکاری متقابل دانست.

Wellington V. Huaxin Energy Pty Ltd, (2019). 

، در مثالبرای توجهی مطرح است. قابلهای ، پروندهنیت و نزدیکی مفهوم آن با اصل همکاری متقابلبا توجه به اصل حسن 1

ه طرف عامل ملزم به رعایت (، دادگاه مقرر داشت ک1981منابع سوخت و انرژی ) پروندۀ شرکت ام و تی علیه شرکت توسعۀ

ه طرفین را ملزم به رعایت و قضات در موارد مشاب دیگر رواینهای پروژه بوده است. ازنهنیت در تخمین هزیدادن حسنو نشان

االجرا بین طرفین در اجرای قرارداد الزمباید که مورد تصریح واقع شود دانند و این اصل حتی بدون آننیت میدادن حسننشان

 باشد.
M & T, Inc. V. Fuel Resources Development (1981)  
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اصولی معتقد  یشیخ انصاری بر اساس مبنای مشمول این آیه بوده و وفا به آن الزم است.
مستقیم وضع شده است حکم تکلیفی است.  طوربهمقدس رع اشاست آنچه از سوی 

چراکه  ،فقهای شیعه معتقدند که این آیه از جمله احکام وضعی استبیشتر همچنین 
موجب این قاعده طرفین قرارداد هب ،در نهایت اند.قیم قابل جعلمست طوربهاحکام وضعی 

و با یکدیگر دهند را انجام  اجرای مفاد قرارداد اقدامات الزموفا و منظور بهند املزم
 .(37، ص1383، )محقق داماد داشته باشندهمکاری 
 الضرر ۀقاعد 

الضرر است که  ۀقاعدباب عبادات و معامالت یکى از مشهورترین قواعد فقهى در 
الضر و ال ضرار » ،طبق حدیث شریفه. مده استآدست حدیث حضرت محمد )ص( به از

 ذیرفتنى نیست.ن پضرررسانداسالم ضرردیدن و  بدین معنا که در ؛«فی االسالم
امام حضرت  ۀبنابر عقیداما  ،فقها موجود استمیان رار ضرر و اضتفاسیر فراوانى از 
گونه بیان اینضرر و ضرار در تفسیر و تبیین فرق بین  که رسائلالخمینى )ره( در کتاب 

ولى مالى یا نفسى است ها آن اضرار و مشتقات استعماالت ضرر وغالب »شده است که 
« .شایع و رایج استو کلفت سختى اهمال، حرج، ضرر و مشتقاتش در تضییق، کاربرد 

 ،در قرآن مجیدغلبه دارد. پس ضرار به معناى اخیر  ،(59، ص 1410 ،الخمینیموسوی )
به ضرار آمده است  ۀکلمولى هرجا  ،است مالى و جانىبه معنى ضرر ضرر  ۀهرجا کلم

 .1.«بولدهاال تضار والدة » ۀشریف ۀآیحرج است؛ مانند معناى تضییق و ایصال 
با است ازآنجاکه ضرردیدن و ضرررساندن  شده، شایان ذکرگفتهموارد با توجه به 

ند نهایت املزمدر تعهدات و معامالت نیز طرفین  ،توجه به مفاد متون دینى جایز نیست
انجام تعهدات  عدم ازببندند تا طرفى  کارمابین بهانجام تعهدات فىبرای تالش خود را 

 متقابل متضرر نشود.

در حاصل از آن حل اختالفات و راهکارهای اصل همکاری متقابل کاربرد . 5
 نفت و گاز قراردادهای

های و عقود منعقده در بخش المللیبینملی و  ۀصنعت نفت و گاز در عرص امروزه
اغلب مراحل انعقاد . بسیار پیچیده استدستی در این صنعت دستی و پایینباالدستی، میان

                                                      
 223 یۀآ بقره، ۀسور .1



 ...المللیکلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بینبررسی تطبیقی اصل  عاطفه قاسمی و محمدتقی رفیعی       

145 

ها و مشخصات اجرایی هنقش ۀبدین ترتیب است که پس از تهی ها در صنعت نفتقرارداد
آنان و قرارداد با شوند میبرتر انتخاب و پیمانکاران شود میطرح، اسناد مناقصه منتشر 

ن، اهمچون مهندسدارند، های متعددی طرف معموالا نفتی یقراردادها .گرددمیمنعقد 
همچنین این  .هادولتنمایندگان ها و ناظران، مشاوران، پیمانکاران، مدیران شرکت

طوالنی  یزمانشوند در مدتموجب این قراردادها اجرا میههایی که بردادها و پروژهقرا
رخ  ناپذیربینیپیش یها ممکن است شرایطشوند. در طی مدت انجام این پروژهانجام می

الزم است کند؛ بنابراین اجرای قرارداد منصرف  ۀرا از ادامدهد که در نهایت طرفین 
های بلندمدت داشته ثر در مقابل پروژهؤمناسب و م یو رویکردطرفین قراردادها رفتار 

 (. Evaldes, 2010, p.305) همکاری متقابل وجود داشته باشد ۀباشند و میان ایشان روحی
گونه قراردادها وجود داشته ایندر صورتی که چنین رویکردی از جانب طرفین به 

 اساسی ر این قراردادها  عنصرمشاهده خواهد شد که درج اصل همکاری متقابل د ،باشد
در عمل ممکن است وجود و اهمیت این اصل در این نوع از  هرچند ،شودتلقی می

 در تحلیل ،نمونهبرای  کم گرفته شود.قراردادها دستاین قراردادها یا در قوانین مرتبط به 
متقابل تبیین شده است که تعهد به همکاری  (p.325 ,2003) دانانی همچون مکینسحقوق

ود قراردادها وجآور جداگانه یا اضافه وجود ندارد بلکه در بطن الزام یدر قراردادها امر
اصل معتقد است محاکم قضایی و داوری وجود این  هرچند در این تحلیل مکینس ؛رددا

دارد که وجود و الزام اجرای اصل اما در نهایت ابراز می ،داننددادها الزامی میاررا در قر
 متقابل عنصری جداگانه از وجود قرارداد نیست. همکاری

و اختالفات  در قراردادهای نفت و گاز در ادامه چرایی اهمیت اصل همکاری متقابل
 شود:بررسی و تبیین میخاص  طوربهها آن حاصل از

شوند که طرفین میزمانی دعاوی اقامه در قراردادهای نفتی در اغلب موارد 
و در برخی موارد ممکن شوند تفاهم میدوجانبه دچار سوءای هفهم خواسته درخصوص

در اینجاست که اجرای  منجر شود.ای دعاوی بسیار پیچیدهاست اختالفات کوچک به 
همکاری متقابل موجب ممانعت از بروز بسیاری از دعاوی مناسب و استاندارد اصل 

 .شوداهمیت میکم
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هر ک از طرفین الزم است در ابتدا  ،وجودنیامدن بسیاری از اختالفاتبه منظوربه
تا کند طرف مقابل اعالم ه شفاف ب طوربهها و انتظارات خویش را قرارداد بتواند خواسته

اعالم خواسته  .را شروع کندطرف عامل بتواند بر مبنای آن اجرای تعهدات قراردادی خود 
طرف اصیل که مانند این ،متفاوتی صورت گیرد هایراهو انتظارات طرفین ممکن است از 

 ها و انتظارات خویش بپردازد.ای به توصیف خواستهبا ارسال الیحه
ها دارای اهمیت یکسانی با و دستورالعمل بعدی ابراز و انتقال اطالعات ۀدر مرحل

عدم  ،ها و انتظارات مهم و اساسی استچراکه اگرچه ابراز خواسته ،مورد پیشین است
ای اختالفات مهم و پیچیدهخسارات و ها موجب بروز ورالعملانتقال اطالعات و دست

همین سبب است که طرفین با درنظرگرفتن اصل همکاری متقابل ملزم به ه ب خواهد شد.
 هستند.ها آن های الزم و دریافتالعملاطالعات و دستور ۀارائ

ها اطمینان اطالعات و دستورالعمل ها، انتظارات،از دریافت خواستهباید در گام سوم 
شود. که این امر با برگزاری نشست و مجامع میان طرفین قراردادها میسر می دست آیدبه

جلوگیری از بروز اختالفات در راهنمای حقوقی های راهیکی از منزلۀ بهاین روش 
هایی مالقاتتوانند که نمایندگان طرفین می تعیین و مشخص شده استگونه اینآنسیترال 

وفصل برای حلراهکارهای موردنظر خویش را مورد اختالفات ترتیب دهند  درای دوره
طریق اختالفات به مراجع حل اختالف همچون محاکم  تا از این ارائه کننداختالفات 

  .قضایی و داوری کشانده نشود
 برانگیزجدی و چالش توان از بروزثر اختالفات میؤبا مدیریت خوب و م نهایتاا

های ها و مهارتگیری از روشبا بهره ،توانندمی یطرفین قرارداد. ردکجلوگیری  هاآن
بیان و ابراز ها در مجامع مشترک و مالقات که معموالا را اختالفاتیمدیریت تعارضات، 

یا  فاگرچه طرفین اختال که در عمل مشاهده شده است .کنندوفصل شوند حلمی
در موارد  ،نداتاحل اختالفبرای ترین اشخاص بهترین و مناسبها آن نمایندگان

کارشناسان و مهندسان زبده در مجامع و  و از خبرگان معموالا برانگیز و پیچیده چالش
عمل هدعوت بها آن بررسی اختالفات و حلبرای  فجلسات مشترک میان طرفین اختال

  (.Murdoch & Hughes, 2008, p.57) آیدمی
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درستی بهاصول قراردادی همچون اصل همکاری متقابل  نفتی قرارداددر چنانچه 
به آن پایبند باشد و طرفین قراردادی نیز شده بینی و نحوه و موارد اجرای آن تبیین پیش

آمیزی که ممکن است خارج بینی موارد اختالفهمچنان پیش ،و در اجرای آن کوشا باشند
 کل است.از کنترل طرفین و قلمرو و ماهیت قراردادی رخ دهد مش

حفظ اصل همکاری در تعهدات خارج از  ،ذکر است شایانمورد مهم دیگری که 
اجرای مناسب و صحیح اصل همکاری متقابل که  بنابراین باید گفتاست.  متن قرارداد

که از عوامل و موارد خارج از قرارداد حاصل را اجرای قرارداد  ۀمشکالت حاصل از نحو
از چنانچه یکی از طرفین قرارداد استناد به معافیت  ،مثالرای ب. کندمیوفصل اند حلشده

به طرف کتبی  طوربهبدون معطلی و باید تعهد خویش عدم انجام کند، برای انجام قرارداد 
ات سازد تا خسارقادر میرسانی طرف دیگر قرارداد را مقابل اطالع دهد. این نوع اطالع

اینجا و بنابر اصل همکاری متقابل و پس . در سازدبرطرف حاصل از عدم اجرا را کم یا 
کاهش برای د که ناز دریافت اطالعیه از عدم انجام تعهد، هریک از طرفین قراردادی متعهد

الحصول که موجب متضررشدن طرفین یا خسارات حتمی یا ممکن کردنیا برطرف
 د.نارائه نمایهایی حلراه شونداشخاص ثالث می

ممکن است که  هستند استثنایی یاقتصادی موارد ورشکستگی نظاموقایعی همچون 
چشمگیری بر روابط و شروط قراردادی که بر مبنای آن طرفین توافق و تعهد  طوربه

 پرسشی د.نیا مانع شوکنند را از انجام تعهدات معاف ها آن کهیطوربه ،دناند اثر بگذارکرده
تا  یک از طرفین وی کدامدر صورت وقوع چنین رویدادهای :استاین شود که مطرح می

 بپذیرند؟  را خطر و ریسک چنین تغییرات و وقایعی  اندازه بایدچه 
احترام به متن و دو اصل ضروری است: پیروی از  توجه و در پاسخ به این پرسش

اتی که در اسنادی همچون ها و مقررحل. بنابر راهنیتروح قرارداد و پیروی از اصل حسن
در  ،بیان شده استو اصول حقوق قراردادهای اروپا  المللیبیناصول قراردادهای تجاری 

 ،خارج از کنترل طرفین است و موجب ضرر و خسارت استها آن مواردی که وقوع
تعدیل و حفظ قرارداد منظور بهمجدد  ۀبه مذاکرتواند طرف دیگر را طرف متضرر می

 .کنددعوت 
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شود. توجه  ه آنبباید مورد دیگری است که  قرارداد موضوع دگرگونیامکان 
موجب تغییر  رویداد آن موردکه شود مطرح میموردی در پذیری موضوع قرارداد انعطاف

منظور به  ،چنانچه موضوع قرارداد تغییرپذیر باشد ،صورتدر این  .موضوع قرارداد شود
به تعدیل و اصالح با برقراری جلسات مذاکره میان طرفین توان میآن  حفظ و تعدیل

در همکاری متقابل  برای بقا وشرایط تا همچنان کرد اقدام موضوع و شروط قراردادی 
   قرارداد فراهم باشد.اجرای شروط 

 گیرینتیجه
و چگونگی وجود آن در عقود و تبیین و بررسی اصل همکاری متقابل  ۀدر نتیج

نسبت به همکاری متقابل  طرفین قرارداد ۀتعهد و وظیفکه  توان گفتمیقراردادهای نفتی 
 ۀنیت و اصل انجام معاملعمومی از اصول حقوق قراردادهاست که با اصل حسن یاصل

  . گذاردمیاجرای شروط قراردادی مهمی در تأثیر و دارد تنگاتنگ  ایهمنصفانه رابط
مرتبط با قراردادهای  ۀدر زمر عمدتاا کهصنعت نفت در  قراردادهای موجوددر 

چنانچه طرفین قراردادها  ،گیرندگذاری و بیع قرار میاجرای پروژه، مشارکت، سرمایه
تبعیت خویش از اصل همکاری متقابل تصریح  چگونگی صریح یا تلویحی به طوربه

دهی اقداماتی همچون پاسختوانند میتبعیت از اصل همکاری متقابل برای نکرده باشند، 
دسترسی امکان  آوردنفراهممناسب به ابهامات قراردادی، همکاری در اخذ مجوزات الزم، 

مقدار با کیفیت و  تهیه و ارسال نفت و گاز و ، تولیدالزمهای به اطالعات و دستورالعمل
و  موردانتظار، تبیین دقیق نیازها و انتظارات، محافظت از مبیع در زمان پیش از تسلیم آن

مدیریت اجرای قرارداد برای دیگری همچون برگزاری جلسات مرتبط مهم و رد سایر موا
ضروری  ،نینهمچ ا یکدیگر همکاری تام داشته باشند.هند و در این موارد بدرا انجام 

حتی اگر یکی از طرفین  ،تعهد به همکاری متقابلاجرای اصل برای قرارداد  طرفین است
همکاری الزم را در زمان  ،ز انجام آن معاف باشداتعهد  جرایبا استناد به معافیت از ا

 جهتدرخواست  ۀوال حاکم بر قرارداد یا ارائبروز تغییرات ناگهانی در اوضاع و اح
 قرارداد اطمینان حاصل شود.د تا از اجرای کامل داشته باش آنتعدیل و تغییر موضوع 

 



 ...المللیکلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بینبررسی تطبیقی اصل  عاطفه قاسمی و محمدتقی رفیعی       

149 

 منابع 
 :تهران .قرارداد یاجرا در له متعهد یهمکار به تعهد یقیتطب یبررس. (1396) دیمج ،یخسرو

 .یبهشت دیشه دانشگاهانتشارات 

 .تهراندانشگاه  انتشارات :تهران ،1جلد ،دهخدا متوسط فرهنگ(. 1385) غالمرضا ستوده،
 .تهران دانشگاه انتشارات :تهران .یالمللنیب عیب حقوق .(1393) نیدحسیس ،ییصفا

 .یاسالم علوم نشر مرکز :تهران .2 جلد ،فقه قواعد . (1383) یمصطف داماد،محقق 
    .انیلیاسماع :قم .1 جلد،الرسائل .(یقمر 1410) اهللدروحیس ،ینیالخم یموسو

  

Commission on European Contract Law (2003). The Principles of European 

Contract Law. 

http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PE

CL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm. (last visited on 2020/3/24) 

Evaldas, K. (2010). The Duty to Co-operate in construction Contracts. 

Vilnius: Vilnius University Publication. 

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) (1994). 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles1994/199

4fulltext-english.pdf (last visited on 2020/2/11) 

Mcinnis, A. (2003). “The new engineering contracts: relational contracting, 

good faith and co-operation-Part 2”. The International Construction Law 

Review, 20(2), 289-325. 

Murdoch, J. R., & Hughes, W. (2008). Construction Contracts: Law and 

Management.4th edition, London: Taylor & Francis. 

Neumann, T. (2012). The Duty to Cooperate in International Sales / The 

Scope of and role of Article 80. Sellier. European Law Publishers, 

Munich, Germany. 

  

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles1994/1994fulltext-english.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles1994/1994fulltext-english.pdf


150 

 

A Comparative Study of the General Legal Principle of 

Mutual Cooperation in International Documents and 
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Abstract 

It is generally accepted that the contracts' content reflects the goals of 

contractor parties and with relying on contractual rules and mechanisms be 

performed accurately and completely to ensure the parties that their efforts for 

concluding the contract shall result in their mutual intention and interest. One 

of the essential contractual rules is co-operation rule that might encourage or 

prevent the parties from doing some activities to make sure that the concluded 

contract shall work out if included in the contract. The problem might arise 

when this rule is not included or implied in the contract, and even such 

unexpected events have happened that make it difficult for both parties to be 

bond to the concluded contract. Under these circumstances, this essay by 

analyzing this rule under the important international documents including the 

CISG, PECL, DCFR, Islamic Fiqh and the Iranian legal system, has suggested 

the solutions such as contract management methods to maintain the oil & gas 

contacts performable and resolve the contractual conflicts.   

Keywords: Conflicts Management, Contract Amendment, Contract 

Maintenance, Fair Behavior, Good Faith Rule.   
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