
دپارتـمان حقوق انـــرژی

)نفت، گاز و پتروشیمی(



موسـسـه حقـوقی داد و خـرد

ــه  ــی ب ــن مؤسســه متک ــد. ای ــی داد و خــرد در ســال ۱۳۹۲ تأســیس گردی مؤسســه حقوق

بیــش از دو دهــه فعالیــت مؤسســین در امــر وکالــت و مشــاوره حقوقــی اســت کــه همگــی 

از وکالی مجــرب و اســاتید بــه نــام حقــوق در ایــران هســتند. حضــور مســتمر نامبــردگان 

ــان حــرف و مشــاغل جهــت دفــاع  ــار شــرکت هــای داخلــی و بیــن المللــی و صاحب در کن

در دعــاوی، ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقــی و آســیب شناســی فعالیــت هــای اقتصــادی، 

موجبــات شــناخت عمیــق از نیازهــای آنــان در حــوزه خدمــات حقوقــی را فراهــم آورده و این 

ــران پاســخگوی  ــت در ای ــر وکال ــی دفات حقیقــت را آشــکار نمــوده اســت کــه ســاختار فعل

توســعه و رشــد فعالیــت هــای اقتصــادی و تجــاری و پیچیدگــی روزافــزون آنهــا نمی باشــد.

در ایــن راســتا و در جهــت منطبــق نمــودن ســاختار خدمــات حقوقی بــا نیازهــای روز اقتصاد 

و اســتانداردهای جهانــی در ایــن بخــش، مؤسســه حقوقــی داد و خــرد بــر پایــه دانــش و 

تجربیــات مؤسســین، بــا ســاختاری نــو و برگرفتــه از نیازهــای روز اقتصــاد و تجــارت داخلــی 

ــدازی شــد. تــالش مدیریــت و همــکاران در مؤسســه  ــی ســازماندهی و راه ان و بیــن الملل

حقوقــی داد و خــرد ایــن اســت کــه بــا تکیــه بــر دانــش، خــرد جمعــی و تخصــص هــای 

مختلــف، پاســخگوی تمــام نیازهــای موکلیــن بــوده و بهتریــن و جامــع تریــن روش هــا و 

راه حــل هــا را بــرای نیــل بــه اهــداف بــزرگ اقتصــادی آنهــا فراهــم آورنــد.

مأموریــت مؤسســه، کاهــش حداکثــری ریســک فعالیــت هــای تجــاری و اقتصــادی موکلین 

مــی باشــد. بــرای نیــل بدیــن هــدف، خــرد جمعــی را برگزیــده ایــم و بــر ایــن مبنــا وکال و 

مشــاوران بــا دارا بــودن تخصــص هــا و توانایــی هــای مختلــف را در کنــار هــم گــرد آورده ایــم. 

آنهــا بــا تکیــه بــر دانــش و تجربیــات جمعــی، تمــام ابعــاد پرونــده هــای حقوقــی و ســاختار 

کســب و کار موکلیــن مــا را بررســی نمــوده و بهتریــن و جامــع تریــن راه حــل هــا را ارائــه 

مــی نماینــد.



چشــم انــداز مؤسســه تغییــر ســاختار ارائــه خدمــات مشــاوره حقوقــی وکســب وکار 

ــر اســتراتژی تمرکــز، استانداردســازی  ــا رویکــرد مبتنــی ب ــه ســازمانی، ب از فــردی ب

ــعه  ــمند، توس ــارت هوش ــرل و نظ ــال کنت ــق اعم ــت از طری ــود کیفی ــات، بهب خدم

تحقیقــات وپژوهــش هــای بیــن رشــته ای مــی باشــد.

ــف  ــوب، دپارتمانهــای تخصصــی در بخــش هــای مختل ــه خدمــات مطل ــرای ارائ ب

اقتصــادی تشــکیل شــده اســت کــه صرفــًا بــا تمرکــز بــر موضوعــات مرتبــط بــا آن 

بخــش فعالیــت مــی کننــد. خدمــات هــر یــک از ایــن دپارتمــان هــا متناســب بــا 

مســائل تخصصــی صنایــع و کســب و کارهــای مرتبــط تعییــن و ارائــه شــده تــا 

پاســخگوی نیازهــای آن بخــش باشــد. 

این دپارتمان ها شامل موارد ذیل می باشند: 

   دپارتمان حقوق انرژی )نفت، گاز و پتروشیمی( 

   دپارتمان بازار مالی )بورس، بانک و بیمه( 

   دپارتمان بازرگانی داخلی و بین المللی 

   دپارتمان حقوق فن آوری ارتباطات و اطالعات و کسب و کارهای نو 

   دپارتمان حقوق امالک و اراضی 

   دپارتمان حقوق ورزشی 



مــی تــوان گفــت در دنیــای امــروز، انــرژی نقــش پایــه را در اقتصــاد جهانــی بــازی مــی کنــد. 

ــا چالــش هــای سیاســی، اقتصــادی و حقوقــی بســیاری  از ایــن رو، ایــن بخــش همــواره ب

ــت  ــن رشــته ای، خصوصی ــت بی ــی، موضــوع ماهی ــن حقوق ــوده و هســت. در رک مواجــه ب

بیــن المللــی و متأثــر بــودن آن از حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی، چهــره خاصــی بــه آن 

بخشــیده و بــر اهمیــت تخصصــی بــودن ایــن حــوزه از حقــوق افــزوده اســت. صنایــع نفــت 

و گاز، پاالیــش و پتروشــیمی و تولیــد بــرق محــور مباحــث حقوقــی در ایــن بخــش هســتند.

ــت و گاز،  ــع نف ــتی صنای ــن دس ــتی و پایی ــای باالدس ــام قرارداده ــل نظ ــی از قبی موضوعات

ــر ایــن بخــش هــا در ســطح داخلــی و بیــن المللــی، مدیریــت  قوانیــن و مقــررات حاکــم ب

ریســک قراردادهــا در تمــام مراحــل از زمــان مذاکــره و انعقــاد تــا اجــرا و تحویــل، روش هــای 

حــل و فصــل اختالفــات در ایــن حــوزه هــا، مســائل حقوقــی مرتبــط بــا محیــط زیســت و 

ــه مهمتریــن موضوعــات حقوقــی مطــرح در ایــن حــوزه  ــو، از جمل ــرژی هــای ن همچنیــن ان

اســت.

تردیــدی نیســت کــه بهبــود کیفیــت خدمــات حقوقــی در ایــن بخــش هــا و پاســخ مناســب 

بــه نیازهــای حقوقــی در ایــن صنایــع، مســتلزم ارتبــاط نزدیــک بیــن حقوقدانــان متخصــص 

ــی از نیازهــا و ایجــاد  ــرای آگاهــی کاف ــر شــده، و فراهــم آوردن بســتر الزم ب ــع ذک و صنای

توانایــی هــای الزم بــرای رفــع ایــن نیازهاســت.

مؤسســه حقوقــی داد و خــرد در همیــن راســتا مبــادرت بــه تشــکیل دپارتمــان حقــوق انــرژی 

ــار  ــرژی در کن ــوق ان ــان متخصــص در حــوزه حق ــان، حقوقدان ــن دپارتم ــوده اســت. در ای نم

کارشناســان و مشــاوران ایــن رشــته بــه ارائــه خدمــات حقوقــی مــورد نیــاز شــرکتهای فعــال 

در ایــن حــوزه مــی پردازنــد.

دربـاره دپارتـمان



مأموریــت دپارتمــان حقــوق انــرژی، ارتبــاط نزدیــک بــا شــرکت هــای فعــال در حــوزه نفــت و 

گاز و پتروشــیمی بــه منظــور شــناخت هــر چــه بیشــتر نیازهــای حقوقــی ایــن حــوزه و ایجــاد 

ســاختاری پاســخگو و مســئول بــا هــدف ارائــه خدماتــی بــا کیفیــت مطلــوب و منطبــق بــا 

اســتانداردهای جهانــی اســت.

۱. انجــام مذاکــرات تخصصــی قــراردادی و پیــش قــراردادی و نظــارت بــر فراینــد شــرکت در 

مناقصــه و تنظیــم اســناد مناقصــه

ــی باشــد.  ــک مناقصــه م ــا شــرکت در ی ــی ی ــره طرفین ــد مذاک ــک فراین ــرارداد محصــول ی ق

بنابرایــن انتخــاب شــیوه هــای مناســب مذاکــره و مهــارت هــای مذاکــره کننــدگان ضمــن اینکه 

رونــد حصــول بــه نتیجــه را تســریع مــی کنــد، زمینــه انعقــاد یــک قــرارداد و توافــق جامــع 

و شــفاف را فراهــم مــی آورد. مضافــًا اســناد مناقصــه گرچــه بــه ظاهــر خیابــان یکطرفــه ای 

اســت کــه ناچــار از انتخــاب و عبــور از آن هســتیم، ولــی از آنجــا کــه ایــن اســناد بعضــًا بــه 

صــورت غیــر کارشناســی و غیــر شــفاف تنظیــم شــده و مبنــای قــرارداد و روابــط بعــدی قــرار 

مــی گیرنــد، ممکــن اســت همیــن امــر ســبب بــروز مشــکالت عدیــده دراجــرای قــرارداد گــردد 

کــه بررســی ایــن اســناد و شــرایط ذکــر شــده در آنهــا توســط تیــم هــای تخصصــی مــی توانــد 

از ایــن مشــکالت جلوگیــری نمایــد.

خـدمات مـا

مأموریت دپارتمان



۲. نظارت، هدایت و کنترل کلیه فرایندهای مربوط به تنظیم قراردادها

الف( قراردادهای صنایع باالدستی از جمله شامل قراردادهای:

)IPC( قراردادهای نفتی ایران   

)Buy-Back( قراردادهای بیع متقابل   

   قراردادهای بهره برداری میادین نفت و گاز

)EPD( مهندسی، خرید و حفاری   

)EPDF( مهندسی، خرید، حفاری و تأمین مالی   

)Day Rate Drilling( حفاری روزانه   

 EOR,( ــود و افزایــش ضریــب بازیافــت    قراردادهــای انجــام عملیــات بهب

)IOR, EGR, IGR

   تشکیل شرکت مشترک جهت اجرای قراردادهای جامع اکتشاف و توسعه

ب( قراردادهای صنایع پایین دستی از جمله شامل:

)BOT( احداث، بهره برداری و انتقال   

)B.O.O( احداث، تملک و بهره برداری   

)B.O.O.T( ساخت و تملک و بهره برداری و انتقال   

)B.T.O( احداث، انتقال و بهره برداری   

)B.T( احداث و انتقال   

)B.L.T( احداث، اجاره، انتقال   

)E( طراحی   

)E.P( طراحی و خرید   

)P.C( خرید و ساخت   

)E.P.C( مهندسی خرید و ساخت   

ج( قراردادهای مرتبط با خرید و فروش کاال از جمله شامل:

   قراردادهای بازاریابی

   نمایندگی تجاری

   حق العمل کاری

   خرید و فروش گاز و محصوالت پتروشیمی

   صادرات نفت و فراورده های نفتی 

   واردات و تأمین قطعات

   تعمیر و نگهداری



۳. انتخــاب شــیوه مناســب، نظــارت و کنتــرل بــر فراینــد تأمیــن مالــی پــروژه هــای 

نفــت و گاز و پتروشــیمی و احــداث نیروگاههــا

   جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ــی و  ــارکت مدن ــای مش ــا قرارداده ــای BOT ی ــق قرارداه ــی از طری ــن مال    تأمی

)EPCF( ــی ــن مال ــرط تأمی ــا ش ــاخت ب ــرا و س ــی و اج ــای مهندس قرارداده

   استفاده از منابع داخلی از طریق بازار سرمایه، بازار پول داخلی و سایر منابع 



۴. حمل و نقل و بیمه 

ــل  ــی حم ــن الملل ــی و بی ــای داخل ــناد و قرارداده ــواع اس ــه ان ــاوره در زمین    مش

محمولــه هــای نفتــی، مشــتقات و فــراورده هــای نفتــی، انــواع گاز و مایعــات تحــت 

فشــار و محصــوالت پتروشــیمی شــامل انــواع بارنامــه هــای زمینــی و دریایــی، قــرارداد 

تخلیــه، بارگیــری و دوبــه کاری

   مشــاوره در زمینــه اجــاره، خریــد، فــروش و رهــن کشــتی هــای پهــن پیکــر، دکل هــای 

ــق  ــتی از طری ــی کش ــن مال ــد و تامی ــه خری ــوط ب ــات مرب ــا و اختالف ــناور، تانکره ش

تراســتی یــا ســایر واســطه هــا

   مشــاوره در زمینــه تخصیــص، میــزان، مدیریــت و محدودیــت ریســک و مســئولیت 

طرفیــن، تحدیــد و معافیــت از مســئولیت طرفیــن، مســئولیت نماینــده، احــراز ســمت 

و نمایندگــی و مشــاوره در زمینــه حمــل کاالی خطرنــاک

   مشــاوره، تنظیــم و تفســیر قراردادهــای بیمــه باربــری، بیمــه متصــدی، بیمــه شــناور و 

شــروط اختصاصــی، بیمــه پرســنل و مســائل مربــوط بــه اســتخدام و کار اتبــاع بیگانه

   مشــاوره در زمینــه پوشــش هــای بیمــه ای عملیــات اکتشــاف حفــاری و بهــره بــرداری 

ــذاری  ــه گ ــی، لول ــای دریای ــازه ه ــب س ــل و نص ــری، حم ــاخت، بارگی ــاحلی، س فراس

ــزات  ــاری و تجهی ــه هــا، ســکوها، شــناورهای حف ــا، لول ــل گــذاری در بســتر دری و کاب

مرتبــط در حــال بهــره بــرداری، دکل هــای حفــاری، پاالیشــگاه هــا و تأسیســات فرآوری 

نفــت و گاز و تجهیــزات بهــره بــرداری و انتقــال نفــت و گاز

   مشــاوره در زمینــه خســارات وارده بــه محمولــه، خســارات ناشــی از تأخیــر در تحویــل 

ــی  ــارت معطل ــپچ(، خس ــوراژ و دیس ــه )دم ــه تخلی ــوط ب ــارات مرب ــری، خس ــا بارگی ی

شــناور، دعــاوی کســر تخلیــه و کســر وزن، کســر میــزان بارگیــری، مطالبــه کرایــه حمــل، 

هزینــه دمــوراژ، عــوارض بنــدری، انبــار و گمــرک

   مشــاوره در زمینــه خســارات وارده بــه تأسیســات حیــن بارگیــری و تخلیــه، تصــادم 

در دریــا، خســارات وارده بــه تأسیســات بنــدری، خســارات مشــترک، خســارات ناشــی 

ــروق و  ــای مغ ــا کانتینره ــتی ی ــال کش ــازی و انتق ــه شناورس ــزام ب ــناور، ال ــرق ش از غ

ــه  ــک و مقابل ــش ریس ــه کاه ــاوره در زمین ــتی مش ــط زیس ــائل محی ــارات و مس خس

بــا آثــار ســو تحریــم هــا در مســائل مربــوط بــه حمــل و نقــل دریایــی و بیمــه هــای 

دریایــی

   امــور مربــوط بــه ثبــت و تابعیــت کشــتی، ســلب تابعیــت کشــتی، توقیــف و رفــع 

توقیــف و مشــاوره در زمینــه اســتفاده از سیســتم پرچــم مناســب



۵. امور مالی، اموال و دارائی ها و امور مالیاتی

ــت امــالک و  ــت مالکی ــوی شــرکتها شــامل تثبی ــادی و معن ــوق م    محافظــت از حق

امــوال، ثبــت اختراعــات، ثبــت عالئــم و طرحهــای صنعتــی، حقــوق ناشــی از داده هــا 

و ســایر امــور مربــوط بــه ایــن حــوزه

   مطالبــه و پیگیــری اســناد تجــاری شــامل چــک، ســفته و کلیــه مطالبــات شــرکتها و 

کنتــرل حقوقــی رونــد انجــام امــور مالــی در شــرکت

   نظــارت و کنتــرل بــر رونــد مطالبــات مالیاتــی و اعتــراض بــه برگهــای تشــخیص و 

آراء صــادره در مراجــع مربوطــه و دفــاع در تمــام مراحــل

۶. آسیب شناسی ساختار سازمانی و کنترل درون سازمانی

   کنترل و نظارت بر روابط بین شرکاء و سهامداران شرکت

   تغییــرات و اصالحــات ســاختار شــرکت شــامل نقــل و انتقــال ســهام، افزایــش یــا 

ــره کاهــش ســرمایه، تشــکیل مجامــع عمومــی، تغییــرات در اساســنامه و غی

   نظارت بر تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت

   نظارت و کنترل روابط بخش های داخل شرکت و همچنین کارمندان شرکت



۷. دعاوی، داوری و میانجیگری

   طرح هر گونه دعوی در کلیه مراجع قضایی و پاسخ به دعاوی مطروحه 

ــع داوری و  ــزد مراج ــاع در ن ــا دف ــوی ی ــرح دع ــای داوری و ط ــم قرارداده    تنظی

تقاضــای ابطــال آراء داوری

ــق  ــات از طری ــل اختالف ــل و فص ــات و ح ــه اختالف ــی در کلی ــری تخصص    میانجیگ

ــازش ــه و س مصالح



نشانی           تهران، نیاوران، خیابان عمار، نبش

                   کوچـه صـابـر، پـالک ۱۲، طـبقه ۷

تلفن             ۰۲۱-۲۶۸۵۴۰۱۱-۱۸

فاکس            ۰۲۱-۲۶۸۵۴۰۱۹

info@dandk.ir           ایمیل

www.dandk.ir     وب سایت

www.linkedin.com/company/daad-kherad-law-firm

@daadandkherad @daadandkherad
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