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 مقدمه
و نيز جنبش.1 ها ملي همواره با اين مهم عجين بوده كه تاريخ تحول قراردادهاي نفتي

ب و گاز در يد مبسوط دولت ميزبان و شركت نفتي مالكيت بر منابع زيرزميني نفت اقي بماند

باشد فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادي خودكه خود نماينده جهان سرمايه مي1خارجي

و گاز،در انتظار انجام تعهدي از طرف دولت ميزبان دل نگراني. باشد، صاحب مخزن نفت

و  كه خود سبب ايجاد محدوديت در مالكيت شركت نفتي خارجي بر منابع نفت گاز تاريخي

 ,Low, 2003,P.8., Berdjick& Wald.,1988(.گرددبه ويژه در كشورهاي منطقه خاورميانه مي

P.30.(
و به رغم شكل قرارداد به10ص،1386ايرانپور،( معهذا بررسي دقيق حق شركت نفتي خارجي،

كه مي) به بعد315.ص،1387سال،؛ هموبعد به اين واقعيت راهنمايي نمايد  براي بررسي تواند ما را

كه شركت و استخراجي دارد، نفتيماهيت حقي  خارجي در راستاي اجراي عمليات اكتشافي

كه اين حق از دو جهت محل بحث خواهد به اين نكته توجه نمود اول از جهت: بودبايستي

به منطقه عملياتي، زميني كه در آن منطقه ماهيت حق شركت سرمايه گذار خارجي نسبت

ت ميشركت خارجي و استخراجي را انجام و عمليات اكتشافي وصرف داشته از دهد ديگر

به منابع زيرزميني يعني نفت نفتيمابين ماهيت حق شركت جهت اختالف في  خارجي نسبت

به.و گاز بر همين اساس در اين مقاله به بررسي وضعيت مالكيت شركت خارجي نسبت

به من و نيز نسبت و استخراجي و گازمنطقه اكتشافي . پردازيممي ابع زيرزميني، نفت

و: بخش اول حق مالكيت نسبت به زمين محدوده عمليات اكتشافي
 استخراجي

گذار همواره در قراردادهاي نفتي اين ترديد وجود دارد كه ماهيت حق شركت سرمايه.2

و تحليل خواهد شد به چه صورت تبيين اس.خارجي نسبت به منطقه عملياتي ت اين امر مسلم

به عنوان يك و توسعه"حق انحصاري"كه اين حق  جهت شروع عمليات اكتشافي، استخراج

هاي حقوقي ها به عنوان يكي از حقوق مشخص در تمام قراردادهاي نفتي مورد قبول نظامچاه

.قرار گرفته است

و به ويژه دركشورهاي در حال توسعه، شركت متولي انجام عملياتمي.1 و توسعه نوعاًدانيم كه در قراردادهاي نفتي  اكتشاف

بـراين. نمايـد گذار سرمايه عظيمي را جهت انجام موضوع قرارداد تامين مـي باشد كه خود به عنوان سرمايه شركت خارجي مي

و متـولي انجـام موضـوع قـرارداد-نفتـي-گـذار اساس استفاده از عنوان شركت خارجي به معناي شـركت سـرمايه   خـارجي

.باشدمي
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مي.3 دهد كه از ورود رقباي تجاري در منطقه اين حق انحصاري به شركت خارجي اجازه

به عنوان دوران اكتشاف در محدوده عمليات اكتشافي، جلوگير و در محدوده زماني خاص ي

به انجام و آنگاه در مرحله بعدي بتواند نسبت به انجام عمليات اكتشافي اقدام نمايد نسبت

و استخراج اقدام كند   .Personnaz,1958, p.180. Berdjick & Wald., Op.cit., p(عمليات توسعه

33.  (.

ق.4 نظر از وضع محدوديت زماني براي استفاده از منطقه راردادهاي نفتي، صرفدر

كه در صورت  به منطقه معيني بوده عملياتي، حق انحصاري شركت خارجي نيز همواره محدود

و محدودتر مي به نقطهعدم كشف ميدان نفتي اين منطقه محدودتر معين كه اي گردد تا النهايه

به نف ميدر آن امكان دسترسي از. شودت وجود دارد، محدود براي اجراي اين محدود سازي

. نمايد استفاده مي)(Relinquishment Clause" واگذاري"شرط

در،بنابراين.5 كه در قراردادهاي نفتي، حق انحصاري شركت نفتي  ترديدي وجود ندارد

و حسب مورد در قراردادهاي استخراجي همواره و توسعه محدود خصوص عمليات اكتشاف

و دوره معين مي به اينكه اين حق از جهتي. باشدبه مكان معين به"انحصاري"نظر و  بوده

، اين ترديد ايجاد گرديده كه آيا اين حق1باشدواقع يكي از عناصر مالكيت را دارا مي

به عنوان مالكيت تلقي گردد يا خير؟ انحصاري جهت استفاده مي  تواند

و قراردادهاي.6 كه منطقه: امتيازيمالكيت زمين  معيناي در قراردادهاي امتيازي سنتي
به شركت دارنده امتياز واگذار مي گرديد، اين گرايش وجود داشته كه از طرف دولت ميزبان

به عنوان يك حق مالكيت قلمداد نمايند معهذا امروزه در قراردادهاي.حق شركت خارجي را

 اصوالً شركت خارجي مالكيتي بر زمين منطقه جديد امتيازي اين ترديد وجود دارد كه آيا

 قراردادهاي نفتي همانا امكان تمامرسد وجه مشترك عملياتي خواهد داشت يا خير؟ به نظر مي

به صورت مستقل هدف شركت و زمين منطقه عملياتي خود  استفاده از منابع زيرزميني بوده

و دولت ميزبان نميسرمايه هاي قانون قطع نظر از محدوديت، بنابراين.باشدگذار خارجي

و اراده مشترك طرفين  و ساختار قراردادهاي نفتي در هر كشوري، آنچه مبناي توافق اساسي

و تحتمي و امكانات ارضي االرضي جهت شروع عمليات باشد، همانا استفاده ابزاري از زمين

و استخراجي بوده  تواند مطلوبن مالكيت عين زمين نميو بنابراي.)80ص،1381ربيعي،(اكتشافي

و حتي شركتنظر قانون .هاي نفتي خارجي باشدگذاران

مي.7 رسد حتي در قراردادهاي امتيازي در مفهوم سنتي نيز، آنچه كه در اختياربه نظر

و معين قرار مي گيرد، همانا امكان استفاده از اراضي شركت خارجي قرار در مدت زمان محدود

 
خا.1 ميبه و انحصاري را داردطر .آوريم مالكيت سه مشخصه مطلق، دائمي
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و سرمايهجهت انجام عم و استخراجي بوده به تغيير گذار خارجي اصوالًليات اكتشافي  نسبت

و استخراجي اقدام  كاربرد زمين از طريق استفاده از زمين در غير از عمليات اكتشافي

بنابراين بر اساس اين تفسير مالكيت عين)(Production Sharing Contracts,1999., p.24.نمايدنمي

ميزمين هم به دولت ميزبان . باشدواره متعلق

از: مالكيت زمين در قراردادهاي بيع متقابل.8 به اينكه در قراردادهاي بيع متقابل نيز، نظر

به دولت تعلقمي"قراردادهاي خدماتي"جمله  و منابع زيرزميني و صراحتاً مالكيت زمين باشد

و بر اساس شرايط جاري گذار خارجي از ديدگاه صرف حقوق خصودارد، شركت سرمايه صي

به زمين موضوع ندارد در قراردادهاي نفتي هيچ ص(گونه حق مالكيتي نسبت  كالبد؛.80ربيعي، همان،

به نمايندگي از شركت ملي)56ص،1380شكافي صنعت نفت ايران، زيرا در مرحله اول شركت خارجي

و استخراجي مي به انجام عمليات اكتشافي به اين در اين. مايدننفت ايران، مبادرت صورت بايد

و نيز عمليات  كه از ديدگاه صرف حقوقي، عمل اكتشاف به قصد استخراج نكته توجه داشت

و استخراج، به عنوان  و آباداني"توسعه و قصد"احياء و چون از اعمال قصديه محسوب  تلقي

 به اينكه اين قصد با عنايت. گردداحياء در آن ضرورت دارد اهميت شرط نمايندگي متبلور مي

به نمايندگي از دولت ايران انجام مي و پذيرد، بنابراين مالكيت احيا از طرف شركت خارجي

و نه شركت سرمايه به دولت ايران، شركت ملي نفت گذاري براساس ديدگاه حقوق سنتي نيز

. خارجي تعلق خواهد داشت

مي.9 كه مطرح كه اگر ماهيت اين سوال ديگري حق، حق مالكانه، در گردد اين است

مي مفهوم مالكيت عين، قلمداد نگردد و در نتيجه از مصاديق آيا توان آن را شبيه عقد اجاره

كه يا مالكيت  و يا حداقل آن را از مصاديق حق انتفاع دانست؟ به اين معنا مالكيت منفعت تلقي

ب و استخراج به جهت انجام عمليات اكتشاف و به صورت محدود ه شركت منافع زمين

و به و يا اينكه حداقل شركت خارجي حق انتفاع از زمين در زمان معين را دارد خارجي منتقل

بياين اعتبار مي آنكه وصف مالكانه پيدا نمايد، در جهت عمليات اكتشافي تواند از منافع زمين

مي. استفاده نمايد .گردددر اين ديدگاه ماهيت حق، حق عيني قلمداد

ت.10 كه آيا نبايستي، نظر به محدوديت مالكيتي براي در مقابل اين رديد وجود دارد

و به ويژه براي شركت به تملك زميناشخاص حقوق خصوصي و هاي خارجي، نسبت ها

كه وصف مشتركات عامه را داشته، اين . گونه از حقوق را از حقوق ديني قلمداد نموداراضي

ميشود كه اصوالً مشتركات ترديد از آنجا آغاز مي گردندو مباحات عامه، اگرچه مال محسوب

و از جمله كشور ايران  اما تملك آنها براساس قوانين اساسي كشورهاي متأثر از حقوق نوشته

ميبا محدوديت) قانون اساسي81و اصل44اصل.رج( و اساسي مواجه . باشدهاي خاص

از اموال، در ديدگاه حقوق قطع نظر از اختالف در ماهيت حق دولت بر اين نوع،بنابراين
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كه مالكيت اعم از مالكيت خصوصي در كشورهاي حقوق نوشته اين امر مورد اتفاق بوده

به آنان جاري نخواهد شد  و يا حق انتفاع نسبت و منفعت به عين .)23ص،1381كاتوزيان،(نسبت

 از طرف ديگر در نظام حقوقي ايران، اقدام شركت خارجي به نمايندگي از شركت.11

ص( ملي نفت ايران بوده، ص؛60.كالبد شكافي صنعت نفت ايران، بنابراين از آنجايي كه.)70 ربيعي، همان،

و اموال عمومي را  و نيز تكليف ادارة مشتركات عامه شركت ملي نفت ايران حقي جز حق

ميندارد، نمي به شركتتواند بيش از آنچه را كه و به گذار خارجهاي سرمايهتواند دارا گردد ي

بر اين اساس، تحقق مفهوم مالكيت در اين. اشخاص حقوق خصوصي داخلي اعطاء نمايد

و يا حق انتفاع منتفي  خصوص قطع نظر از امكان اعمال قواعد حقوق مدني در تمليك منفعت

ميمي كه منبعث از ماهيت حق باشد زيرا با اين حق با مانع حقوقي خاصي برخورد نمايد

به عنوان حق مالكانه قلمداد گرديده بلكه. عمومي استدولت در مشتركات  نه ماهيت اين حق

به نفع عموم تعريف مي و تكليف اداره منابع بر اين اساس اين حق قابليت. شودبه عنوان حق

و يا حق انتفاع ترسيم نمود .تملك را نداشته تا بتوان آن را در قالب مالكيت عين، منفعت

مي.12 حقكه صرفگردد اين ديدگاه سبب نظر از مباحث تحليلي حقوق خصوصي،

و اراضي، يك حق ديني با ماهيت گونه از زمينگذار خارجي را نسبت به اينشركت سرمايه ها

به اين معني كه شركت خارجي مي تواند دولت ميزبان را از انجام عملياتي منفي قلمداد نمود

حق. ته، منع نمايدكه منافات با اين حق انحصاري به رسميت شناخته داش كه ماهيت حال

و توسعه معين گرديد،  به اراضي محل انجام عمليات اكتشاف شركت نفتي خارجي نسبت

و گاز موجود در منابع شايسته است به بررسي ماهيت حق اين شركت به نفت ها نسبت

.زيرزميني بپردازيم

 حق شركت نفتي خارجي نسبت به منابع زير زميني: بخش دوم

و گاز موجود بررس.13 به منابع نفت ي ماهيت حق مالكيت شركت نفتي خارجي نسبت

و گاز موضوع حكم به آن است كه وضعيت نفت در مخازن نفتي موضوع قرارداد، منوط

و. مالكيت را در مبحث اول در دو مرحله مورد بررسي قرار دهيم كه نفت مرحله اول، جايي

و در منابع زيرزمين ميگاز استخراج نگرديده صورت ماهيت حق شركت در اين. باشدي مستقر

و بررسي قرار خواهد گرفتسرمايه به منابع زيرزميني محل بحث مرحله. گذار خارجي نسبت

ميدوم، مرحله و به عنوان عين معين و استخراج گرديده كه نفت كشف تواند موضوع اي است

حق. حق مالكيت مستقر قرار گيرد . مورد تفسير قرار خواهد گرفتدر اين مرحله ماهيت اين
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بندي ماهيت حق مالكيت براساس ديدگاه سنتي حقوق بديهي است در اين تقسيم.14

و تحليل قرار خواهد گرفت حق. خصوصي مورد بررسي در ادامه اين تحليل الزم است ماهيت

و يا حق مالكانه بصورت تفصيلي از ديدگاه حقوق تجارت بين و در فرض برومالكيت ز الملل

و منظر داوران بين المللي مورد مطالعه قرار گيرد تا بتوان اثر مترتب بر اختالف از ديدگاه

. شروط قراردادي را مورد مطالعه قرار داد

در مخزن: مبحث اول  ماهيت حق نسبت به نفت

بر: در اين خصوص دو ديدگاه اساسي قابل طرح است.15 ديدگاه حقوق عمومي مبتني

و ديدگاه صرف حقوق خصوصي در خصوص عدم تحقق مالكيت در  مفهوم حقوق خصوصي

كه در اين بخش مورد مطالعه قرار مي :گيردمالكيت بر منابع زيرزميني

ديدگاه حقوق عمومي مبتني بر عدم تحقق مالكيت در مفهوم حقوق:ديدگاه اول
 خصوصي 

به آن توجه اي نكته.16 كه از ديدگاه حقوق خصوصي بايستي بكربنيادين و درد ه ويژه

و در قانون مدني ايران نيز به آن بذل توجه شده است همانا توجه به1قانون نفت ايران  نيز آمده

و اموال عمومي محسوب اين مهم مي به عنوان مشتركات و گاز باشد كه منابع زيرزميني، نفت

ص 1349موحد،(گردند مي و گاز موجود در منابع زيرز.) به بعد215، ميني از دسته بنابراين نفت

و  كه دولت نيز نسبت به آن حق مالكيت در مفهوم حقوق خصوصي ندارد اموالي است

و تكليف اداري  براساس نظريات جاري در حقوق خصوصي، ماهيت حق دولت، يك نوع حق

و با حفظ منافع عمومي مي به اداره كردن اين مشتركات عمومي .باشدبوده كه فقط ناظر

و مالكيت از ديدگاه حقوق خصو.17 صي، دولت در مقام اداره مشتركات عمومي بوده

 اين).Debbash.,Bourdon.,Ponier., Ricci., 1982., p.34( خاصي نسبت به منابع زيرزميني ندارد

گردد كه دولت در مقام شخص حقوق عمومي، كه خود نيز مالك منابع در ديدگاه سبب مي

به شركتباشد، فقط بتواند مبانمي مفهوم حقوق خصوصي هاي خارجي درت به اعطاء اجازه

گذار بتواند در قالب يكي از جهت شروع عمليات اكتشافي بنمايد، تا شركت سرمايه

اي قراردادهاي مطلوب هر نظام حقوقي، مبادرت به شروع اجراي عمليات اكتشافي در محدوده

 
و حدود اختيار 1376و قانون نفت 1337گذار نيز براساس قانون ملي شدن نفت، قانون نفت قانون.1 و نقش دولت ، جايگاه

چهدولت در اداره اين اموال رابيان مي و و اخيراً در قوانين ناظر به برنامه توسعه سوم ارم، محدودة دامنه اين نحوه اداره نمايد

و توسعه داده است .را تفسير نموده
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و اموال عمومي محسوب مي كه از مشتركات عمومي و اين اجابنمايد تواند به زه نميگردد

.عنوان اعطاي حق مالكيت باشد

به رغم اين تفسير ناظر به ماهيت حق دولت نسبت به منابع زيرزميني، كمتر.18 معهذا

 طرفين قرارداد ساختار حقوقي را تدوين ترديدي وجود دارد كه در قراردادهاي نفتي

كه با اجراي آن شركت خارجي بتواند نسبت مي به تامين سود معهود خود اقدام نمايند

به آن در ديدگاه دوم مورد بررسي.نمايد بر اين اساس الزم است كه نحوه تدوين قواعد ناظر

. قرار گيرد

 ديدگاه صرف حقوق خصوصي در خصوص مالكيت بر منابع زيرزميني: ديدگاه دوم

البراي بررسي ماهيت حق شركت سرمايه.19 زم است گذار خارجي بر منابع زيرزميني،

به تحليل مراحل  قراردادهاي نفتي اقدام تا برآن اساس امكان تعيين نوع حق عملياتيكه نسبت

و گاز موجود در مخازن بحث  . فراهم آيدشركت نفتي خارجي برنفت

و به ويژه در قالب قراردادهايمي.20 كه در قراردادهاي نفتي در غالب موارد دانيم

و جدي داشته كه بين دو منعقده با كشورهاي در حال توسعه،  دولت ميزبان تمايل اساسي

و استخراج فرق قائل شود  دو قرارداد مستقل بين شركت در اين روش نوعاً. مرحله اكتشاف

و دولت ميزبان منعقد مي كه در قرارداد اول هدف انجام عمليات اكتشافي نفتي خارجي گردد

و در قرارداد دوم كه متعاقب موفقيت آميز مي ميباشد شود عمليات توسعه بودن اكتشاف منعقد

و نمونه"قرارداد بيع متقابل"هاي نمونه. گيردو توليد مد نظر قرار مي هاي در ايران

مي"قراردادهاي خدماتي" و بيش منبعث از اين طرز تفكر .باشد جاري در صنعت نفت كم

كه غالباً.21 قراردادهاي"و نيز"قراردادهاي مشاركت در توليد" در در روش ديگر

و توسعه دومي مورد استفاده قرار به عنوان قراردادهاي نسل جديد بيع متقابل"اكتشاف گيرد،

و تجميع مي و استخراجي در قالب شروط قراردادي واحد تدوين با. گردندمرحله اكتشافي و

و گاز موجود در مخازن تجاري محسوب كه نفت و با احراز اين مهم  انجام مرحله اكتشاف

مي گردند،مي و النهايه توليد در اين. گرددشركت نفتي خارجي وارد مرحله توسعه مخازن

و فقط مراحل اجراي كار متمايز به صورت واحد تلقي .گردندمي روش قرارداد

ميهمان.22 كه دانيم، مرحله عمليات اكتشافي، مرحلهگونه كه نفتي شركت اي است

و با هز و با قبول مخاطرات اينخارجي براساس برآوردهاي خود گونه از عمليات، ينه خود

به انجام مي در اين مدت شركت نفتي خارجي،. رساندعمليات اكتشافي را در منطقه معيني

براي مدت كوتاهي حق تصرف در منطقه جهت انجام عمليات اكتشافي وزجمله عمليات 
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به تأمين مالي اين عمل و در طول اين مدت متعهد يات براساس شرايط حفاري را دارد

اي، شركت نفتي خارجي بديهي است با انجام عمليات اكتشافي در هر دوره. باشدقراردادي مي

و در صورت عدم كشف با قبول  به استرداد بخشي از زمين بوده تا دايره عمليات محدود متعهد

و خروج از آن مي به استراداد كل منطقه و عملياتي، مكلف ر اين مرحلهد. باشدمخاطرات مالي

و بر اين اساس ماهيت حق شركت نفتي به واقع ما در مرحلة قبل از كشف منابع نفتي بوده

و گاز محتمل و نفت به منابع زيرزميني االكتشاف بايستي بصورت مستقل بررسي خارجي

.گردد

و در در مرحله دوم، مرحله.23 اي است كه عمليات اكتشافي به كشف منابع زيرزميني

م شد. رسديحد تجاري و استخراج مواجه خواهيم . در اين مرحله با توسعه ميادين نفتي

ميمحدوده به عنوان منطقه قابل استخراج قلمداد به اي از منطقه عملياتي كه و گردد، شناسايي

و يا منطقه توسعه در قراردادهاي عنوان منطقه موضوع حق االمتياز در قراردادهاي امتيازي

و ميتوسعه نفتي تعيين در اين. گردد با اخذ مجوزهاي خاص از دولت، عمليات توسعه آغاز

و در مرحله مرحله اين سؤال مطرح مي كه آيا بعد از كشف ميادين نفتي در مرحله توسعه گردد

و توليد در سر چاه قابل  و يا در مرحله استخراج به آنكه منابع در چاهها موجود توليد با توجه

به چه صورت خواهد بودباشد، وضعياستحصال مي براين اساس به بررسي ماهيت.ت مالكيت

.پردازيمحق نفتي خارجي در فروض مختلف مي

و قبل از استخراج محصول) الف  ماهيت حق نفتي خارجي در مرحله اكتشاف

در گذار خارجيدر خصوص ماهيت حق شركت سرمايه.24 به منابع زيرزميني نسبت

. ديدگاه صرف حقوق خصوصي، اختالف ديدگاه وجود داردمرحله عمليات اكتشافي نيز از 

نمايد زيرا حق از لحاظ صرف نظري، حق مالكيت در اين مرحله تحقق پيدا نمي.25

به وجود موضوع مملوك يعني مال مي بر اساس ديدگاه سنتي انتزاعي گرا. باشدمالكيت منوط

)34.ص،1375 گرجي،،22.ص،1418، خوانساري(گردد تحقق مالكيت كه از مقوالت اضافي محسوب مي

و گاز قابل. باشدمنوط به تحقق مال يعني موضوع قابل تملك مي از آنجائي كه مال، نفت

به عنوان شيء خارجي، باشد، نمياستحصال، در لحظة عمليات اكتشافي قابل تبيين نمي تواند

و قابليت تملك را داشته باشد دمي.ماليت كه عمليات اكتشافي ر ماهيت خود از ديدگاه دانيم

و مهندسي، عملياتي پرخطر بوده زيرا در هيچ مرحله اي قطعي بودن استخراج نفت قبل از فني

و استخراج گرديم، به ويژه در حد تجاري مورد تاييد قرار  آنكه وارد مرحله عمليات توسعه

و گاز تعلق بنابراين در مرحله اكتشاف، حق مالكيت شركت نفتي خارجي بر نفت. گيردنمي

.).Low, Op.cit., p.29(پيدا نخواهد كرد
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و.26 كه اگرچه در مرحله اكتشاف، نفت در ديدگاه ديگر ممكن است بر اين باور باشيم

التعيين مشخص نگرديده تا موضوع مالكيت قرار گيرد، اما مقتضي مالكيت به گاز معين علي

و همين مقتضي"منفعت مالي احتمالي"عنوان  "عيني گرا"تواند در ديدگاهيمي وجود داشته
و به اين اعتبار مال محسوب گردد در اين ديدگاه عيني گرا مقتضي. ارزش اقتصادي داشته

و استخراج، نفت قابل  كه با انجام عمليات توسعه ماليت تحقق يافته است به اين مفهوم

و قابل استحصال استخراج مي و متناسباًاستخراج داگردد كه داراي ماليت اين قابليت را رد

و آتي گردد مي. قهري به رسميت شناختن حق مالكيت نسبت براين اساس، توان مبنايي براي

.به منابع زيرزميني در نظر گرفت

مي.27 چه معهذا به نظر رسد اين ديدگاه عيني گرا در تفكر حقوق سنتي جايگاهي ندارد

و گاز  ولو به صورت ماليت اقتضايي از اينكه در اين مرحله از عمليات اكتشافي ماليت نفت

و قطعي نباشد و بر اين اساس عنوان مالكيت تحقق ديدگاه صرف حقوق سنتي چندان حتمي

در. پيدا نخواهد كرد و گاز موجود و بعيد است نفت چه اينكه ماليـت مفهوم عرفي است

و توسط شركت نفت ي مخازن قبل از اكتشاف بتواند از ديد غير دقي عرف مال محسوب

. قابل تملك باشدبه عنوان موضوع حق، خارجي

به عنوان حق مالكيت قلمداد نگردد، اين سؤال مطرح.28  بديهي است اگر اين حق

ميمي كه آيا و يا حق انتفاع دانست؟گردد تحقق1توان ماهيت آن را يك نوع مالكيت منفعت

ميعنوان مالكيت بر منفعت نيز با همان ايراد اساسي عدم تحقق مو  گردد، ضوع مواجه

و مالكيت منفعت صرف كه دوگانگي بين مفهوم مالكيت عين نظر از آنكه اشكال ديگر آن است

و گاز قابل  توجيه كننده تحقق مالكيـت منفعت خواهد بود حال آنكه در خصوص نفت

و گاز توام استاستخراج اين جدائي متصور نمي و منفعت با خود عين نفت  بر همين.باشد

و نمي و گاز نيز خالي از وجه بوده به خود نفت تواند در اساس تحقق عنوان حق انتفاع نسبت

2.ديدگاه سنتي حقوق خصوصي مورد استناد قرار گيرد

و استخراجي گفته شد، اين مفهوم نيز با توجه به گونه كه در بحث مربوط به مالكيت زمينهمان.1 و اراضي منطقه اكتشافي ها

و به ويژه با توجه به مباني حقوق عموم ي از ديدگاه نقش دولت در اداره ديدگاه حقوق خصوصي در خصوص مفهوم مالكيت

و دولت، به نظر مي و سمت مالكانه براي منابع زيرزميني و فقدان وصف مالكيت رسد مفهوم مالكيت از ديدگاه حقوق اموال

.نمايدگونه از منابع تحقق پيدا نميخصوصي نسبت به اين

عآيا نمي.2 ميتوان قائل به تحقق حق انتفاع در فرضي گرديد كه منطقه به. گيردملياتي به عنوان زمين موضوع حق انتفاع قرار

رسد اين فرض با اراده مشترك طرفين در قرارداهاي نفتي سازگار نبوده زيرا علت غائي از انعقاد قرارداد نفتي همانا نظر مي

و فروش نفت مي و لذا استناد به نهاد حق انتفاع خالي از وجه استاستخراج . باشد
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مي.29 گردد كه آيا بعد از كشف منابع نفتي، دولت ميزبان تعهدي معهذا اين سوال مطرح

به شركت خارجي  مي. دارد يا خيربه اعطاء امتياز استخراج توان در اين به نظر نگارنده،

سه نظريه مختلف طرح نمود : خصوص

به منابع نفتي.30 كه اگر شركت نفتي خارجي با انجام عمليات اكتشافي نظر اول آن است

كند، دولت ميزبان مكلف به انعقاد قرارداد با اين شركتو گازي قابل استحصال دسترسي پيدا 

هد. باشدمي به محدوده عمليات چه اينكه و قصد مشترك از عمليات اكتشافي همانا رسيدن ف

و گاز در حد تجاري بوده كه در صورت كشف آن دولت و كشف منابع زيرزميني نفت تجاري

به شركت نفتي خارجي جهت بازپرداخت هزينه به اعطاء امتياز  هاي وي ميزبان مكلف

ميدر اين طرز تفكر انعق. باشدمي تواند متضمن اين شرط ضمني باشد اد هر قرارداد اكتشافي

 نفتي شركتكه در صورت توفيق در عمليات اكتشافي انعقاد قرارداد توسعه نيز با همان

. صورت پذيرد

به اقتضاي حاكميت ملي خود.31 ديدگاه دوم مبتني بر اين واقعيت است كه دولت ميزبان

مي داراي اين اختيار،بر منابع زيرزميني كه براساس شرايط قراردادي، بعد از پايان مطلق باشد

و استخراج را به شركت  هاي نفتي ديگر اعطاء نمايد معهذاعمليات اكتشافي، قرارداد توسعه

و گاز كه هزينه انجام شده در مرحله اكتشاف را از محل نفت دولت ميزبان متعهد است

. استخرجي به شركت نفتي خارجي پرداخت نمايد

و توجه به روشم.32 هاي جاري در قراردادهاي نفتي مويد عهذا تعمق در اين نظريات

و نيز با رعايت  كه متخصصين قراردادهاي نفتي با تكيه بر مباني حقوق خصوصي آن است

بنابراين در اين. انداصل حاكميت ملي بر منابع زيرزميني در مقام جمع اين دو نظر بر آمده

كه بر اساس اين نظر، اين حداقلميرسدزمينه نيز به نظر مي توان نظر ديگري را اتخاذ نمود

كه دولت ميزبان در شرايط مساوي، اين اولويت را براي  تعهد براي دولت ميزبان وجود دارد

و گاز، اين  شركت نفتي خارجي به رسميت بشناسد كه در صورت كشف منابع زيرزميني نفت

و حق تقدم در است و تملك آن را براساس شرايط قراردادي شركت داراي اولويت خراج آنها

به بيع متقابل نيز جاري. خواهد داشت  اين تفكر با رويكرد عملي در قراردادهاي موسوم

ص(باشد مي ..)70ص،60.كالبد شكافي صنعت نفت ايران،

مي.33 ميحال اين ترديد ايجاد راگردد كه آيا رابطه قراردادي حاضر را بطة تدايني توان

به حقوق شركت  كه مضر كه بر اساس آن دولت متعهد است از انجام اعمالي خاص محسوب

و در اين صورت ضمانت اجراي نفتي خارجي فعال در عمليات اكتشافي خودداري نمايد

كه ضمانت اجراي تخلف دولت ميزبان چه خواهد بود؟ در پاسخ مي توان بر اين باور بود
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ا ميز ديدگاه صرف حقوق سنتي اصوالًتخلف از اين تعهد ممكن است. باشد جبران خسارت

به نحو كامل  بر اساس نظريه مطرح ديگر در نزد دكترين حقوق خصوصي، جبران خسارت

كه به رغم جذابيت آن، اقبال  رابتوان از طريق ابطال قراردادهاي معارض به انجام رساند، نظري

چه اينكه ماهيت حق عمومي در نزد قضات با ديدگاه سنتي نخ در اين گونه از واهد داشت

ميقراردادها همواره  و بعيد است ابطال معامالت آتي دولت به عنوان حق ديني تلقي گردد

و گاز موجود در مخازن بتواند ضمانت اجراي مناسب تلقي گردد به نفت .ميزبان نسبت

ت نفتي خارجي معهذا نكته قابل توجه آن است كه در راستاي تامين حقوق شرك.34

"تعهد عيني"توان حتي بر اين باور بود كه اين حق تقدم شركت نفتي خارجي، يك نوع مي
ميدولت ميزبان و اين محسوب به شركت نفتي خارجي اجازه"تعهد عيني"گردد  خود

ص 1381كاتوزيان،(دهد كه ابطال معامالت معارض را تقاضا نمايد مي ،34.(

به جهت عيني قلمداد نمودن حق در توجيه.35 و ميو گازنفتبر اين نظر  گونهبهتوان،

وو بر اين باور بود استدالل نمودديگر كه قطع نظر از مباحث مربوط به رابطه بين دولت

و اين شركت خارجي، نظر به اينكه عمليات اكتشافي خود با اجازه دولت صورت گرفته

آنتواند از مصاديق احياعمليات مي و شروع به و آباداني قلمداد گرديده  در فرضي حداقل،ء

به نيابت از دولت ميزبان صورت نمي پذيرد و آباداني  موجب حق تقدمدمي توان،كه اين احيا

و شركت نفتي خارجي حقياين حق تقدمودر حقوق سنتي باشد،  با تواندمي عيني قلمداد

به اين حق عيني، از انجام عمليات مع و از جمله دولت استناد ارض توسط اشخاص ثالث

به عمل آورد . ميزبان ممانعت

مي.36 ميتوان گفت كه اصوالًبنابراين در مقام نتيجه توان مباني حقوقي از لحاظ نظري

و گاز داراي آثار حق عيني  به نحوي تبيين نمود كه حق شركت نفتي خارجي بر منابع نفت را

ح. باشد ميبديهي است تفسير ماهيت اين تواند در تحليل آن در مرحلهق در مرحله اكتشاف

. استخراج نيز راهگشا باشد

 ماهيت حق نفتي خارجي بعد از استخراج)ب

كه گفته شد ماهيت حق شركت نفتي خارجي در خصوص منابع موجود همان.37 گونه

به عنوان يكي از مصاديق در مخازن نفتي در مرحله اكتشاف خود مي لقيت"حق عيني"تواند

به عنوان  و حداقل و بر اين اساس ، كه داراي آثار عمومي حق عيني نيز"تعهد عيني"گردد

.باشد، مورد ادعاي شركت خارجي قرار گيردمي

به.38 و به طريق اولي، مالكيت شركت خارجي نسبت بديهي است بر اساس اين تفسير،

و و گاز استخراجي از چاه در نقطه استخراج مييا نفت در. يابددر محل اندازه گيري تحقق
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كه با مباني حقوق سنتي نيز هماهنگ مي و گاز استخراجي در زمان اين طرز تفكر باشد، نفت

و از ديدگاه عرف به عنوان عين معين قابلميو تعيين دقي گيري داراي تعين عرفي اندازه گردد

به تواند به عذر در اين صورت دولت ميزبان نمي. تملك است و بالنتيجه نامعين بودن موضوع

و بر اين اساس شركت خارجي را از حقوق خود  عذر عدم قابليت تملك آن استناد ورزد

به محض تعين در ديدگاه. محروم نمايد و گاز بنابر اين از لحاظ صرف مباني حقوقي، نفت

منعقده با شركت عيني گرا قابليت تملك را دارد معهذا دولت ميزبان بر اساس شرايط قرارداد 

و نحوه تملك را  به ديدگاه خاص گرا در هر قراردادي خود شرايط و با عنايت نفتي خارجي

1.نمايدتعريف مي

و خواه در مرحله"تعهد عيني"خالصه آنكه خواه در مرحله اكتشاف بر اساس نظريه.39

د و گاز به نفت اراي يك توليد بر اساس نظريه مالكيت بر عين، شركت نفتي خارجي نسبت

به رسميت شناختن اين حق با ماهيت عيني خود مبنائي براي طرح نوع حق عيني مي و باشد

تفكري كه بازتاب آن در آرا داوري. گرددادعاي اولويت در برداشت از اصل محصول مي

ميتجاري بين . باشدتواند مشهود المللي نيز مشهود

به مالكيت در تجارت بين.40 تاملي در آرا صادره از مراجع:لالملتاملي در رويكرد

به سنت گرائي داوري بين المللي مويد آن است كه داوران در خصوص تفسير مفهوم مالكيت

و بر اين باورند حقوق خصوصي مبني بر ضرورت وجود موضوع عيني كمتر توجه مي نمايند

ازكه مالكيت فقط شامل اشيا مادي نبوده تا فقط در صورت سلب حق مالكانه اين  اشيا بتواند

كه. هاي اجراي حقوقي بهره بردضمانت به هر نوع حقي مالكيت در مفهوم اقتصادي خود

گردد مشروط به اينكه داراي ارزش اقتصادي بتواند موضوع انتقال تجاري قرار گيرد اطالق مي

و آزادانه موضوع معامله قرار گيرد   ,.International Fincance V. Iran., in Bishop., Op.it(بوده

p.40.   (.

 (Sapphir international petroleum v. NIOC., inالملليدر يكي از آرا داوري تجاري بين.41
(Bishop., Op.it., p.38.-39. و گاز"داوران بر اين باور هستند كه حتي در،"احتمال كشف نفت

مي عيني،-و مبتني بر معيارهاي عرفي"عيني گرا"ديدگاهي به عنوان ارزش تواند خود

به محكوميت دولت ميزبان و بر اساس اين نظريه، داوران راي اقتصادي مورد تبيين قرار گيرد

كه از آن محروم گرديده است صادر  به نفع شركت نفتي خارجي  براي اين ارزش اقتصادي

. نمايندمي

مث.1 و توسعه حق تقدم خريد نفت وگاز را بر اساس شـرايط ال در قراردادهاي بيع متقابل، براي نفتي خارجي متولي اكتشاف

و گاز با شركت ملي نفت ايران بدست مي ص.م(. آوردقرارداد فروش نفت و مسائل حقوقي آن، .)369موحد، نفت ما
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بحتي در تداوم اين طرز تفكر، داوران بين.42 و به نظريه المللي در دعاوي ديگر ا استناد

كه"شخصي گرا" و با تكيه بر خواست مشترك طرفين در روابط قراردادي، بر اين باور هستند

كه با حسن نيت در مذاكرات تبيين شده است  Mobile(سود مورد توقع شركت نفتي خارجي

oil V.Iran., in Bishop., Op.it., p.39.   (به عنوان بخشي از تعهد دولت ميز بان مورد قبولو يا

بر، مي) (.Kuwait V.Aminoli., in Bishop., Op.it., p.39, 43قرار گرفته است به عنوان حق تواند

و مورد ادعاي وي باشد . منابع نفتي تلقي گردد

در.43 تنكته قابل توجه المللي همانا تكيه بر ارزش اقتصادي به فكر داوران بينروش

و حمايت بين آنالملليعنوان مبناي حق مالي كه متفاوت از ديدگاه. باشدمي از در اين ديدگاه

و حق ديني تقسيم گردد به استحقوق سنتي داخلي  به حق عيني ، حق مالي بيش از آنكه

و بر اين اساس با تكيه بر مباني حقوق عنوان حق داراي ارزش اقتصادي تلقي مي شود

نظر مبناي اين طرز تفكر نيز صرف.ندباشاقتصادي در صدد حمايت از اين ارزش اقتصادي مي

الملل، خود مبتني بر اين تمايل عمل گرائي در حقوق تجارت بين-از نظام فكري نفع گرائي

ميجدي در حقوق تجارت بين كه هدف اصلي از وضع قواعد حمايتي در اين نظام الملل باشد

و روش رد عين مال به باشدفكري همانا جبران خسارت از طريق پرداخت مابه ازا مالي مي

كه امروزه واسطه معضالت اجرائي آن مورد استقبال اين نظام فكري قرار نمي گيرد تا جائي

نه رد عين مال تعيين مي و به ازا  شودقاعده اوليه در جبران خسارت همانا پرداخت ما

)Bishop., Op.Cit., p.35.(.كه صرف قروشي و ابليت تحصيل نتيجه متضمن نظر از سادگي آن

 نفع گرا نيز-بنابراين در اين تفكر عملگرا. باشدحفظ حقوق مالي شركت نفتي خارجي نيز مي

به مفهوم ارزش اقتصادي در مقام شناسائي حقوق شركت نفتي خارجي  همانا با تمسك

ميمي به سهولت منافع مالي آنان را محفوظ 1.دارندگردند واز اين طريق

 نتيجه

در.44 تاملي در قراردادهاي نفتي مويد آن است كه كشورهاي در حال توسعه سعي

و شروط قراردادي مي كه حق مالكيت شركت خارجي بر زمين منطقه تدوين قواعد نمايند

 
وت خارجي در نظريات جديد حقـوق تجـارت بـين ممكن است با اين سوال منطقي مواجه گرديم كه اگر حق شرك.1 الملـل

و گـاز گونه محفوظ مي اينتواندميالمللي منعكس در آرا داوران بين   در قالـب شـروط گردد تالش ايشان براي تملـك نفـت

كه.باشد به چه دليل مي قراردادي ح در پاسخ بايد گفت اتعقـاد قوقي تصريح مالكيت در متن قرارداد، صرف صرفنظر از ارزش

ميقرارداد با شرط  و گاز و به عنوان دارائي براي تواند به عنوان ارزش افزودهمالكيت بر منابع نفت سهام شركت خارجي تلقي

و استفاده قرار گيردو به ويژه در بازار بورس المللي مثبت وي در تعامالت مالي بين . مورد عنايت
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و گاز مخازن محدود گردد به ويژه نفت و كه خود تبلور اعمال حاكميت ملي. عملياتي تالشي

و منابع زيرزميني و امروزه نيز يادگار آن در قراردادهاي نفتي وجود داردبر خاك . بوده

 تواند در فضاي تجاريبديهي است اين طرز تفكر منبعث از حقوق عمومي نمي.45

الملل بر اين اساس قهرا در سير تحولي تجارت بين. المللي بازتاب قابل قبولي داشته باشدبين

در.دكرمنابع زير زميني را انكار هاي خارجي بر توان حقوق مالي شركتنمي كه حتي حقوقي

استفاده از نظريه تعهد عيني در حقوق. باشدديدگاه حقوق خصوصي نيز مباني آن قابل دفاع مي

خصوصي راه كاري است تا ضمن حفظ حق حاكميت ملي بر منابع زيرزميني حقوق شركت 

به رسميت شناخت ت ملي اقتضاي وضع قواعدي به واقع گرچه حاكمي. نفتي خارجي را نيز

تواند در روابط تجاري درخصوص قراردادهاي نفتي را دارد معهذا اين حاكميت سرز ميني نمي

به حقوق مكتسبه شركتبين . هاي خارجي باشدالمللي مخل

ميتامل در آرا داوران بين.46 به المللي نيز كه آنان نيز بيش از آنكه تواند مويد آن باشد

م الكيت بر عين در حقوق خصوصي تكيه ورزند حتي از نظريه تعهد عيني نيز مباني سنتي حق

به عنوان حق داراي ارزش  كه حق شركت نفتي خارجي را به آن دارند و گرايش فراتر رفته

و از اين طريق در مقام حفظ حقوق مكتسبه آنان بر  اقتصادي مستقل مورد حمايت قرار دهند

.آيند

شكل.47 تا قراردادهاي نفتي صرفاًخالصه آنكه اگر تدوين  براي رفع اين نگراني بوده

و به حق مالكيت بر منابع زيرزميني موضوع قرارداد در يد شركت نفتي خارجي قرار نگيرد

ميعنوان چهره به نظر به نظريات جاري در حقوق اي از حاكميت محفوظ بماند، رسد با توجه

و به ويژه نظريات جاري در حقوق تجارت بي به مقصودنسنتي  الملل، اين راه كار كافي

و در صورت بروز اختالف در مراجع تجاري بيننمي المللي اين حق مالي، قطع نظر از باشد

شدشكل قرارداد، توسط داوران بين به رسميت شناخته خواهد . المللي
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