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  چكيده

و مالكيت بر اين منابع است  برخوردار يا ژهيومنابع نفت و گاز در هر اقتصادي از جايگاه       
 يالملل نيب نفتي داخلي و يها شركت دولت ميزبان و زيبرانگ بحثهمواره  از موضوعات مهم و 

 با اين مهم همراه بوده  ملي هموارهيها جنبشتاريخ تحول قراردادهاي نفتي و . شود يمشمرده 
 ،اين امر. است كه مالكيت بر منابع زيرزميني نفت و گاز در يد مبسوط دولت ميزبان باقي بماند

تاريخي استعمار توسط نظام پيشينة  با وجود ، در حال توسعهزِيخ نفت در كشورهاي ژهيو به
اله و در پاسخ به اين در اين مق رو، نيااز . است از حساسيت بسزايي برخوردار ،يدار هيسرما

با روش   كدام بخش است؟ از آنِ،پرسش كه مالكيت نفت و گاز در ايران و كشورهاي نفتا
 مختلف مالكيتي تحت دو عنوان مالكيت عمومي و دولتي و يها فرض تحليلي، - توصيفي

فقهي در خصوص مالكيت بررسي چهارگانة نظرات مالكيت خصوصي و با در نظر گرفتن 
 به عنوان ، مكزيك و ايران، كاناداآمريكا، نظام مالكيت كشورهاي ، نهايت و درشود يم

 حكايت از آن دارد كه ،به دست آمده اين دو نظام مالكيتي تبيين شده است كه نتايج ةزيرشاخ
قضايي، مالكيت در آمريكا و كانادا از  يآرابه دليل اشكاالت مالكيت خصوصي و براساس 

 هرچند كه حق مكتسب مالكان ؛الكيت عمومي تحول داشته استاواخر قرن نوزدهم به سمت م
  .  خصوصي قبل از آن محترم شمرده شده است

  واژگان كليدي
  .مالكيت، معادن، نفت و گاز نفتا، ةايران، كشورهاي حوز     

                                                            
 نويسندة مسئول                                                                       ir.ac.ut@mousazadeh.e : Email 
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  مقدمه 
 مندنفت به عنوان ثروتي عظيم كه در اعماق زمين و درياها قرار دارد و استخراج آن نياز

 آن را تابع رژيم حقوقي توان ينماست كه  يدينوپداز مسائل  ،است فراوان يگذار هيسرما
 سيال است كه در طول هزاران سال مهاجرت كرده و يا مادهنفت . سنتي حاكم بر اموال دانست

 مثل زلزله يا شكستگي ،اين زنداني در اثر تغييرات زمين. در جايي حبس شده استسرانجام 
همچنين دخالت انسان و برداشت از اين . ديگر منتقل شود ةنقط به يا نقطهاز  تواند يم ،ها هيال

 اين از.  مجاور به سمت محل استخراج گردديها مكاننفت از انتقال  باعث  استممكن ،منابع
مالكيت خصوصي بر منابع نفتي به  ها آنگاهي در و كانادا كه مريكا آبه جز كشورهاي  رو،

 عمومي است يها ثروت اموال و ءر ساير كشورها منابع نفتي جزرسميت شناخته شده است، د
 نيتر مهمنفت و گاز به عنوان يكي از . مالكيت خصوصي خارج است ةحيطاز  ،يكل طور بهو 

 تا به امروز فراز ، سال پيش در پنسيلوانياي آمريكا150 از تاريخ كشف آن در ، انرژييها حامل
 يكاال به ،االي معمولي اقتصادي در كمترين زمان ممكناين ك. و فرودهاي بسياري داشته است

سياسي  ةجنب ،انرژيمين أت آن در صنعت و ليبد يبآثار ي تبديل شد و به دليل مندرزشامهم و 
در در باب مالكيت نفت و گاز  و نظرات مختلفي ها دگاهيد ،اما فارغ از اين مباحث. نيز يافت

  . كشورهاي مختلف مطرح شده است
 منابع نفتي كه در كشورهاي مكزيك و جمهوري  برمالكيت عمومي نخست ،قالهدر اين م
 سپس نظام مالكيت خصوصي كه در كشورهاي ؛خواهد شد بررسي ، حاكم استاسالمي ايران

 به بررسي فقه شيعه و ،در ضمن قسمت اول  وشود يم بررسي ،آمريكا و كانادا حاكم است
  .شود يم فقه پرداخته  ايران ازيحقوقنظام ثيرپذيري أتميزان 
  

   مالكيت عمومي يا دولتي منابع نفتي .1
 ملي است و در مالكيت عمومي يا دولتي ، كشورهاي دنياة به همكينزد شتريبدر منابع نفت 
 يها دولت متعلق به يها نيزم بزرگي از منابع نفت در يها بخشنيز مريكا آ حتي در ؛قرار دارد

مالكيت عمومي و . منابع دريايي نيز متعلق به دولت است يتماممحلي و فدرال قرار دارند و 
 بلكه ، نه تنها ناظر بر منابع موجود در مرزهاي خشكي يك كشور است،منابع نفتي دولتي بر

انحصاري اقتصادي نيز  ةمنطقاين مالكيت به منابع موجود در فراساحل تا فالت قاره و 
  .ابدي يمگسترش 
. شوند يم، به دو گروه تقسيم رنديپذ ينم منابع نفت را  كه مالكيت خصوصي درييها نظام

انروا يا م حاكم، پادشاه، فر كشورهايي هستند كه به طور سنتي اين منابع را از آنِ،گروه اول
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 دولت به عنوان ، در اين كشورها.1دانند يم و امروزه آن را متعلق به دولت دانستند يمامپراتور 
 از آن را به موجب يبردار بهرهيا حق  كندبه افراد ديگر واگذار  منابع مزبور را تواند يممالك 

 كشورهايي هستند كه منابع نفت را ،گروه دوم. دبدهپروانه، امتيازنامه يا قرارداد به ديگران 
در . 2دانند يممتعلق به ملت دانسته و مالكيت خصوصي يا دولتي را نسبت به نفت درجا منتفي 

 و منابع نفت پس از كند يم از اين منابع را مشخص يبردار هرهب دولت شرايط ،ها نظاماين 
 ساًأر توانند ينم افراد ،در هر دو دسته از اين كشورها. به ملكيت افراد درخواهد آمد برداشت

افت مجوز دري شيپاز  بايد حتماً كار نيا يبرا از منابع نفت اقدام كنند و يبردار بهرهنسبت به 
  .)20: 1390 اصغريان،( بگيرند

در .  در مكزيك تكليف مالكيت منابع نفتي در قانون اساسي اين كشور مشخص شده است
 سرحدات نيب محصور يها آب ،ها نيزم تيمالك: ده استآمون اساسي مكزيك ن قا27اصل 
 حق انتقال سلطه و كه اوستهم  ، بودهكشوردر اصل و ابتدا متعلق به ملت و  ، و معادنكشور
 شكل نيبد كه خواهد داشت يحقوق يها تيشخص و ها دسته ايه افراد  را بها آن بر تملك
 در ،در واقع .)Mexico's constitution Act 1917( 3 دامن زده خواهد شديخصوص يها تيمالك

 خواهد بود كه البته اين 4اين اصل مشخص شده است كه مالكيت معادن متعلق به عموم ملت
 را جهت شكل دادن مالكيت خصوصي به افراد حق را به ملت داده است تا اين مالكيت

  : اين اصل نيز آورده شده است ةماادالبته در . كندحقوقي اعطا 
 و ريجزا يآب ريز يسكوهاقاره و  ةپهن از يعيطب منابع يتمام بر ميمستق حق تسلط زينو «
 زين و نمك ، ارزشمنديها سنگ يعني ،ينيرزميز و نيزم يها هيالها و   و تودهها يمعدن يةكل

آن  ،ها صخره يةتجز محصوالت حاصله از زين و اهايدر يها آب قيطر از متشكله يها نهينمك
 يحت ،مواد يةكل يآل و يمعدن يها هيال زين باشد و يخاك ريز منابع يريكارگ به ازمندين كههنگام 

 ندروژيه يكربورها يتمامنفت و  ، جامديمعدن يها سوخت زين و ييايميش يكودها ةمرحلتا 
 طبق آنچه حقوق ،يمل نيسرزم نيب محصور ييفضا ريز شكل يگاز و عيمامنسجم و جامد و 

  . » و ملت استدولت، كشور ةبرعهد ، استكرده نييتع و متذكر مشخص و الملل نيب
 كه يهنگام:  از منابع نيز در قانون اساسي مكزيك اشاره شده است كهيبردار بهره مورددر 
 يعني ، تا گازديكيل ،ديسول دروژنيه يكربورها باشند از نفت و  فوق عبارتريذخامنابع و 

 امكان گريد ،ويواكتيراد يها يمعدن گريد اي و شكل يگاز و عيما جامد و يدروكربورهايه

                                                            
1. Domanial law system 
2. Regalian law system 
3. Article 27: Ownership of the lands and water whithin the boundaries of the national 
terriotory is vested originally in the nation ,which has had, and has the right of transmit title 
thereof private person thereby constituting private property. 
4. nation 
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 يمجر ، اگر اعطا هم شوديحت زين و شود يم ساقط ريغ به يور بهره مجوز و قرارداد ياعطا
در  ، و منابع فوقها فرآورده از يريگ بهرهقادر به  كه است مملكت ملت و نيانخواهد بود و 

 و عيتوز، ليتبد، تيهدا ،ميتعممراتب  زينو . ارچوب قانون و مقررات مربوطه خواهد بودهچ
 خواهد كشور انحصارات ءجز ، مصرف خواهد شديعموم منافع تين به كه برق يانرژ نيتأم
 يخصوص و يقيحق يها تيشخصاد و  آح، هرگونه مجوز به افرادياعطا ،نهيزم نيادر . بود

 و مقاصد اتين به شيخو ة خطيعيطب از اموال و منابع كه و ملت است كشورمجاز نبوده و 
  .مند خواهد شد فوق بهره ةمطروح

  از معادن برداشتيبردار بهره از قانون اساسي مكزيك در باب مالكيت و توان يمآنچه 
 از منابع و معادن را به يبردار بهره مالكيت و  حق،كشور نيا اين است كه قانون اساسي ،كرد

 ةنقطملي شدن صنعت نفت .  استكرده اعطا ، به نمايندگي از ملت،ملت و كشور و يا دولت
 از منابع يبردار بهره در اعطاي امتياز ها دولتعطفي در بحث مالكيت منابع نفتي و اختيارات 

ن و هم در كشور مكزيك به وقوع پيوسته  هم در كشور ايراكه يرخداد ؛رود يم شمار بهنفتي 
 اما نفت در اين ، در مكزيك حفر شد1869ين چاه اكتشافي نفت در سال نخستگرچه . است

آغاز  1901صورت تجاري در مكزيك از سال ه توليد نفت ب. دشكشور تا قرن بيستم كشف ن
ل مركزي خليج ايبانو در حوالي سواح -  نفتي پانچويها دانيم با كشف 1910شد و در سال 

 اكتشافات ،پس از آن.  نفتي مكزيك مشخص گرديدانداز چشم ،1مكزيك در شهر توكس پان
 ناهماهنگ سوداگران يها تالش خارجي در مكزيك جايگزين يها شركتتوسط  مند نظام

 صنعت نفت را در اين كشور ملي اعالم كرد 1938رئيس جمهور مكزيك در سال  .داخلي شد
 اصلي يها فرآوردهتوليد و فروش  و توزيع نفت و گاز، پااليش، دتولي، و حق اكتشاف
  .)lowe, 2014: 5( كردصورت انحصاري به دولت اين كشور واگذار ه پتروشيمي را ب

 يا تازه ةدور آغاز ، صنعت نفت ملي اعالم شد و اين امر1329 اسفند 29در ايران نيز در 
 بر طرز اجراي اصل ملي شدن ريدا قانوني  طرح4 ةماد به موجب .در مالكيت منابع نفت بود

مد نفت و محصوالت نفتي حق مسلم ملت ايران آدر يتمام ،صنعت نفت در سراسر كشور
، جهينت و در  و خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس1933ملي شدن موجب لغو امتياز . است

  .  نظام مالكيت منابع نفتي شديدگرگون
 قابل تبيين است كه در سال گونه نيامالكيت منابع معدني  وضعيت ،در نظام حقوقي ايران

 نيااز .  برطرف شديمعدن منابع تيمالك نةيزم در يقانون  خأل، با تصويب قانون مدني1307
در حقوق ايران نيز مالكيت خصوصي بر معادن است اما در  در مورد معادن هياول حكم رو،

                                                            
1. Tuxpan 
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د و در ادامه مورد بررسي قرار خواهند شب  تصويرفته رفتهايران به دليل قواعد خاصي كه 
  .شود ينم گفت مالكيت منابع نفت و گاز مشمول قواعد حقوق خصوصي توان يم ،گرفت

 در قانون معادن مورد يتر روشن مالكيت خصوصي بر معادن به نحو ،1317در سال 
 طبقه سه به يمعدن  منابع،1331 سال در معادن قانون يبازنگر شناسايي قرار گرفت؛ اما در

  .متعلق به دولت شناخته شد )ويواكتيراد و ينفت منابع( سوم ةطبق و معادن شدند ميتقس
به . شد شناخته تيرسم به رانيا ينفت منابع بر يعموم تيمالك، 1353سرانجام در سال 

منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق ، 1353 قانون نفت 3 ة ماد1موجب بند 
 و يبردار بهره اكتشاف، توسعه، توليد، ة در زمينكشور ايران نسبت به منابع نفتي مالكيت ملت

 شركت ملي نفت ايران است كه ة برعهدپخش نفت در سرتاسر كشور و فالت قاره منحصراً
 ياسالم انقالب.  و پيمانكاران خود در آن باره اقدام خواهند كردها يندگينماوسيلة يا به  ساًأر
قانون . گردد حاكم يمعدن منابع تيمالك بر ياسالم نگرش كه عث گرديد با1357سال  در

 انفال ،45براساس اصل .  رسيدياساسخبرگان قانون  به تصويب مجلس 1358در سال اساسي 
در اختيار حكومت ...  موات يا رهاشده، معادن، درياها ويها نيزم از قبيل ، عمومييها ثروتو 

 معادن ،44همچنين براساس اصل . كندمه نسبت به آن عمل اسالمي است تا بر طبق مصالح عا
،  معادن بزرگ،براساس اين اصل. بزرگ به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است

 و ستيناموال عمومي است و دولت مالك اين مخازن شمار عادن نفت و گاز در م ژهيو به
 زين مجلس 1366قانون نفت مصوب  2 مادة در.  در اختيار دولت خواهد بودها آن ة ادارصرفاً

 قـانون  45 است و طبق اصل يعموم يها ثروتمنابع نفت كشور جزء انفال و : آمده است
 و ها ييدارا ،زاتيتجه ،ساتيتأس ةيكل و است ياسالم حكومت ارياختدر  ياساس
 تابعه به عمل يها شركت كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و ييها يگذار هيسرما
اعمال حق .  بودخواهد ياسالم حكومت ارياخت و در رانيا آمد، متعلق به ملت خواهد اي آمده
 است كه ياسالم متعلق به حكومت ينفت ساتيتأس نسبت به منابع و تيمالك و تيحاكم

 اصول و طبق بركه است  قانون به عهدة وزارت نفت نيا مصرح اراتياخت و مقررات براساس
  .دينماعمل  كشور يكل يها برنامه

 داللت بر اين دارد كه معادن در اختيار حكومت اسالمي است اما معلوم ،45اصل  ظاهر
يك حق اداره مطابق با تنها نيست كه اين اختيار از صنف اختيارات حكومت در انفال است يا 

  : در اين باب چند فرض مطرح است. است مالكيت عمومي ةنظري
 زيرا در حقوق اسالمي بر ؛ از مصاديق انفال است عمومييها ثروت ،كه نيانخست فرض 

در اين  گذار قانون، ديگرسخن به .  عمومي شده استيها ثروت اطالق ،العنوه مفتوحاراضي 
است  يگفتن .تعيين مالكيت انفال بوده و مصاديق مذكور از تماثيل انفال است يدرپاصل فقط 
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در . بوده استكيد أتانفال با هدف  در كنار » عمومييها ثروت« ذكر عنوان ،در اين فرض
دچار اشكال  44 با ظاهر اصل 45 اين طرز تفسير اصل اوالً،: كهگفت تحليل اين فرض بايد 

 در مقام 45اصل برشمرد؛ ثالثاً،  را از انفال 45برخي از مصاديق اصل  توان ينم ،اًيثان ؛است
انفال و  تابوده است آن بر  صرفاًتعيين نوع مالكيت مصاديق ذكرشده نبوده و اين اصل 

  .  عمومي را در اختيار دولت قرار دهد و ذكر مصاديق مزبور از باب تمثيل بوده استيها ثروت
 بايد ،كدام صنف است  ازگفته شيپ  مصاديقكه نيا صيتشخ يبرا كه است نيا گريدفرض 

 يها مالكدنبال براساس نظر اخير بايد براي تعيين مالكيت به  . ديگر استفاده كرديها مالكاز 
 و قوانين 44 اصل ،كند يم كه در اين بحث به ما كمك ييها مالكاز جمله  .ديگر رفت

 معادن بزرگ به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت ،44براساس اصل . موضوعه است
 اموال عمومي است و شمارمعادن نفت و گاز در  ژهيو به،  معادن بزرگ، اين اصلبرابر. است

 .)4 :1394، زاده نيام( در اختيار دولت خواهد بود ها آن اداره  و صرفاًستين اين مخازن دولت مالك
 زيرا ؛كند يم اين فرض را تقويت ، مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسيدقت در

 آن بود كه موارد مذكور در اين اصل ،شد يم قانون اساسي وارد 45يكي از ايراداتي كه بر اصل 
 كه مصاديقي كنند يماستدالل  نيچنشهيد بهشتي در پاسخ به اين ايراد . ل نيستهمه از انفا

 عمومي تلقي خواهد يها ثروت تحت عنوان ، كه از انفال نيستالمالك مجهولهمچون اموال 
 . عمومي استفاده شده استيها ثروتاين اصل از عنوان انفال و  آغازشد و به همين خاطر در 

 كه ديآ يبرم 44 متصرف اموال را مشخص كرده است و از اصل  تكليف صرفا45ً اصل ،پس
 اين ،دوباره در اينجا مطرح شودممكن است ايراداتي كه . معادن بزرگ از اموال عمومي است

 عمومي يها ثروت منابع نفتي را به عنوان انفال و ،1366 قانون نفت 2 ةماداست كه نخست در 
 اين موارد كه ظهور در مالكيت دولت و انفال بودن رسد يمبه نظر  رو، نيااز . تلقي كرده است
 زيرا در مالكيت عمومي اموال عمومي در ؛ با مالكيت عمومي متفاوت باشد،منابع نفتي است

 ،چهارم و پنجم توسعه ةبرنامحال آنكه قانون .  حق اداره دارداختيار دولت است و دولت صرفاً
   .از مالكيت دولت سخن به ميان آورده است

 از عبارت ،1366 قانون نفت 2 ةماددر  گذار قانونبايد گفت كه باال در پاسخ به ايرادات 
 بلكه ، نه تنها ايرادي بر فرض نيست،2 ةماد ، به عبارتي. استفاده كرده است»مالكيت عمومي«
 زيرا براساس نظر ؛فقهي آن است ةنيشيپثير أت تحت 2 ةماد ،بر آن  افزون.هستآن نيز يد ؤم

رو،  اين از.  در زمان غيبت بر تمام مسلمانان مباح است، انفال اگرچه ملك امام است،مشهور
 حكم مالكيت عمومي را به ،با توسل به احكام ثانويه و به منظور مصلحت نظام گذار قانون

در زمان غيبت از انفال منظور كنترل و مديريت اموال در عصر كنوني وضع كرده است كه 
 ،ديگر اينكه. حكم مالكيت عمومي را وضع كردندنسبت به آن،  جهينتر  و دمباحات عامه است
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  سخن به.فقيه است باشد يول بايد در دست حاكم اسالمي كه همان ،اگر اين اموال از انفال بود
 در حالي كه تنظيم امور معادن از طريق ؛ مستلزم اذن ايشان بودها آن از يبردار بهره، ديگر

 گرچه در قوانين مختلف از عنوان انفال رسد يم به نظر ،بنابراين. دشو يممجلس شورا انجام 
و در بودند  آگاه خود به مباح بودن انفال در زمان غيبت ،شارحان قانون، اما استفاده شده است

بر  راه را ، به منظور حفظ مصلحت نظام، عمومييها ثروتبا مطرح كردن اموال و ، جهينت
  . )100: 1392 دهكردي،(استفاده بستند ءسو

 نظام كه گفت توان يم ،1366 و 1353نفت  قانون و ياساس قانون 45 اصل مفاد به توجه با
در تقويت . است داشته تداوم تاكنون زين ياسالمانقالب  از  بعد،نفتي منابع بر يعموم تيمالك

 حكمي  قانون اساس44در اصل  گذار قانون كه گونه همان اوالً، :كه گفت توان يماين برداشت 
 در ظهور ،»در اختيار« اسالمي است و عبارت حكومت ارياخت در ينفت منابع  است،كرده
 ديگري است به متعلق ينفتمنابع  تيمالكامر است كه  نيا نشانة ،برعكس بلكه ندارد، تيمالك

 يقانون متون در انفال واژة  با» عمومييها ثروت« همراه شدن عبارت ،ثانياً؛ )172: 1393 شيروي،(
: 1397، بهمئي( است رانيا در ينفت منابع تيمالك بودن يعموم بر يمحكم نةيقر و اماره ،گفته شيپ

14( . 

 و اعمال شده انيب يعموم يها ثروت جزء انفال و ينفت نيز منابع 1391در قانون نفت سال 
  نفتوزارت عهدة بر ياسالم از حكومت يندگينما بر منابع مذكور به تيحاكم و تيمالكحق 

 3 مادة براساس ينفتنظارت بر منابع  أتيه ،تيحاكم اعمال حق نيا نظارت بر يبرااست و 
  . خواهد شدليتشك قانون نيا

دولت ، اًيثان؛  مخازن نفت و گاز از اموال عمومي استاوالً،: حقوقي ايرانم نظادر  ،نيبنابرا
 اين ة متصدي ادارصرفاً) توزارت نف( دولت ؛ ثالثاً، حق مالكيتي بر اين اموال نداردگونه چيه

 .ستيناين اموال قابل تملك خصوصي ؛ رابعاً، اموال است

 در كشور ايران و مكزيك هر دو نظام رسد يم به نظر ،كه مالحظه شدچنان هم، پس
مالكيت عمومي بر منابع نفت و گاز حاكم است و مالكيت دولتي وجود ندارد و دولت از طرف 

 مشترك ملي كردن ة سابقبه امري كه شايد بتوان گفت ؛كند يمره اين اموال را ادا صرفاًمردم 
  .گردد يبازمصنعت نفت و گاز در هر دو كشور 

 ،در اين باره.  وجود داردنظر اختالفدر خصوص معادن و شمول آن بر انفال در فقه نيز 
نظام رژيم مالكيتي معادن نفت و گاز در فقه اسالمي در ضمن . فقهي وجود دارد ديدگاهچهار 

 محل از حيث را معادن ،مسلمان هانيفق. است معادن مورد بحث قرار گرفته تيمالك يفقه
 انجامبدان  دستيابي ةالزم كه نياو نيز از حيث ) نآاعماق زمين يا سطح ( آن وقوع
 نظام و ميتقس هيباطن و هيظاهر معادن فعل انساني است يا خير، به يريكارگ به و يگذار هيسرما
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 در ، كليطور به. اند دهكرقسم را در ابواب مربوطه بيان  برداري متناسب با هر بهرهمالكيتي و 
  :دارددر مورد مالكيت معادن چهار قول وجود  مسلمانفقيهان ميان 
  ؛قول به اشتراكات عامه بودن مطلق معادن) 1
  ؛ مطلق معادنبودن قول به انفال) 2
ل مشتركات عامه بر معادن ظاهري و قول به تفكيك معادن به ظاهري و باطني و شمو) 3

  ؛ باطنيمعادن برشمول انفال 
  .)71: 1395 مرادي،؛ 83: 1395 ،زاده يموس( قول به تبعيت معادن از مالكيت عرصه) 4

 معدن  كهجواهر صاحباز جمله شيخ طوسي و  . عامه استنهايقول اول، نظر اجماعي فق
برداري از   در بهرهمسلمانان، ها آنيجه به باور در نت و اند دانسته عامه مشتركاتجزء را مطلقاً 

 خودحاجت اندازة  حق انحصاري ندارد و هركس به كس چيه ، برابر و مشترك دارندحق  ،آن
قول  .)129 و 103: 1367 نجفي،( ندارد را آن اقطاع حق زين حاكم را دارد و ها آن برداشت از حق
 شمار خاصه به نهاي فقمشهور نظركيك نيز قول به تف. است خاصه نهاي نظر برخي از فق،دوم
عامه و خاصه به  نهايفقاقليتي از  ةنظري قول چهارم نيز سرانجام و )49: 1380 ،جوادي آملي( آيد مي

  .آيد مي شمار
تا حدي از مباحث در ايران، نظام حقوقي حاكم بر منابع نفتي كه  شود يممالحظه  بنابراين،

 يا مسئلهاق كامل ندارد و به دليل اينكه مالكيت نفت و گاز اما با آن انطب. ثر استأفقهي مت
همين امر باعث .  آن را تابع احكام فقهي راجع به معادن باطني قرار دادتوان ينم ،است نوپديد

آيا معادن نفت «: كند كهال ؤس جمهوري اسالمي ايران گذار انيبنشد كه دبير شوراي نگهبان از 
؟ و در شود يمه مالكيت خاص است يا از انفال محسوب به تبع ارض يا احياي مربوط ب
 رهبر فقيد انقالب » جهت استخراج معدن جايز است؟ها نيزمصورت عدم تبعيت، تصرف در 

اصل مسئله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به امالك شخصي تا «: فرمودند كه پاسخدر 
منزل يا زمين شخصي و يا  ةحدودم اگر كسي در خارج از ، مثالً؛حدود احتياجات عرفي است

 عبور كند و يا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين و ها آنوقفي كانالي زده و از زيرزمين 
يا اگر كسي باالتر از مقدار متعارف بنايي ايجاد و يا رفت و   ادعايي بنمايند وتوانند ينممتوليان 

و باالخره تبعيت زمين . ري از او را ندارند از مالكان و يا متوليان حق جلوگيكي چيهآمد نمايد، 
 . دخالتي در تعيين مقدار عرفي نداردگونه چيهشخصي به مقدار عرفي است و آالت جديده 

از حق عرفي  ولي تبعيت كشور مقدار بسيار زياد است، و دولت حق دارد تا از تصرف بيش
ه خارج از حدود عرفي  نفت و گاز و معادني ك،بنابراين. شخص يا اشخاص جلوگيري نمايد

و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود . باشد ينم تابع امالك ،امالك شخصي است
متعلق به   اين معادن چون ملي است و- استتيواقع يبكه فرض - امالك شخصي است 
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، از تبعيت امالك شخصيه گردند يم حال و آينده است كه در طول زمان موجود يها ملت
 را استخراج كند ولي بايد قيمت امالك اشخاص و ها آن تواند يمت و دولت اسالمي خارج اس

معادن در قيمت يا اجاره بپردازد،  ةمحاسب بدون ها نيزم را مانند ساير شده تصرفزمين  ةاجاريا 
  .)403-  402: 1364 امام خميني،(» ري نمايدجلوگي  از اين امرتواند ينمو مالك 
 بر زيخ نفت حق حاكميت كشورهاي ،1803 ةيز به موجب قطعنام نيالملل نيب ةعرصدر 

: اعالم گرديدو  شناخته متيرسبه ، »يعيطب بر منابع يميدا تيحاكماصل «منابع نفتي با عنوان 
 خود مخالف روح و يعيطب به ثروت و منابع تيحاكم نسبت به ها ملت حقوق مردم و نقض«

 و حفظ صلح صدمه يالملل نيب يها يرهمكااصول منشور ملل متحد است و به توسعة 
 .ديرس و به بلوغ افتي تكامل  نيزيالملل نيب يداور يآرادر با گذشت زمان، اين امر . »زند يم

ازجمله  خود، يعيطب بر منابع ها دولت تيحاكم ديتأك زين يالملل نيبدر نظر دادرسان و قضات 
 .)2: 1397 بهمئي،( شود يم دهيدنفت و گاز 

  
  خصوصي منابع نفتي مالكيت  .2

 منابع نفتي تحت نظام حقوق اموال قرار ،و كانادامريكا آمثل  يشمار انگشتدر كشورهاي 
 كه در يا قاعدهبه موجب . گرفته، تابع مالكيت زميني است كه نفت در آن كشف شده است

 مالك عمودي آن از آسمان هفتم ، به طور سنتي وجود داشته است، مالك زمينال كامنحقوق 
 زير آن هم خواهد يها هيال مالك معادن مدفون در ،مالك زميندر نتيجه تا قعر زمين بوده و 

 مالك زميني باشد، مالك معادن مدفون در ، اعم از خصوصي يا دولتي،حال اگر شخصي. بود
اي محاذي آن تا آسمان زمين متعلق به هركس باشد، فض: كند يماين نظريه بيان . آن خواهد بود

مزبور در مورد ميادين نفت و گاز  ةقاعداعمال . )Belinn, 1986: 31( و زير زمين به او تعلق دارد
 كه اين امر شود يماز مكاني به مكان ديگر منتقل است و زيرا نفت سيال ؛  شدرو روبهمشكل با 
ر نسبت به منابع نفت باعث مزبو ةقاعداعمال . بينجامد به طرح ادعاي امالك مجاور تواند يم

از ادعاهاي بيم . عمل محدود گردددر  ها هيهمساادعاهاي  بيماز استخراج از اين منابع شد كه 
 باعث شد ،ديگر سويميادين نفت براي منافع عمومي از  ةتوسع و نياز به سو كيهمسايگان از 

 گري تعديل گرددمالكيت مطلق صاحب زمين نسبت به منابع نفت و گاز از طريق قواعد دي
  .)153- 151: 1393 شيروي،(

: دارد يم قانون مدني بيان 38 ةماد. همانند اين حكم در قانون مدني ايران نيز وجود دارد
مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا باال رود و همچنين است «

 مگر آنچه ،دارد راز گرفتنف تصرف در هوا و گونه همه بالجمله مالك حق ؛نسبت به زير زمين
معادني كه در زمين واقع «:  مقرر شده است161 ةمادهمچنين در . »قانون استثنا كرده است
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 در حقوق ايران نيز حكم ،شود يمديده پس همانطور كه . » ملك صاحب زمين است،شود يم
 مورد نفت دراز آنجا كه حاكم است اما مريكا آاوليه در مورد معادن همان است كه در حقوق 

 ولي اگر قواعد ،گردد ينم مشمول قواعد حقوق خصوصي ،قواعد خاص داريمدر ايران و گاز 
همچنين مالكيت  .)12: 1393صفري، (خواهد شد حقوق خصوصي حاكم   قواعد،خاص نسخ شود

.  مورد شناسايي قرار گرفته است1317 در قانون معادن يتر روشنخصوصي بر معادن به نحو 
 متعلق به صاحب ،معدن در ملك هر كسي واقع شده باشد«: كند يمقانون مقرر  اين 2 ةماد

 حق استخراج معادن نفت ، اين قانون3 ةماد است كه به موجب گفتني البته .»ملك است
مالكيت نه است،  مالكيت دولتي ، مالكيت مقرر در اين قانون، بنابراين.منحصر به دولت است
  .خصوصي يا عمومي

 كه در شود يم نيز استنباط شاه نيمظفرالد و شاه نيناصرالد اعطايي در زمان يها ازنامهيامتاز 
و  صاحب يب يها نيزممعادني كه در ، اما ايران مالكيت خصوصي بر معادن وجود داشته است

  يا بهساًأ و همچنين منابع نفت در اختيار دولت قرار داشته كه پادشاه راند داشتهموات قرار 
 ةامتيازناميازدهم  بند.  استكرده يم وتصرف دخلن آف دولت شاهنشاهي در نمايندگي از طر

 به اصحاب اين ،حاضره ةقرارنامايران به حكم امتيازنامه و  ةيعلّدولت «: دارد يمرويترز مقرر 
 كه در طول مدت اين امتياز در تمام دهد يمامتياز حق مخصوص و امتياز انحصاري و قطعي 

و غيره را و هر معدن ديگر كه رول تپ و آهن و مس و سرب و سنگ لزغاممالك ايران معادن 
 به غير از آن معادن كه ملك مردم است و ؛ايشان مناسب بدانند كار كنند و از آن تمتع بردارند

  .)6-5: 1394، زاده نيام(» كنند يمكار ن آ در ها آنصاحبان 
ظام حقوق اموال قرار گرفته،  منابع نفتي تحت ن،و كاناداآمريكا مثل اندكي در كشورهاي 

مالكيت منابع معدني در اولية مبناي . تابع مالكيت زميني است كه نفت در آن كشف شده است
 ،يمعدن مادة نيا تيماه بودن اليس. مالكيت خصوصي استوار استنظرية  بر ال كامننظام 
از اين رو، . رديگ رقرا توجه مورد شتريب يخصوص تيمالك ةينظر ييناكارا شد تا باعث رفته رفته
 بدون مال عنوان به ينيرزميز منابع كه شد شنهاديپ ،ينفت مواد بودن اليس چالش  رفعيبرا

 تصرف اقدام به بار نياول يبرا كه رديگ قرار يشخص ارياخت در آن تيمالك و شود مالك شناخته

 تيمالك قح يدارا نيزم مالك تصرف، قاعدة طبق  بر.1)تصرف يا حيازت ةقاعد( كند يم آن
 اگر يحت  ؛كند يم استخراج خود نيزم در حفرشده يها چاه از كه است يگازو  نفت به نسبت

 است آمده دست به مجاور نيزم از ياستخراج گاز و نفت از يبخش كهد شو مشخص
)Hardwicke, 1935: 391-393( .بار نياول يبرا كايآمر در ينفت يدعاو در قاعده نيا ،يزمان نظر از 

 يعالتوسط دادگاه  Westmoreland & Cambria Natural Gas Company v. De Wittندةپرودر 
                                                            

1. Rule of Capture 



  
 225    بررسي تطبيقي مالكيت معادن نفت و گاز در ايران و كشورهاي حوزة نفتا                                 

در اين نظريه . )Thornton, 1890:93( گرفت قرار استناد مورد 1889سال  در ايلوانيپنس التيا
بعدها در نظام  .الهام گرفت، »حق است ةريش ،تصرف نخست«معروف  ةجمل از ،مريكاآحقوق 

تصرف به وجود  ةقاعد ،قضايي در اين مورد ة رويةتوسعو  گسترشبا مريكا آحقوقي عرفي 
بسيار مورد استناد قرار گرفته و بخشي از حقوق مريكا آدر نظام حقوقي  ژهيو به ،اين قاعده .آمد

  .)80: 1394 ،نسب يمداح( دهد يمتشكيل را مالكيت در تعداد زيادي از اياالت اين كشور 
 ةمتحدتصرف در اياالت  ةقاعدموجب گسترش و استناد  عواملي كه نيتر ياصليكي از 

البته اين قاعده . است 1مالكيت مطلق ةنظرينقش تعديلي اين قاعده نسبت به  شده است،مريكا آ
د و نيز مزاحمتي براي ينجامملك غير ن ةغاصبانتا حدي معتبر بود كه اين حيازت به تصرف 

 به تواند يماين قاعده .  ايجاد نكند، نفت از جمله استخراج و حيازت،تصرفات امالك مجاور
 درجايي  مالك نفت، مالك زمين،اول ةنظري؛ در بينجامددو نظريه در خصوص مالكيت نفت 

 حق انحصاري دارد كه آن نفت را از  بلكه صرفاً،استبرداشت نيست كه از زمين وي قابل 
 و تا زماني كه شود يم تملك پس از حيازت حاصل ،طبق اين نظريه. طريق حيازت تملك كند

. ولي حق انحصاري براي حيازت وجود دارد، مالكيت بر نفت وجود ندارد حيازت انجام نشده،
 مالك نفت ، و مالك زمينشود ينم درجا حيازت باعث نفي مالكيت نفت ةقاعد ،دوم ةنظريدر 

تقل به ملك مجاور من در مخزن زير ملك خود نيز هست، ولي اگر اين نفت حركت كرده و
  . )S. low, 2002: 10( شود يم زايل شده منتقلمالكيت نسبت به نفت  شود،
 كايآمر  درينفت منابع از يبردار بهره و اكتشاف يبرا تصرف  اعمال قاعدة،زمان گذشت با

 هدر ، و در نتيجهكايآمر در اشخاصميان  ناسالم رقابت زيرا باعث ؛دش رو روبه يجد انتقاد با
به وضع مريكا آ يها التيا برخي ،از اين رو .ديگرد يم گرانيد به خسارت ورود منابع و رفتن

تصرف  ةقاعدكه به معناي وضع محدوديت بر اقدام كردند قوانين محدودكننده در اين زمينه 
 .)Kramer & Anderson, 2005: 911-920( يدنجاما » حقوق وابسته يا مرتبطةنظري«ه ايجاد ببود كه 

 موجود گاز و نفت از منصفانه و عادالنه يسهم مستحق نيزم هر مالك :رددا يماين نظريه بيان 

 صورت به ديبا ينفت منابع از استفاده و است گرانيد نظر گرفتن حقوق در با خود، نيزم در

خود نفت   حق ندارد در ملككس چيه كه كند يم اين قاعده مقرر ،به عبارتي .شود انجام معقول
همچنين .  مسئول خواهد بودين كند،چناگر و د كناور را ضايع  از ملك مجشده منتقلو گاز 

از . دبگذارثير أتتوليد ديگر مالكان ببيند و بر مالكان نبايد اعمالي انجام دهند كه مخزن آسيب 
مالكيت را محدود و نبوده ييد أت مورد ،منافع عمومي نيست راستايآنجا كه چنين اعمالي در 

 ، كه در ميادين مشترك بين دو يا چند مالكدارد يمين قاعده مقرر از جهت اثباتي نيز ا. كند يم
وي بايد  نفت و گاز خواهد داشت و ميزان برداشت برداشت براي يا منصفانههر مالك فرصت 

                                                            
1. ad coelum doctrine 
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 از جمله .)7: 1391 اماني،(متناسب با ميزاني باشد كه از كل زمين مخزن در تملك دارد 
عيين تكليف در كرد، تاشاره  ها آن به توان يمده و ر اين زمينه مقرر شد كه ييها تيمحدود
جلوگيري از برداشت غيرصيانتي از مخازن در اثر رقابت و يكپارچگي  ،ها چاه ةفاصلمورد 

  . استيبردار بهرهعمليات توسعه و 
 يبردار بهرهمشكالت مربوط به  تمامي نتوانست ،مزبور يها ليتعد حتي با ،حيازت ةقاعد

 اگر كسي در ملك خود و در مجاورت ملك ، مثالكند؛ براي وفصل حلا ميادين مشترك ر از
كند، يا اگر كسي بيش از حد در زمين  برداشتغير چاه افقي بزند و نفت و گاز ملك مجاور را 

قاعدة برداشت وي بدون رعايت اقتضاهاي برداشت صيانتي باشد،  ةنحويا بكند خود چاه 
  ايالتييها يگذار قانون، مريكاآاي رفع مشكل در بر. در اين موارد پاسخگو نبودحيازت 
اين مقررات ايالتي . ندروشن كناين مسائل را تكليف ند كوشيد با وضع قوانين  وهكرددخالت 

 به دنبال ،اند شده معرفي 1»راجع به صيانت از منابع نفت و گاز ةموضوعقوانين «عنوان  باكه 
ميادين نفت  ةتوسعيانتي و تشويق به شركا در مخزن، حفظ توليد ص ةوابستحفظ حقوق 

   :اند شده به شرح زير مقرر  باال،تحقق اهدافقوانين مزبور براي . هستند
براي جلوگيري از حفر . هاست چاهبين  ةفاصل تعيين تكليف در مورد ،ين موضوعنخست

مقرر  در مرز امالك مجاور، قوانين مزبور ها چاهتمركز اين  ژهيو به نزديك به هم و يها چاه
  ، ثانياًبكند؛ چاه تواند يم از مرزهاي امالك مجاور يا فاصله هر مالكي تا چه ، اوالً: كهدارند يم

 يها نيزمالبته براي اينكه مالكان . هرچاه نسبت به چاه ديگر چقدر بايد فاصله داشته باشد
است كه  شده ينيب شيپنفت و گاز محروم نشوند، در قوانين مواردي برداشت  از كوچك كالً

 مزبور اقدام به حفاري كنند يا وارد عمليات مشترك يها فاصلهاين مالكان بتوانند بدون رعايت 
  . با همسايگان شوند يا از امالك مجاور حق امتياز بگيرند

 جلوگيري از برداشت غيرصيانتي از مخزن در اثر رقابت بين مالكان متعدد ،دومين موضوع
ميزان آب همراه، يا نسبت گاز و چنانچه ده است كه كرمقرر قوانين مزبور رو،  اين از. است

 مجاز يها نسبتتا يابد  كاهش  آنا ب توليد بايد متناسب،نفت از مقادير مشخصي فراتر رود
  .دشوماهيانه يا ساليانه تعيين  مقدار توليد مجاز ممكن است روزانه، هفتگي،. رعايت گردد

 ،براساس اين تكليف.  استيبردار بهرهه و  در عمليات توسع2 يكپارچگي،سومين موضوع
مخزن  ةبهين، ممكن است براي حفظ كنند يمزماني كه مالكان متعدد در ميدان مشتركي فعاليت 

نياز باشد كه مالكان به طور اختياري يا اجباري نسبت به يكپارچگي عمليات توسعه و 
ر تمايل ندارند به صورت مشترك  مالكان مجاويكايك ،مواقع بيشتردر .  اقدام كننديبردار بهره

                                                            
1. Oil and gas conservation statutes 
2  . unitization 
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 تكليف به يكپارچه كردن عمليات ، اقدام كنند كه در اين صورتيبردار بهرهنسبت به توسعه و 
  .)153: 1393 شيروي،(به موجب قانون انجام خواهد شد 

حق مالكيت بر منابع طبيعي به  ،استان است دهمنطقه و  سههمچنين در كانادا كه متشكل از 
 مالكيت مناطقي نفت و گاز درن زمخا ،بنابراين . هر استان واگذار شده استصورت كامل به

مخازن نفت و گاز تحت  ةتوسعالبته قوانين حاكم بر اكتشاف و .  كه در آنجا قرار دارنداست
  عمدتاً،هدايت فروش و انتقال جريان توليديندهاي افراما .  استاني استيها دولتكنترل 

  . )Belinn, 1986: 22-23( رال بوده استمسائل مربوط به حكومت فد
 92 بخش امروزهپذير در آنچه ناقدرت مربوط به حقوق مالكيت به منابع طبيعي تجديد

در منابع با استاني است كه ) مالكيت منابع(  كه اين حقوقكند يمقانون اساسي است، مشخص 
 زير يها نهيزم در يذارگ قانونمقننه در هر ايالت در  ةقو ،طبق اين اصل .آن واقع شده است

  :  داراي صالحيت مطلق است
  ؛1اكتشاف منابع طبيعي تجديدناپذير ايالت) الف
 از جمله ،منابع طبيعي تجديدناپذير و منابع جنگلي ايالت ةادار توسعه، حفاظت و )ب

                                                  .                                            ها آن ةاولي ميزان توليد خصوصوضع قوانيني در 
مقننه ايالت ضمن عدم تصويب قوانيني كه  ةقو مقرر شده است كه مهمچنين در بند دو

 يا داند يمتناسب در صادرات به بخش ديگر كانادا را مجاز نبود  و ها متيقناهماهنگي 
منابع طبيعي تجديدناپذير و منابع  ةياول در موارد مربوط به صادرات توليد  كهكند يم ينيب شيپ

 در.  استيگذار قانون ديگري از كانادا، داراي صالحيت يها بخشبه مقصد و  جنگلي ايالت،
 مورد نظر اين يگذار قانون به اختيارات پارلمان در موارد مبند سوم مقرر شده است كه بند دو

 قوانين ، ايالتي در تعارض باشدو هرجا كه قوانين پارلمان با قوانين زند ينم يا لطمهبند 
.                                                                                                                پارلماني در اين تعارض حاكم است

سه استان غربي در درصد از ذخاير گاز طبيعي و نفت خام معمولي  هشتاد نزديك بهالبته 
.  دولت هستندد كه هنوز در دستقرار دارن) بريتيش كلمبيا، آلبرتا و ساسكاچوان(كانادا 
 را كه طبق قانون اساسي خود ةمالكان استاني هستند كه حق دارند حق يها دولت اين ،بنابراين

 يها چهارچوب نمايند و يگذار قانونو يا خود ند كن واگذار شده است، اعمال ها آنكشور به 
 ةكلي :كند يم نيز صراحتاً اشاره 1867 قانون اساسي سال 109اصل . ندكنقانوني را مشخص 

 ,Donaghue(ست اراضي، معادن، مواد معدني و امالك دربار متعلق به اياالت مختلف كانادا

 اراضي، معادن، مواد معدني و امالك دربار متعلق به ةكلي«: دارد يم مقرر 109اصل  .)2 :2002

                                                            
1. 92 Article: in each province the legislature may exclusively make laws in relation to: 
exploration for non-renewable natural resources in the province. 
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مبالغ ديون يا  ةكلي و  استنووااسكاتيا و نيوبرونزويك در دوران اتحاديه ،اياالت مختلف كانادا
 قابل پرداخت براي اين اراضي، معادن و مواد معدني و امالك دربار به اياالت مختلف اونتاريو،

در اين اياالت موارد فوق وجود دارند يا مقرر . ، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك تعلق داردكبك
ود و  خيها نهيهز اين موارد هميشه تابع . كه وجود داشته باشندرود يم يا انتظار اند شده

 1»هستندكند،  از اين راه كسب تواند يممنافع ديگري به جز منافعي كه ايالت  ةكليهمچنين 
)constitution Acts 1867 to 1982 canadian 's(.  

ه جمل بزرگ خصوصي قرار دارد؛ از يها شركتصنعت نفت و گاز كانادا در اختيار 
 -شركت نفتي كانادايي(  اويلايمپريال ،3، هاسكي انرژي2 انكانايها شركت به توان يم

 ،9، سنووس انرژي8، بيتكس انرژي7رك ريسورسزآ، 6سينكرود ،5سانكور انرژي، 4)آمريكايي
سهام  .دكر اشاره 13الريسينا انرژي و 12، نالكور انرژي11، مگ انرژي10انرژي كرسنت پوينت

رد معامله  بورس تورنتو و نيويورك موهاي خصوصي نفت و گاز در بازاريها شركتر اين بيشت
  . رديگ يمقرار 

 نفت و گاز خصوصي كانادا باعث شده است كه يها شركتبسزاي ثير أت ،رسد يمبه نظر 
 اكنون هماين كشور .  نفت جهان تبديل شودگانبه يكي از بزرگترين صادركنند، اين كشور

عادن  است از آنجايي كه بيشتر مگفتنيالبته . ست نفت جهان به آمريكاةبزرگترين صادركنند
 ،كنند يمبه كمك آب از ماسه جدا نفت را  نفتي است و يها ماسهنفت اين كشور از جنس 

منفي  آثار مكن است نظارت نهادهاي دولتي مبنابراين، نبود. است بر نهيهزاستخراج نفت بسيار 
  يكي،يا ماسه نوين استخراج نفت يها روش استفاده از ،از اين رو. داشته باشد يطيمح ستيز

 خصوصي است كه با وضع قواعد آمره در يها شركت الزامات دولت كانادا براي نيتر همماز 
  .)NEB, 2018: 9-12 (ندهست يطيمح ستيزمنفي  آثاركاهش  پي درزمينه،اين 

                                                            
1  . 109 Article: All lands,mines,minerals, and royalties, belonging to the several provinece of 
Canada, nova scotia and new brobruswick at the union, and all sums then due or payable for 
such lands, mines,minerals, and royalties, shall belong to the sevsral provinces of Ontario, 
Quebec, nova scotia and new brobruswick which the same are situate or arise, subject to any 
trusts existing in respect therefor, and to any interest other than that of the province in the 
same. 
2. encana 
3. Husky Energy  
4. Imperial Oil 
5. Suncor Energy 
6. Syncrude 
7. Arc resources 
8. Baytex Energy 
9. Cenovus Energy 
10. Crescent Point Energy 
11. Meg Energy 
12. Nalcor Energy 
13. Laricina Energy 
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  نتيجه 
 در ژهيو به ،اين امر. استمالكيت بر منابع نفتي يكي از مباحث مهم حقوق نفت و گاز 

 زيرا رژيم حقوقي سنتي حاكم بر ؛ استيافته اهميت بيشتري و كانادامريكا آكشورهايي مثل 
 ةاوليمبناي . اند رفتهيپذ و مالكيت خصوصي را در آن دانستهاموال را نسبت به منابع نفتي حاكم 

در ساير  .مالكيت خصوصي استوار است ةنظري بر ال كامنمالكيت منابع معدني در نظام 
 براي نفع يذخواست عمومي مردم كشورهاي  ةجنتي در ، در حال توسعهزيخ نفت كشورهاي

 بر منابع طبيعي، مالكيت دولتي يا عمومي را جايگزين مالكيت خصوصيمي يدااعمال مالكيت 
مشترك ملي كردن صنعت  پيشينة با وجود ،از جمله در كشورهاي ايران و مكزيك. اند كرده

، نظام مالكيت دار هيسرماورهاي  تاريخي از استعمار كشيها ينگراننفت و گاز و به دليل وجود 
 گفت در ايران نظام حقوقي حاكم بر توان يمالبته . عمومي بر منابع نفت و گاز حاكم است

 كه نيا اما با آن انطباق كامل ندارد و به دليل است،ثر أمتمنابع نفتي تا حدي از مباحث فقهي نيز 
به طور كامل تابع احكام فقهي راجع  آن را توان ينم ،است نوپديد يا مسئلهمالكيت نفت و گاز 
 صرفاً) وزارت نفت( و دولت يستاين اموال قابل تملك خصوصي ن. به معادن قرار داد

 سازمان يعموم مجمع يها قطعنامه در يعموم تيمالك ةينظر امروزه .هاست آن ةادارمتصدي 

 برخالفاين و د وجو با . استيافتهورود  زيخ نفت يكشورها بيشتر ياساس نيقوان و متحد ملل
كشورهايي  مالكيت خصوصي در ةتجرببر منابع طبيعي، مي يدا بر حاكميت ها دولتتمايل 
كشورهاي پيشرفته   مثبت اين نوع مالكيت دريها جنبه شانةن تواند يم ،و كانادامريكا آ همچون

يران و كانادا برخالف ا ومريكا آمالكيت منابع در كشورهاي خصوصي بودن  . باشددار هيسرماو 
 به بهبود اكتشاف و تواند يم، بلكه حتي يستنظارت نهادهاي دولتي ن نبود به معناي ،مكزيك
 .دبينجام ذخاير زيرزميني اين كشورها نيز ةتوسع
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