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  چكيده
شود كه در آن، موقعيت قراردادي يكي از طرفين به شخص  انتقال قرارداد به وضعيتي گفته مي      

انتقال قراردادهاي . يابد شود، انتقال مي ثالثي كه نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بيگانه تلقي مي
ها از اصول حقوق ه شرايط خاص اين قراردادها و پيروي آنوگاز با توجه بباالدستي نفت

انجام هاي اين انتقال  بايست با در نظر گرفتن چالش عمومي در كنار قواعد حقوق خصوصي مي
هاي  با تأمل در مقررات جاري و مطالعة جامع متون علمي تاكنون چالشروپيشپژوهش . گيرد
لت ميزبان، تأثير شخصيت طرف قرارداد در تعهد به رعايت قوانين خاص دوهمچون  ،مهمي

گاز، اقتضائات توليد ووگاز، مشكالت ناشي از مالكيت عمومي منابع نفتعمليات باالدستي نفت
محيطي و صيانتي و ازدياد برداشت، ضرورت انتقال دانش و فناوري، رعايت الزامات زيست

وگاز را شناسايي و االدستي نفتهاي مربوط به نظم عمومي در انتقال قراردادهاي ب محدوديت
 .در نظر گرفته شودگونه قراردادها مورد بحث قرار داده تا پيشاپيش در تنظيم اين

  
 واژگان كليدي

، گذار يا پيمانكار خارجيدولت ميزبان، سرمايههاي انتقال قرارداد، چالشاصول حقوق عمومي،      
   .وگازقراردادهاي نفت
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  مقدمه 
در تعريف اين واژه . ي دعوت به مبارزه گرفته شده استابه معن» challenge« لغت انگليسي چالش ازواژة 

كننده را ايجاب  با آن تالشي سخت و تعيينهاي جديد و دشوار كه مواجه وضعيت و پديده«: گفته شده
يقت، حقجنبة ال كشيدن و ايجاد ترديد در امري است از ؤي زير ساكند و در حالت مصدري، به معن مي

 همچنين معاني تعارض، جدال، تهافت، مانع و مشكل براي .)34: 1384، ذوعلم( »ارزش يا قدرت و توان آن
  .ده استشچالش احصا واژة 

هاي انتقال قرارداد، بررسي موضوعاتي است كه ممكن است حقوق و  در اين پژوهش مراد از چالش
ها را مورد توجه جدي قرار دهند و  ن بايستي آنالشعاع قرار دهد كه طرفي منافع طرفين قرارداد را تحت

  .ندكنبيني  ها و ضمانت اجراي آن را در انتقال قرارداد پيش آثار اين چالش
مبادالت و معامالت چرخة هاي اقتصادي و  فعاليتعرصة اي در  انتقال قرارداد نقش سازنده و فزاينده

       .و تداوم موضوع قرارداد استتجاري دارد و باعث تسهيل در گردش سرمايه و تضمين حفظ 
در واقع، . يابد و مفهوم ميمعنا اليه  مالي بين ناقل و منتقلرابطة پذيري قرارداد در چارچوب يك انتقال

 جزء دارايي وي خوانده ،اليه كه با انتقال آن به منتقلاست دارايي ناقل شمار قرارداد از مواد سرمايه و در 
  .شود مي

وق و تعهدات و قرارداد بخشي از دارايي انسان است و بايد به سهولت قابل در جهان امروز حق
مجموعة و داخل در يك زمان همدر انتقال ارادي قرارداد، انتقال حق و تعهد به صورت . انتقال باشد و نقل

 گيرد كه عقد، مشمول حقوق و تعهدات قراردادي قرار ميگيرندة  انتقال. شودواقع مي) قرارداد(اصيل 
  .به او سپرده شده استدر نيمة راه توسط ديگري منعقد گرديده و زمام امر تر پيش

در بسياري از . اي برخوردار است الملل از اهميت ويژه انتقال ارادي قرارداد در تجارت بين
فق بك و خريد متقابل، شرايط انتقال ارادي قرارداد و آثار آن مورد توابايمانند  ،الملليقراردادهاي بين

      حتي در حقوق معاهدات؛ الملل است تجارت بينعرصة اهميت موضوع در نشانة گيرد و  قرار مي
جانشيني آنان نسبت به مسئلة  موضوعيت دارد و هاتالمللي نيز انتقال معاهدات در تجزيه يا اتحاد دولبين

  .سازد معاهدات قبلي را مطرح مي
اد، شرايط آن، مدت اجرا و حتي مبلغ آن ضرورتي با اين اوصاف، وقتي تغيير در مفاد قرارد

ترين مهم. تواند بخشي از نيازهاي كنوني تلقي شود است، پس تغيير در طرف قرارداد نيز ميناپذيرانكار
است و تغيير و جانشيني طرف قرارداد، ) قرارداد(حقوقي رابطة مزيت شناسايي چنين نهادي، بقاي 

  .زدسا اي به حيات آن وارد نمي لطمه
است كه در اين مهم وگاز به اين دليل موضوع واگذاري حقوق و تعهدات در قراردادهاي نفت

كردن اجرايي هاي متعدد عمليات نفتي و نياز به منابع مالي سرشار، به منظور قراردادها به سبب ريسك
 دولت ميزبان قرار هاي نفتي با عنوان پيمانكار طرف قرارداد بااين عمليات معموالً كنسرسيومي از شركت
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 ورود و يا خروج و يا واگذاري ، مشاركت گروهي و تشكيل كنسرسيوم و در نتيجه،بنابراين. گيرندمي
تشكيل كنسرسيوم . هاي نفتي امري رايج است هاي كنسرسيوم در پروژهحقوق و تعهدات در شركت

 باشد و يا پس از انعقاد اق افتادهاتفممكن است قبل از انعقاد قرارداد اصلي و به هنگام برگزاري مناقصه 
 خود در عمليات نفتي را به شركت و ةالشرك بخشي از سهم، شركت نفتي برنده در مناقصه،قرارداد
   .)Dobbs& Basham,1994:21( هاي ديگر واگذار كندشركت
 قواعد و   تدوين  در  سعي، در قراردادهاي نفتي مؤيد آن است كه كشورهاي در حال توسعهلتأم

 تالشي كـه خود .حد برسانندباالترين بتوانند كنترل خود را بر اين قراردادها به شروط قراردادي دارند تا 
  ست و امروزه نيز يادگار آن در قراردادهاي نفتي وجوداين قراردادها  اعمال حاكميت ملي بر نمايانگر

 و حاكميت خود بر اين منابع ترلكنتمامي كشورها در قراردادهاي نفتي خود با بيگانگان در حفظ . دارد
  .)2: 1394، شبخ نيك وزادهامين( حفظ كنندبه اين وسيله  حقوق خود را   تا كوشند  مي

خيز و با استناد به حاكميت ملي در قراردادهاي نفتي، به دنبال استقالل بسياري از كشورهاي نفت
 اكتشاف، استخراج، توليد و انتقال ةرل نحونسبت به كنتمؤثري ها به نحو نسبت به منابع زيرزميني، دولت

اي را نسبت به آن  گاز در سرزمين خود اقدام نموده و بر اين اساس مقررات آمره و منابع زيرزميني نفت
تا بتوانند نسبت به حفظ منافع ملي در مقابل منافع اشخاص حقوق خصوصي خارجي اقدام كنند  ميوضع 
  .)11: 1394بخش،  نيك وزادهامين(نمايند 

بر الزام به رعايت قانون و قواعد حاكم بر قرارداد، ، افزون گذار و پيمانكار خارجي سرمايه،در واقع
انتقال قرارداد خواهند بود كه زمينة در صورت تحقق انتقال، ملزم به رعايت قوانين امري دولت ميزبان در 

تواند براساس  دولت ميزبان مي،در واقع. ممكن است به عنوان قانون حاكم بر قرارداد انتخاب نشده باشد
 ابروگاز كه برو به دليل ماهيت خاص نفتاست اصل قدرت عمومي كه يكي از اصول حقوق عمومي 

انفال قرار دارد، خارج از قانون حاكم بر قرارداد، قواعد خاصي را بر شمار قانون اساسي كشور ما در 
 ,Buchheit( اليه خواهد بود بزرگ براي شركت منتقليد كه اين مورد چالشكناليه اعمال شركت منتقل

1993:8(.  
 يكي از ،بر رعايت قانون حاكم بر قراردادافزون  ،بنابراين، رعايت قوانين امري دولت ميزبان

  .گذار و پيمانكار خارجي خواهد بودبراي سرمايهويژه  به،هاي انتقال قرارداد چالش
، انتقال قرارداد را بايد با توجه استكه نفت جزء اموال عمومي در نظام حقوقي ايران، با توجه به اين

وگاز براي عموم مردم است و مالكيت مخازن نفت .به اصول و قواعد حقوق عمومي مورد تحليل قرار داد
اليه نيز بايد  ، شركت منتقلويژگي با توجه به همين ،بنابراين. منافع عمومي قرار گرفته استشمار در 

  .كندده، كسب شها آندريافت هايي را كه شركت ناقل موفق به  و پروانهتمامي مجوزها
آن و دستيابي به فناوري وگاز، انتقال هاي ميزبان در قراردادهاي نفتهمچنين يكي از اهداف دولت

اقتصادي توسعة ها و معيارهاي اصلي رشد و  و دسترسي به آن يكي از ضرورتفناوري امروزه . است
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هاي ميزبان به موضوعي وگاز براي دولتدر قراردادهاي نفتفناوري انتقال مسئلة . آيد  ميشماركشورها به
گيرنده نيز انجام  كه در صورت انتقال قرارداد، اين تعهدات بايد توسط شركت انتقالاست مهم تبديل شده 

دولت ميزبان به چالشي اساسي براي مكن است  م،اليه گيرد و احراز توانايي مالي و فني شركت منتقل
  .)Grismore,2011:35( تبديل گردد

 تخصص پيمانكار به راحتي قابل انتقال شخصيت، توانايي، مهارت وقراردادهاي نفتي با توجه به 
محور بودن رو، فناوريازاينهاست؛ آن در اين قراردادها اصل بر غيرقابل انتقال بودن ،و در واقعنيست 

 وگاز خواهد بوداي انتقال قراردادهاي باالدستي نفتهاين قراردادها نيز يكي از چالش
)Buchheit,1993:23( .  

وگاز در صورت هاي بسيار مهم پيش روي طرفين قراردادهاي باالدستي نفت يكي ديگر از چالش
با توجه به سيال بودن مفهوم نظم عمومي، . انتقال قرارداد، رعايت نظم عمومي دولت ميزبان خواهد بود

 از اهميت ،ها خواهد بود اليه در صورت تحقق انتقال، ملزم به رعايت آن ق آن كه منتقلتعيين مصادي
توان به رعايت توليد  مي،وگازازجمله مصاديق نظم عمومي در حقوق نفت. اساسي برخوردار است

اره محيطي اشالمللي زيستازدياد برداشت و همچنين رعايت الزامات داخلي و بينارائة برنامة صيانتي و 
  .دكر

ازدياد برنامة گيرنده ملزم به توليد صيانتي و  دهنده، انتقالدر صورت انتقال قرارداد توسط انتقال
محيطي قراردادي و غيرقراردادي خواهد بود و رعايت اين تعهدات برداشت و رعايت الزامات زيست

  . بزرگ براي دولت ميزبان خواهد بودي چالش،گيرندهتوسط انتقال
وگاز با توجه به اصول حقوق عمومي و هاي انتقال قراردادهاي باالدستي نفت وهش، چالشدر اين پژ

 به تعريف انتقال قرارداد و مفهوم آن در نخستوگاز مورد بررسي قرار گرفته است، اما اصول حقوق نفت
  . وگاز خواهيم پرداختحقوق نفت

  
  گفتمان انتقال قرارداد. 1

: 554انتقال مساقات، : 545انتقال مزارعه، : 541مواد ( ازجمله قانون مدني در حقوق ايران قوانين متعددي،
مادة (، قانون كار )انتقال پورتفوي: 54مادة (گري مركزي ايران و بيمهتأسيس بيمة ، قانون )انتقال مضاربه

انتقال : 19 مادة (1356مصوب مستأجر ، قانون روابط موجر و )انتقال قرارداد كار در اثر انتقال كارگاه: 12
  .اند سخن گفته به صراحت يا به طور ضمني، از انتقال قرارداد يا معامله ،)اجاره

مانند قراردادهاي نفتي چين، انتقال تمامي يا بخشي از حقوق و ) هيبريدي( 1در قراردادهاي تركيبي
گذاري حقوق  وا،يكي: تعهدات قراردادي مجاز دانسته شده است كه ممكن است در دو حالت اتفاق بيفتد

 چين است و ةهاي تابعه كه مستلزم رضايت قبلي شركت ملي نفت فالت قار و تعهدات به شركت
                                                            

1. Hybrid contract 
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واگذاري حقوق و تعهدات به اشخاص ديگر، و كند؛ پيمانكار بايد اجراي تعهدات واگذارشده را تضمين 
ماني كه شروط چين برسد و اين شركت تا زقارة بايد به تصويب شركت ملي نفت فالت نخست ثالث كه 

  .)308: 1396 شيراني،  وآبادينجفكاظمي ( است آن ردده، مجاز به شد نظرش محقق نورم
شود حقوق و  در قراردادهاي مشاركت در توليد، تحت شرايط خاص به پيمانكار اجازه داده مي

ال داخلي و انتقميان در اين موارد بايستي . كندتعهدات قراردادي خود را به شركت نفتي ديگري واگذار 
عنوان كنسرسيوم با ؛ به اين صورت كه اگر پيمانكار متشكل از چند شركت نفتي فرق گذاشتخارجي 

انتقال سهام و اين ها به شركت نفتي ديگري داخل همين كنسرسيوم منتقل شود،  آنباشد و سهام يكي از 
هاي امش را به يكي از شركت، اما اگر پيمانكار سهآورند شمار ميبهحقوق و تعهدات را انتقال داخلي 

  .شود شمرده ميد، انتقال خارجي كنخود يا ثالثي منتقل وابستة نفتي 
انتقال سهام يا حقوق و تعهدات بايستي با موافقت بخش دولتي انجام شود، اما در قراردادهايي كه 

از شرايط الزم ه است، موافقت كتبي حكومت نيز انجام شدانعقاد آن با امضاي حكومت يا تصويب قوانين 
 . )Taverne,1996:215(است گونه انتقاالت اين

 دو با ،هاي ديگر  انتقال قراردادهاي نفتي در قراردادهاي بيع متقابل سابق ايران، انتقال به شركتبارةدر
  :شرط اجازه داده شده است

كارفرما برابر گيرنده در  دهنده با انتقال انتقال. 2 ؛رضايت كارفرما مبني بر انتقال كسب شود. 1
   1.ت تضامني داشته باشنديمسئول

 كل يا جزء قرارداد توسط پيمانكار به ثالث، چه  و انتقال، واگذاري2در قراردادهاي جديد نفتي ايران
 كه انجام شودپيمانكار وابستة هاي انتقال به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم باشد، بايستي به شركت

روز شركت ملي نفت فرصت دارد تا سي و ظرف مدت است ري شركت ملي نفت ايران ضروتأييد 
شركت ملي نفت واصل نشد، قرارداد يادشده، تأييد اگر ظرف مهلت . كندتأييد درخواست واگذاري را 

 داراي مسئوليت  و مشتركاًكننده و واگذارشونده هر دو متضامناً واگذار. 3گردد شده تلقي ميتأييدواگذاري 
  .هستند

                                                            
هايي  هرگونه انتقال و واگذاري توسط هر كدام از شركت.1«: اي بيع متقابل چنين مقرر كرده بود يكي از قرارداده27 ةماد. 1

ر ظرف سي روز از زمان ييد كتبي قبلي شركت نفت دارد كه اين امر ممكن است دأ نياز به ت،دهندكه پيمانكار را تشكيل مي
يا رد شركت نفت در ييد أتاگر .  مورد قبول واقع يا رد شودپيمانكار مبني بر قصد انتقال از طرف شركت نفت ةابالغيدريافت 

تابعه نيز نيازمند هاي گونه انتقال به شركتهر. شده استييد أتمعناست كه موضوع ظرف سي روز مقرر صادر نشود، اين بدين
اده طرف قرارداد هر شركتي كه در پرتو اين م .2 ؛رضايت كتبي قبلي شركت نفت، به شرح مندرج در اين ماده خواهد بود

  و مشتركاًگيرنده منفرداًدهنده و هم شركت انتقالگيرد و هم شركت انتقالتعهدات مربوط به پيمانكار را به عهده مي ةكليشود، 
 .»باشندمسئول تعهدات پيمانكار مندرج در اين قرارداد مي

2. IPC Contract (Iranian Petroleum Contract) 
3. Any assignment of the Contract by Contractor to any third party, including Contractor's 
Affiliates, (including assignment through direct or indirect transfer of its shares that may 
assign the and voting rights of the Contractor to such assignee), shall require the prior written 
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  1. به انتقال قرارداد پرداخته شده است24مادة مشاركت در توليد كشور ليبي نيز در ونة نمدر قرارداد 
  2. به انتقال حقوق و تعهدات اشاره شده است28مادة خدماتي عراق در نمونة در قرارداد 
 در دو بخش انتقال به شركت 39مادة مشاركت در توليد كردستان عراق نيز در نمونة در قرارداد 

  3.ده استشبيني   انتقال ارادي قرارداد پيش،)دولتاجازة با (انتقال به شركت ثالث وابسته و 
 Saba و شركت4)پرتامينا(ن شركت ملي نفت اندونزي ميادر قرارداد مشاركت در توليد اندونزي كه 

Jatiluhur Limited 5.بيني گرديده استپيش 13در مادة  منعقد گرديد، انتقال قرارداد  
  

  انتقال قراردادهاي چالش. 2
قراردادها ايجاب ديگر وگاز همانند اصول بنيادي حاكم بر انعقاد و اجراي قراردادهاي باالدستي نفت

 اما داليل متعدد ارادي ،ها بينجامد ن  به تحقق اهداف مشترك آگسستگي نمايد تا تعهدات طرفين بدون  مي
دهد   انتقال موقعيت قراردادي خود قرار ميو غيرارادي در مواقعي يكي از طرفين قرارداد را در وضعيت

هاي خاص  ، ويژگيروازاين. شودرو شماري روبهبيهاي كه براي انجام آن ممكن است با چالش
هاي خصوصي طرفين  وگاز و تأثير انتقال اين قرارداد بر اهداف مشترك و انگيزهقراردادهاي باالدستي نفت

ديگر، اقتضا سوي هاي مختلف جامعه از  ا بر منافع عمومي و بخشه ، و آثار انتقال آنسوقرارداد از يك
ه وگاز از قوانين و مقررات داخلي استخراج و بهاي اساسي انتقال قراردادهاي باالدستي نفت دارد تا چالش

 .ها جلوگيري شودبار آنطور علمي مورد مطالعه قرار گيرد تا از موانع و آثار زيان
  

  نوني دولت ميزبانرعايت الزامات قا. 1. 2
وگاز به اعمال قواعد حقوق داخلي به عنوان قانون هاي ميزبان در قراردادهاي باالدستي نفت گرايش دولت

؛ حاكميتي كه استحاكم و اعتقاد به حاكميت ملي كشور ميزبان به عنوان اصول اوليه در قراردادهاي نفتي 

                                                                                                                                            
approval of N.I.O.C, which may be granted or refused within (30) Calendar Days of receipt of 
the written request from Contractor that it intends to make such assignment. If N.I.O.C's 
approval is not issued within the said the (30) day period, the assignment shall be deemed to 
have been disapproved. Contractor, requesting for such assignment, shall submit to N..I.O.C, 
the detailed evidence of the technical and financial competence of the recommended assignee. 
1. 24.1 First Party may freely assign this Agreement or any of its rights or obligations 
hereunder upon written notice to second Party. 
2. 28.2 By providing ROC one (1) month prior notice of its intent, any Company shall have 
the right to assign any of its Participating Interest, shares, rights, privileges, duties or 
obligations under this contract to a wholly- owned and controlled Affiliate. 
3. Each entity constituting the CONTRACTOR shall have the right to sell, assign, transfer or 
otherwise dispose of all or part of its rights and interest under this contract to any third party 
with the prior consent of GOVERMEMNT. 
4. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negera (PERTAMINA). 
5. Assignment of participating interest shall have the effect of making the assignee a party to 
the contract. No assignment shall be valid unless the assignee has agreed in writing to be bond 
by the provisions of the contract. 
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 تمايل دولت ميزبان به اعمال قواعد حقوق ملي در ةكنند تبلور آن در قراردادهاي نفتي، توجيه،به واقع
  .)10: 1386 پور،ايران( است توسعه و استخراج منابع زيرزميني ،قراردادهاي ناظر به اكتشافزمينة 

خيز و با استناد به حاكميت ملي در قراردادهاي نفتي، به دنبال استقالل بسياري از كشورهاي نفت
اكتشاف، استخراج، توليد و انتقال نحوة نسبت به كنترل مؤثري ها به نحو  زميني، دولت نسبت به منابع زير

اي را نسبت به آن  وگاز در سرزمين خود اقدام نموده و بر اين اساس مقررات آمرهمنابع زيرزميني نفت
تا بتوانند نسبت به حفظ منافع ملي در مقابل منافع اشخاص حقوق خصوصي خارجي اقدام كنند  ميوضع 
  .)11: 1386 پور،ايران(نمايند 
اشخاص و اشيا بدانيم كه براساس ميان اي اعتباري   مثال، اگر مالكيت يا حق مالكيت را رابطهرايب
مالكيت خود دارد، دولت ميزبان طبق قوانين داخلي خود آنچه در  تصرفي را در   هرگونه  مالك حق،آن

ترديد، بي. كند دستي تعريف و معلوم ميآن را در قراردادهاي باالهاي ويژگيچگونگي حق مالكيت و 
المللي اما در عرصة بين.  هر كشوري در تعريف مالكيت، با كشور ديگر متفاوت باشد  قوانين ممكن است

المللي فضا و   بين  عرصة  در اصل اين بحث آن است كه. شود براي مالكيت از حاكميت سخن گفته مي
  .ها هستند ها قرار دارند يا خارج از حاكميت ملي آندولت حاكميت سرزميني   در  يا اشياي موجود

اصلي اين است كه مسئلة  ، قوانين دولت ميزبان با قانون حاكم بر انتقال قرارداد نداشتن تطابقبارةدر
 اساسي براي يدر فرضي كه قانون دولت ميزبان به عنوان قانون حاكم تعيين نشده باشد، اين مورد چالش

  .گذار يا پيمانكار خارجي خواهد بودبراي سرمايهويژه ه ب،طرفين قرارداد
هايي كه ممكن است در اين مورد مطرح شود، رعايت قانون حاكم بر قرارداد انتقال  يكي از استدالل

  . طرفين ملزم به رعايت قانون منتخب خود خواهند بود،در واقع. خواهد بود
ها  قانون منتخب طرفين در صورت تعارض آناما استدالل ديگر، برتري قوانين دولت ميزبان بر 

آمره و الزامي دارند و بر توافقات دو طرف قرارداد برتري و جنبة قوانين دولت ميزبان . خواهد بود
هاي ميزبان در  اين كاال، دولتراهبردي وگاز به دليل ماهيت در صنعت نفت. حكومت خواهند داشت

و در اين مورد قوانين دولت ميزبان بر قانون حاكم ند هستاعمال قوانين داخلي خود، بسيار سختگير 
  .برتري خواهد داشت

هر تصميمي را كه مربوط  يا قدرت عالي، فرادست به عنوان صاحب قدرت ) دولت ميزبان(حاكميت 
وگاز بايد براساس ، انتقال قراردادهاي باالدستي نفتروايناز. تواند بگيرد امور عمومي باشد، ميادارة به 

شود در  اصل اقتدار به عنوان يكي از اصول حقوق عمومي سبب مي. دواكاوي گرد حقوق عمومي اصول
                 مانند قراردادهاي باالدستي،حقوق عموميحوزة روابط ميان اشخاص عمومي و خصوصي يا در 

 وضع ،ن امتيازات ايةازجمل. مند گردند از امتيازات خاصي بهره،ويژه دولت به،وگاز، اشخاص عمومينفت
 در قراردادهاي نفتي نيز، با توجه به ماهيت .)192: 1393 عباسي،( است ملي كردن  و سلب مالكيت ماليات،

خاص اين قراردادها، وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران به عنوان كارفرما از اين قدرت استفاده نموده 
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خود منتقل و از وابستة هاي  د را به يكي از شركتتواند قراردا و براي انتقال قرارداد، شركت ملي نفت مي
 .اين قدرت عمومي استفاده كند

 حق تقدم براي دولت ميزبان در خريد سهم مشاركت هر ،يكي ديگر از مظاهر اين قدرت عمومي
 مثال، مطابق ؛ برايكه قصد انتقال آن را به اشخاص ثالث داشته باشنداست يك از اعضاي كنسرسيوم 

كشف تجاري، يكي نخستين ه پس از تحقق چنانچ، )2006نمونة (كت در توليد كشور ليبي قرارداد مشار
 شركت ملي نفت  داشته باشد،را از اعضاي كنسرسيوم قصد انتقال سهم مشاركت خود به اشخاص ثالث 

  .)1001: 1392كريميان،  و حاتمي( حق تقدم در خريد سهم مشاركت شريك مزبور را خواهد داشت ،ليبي
، حق تقدم در خريد سهم مشاركت يكي از اعضاي )2009نمونة (رارداد خدمت فني عراق در ق

 چنانچه يكي از اعضاي ،گونه قيدي شرط شده است؛ بر اين اساسچيكنسرسيوم، به طور مطلق و بدون ه
 )ROC(اي عراق  كنسرسيوم قصد واگذاري سهم خود از مشاركت را داشته باشد، شركت عملياتي منطقه

اند سهم وي را در شرايط برابر با پيشنهادي كه به اشخاص ثالث براي فروش اعالم شده است، تو مي
  1.هاي عراقي واگذار كندخريداري و به يكي از شركت

وگاز، يكي گيرنده، در قراردادهاي باالدستي نفت دهنده و انتقال همچنين شرط مسئوليت تضامني انتقال
. استاي از قدرت عمومي و اعمال قوانين كشور ميزبان  دادها و جلوههاي انتقال اين قرار ديگر از چالش

قراردادي رابطة دهنده از  توضيح كه برخالف انتقال قرارداد براساس اصول حقوق خصوصي كه انتقالبدين
كشورهاي صاحب  گردد، معموالً گيرنده جانشين او در حقوق و تعهدات قراردادي مي رود و انتقال كنار مي

دهنده با  گنجانند كه براساس آن، انتقال وگاز، شرطي را در قرارداد ميقراردادهاي باالدستي نفتدر نفت 
گيرنده منضم به  ماند و انتقال طرفين باقي ميرابطة  همچنان به عنوان طرف قرارداد در ،محقق شدن انتقال

ل دولت ميزبان متضامناً مسئوليت گيرنده، هر دو در مقابدهنده و انتقال در اين شرايط، انتقال. گردد او مي
  . دارند

ميان ر كه بلوك ديتوسعة  مانند قرارداد اكتشاف و ،البته در برخي از قراردادهاي نفتي جديد ايران
منعقد ) به عنوان پيمانكار(و شركت ايتاليايي اديسون ) به عنوان كارفرما(شركت مديريت اكتشاف ايران 

 2011 دسامبر 20ي قادر به انجام تعهدات خود نبود و قرارداد انتقال در گرديد، شركت اديسون بنا به داليل
. توافق گرديد) گيرندهبه عنوان انتقال(و شركت صنعتي ايران ) دهندهبه عنوان انتقال(ن شركت اديسون يام

به محض انتقال قرارداد از شركت اديسون به شركت است  اين قرارداد مقرر شده 1مادة  از 2در بند 
گيرنده در برابر كارفرما مسئول   شركت انتقالشود و صرفاً ميمبرّا دهنده از مسئوليت  عتي ايران، انتقالصن

  2.خواهد بود
                                                            

1. 28.4: “If any company wishes to assign part of its participating Interest in this contract to a 
third party pursuant to Article 28.3, ROC shall have the option to take such part and assign it 
to a nominated Iraqi entity at the same terms and conditions offerd to a third party”. 
2. As of the Effective Date, Edison shall have no further rights, obligations, and liabilities of 
any kind whatsoever under this Contract, and the Contract, including the terms, conditions, 
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، دولت ميزبان با استفاده از اصل قدرت عمومي كه يكي از اصول مسلم حقوق پيداست كه انچنهم
 در قالب شرط قراردادي و  ود،ش  در حقوق خصوصي ديده ميكمترو است عمومي و قوانين كشور ميزبان 

گذار يا پيمانكار  و اين موضوع براي سرمايهتواند از اين اختيار استفاده كند  مي،حتي بدون درج اين شرط
  .شود ميشمرده  بزرگ يخارجي چالش

  
  وگازهاي شخصي طرفين در قراردادهاي باالدستي نفت توانايي. 2.2

 به دو نوع شخصي و ، مهارت و اوصاف طرف عقدقرارداد از نظر توجه به شخصيت، توانايي،
در قراردادهاي شخصي، طرف عقد به مهارت، توانايي مالي و اجرايي و دانش . شود غيرشخصي تقسيم مي

: 1388 شعاريان،( كند طرف مقابل خود اميد بسته است و اجراي مستقيم عقد را از شخص معين طلب مي
  .هستند وگاز از اين دستهقراردادهاي نفت. )205

از فناورانه نظر دولت ميزبان، شخصيت پيمانكار از حيث مالي، فني و در قراردادهاي نفتي از نقطه
كه يك شركت نفتي به عنوان شخصيت حقوقي واحد طرف اهميت اساسي برخوردار است و اعم از اين

مورد مقررات مفصلي هاي نفتي، حسب قرارداد با دولت ميزبان قرار گرفته باشد يا كنسرسيومي از شركت
     بينيمستقيم قرارداد از سوي اعضاي پيمانكاري پيش در راستاي محدوديت واگذاري مستقيم و غير

  .)1002: 1392كريميان،  و حاتمي( شودمي
ها به اعتبار سابقه، سطح دانش، صالحيت فني، مديريت و توانايي ازآنجاكه قراردادهاي نفتي با شركت

 .شود، كارفرما راضي نيست كه طرف قرارداد نسبت به واگذاري قرارداد اقدام كندد ميمالي پيمانكار منعق
 وابسته به شخص بودن اين ،هاي موجود در انتقال قراردادهاي باالدستي  يكي از چالش،بنابراين

  .ستقراردادها
ثنائاً تبته اسال.  عدم انتقال قراردادهاي نفتي بدون رضايت كارفرماست،، اصلباالبا توجه به مطالب 

 در .)492: 1393 شيروي،( نيازي به توافق با كارفرما ندارد 1هاي تابعه يا وابستهواگذاري قراردادها به شركت
 در ، مثال؛ برايكارفرما متضامناً مسئوليت دارندبرابر گيرنده، هر دو در دهنده و انتقال اين شرايط، انتقال

شركت ملي نفت ايران و كشورهاي ميان اف و توليد نفت  قرارداد پيمانكاري اكتش31سوم مادة جزء 
هاي تحت كنترل خود بدون اروپايي، انتقال تمام يا قسمتي از تعهدات و مزاياي پيمانكار به شركت

 واگذاري بارة قرارداد روميال عراق نيز در28مادة در . رضايت طرف مقابل، مجاز شناخته شده است
هاي جانشين يا شركتي كه تمام يا بخش هاي تابعه، شركتبه شركتحقوق و تعهدات ناشي از قرارداد 

هاي طرف قرارداد را خريداري كرده است، اخذ رضايت كارفرما ضروري  وكار و داراييكسبعمدة 
                                                                                                                                            
covenants and agreements contained therein, shall be binding only on IIC and NIOC and no 
claim shall be raised against Edison or its Affiliates in connection with the breach, default or 
non-performance of the contract by IIC after the date of execution of this agreement.  
1. Affiliate,means any company or legal entity which 1:controls a party.2:is controlled by a 
party.3:is controlled by a company or legal entity which controls a party. 
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هاي تابعه نيازمند رضايت  قرارداد آذربايجان، اگرچه انتقال قرارداد به شركت22 ةمطابق با ماد. نيست
در  .شودا ميكارفرما به اين موضوع رضايت دهد، پيمانكار اصلي از مسئوليت مبرّاگر ، كارفرما نيست

هاي تابعه نيازمند كه انتقال به شركتبا وجود اين) 2007نمونة ( مشاركت در توليد هندنمونة قرارداد 
  .  برسد 1مديريت مشترككميتة  بايد به موافقت ،رضايت دولت ميزبان نيست

ن در هنگام موافقت با انتقال قرارداد بايد به اين چالش بسيار مهم توجه داشته بنابراين، دولت ميزبا
پيشنهاد باره  در اين. آزمايي قرار دهداليه را مورد راستي هاي فني و مالي منتقل تواناييتمامي باشد و 

بته يادآوري ال. دريافت كنداليه   الزم را در اجراي تعهدات شركت منتقلهايدولت ميزبان تضمينشود  مي
 اليه، دولت ميزبان نگراني اين نكته نيز ضروري است كه در صورت مسئوليت تضامني ناقل و منتقل

  .خواهد داشتزمينه كمتري در اين 
  

  وگاز مشكالت ناشي از مالكيت عمومي منابع نفت.3. 2
بع رژيم حقوقي سنتي توان آن را تا است كه نمينوپديد خود از مسائل راهبردي وگاز به دليل ماهيت   نفت

در سرانجام  سيال است كه در طول هزاران سال مهاجرت كرده و اينفت ماده. حاكم بر اموال دانست
مالكيت خصوصي بر منابع گاهي و كانادا كه آمريكا  جز در كشورهاي رو،ازاين. جايي حبس شده است

هاي عمومي است و  اموال و ثروتكشورها منابع نفتي جزء ديگر  در  نفتي به رسميت شناخته شده است،
  .مالكيت خصوصي خارج استحيطة  از ليكبه طور 

» اي قانوني بر اموال و اشيا به نمايندگي قانوني از طرف جامعه به سلطه«توان  مالكيت عمومي را مي
  ، در مالكيت عمومي، دولت كه شخصيتي حقوقي است.)78: 1393  ونوش بندچي، وگرگاني پورخليل(تعريف كرد 

. كند، بسيار محدود است از مردم نسبت به اموال عمومي اعمال مينمايندگي تش كه به اقدرت و امتياز
دانند و ماهيت آن را حاكميت يا كنترل و يا  دانان مالكيت عمومي را مالكيت نمياز حقوقشماري البته 

  .)55: 1373 عدل،( دانند حتي حق ارتفاق مي
مي از اموال خصوصي، دخالت موسع دولت در اموال عمومي است؛ يكي از وجوه افتراق اموال عمو
: 1373 عدل،( است داشتن اختيارات بيشتر ،آن اموالادارة الزمة كند و زيرا به عنوان متولي آن را اداره مي

108(.  
  :شوند شناخته مي» اموال عمومي« قانون مدني، دو سنخ از اموال به عنوان 26 تا 24مستنبط از مواد 

  ها؛ عموم هستند، مانند شوارع و پاركاستفادة  مورد موالي كه مستقيماًا. 1
 .اند اموالي كه به حكم قانون براي خدمات عمومي اختصاص يافته. 2

زايي براي مردم  عموم هستند و كمتر منبع درآمداستفادة  موضوع ها مستقيماً  چون عين آن،در نوع اول
منشأ توانند  دوم اين اموال ميدستة اما در .  منتفي استباشند، بحث محل مصرف عايدات معموالً مي

                                                            
 1. Joint management committee  
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درآمد ناشي از عايدات اين اموال در محل قانوني كه خدمت عمومي بدان . درآمد براي حكومت باشند
  .)52: 1392 طباطبايي بافقي،(گيرد  اختصاص يافته و حسب مظاهر مصلحت عامه مورد استفاده قرار مي

 21ازجمله اصل .  استبازتاب يافتهوگاز ها مالكيت عمومي بر منابع نفتدر قوانين بسياري از كشور
هاي حاصل از آن در مالكيت دولت  درآمدكلية منابع طبيعي و «: دارد  كويت مقرر مي1962قانون اساسي 

بهينة دولت بايد با در نظر گرفتن شرايط امنيت كشور و اقتصاد ملي از حفظ و استخراج . است) كشور(
 .» نمايدلزبور اطمينان حاصمنابع م

معادن، كلية تماميت مالكيت و كنترل «:  نيجريه آمده است1999 قانون اساسي 44 اصل سومدر بند 
منطقة اي يا در  هاي منطقه وگاز طبيعي زير يا روي مناطق خشكي نيجريه و يا زير يا روي آبنفتنابع م

 بايد به نحوي كه توسط مجلس شوراي ملي انحصاري اقتصادي نيجريه متعلق به دولت فدرال بوده و
  .»اداره گردد شود، مقرر مي
منابع نفت در تركيه تحت حاكميت و اختيار  «: است مقرر شده2013 قانون نفت تركيه 3مادة در 

  1.»دولت قرار دارد
نفت موجود در كلية مالكيت «:  مقرر شده است2000 قانون نفت ويتنام اصالحي سال 1مادة در 
قارة انحصاري اقتصادي و فالت منطقة اي،  هاي داخلي، درياي منطقه  در خشكي، جزاير، آب،نزيرزمي

انحصاري دولت ويتنام خواهد ادارة جمهوري سوسياليستي ويتنام به مردم ويتنام تعلق دارد كه تحت 
  2.»بود

يل هاي عمومي از قبانفال و ثروت«:  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران45به موجب اصل 
در اختيار حكومت اسالمي است تا بر ... ها  رودخانه ها،  درياها، درياچه هاي موات يا رهاشده، معادن، زمين

  .»كند تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي. ها عمل نمايدطبق مصالح عامه نسبت به آن
ت آن براي عموم مردم است و  انفال متعلق به شخص خاصي نيست و مالكي ،يادشدهبا توجه به اصل 

طباطبايي (رسد در اين اصل بر حاكميت دولت و نه مالكيت آن بر معادن صحه گذاشته شده است  به نظر مي
  .)172: 1392 بافقي،

 تعاوني و   قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران را به سه بخش دولتي،45اصل 
صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، كلية مل بخش دولتي شا«. ده استكرخصوصي تقسيم 
رساني، راديو و تلويزيون، پست هاي بزرگ آبنيرو، سدها و شبكهتأمين داري، بيمه، معادن بزرگ، بانك

هاست كه به صورت مالكيت عمومي  آهن و مانند اينراني، راه و راهو تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتي
  .»و در اختيار دولت است

                                                            
1. Turkish Petroleum Law, 2013, http://www.kpmg.com/TR/en. 
2. Vietnam Petroleum Law, 2000, http://www.mof.gov.vn. 
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 معادن در ،45كه در اصل درحالي؛  صنايع و معادن در اختيار دولت قرار گرفته است،در اين اصل
به صورت مالكيت عمومي « صنايع و معادن بزرگ ،44در اصل . اختيار حكومت اسالمي قرار گرفته است

ها عمومي  آنها نيست و مالكيت  دهد كه دولت مالك آن اين نشان مي. خواهد بود» و در اختيار دولت
  .تواند به صورت انحصاري در آن فعاليت كند است و بخش دولتي تنها مي

د، اين است كه مالكيت منابع نفت متعلق به كسي آي ميبر قانون اساسي 45 و 44آنچه از جمع اصول 
نيست، بلكه اين منابع به صورت مالكيت عمومي است كه در اختيار حكومت جمهوري اسالمي ايران 

  .دهد انجام مينسبت به آن كه اقدامات مقتضي را رد قرار دا
هاي عمومي  منابع نفتي جزء انفال و ثروتكلية «: دارد  نيز مقرر مي1390 قانون اصالحي نفت 2 ةماد
اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسالمي بر . است

  .»وزارت نفت استعهدة 
دولت در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي باالدستي مصوبة هيأت همچنين در 

كلية  بر مالكيت عمومي به تصويب رسيد، بر اعمال حق حاكميت و 1395وگاز كه در سيزدهم مرداد نفت
  .شده استتأكيد وگاز طبيعي كشور از طريق وزارت نفت منابع و ذخاير نفت

دولت مالكيتي در مفهوم حقوق خصوصي با شرايط و آثار ويژه آن  كه  اين استبنابراين، قدر متيقن
اما وگاز ندارد،  مالكيتي از جنس حقوق خصوصي در منابع نفت، يا حاكماگرچه ولي. در نفت ندارد

عموم غبطة  ازجمله رعايت مصالح عامه و ،شرايطيبا كند كه اختيارات ناشي از واليت، وي را مجاز مي
  .)59: 1392 طباطبايي بافقي،( كندگاز به غير اقدام   و  و واگذاري محصول استحصالي نفتنسبت به انتقال

اليه نيز در صورت تحقق  وجود دارد آن است كه آيا شركت منتقلزمينه  مهمي كه در اين پرسش
پروانه از دولت ميزبان دارد؟ يا صرف اعالم رضايت كارفرما دريافت انتقال قرارداد، نياز به كسب مجوز و 

  كند؟ كفايت ميباره در اين 
وگاز با انتقال ساير قراردادهاي تجاري ادهاي باالدستي صنعت نفتدرسد انتقال قرار به نظر مي

م اليه بايد تمامي مجوزهاي الز شركت منتقلزمينه و در اين است المللي و حقوق خصوصي متفاوت  بين
اليه نيز   شركت منتقل،در واقع. كند بود، از دولت ميزبان دريافت گرفتهتر طرف اصلي قرارداد را كه پيش

رت نفت و قانون اشده در قانون وظايف و اختيارات وزبينينفتي پيشپروانة همانند شركت ناقل بايد 
  .يافت نمايدرت نفت دراپنجم توسعه را در زمان انعقاد قرارداد انتقال از وزبرنامة 

وگاز به عنوان چالشي ديگر در ، مالكيت عمومي بر منابع نفتپيداستكه انچن هم،بنابراين
 با دولت ميزبان طبعاً. وگاز بايد مورد توجه هر دو طرف قرارداد قرار گيردقراردادهاي باالدستي نفت

ادي كامل داشته باشد و تواند آز توجه به اين محدوديت، همانند شخص خصوصي در انتقال قرارداد نمي
گذار يا پيمانكار خارجي نيز، چه به سرمايه. دكناقدام باره بايد براساس اصول حقوق عمومي در اين 
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 بايد هنگام انتقال قرارداد براساس قوانين دولت ميزبان به ،گيرنده دهنده و چه به عنوان انتقال عنوان انتقال
  .كننداين نكته توجه 

  
  مربوط به نظم عموميهاي  محدوديت. 4. 2

تعاريف . وگاز خواهد بودهاي انتقال قراردادهاي باالدستي نفت نظم عمومي يكي ديگر از چالش
مجموعة  ادعا شده است كه نظم عمومي ،در يكي از تعاريف. شده استارائه گوناگوني از نظم عمومي 

كشور يا راجع به حفظ امنيت يكادارة سن جريان امور مربوط به تأسيسات حقوقي و قواعد مربوط به ح 
: 1389 جعفري لنگرودي،( اثر باشديفرد در جهت خالف آن بارادة و اخالق در روابط آحاد مردم است كه 

هايي  نظم عمومي شامل قواعد و سازمان«:  همچنين در تعريف ديگري از نظم عمومي آمده است.)717
...  جريان امور اداري، سياسي، اقتصادي و سن حفظ منافع عمومي، تأمين ح،است كه غرض از وضع آن

نظم  «:در تعريف ديگري گفته شده .)193: 1393 عباسي،( »تواند آن را نقض نمايد افراد نميارادة باشد و مي
شود كه براي ايجاد امنيت، آرامش، آسايش و حفظ  عمومي به مجموع شرايط عمومي و كلي گفته مي

  .)24: 1388 استوارسنگري،  وامامي(» اخالق حسنه ضروري باشد
 ارتباط نظم عمومي با منافع ،شده در يك نكته وحدت دارند و آنارائه رسد تمام تعاريف  به نظر مي

نبايد تصور كرد كه نظم عمومي داراي مفاهيم و مباني گوناگون . و مصالح عالي و بنيادي جامعه است
اي  مقصود اين است كه چون اجراي قاعده ود، ش زيرا در تمام مواردي كه به نظم عمومي استناد مي؛ است

 ، بنابراين.)160: 1389 حدادي،(  كند بر قراردادها حكومت مي با مصالح عالي دولت و منافع جامعه مالزمه دارد، 
نظم عمومي حاكم بر صنعت نفت مورد توجه بايد گمان بيوگاز نيز در انتقال قراردادهاي باالدستي نفت

  .قرار گيرد
 داراي ، نيز نظم عمومي خاص اين صنعت شكل گرفته و طبيعتاً)لكس پتروليا(وگاز  نفتدر حقوق

 از ، توليد صيانتي از ميادين نفتي و مثال، رعايت الزامات محيط زيستهست؛ برايضمانت اجرا نيز 
 بطالن قرارداد  در حقوق ما در هيچ قانوني،. شود ميشمرده وگاز مصاديق نظم عمومي در حقوق نفت

داني در بطالن حال هيچ حقوقعينمغاير با نظم عمومي و اخالق حسنه مورد تصريح قرار نگرفته، اما در
  :دارداشعار مي. م. ق975مادة  .)11: 1383  تفرشي، وابدالي(چنين قراردادي ترديد نكرده است 

 بوده و يا تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخالف اخالق حسنه محكمه نمي«
 ،شود  مخالف با نظم عمومي محسوب مي،دار كردن احساسات جامعه و يا به علت ديگرجريحهواسطة به 

، اين ماده به پيداستطور كه همان. » مجاز باشداگرچه اجراي قوانين مزبور اصوالً؛ به موقع اجرا گذارد
حسنه نداده، اما محاكم را مكلف طور صريح حكم به بطالن قراردادهاي مغاير با نظم عمومي و اخالق 

  .گونه قراردادها خودداري كنندكرده كه از اجراي اين
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وگاز گذار خارجي مصاديق نظم عمومي را در قراردادهاي نفته پيمانكار يا سرمايهچنانچ ،بنابراين
طالن عمل در ب. نفتي و بطالن قرارداد خواهد بودپروانة  لغو ،ناديده بگيرد، يكي از ضمانت اجراهاي آن
فساد در اركان اساسي قرارداد و برخورد نتيجة گردد و بطالن كه  حقوقي از نظر قواعد حقوقي موجود نمي

  .كند اعتبار ميمفاد آن با مصالح اجتماعي است، قرارداد را از ابتدا بي
هدف از اين نوع . استوگاز از نوع نظم عمومي اقتصادي گرفته در حقوق نفتنظم عمومي شكل

ها كه اغلب  دولت.  هدايت جامعه به سمت اقتصاد مورد نظر و تنظيم اقتصاد ملي است، اقتصادينظم
برداري از منابع  ها، اعتبار پول ملي، بهره اشتغال كامل، مبارزه با تورم، حفظ ثبات قيمتتأمين ها  هدف آن

ارداد و نيز با وضع مقررات  يعني قر،آنند كه با هدايت يكي از عوامل مهم ثروتبه دنبال است، ... ملي و 
به اين صورت كه با وضع مقررات، اصل حاكميت اراده و آزادي . در اين زمينه به اهداف خود برسند

تا به اين ترتيب افراد نتوانند برخالف قوانين اقتصادي مورد نظر دولت توافق نمايند قراردادي را محدود 
  .)57: 1387 صفايي،(كنند 

 دولت درپي آن است كه اقتصاد را رهبري كند و قراردادهاي خصوصي در نظم عمومي اقتصادي،
تنها ؛ پس نهدرآوردرا نيز به عنوان عامل توزيع ثروت در نظارت خود ) وگازازجمله قراردادهاي نفت(

 آزادي پيمان بستن يا يكند، گاه ها را به طور امري تعيين و بر دو طرف آن تحميل مي آثار اين پيمان
  .)166: 1388 كاتوزيان،( ستاند مي آن را از اشخاص خودداري از

هاي  هر نوع ثروت زيرزميني، معادن، زمين«: دارد قانون اساسي روماني بيان ميهفتم  اصل ، مثالرايب
همين . » يعني متعلق به دولت است،مردمهمة متعلق به ... ها، منابع طبيعي نيرو، و  ها، آب دولتي، جنگل

  .ده استشبيني ن اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز پيش قانو45موضوع در اصل 
 بايد نظم عمومي موجود در حقوق وگاز نيز ضرورتاً در انتقال قراردادهاي باالدستي نفت،بنابراين

پروانة  ضمانت اجراي آن لغو ، به اين نظم حقوقييهجتوبيوگاز مورد توجه قرار گيرد و در صورت نفت
از مصاديق نظم اي در ادامه، پاره. كار خارجي و ابطال قرارداد انتقال خواهد بودگذار و پيماننفتي سرمايه

  :شودوگاز بررسي ميعمومي در حقوق نفت
  

  اليه تحميل شرط توليد صيانتي و ازدياد برداشت بر منتقل. 1. 4. 2
ان شاهرگ وگاز كه به عنوبرداري صحيح و بهينه از مخازن نفت هاي ميزبان، حفظ و بهره براي دولت

فت تدريجي فشار، ميزان ؛ تا جايي كه با اُاست از اهميت بسزايي برخوردار  باشد، حياتي يك كشور مي
هاي موجود در يك مخزن كاهش يافته، تا حدي كه ديگر با استفاده از توليد طبيعي قادر به  توليد از چاه

وگاز، زمان برداشت از مخازن نفتآگاهي از اين موضوع بسيار مهم در نادر كشور ما، . يستندتوليد ن
 .)20: 1395 عظيمي زرين،( رو ساخته استهوضعيت توليد از اين منابع عظيم را با چالش بزرگي روب
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 به لحاظ تطبيق با اصول حاكميت و مالكيت بر منابع نفتي و يا رعايت توان صرفاً قراردادهاي نفتي را نمي
  . آن ارزيابي كردمانند حقوق و منافع ملي و 

. وگاز وارد شده استامروزه مفهوم توليد صيانتي در تمامي رويكردهاي فني و اقتصادي صنعت نفت
       آوري اطالعات، توصيف و شناخت مخزن،ويژه گرد، بهاي از اقدامات فنيصيانت طيف گسترده

ي و نصب  حفار، ازجملهاي هاي مختلف، اقدامات توسعههاي توليد در دوره  بررسي روش سازي،مدل
مدت توليد، رسيدن به بلندشناسي و مخزني، تداوم  ، شناخت ساختارهاي زمينزميني تأسيسات رو

  1.گيرد دربرميديدگي به مخزن و جلوگيري از هدررفت سياالت را بيشترين مقدار توليد و كمترين آسيب
يانتي و ازدياد برداشت هاي انتقال قراردادهاي باالدستي، رعايت توليد ص يكي ديگر از چالش،بنابراين

دهنده در قراردادهاي باالدستي،  و در صورت انتقال قرارداد توسط انتقالاستگيرنده  توسط شركت انتقال
در اين مورد نيز پيشنهاد . كندگيرنده مطالبه و بر آن نظارت بايست اين تعهد را از انتقال دولت ميزبان مي

اليه و برقراري  ها از شركت منتقل آندريافت  الزم و ايهبيني تضمين گردد دولت ميزبان با پيش مي
  .كنداليه در راستاي حفظ منافع ملت خود اقدام  مسئوليت تضامني شركت ناقل و منتقل

  
  محيطي سويي با الزامات زيستاقتضائات هم. 2. 4. 2

 آنارد و يست دمحيط ز آثار مخربي بر ،ونقلحملو برداري   اكتشاف، توسعه، بهرههمچون ،عمليات نفتي
المللي  هاي بين نامهالمللي، موافقت قراردادهاي نفتي از طريق ارجاع به قوانين ملي و بين. كند را آلوده مي

بيشتر در . دهند محيطي را مورد توجه قرار مي  مسائل زيست،خاص پروژهمعيارهاي زيست و   محيط
صنعت نفت معيارهاي ضوابط و  كه اشاره به شود  بندي در قرارداد گنجانده ميقراردادهاي نفتي معموالً

  . كند مي
 بايد حدي از ،شود  مي2شركت نفتي كه متعهد به انجام عمليات نفتي به روش خوب صنعت

              المللي نفتي ديگر در چنين كار گيرد كه هر شركت بينها، احتياط و دورانديشي را به مهارت
  .يردگ كار ميبهها را آنواحوالي اوضاع

زيستي   المللي محيط هاي بين نامه به موافقت،بر قوانين مليافزون  ،وگازدر برخي از قراردادهاي نفت
شود   قرارداد مشاركت در توليد ليبريا، پيمانكار متعهد مي6مادة  5 در بند ، مثالرايكنند؛ ب نيز اشاره مي

 هاي محيط محيطي ليبريا و تمامي رويهتمام عمليات نفتي را مطابق با قوانين حفاظت و مديريت زيست
  .)40: 1395 عظيمي زرين،( المللي انجام دهد زيست بين 

                                                            
1. http://ekteshaf.nioc.ir/rowse.php?a_id=170&sid=1&slc_lang=fa. 
2. Good Oil Practice 
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همچنين در قراردادهاي نفتي، طرف دوم قرارداد ملزم به ارائه، شناسايي و ارزيابي انواع پيامدهاي 
 اين مورد نيز محيطي، اجتماعي، ايمني، امنيتي و بهداشتي احتمالي ناشي از پروژه خواهد بود كه زيست

  .گيرنده تعهد و انجام گردد بايد توسط انتقال
گيرنده بايد اين  گذار يا پيمانكار خارجي، انتقال  در صورت انتقال قرارداد توسط سرمايه،بنابراين

دريافت  ،در اين مورد. و اين امر چالش بزرگي براي دولت ميزبان خواهد بودكند الزامات را رعايت 
  .شود ميرعايت اين تعهد پيشنهاد براي سط دولت ميزبان  الزم توهايتضمين

هاي  بيني مجوز انتقال قرارداد در پروانهگردد وزارت نفت با پيش در پايان اين پژوهش، پيشنهاد مي
، 1390پنجم توسعه و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت برنامة  قانون 125مادة نفتي مذكور در 

تا شركت ملي كند وگاز را مشخص ي اعطاي مجوز انتقال قراردادهاي نفتشرايط، موانع و ضمانت اجرا
  . نفت ايران در چارچوب پروانه و مجوز صادره اقدام به انتقال قرارداد نمايد

  
  ضرورت انتقال دانش و فناوري. 5.  2

فناوري دانش و وگاز، انتقال هاي ميزبان از انعقاد قراردادهاي باالدستي نفت ترين اهداف دولت يكي از مهم
توسعة ها و معيارهاي اصلي رشد و   يكي از ضرورت،و دسترسي به آنفناوري امروزه . استبه كشور 

پويايي از دانش و تجربه و مهارت كه براي مجموعة عبارت است از فناوري . آيد شمار مياقتصادي به
هايي است كه از طريق   توانمنديها و فن يا فنون به معناي مهارت. رود كار ميخدمات بهعرضة توليد يا 

  .آيد به دست ميآموزش و تجربه 
 خود دانش است كه در ،آنجنبة يك : داردتأكيد اساسي مفهوم فناوري جنبة ، بر دو يادشدهتعريف 

 1 دانش فني،ديگر آنجنبة شود؛  مينمايان  ها ماشين واي مانند تجهيزات اي و واسطه كاالهاي سرمايه
  .دگرد ميفناوري بازكارگيري شيوه، روش و فن بهاست كه به مهارت، 

وگاز خود گيرند تا در قراردادهاي نفت كار ميهاي ميزبان تمام تالش خود را به هاست كه دولت مدت
-  خوش وابراهيمي(هاي موجود كنند توسعة فناوريگذاران و پيمانكاران را مكلف به استفاده، انتقال و  سرمايه

  .)73: 1394 چهره،
البته در تعريفي . ديگر استمنطقة جغرافيايي به منطقة جايي آن از يك هبه معناي جابفناوري قال انت

جايي ضرورتي ندارد و ممكن است انتقال در  به صرف جافناوري انتقال براي ، كرده ارائه 2كه آنكتاد
  .مرزهاي ملي يا حتي از يك سازمان يا نهاد به بخش ديگر اتفاق بيفتدمحدودة 
          در قراردادهاي باالدستيتوسعة فناوري دولت ميزبان در استفاده، انتقال و دغدغة وجه به با ت

گيرنده  با انتقال قرارداد، انتقال. ها باشد تواند چالش بسيار مهمي براي اين دولت وگاز، اين موضوع مينفت

                                                            
1. Know- how 
2. UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 
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، بحث گيرنده ضرورتاً انتقالو دولت ميزبان بايد در تعيين شرايط شود  ميحقوقي موجود رابطة وارد 
  .را مورد توجه جدي قرار دهدتوسعة فناوري توانايي استفاده، انتقال و 

 تعهداتي را برعهده دارد كه دولت ميزبان بايد آن فناوري، مالك معموالًفناوري، در قراردادهاي انتقال 
. نده، از اين شركت نيز مطالبه نمايدگير دهنده به انتقال اين تعهدات را در فرض انتقال قرارداد توسط انتقال

 لوازم جانبي، قطعات يدكي و تجهيزات، تعهد به ةارائ ،1 تضمين عقدي يا وارانتي، اين تعهداتةازجمل
براي فناوري نبودن آور زيانبا هدف طرف قرارداد، تعهد به فناوري اسناد، تعهد به مناسب بودن ارائة 
استفاده نحوة ، آموزش فناوريدر اختيار گذاشتن عملي و واقعي زيست و سالمتي انسان، تعهد به   محيط

كند  را تضمين هاآندر قراردادهاي نفتي بايد گيرنده  كه انتقالاست و استفاده از منابع داخلي فناوري از 
)Koh, Tham & Woan Lee,2006: 34(.دهنده، يكي از   همچنين در فرض انتقال قرارداد توسط انتقال

باشد كه يكي از  هاي امر انتقال مي  مطابق نبودن قرارداد با پيچيدگي،هاي دولت ميزبان غدغهترين د اصلي
  .استهاي انتقال قرارداد چالش

ويژه  به،وگازهاي اساسي انتقال قراردادهاي نفت ، يكي از چالشپيداستكه انچن هم،بنابراين
است  -گيرنده  يعني شركت انتقال- اردادي توسط طرف جديد قرفناورقراردادهاي باالدستي، بحث انتقال 

 در اين را مورد توجه جدي قرار دهد و نيززمينه گيرنده در اين  بايست توانايي انتقال كه دولت ميزبان مي
  .كند الزم، اقدام هايبيني شرايط و ضمانت اجرا و تضمين با پيشمورد

  
  نتيجه

ميزبان حساسيت زيادي دارند و شرايط متعددي را هاي  وگاز، دولتدر انتقال قراردادهاي باالدستي نفت
تا كنند  ميگذار و پيمانكار خارجي تعيين  گاز براي سرمايه و براساس اصول حقوق عمومي و حقوق نفت

در رو، ازايندر صورت منتقل شدن قرارداد به شخص ثالث، منافع ملت خويش ملحوظ نظر قرار گيرد؛ 
گذار و پيمانكار خارجي به  براي دولت ميزبان و هم براي سرمايههايي هم انتقال اين قراردادها چالش

وگاز و تأثير انتقال اين قرارداد بر اهداف هاي خاص قراردادهاي باالدستي نفت ويژگي. آيد وجود مي
هاي  ها بر منافع عمومي و بخش ، و آثار انتقال آنسوهاي خصوصي طرفين قرارداد از يك مشترك و انگيزه

وگاز از هاي اساسي انتقال قراردادهاي باالدستي نفت ديگر، اقتضا دارد تا چالشسوي ه از مختلف جامع
ها  بار آنطور علمي مورد مطالعه قرار گيرد تا از موانع و آثار زيانه قوانين و مقررات داخلي استخراج و ب

  .جلوگيري شود
گذار  ت و توانايي مالي با سرمايهقراردادهاي نفتي به اعتبار سابقه، سطح دانش، صالحيت فني، مديري

گذار و پيمانكار خارجي از   در اين قراردادها شخصيت سرمايه،بنابراين .شودو يا پيمانكار منعقد مي
اهميت بسزايي برخوردار بوده و دولت ميزبان راضي نيست كه طرف قرارداد نسبت به واگذاري قرارداد 

                                                            
1. Warranty 
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 وابسته به ،بنابراين. نمايده واگذاري قرارداد را ضروري ميآيد ك شرايطي پيش مي،حالدرعين. اقدام كند
در .  مهم در اين قراردادها خواهد بودي چالش،شخص بودن و تخصصي بودن فعاليت طرف دوم قرارداد

كم شرايطي را كه شركت ناقل در زمان انعقاد قرارداد توسط دولت اليه نيز بايد دست  شركت منتقل،واقع
  . هاي اكتشافي و توليدي دولت ميزبان خللي ايجاد نگرددداشته باشد تا در برنامهميزبان احراز شده، 

 رعايت قوانين خاص دولت ميزبان با توجه به اصل حاكميت ملي و ،چالش ديگر اين قراردادها
در كشور ما قراردادهاي . است با قانون حاكم بر قرارداد  نداشتنكشورها بر منابع طبيعي و تطابقدايمي 
 مثال، يكي از مصاديق قرار گيرد؛ برايبايست براساس اصول حقوق عمومي مورد بررسي  وگاز مينفت

دهنده در صورت انتقال  شدن انتقالنگيرنده و بري  دهنده و انتقال اين اصول، تضامني بودن مسئوليت انتقال
قراردادي رابطة  از دهندهبرخالف انتقال قرارداد براساس اصول حقوق خصوصي كه انتقال. استقرارداد 
كشورهاي  گردد، معموالً  جانشين او در حقوق و تعهدات قراردادي مي،گيرنده رود و انتقال كنار مي

گنجانند كه براساس آن،   شرطي را در قرارداد مي،وگازدر قراردادهاي باالدستي نفتصاحب نفت 
ماند و  طرفين باقي ميرابطة در  همچنان به عنوان طرف قرارداد ،دهنده با محقق شدن انتقال انتقال
دولت ميزبان برابر گيرنده، هر دو در دهنده و انتقال در اين شرايط، انتقال. گردد گيرنده منضم به او مي انتقال

  . متضامناً مسئوليت دارند
مثال ديگر رعايت قوانين دولت ميزبان، حق تقدم كارفرما در خريد سهم مشاركت هريك از اعضاي 

       ر قراردادهايبيشت در معموالً. كه قصد انتقال آن را به اشخاص ثالث داشته باشندت اسكنسرسيوم 
ه يكي چنانچ، استها به صورت كنسرسيوم وگاز كه طرف دوم قرارداد متشكل از گروهي از شركتنفت

تا با  اين حق براي دولت ميزبان وجود دارد   قصد انتقال سهم خود را داشته باشد،،از اعضاي مشاركت
بيني اين شرط در قرارداد،  دولت ميزبان حتي بدون پيش،در واقع. كند، آن را تملك نامبردهخريد سهم 

وگاز، از اين شرط تواند با توجه به اصل قدرت عمومي و حاكميت اصول حقوق عمومي بر نفت مي
  .برداري نمايدنانوشته بهره

كيت عمومي دولت بر اين منابع طبيعي و پيروي اين  مال،هاي انتقال اين قراردادها يكي ديگر از چالش
 ،كشورهاي دنيابيشتر وگاز در توضيح كه منابع نفت؛ بديناستقراردادها از قواعد خاص خارج از قرارداد 

برداري و مديريت منابع را برعهده  بهرهاجازة  و دولت صرفاًنيست  داراي مالك خصوصي ،ازجمله ايران
ها  آندريافت بر پروانه و مجوزهايي كه شركت ناقل موفق به افزون اليه بايد  نتقل شركت م،بنابراين. دارد
 عالوه بر رضايت دولت ميزبان تمامي اين مجوزها را نيز كسب ،، پس از تحقق انتقال قرارداد استدهش
  . در انتقال اين قراردادها، اين چالش بايد مدنظر طرفين قرارداد، قرار گيردبنابراين،. دكن

با توجه . روي هر دو طرف قرارداد، رعايت نظم عمومي دولت ميزبان خواهد بود ش ديگر پيشچال
وگاز به سيال بودن تعريف نظم عمومي در علم حقوق، شناسايي مصاديق آن در انتقال قراردادهاي نفت

الزامات توليد صيانتي و ازدياد برداشت و رعايت برنامة  رعايت ، اين مصاديقةازجمل. استبسيار مهم 
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 ،وگازدر قراردادهاي نفت. دولت ميزبان خواهد بودويژه  به،محيطي براي طرفين قرارداد زيست
گذار يا پيمانكار خارجي ملزم به رعايت قواعد توليد صيانتي و همچنين رعايت الزامات  سرمايه
 توسط اين المللي خواهد بود و در صورت انتقال قرارداد محيطي دولت ميزبان و ضوابط بين زيست

 ،بنابراين. گيرنده نيز متعهد به رعايت اين الزامات قراردادي و غيرقراردادي خواهد بودشركت، انتقال
      مواردلحاظگيرنده را با دولت ميزبان در زمان انتقال قرارداد بايد توانايي و صالحيت شركت انتقال

  . رار دهدها مورد توجه جدي ق و با در نظر گرفتن اين چالشگفتهپيش
در . گيرنده وجود دارد  انتقال دانش و فناوري نيز توسط شركت انتقالبارةهمين دغدغه و چالش در

فناوري  دستيابي به دانش و ،هاي ميزبان وگاز، يكي از اهداف بسيار مهم دولتقراردادهاي باالدستي نفت
 توانايي شركت  وگاز،اي نفتهاي اساسي انتقال قرارداده و يكي از چالشاست فرست كشورهاي سرمايه

هاي دولت ميزبان در اين مورد، احراز   يكي از چالش،در واقع. اليه در انجام اين تعهد است منتقل
شايسته است دولت ميزبان با زمينه، در اين . ة فناوري استاليه در استفاده، انتقال و توسع صالحيت منتقل

هاي نفتي و مجوزهاي اعطايي،  م انجام تعهد در پروانه و ضمانت اجراي عدهابيني شرايط و تضمين پيش
  . كنداين چالش را مديريت 

هاي متعددي پيش روي هر دو طرف قرارداد   در صورت تحقق انتقال اين قراردادها، چالش،بنابراين
  .وجود دارد كه بايستي مورد توجه جدي دولت ميزبان و طرف ديگر قرارداد، قرار گيرد
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