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  گاز و تنف حقوق در قيتحق ابزار و يشناس  روش
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  دهيچك
 نياول يبرا رياخ يها  سال در كه است حقوق علم در يا  رشته  انيم ديجد رشتة »گاز و نفت حقوق«

ـ  از رشته نيا. شد سيتأس و يمعرف تهران دانشگاه در انهيخاورم زيخ نفت يكشورها نيب در بار   كي
ـ  حقـوق « و »يخـصوص  حقـوق « جملـه  از حقـوق  علـم  گوناگون يها  حوزه از متأثر سو  الملـل   نيب

ـ  شركت« با نفت يمل شركت نيماب    يف ةرابط ليتحل در »يگذار  هيسرما   ـ  يالمللـ   نيب  از و اسـت  ينفت
 دولـت  بـا  ينفت يالملل  نيب كتشر نيمابيف ةرابط ليتحل مقام در يعموم حقوق از متأثر گريد يسو
 رشـته  نيا اتيادب گاز، و نفت حقوق يالملل  نيب خصلتِ و تيماه به توجه با. است زبانيم كشور اي
ـ پ يكـاربرد  جنبـة  يحقـوق  محـض  يهـا   رشته ريسا از زودتر تواند يم ـ ماه سـبب  بـه . كنـد  داي  تي
ـ ا در. اسـت  وعمتن رشته نيا در قيتحق يابزارها گاز، و نفت حقوق بودن يا  رشتهنيب  بـه  مقالـه  ني

ــتعر ضــمن و پرداختــه »يياســتقرا« و »يا هيــرو« ،»يلــيتمث« ،»يانتزاعــ« يقــيحق روش چهــار  في
  .شوديم يبررس كيهر يايمزا مزبور، يها روش

ـ تحق روش ،يانتزاع  روش يي،استقرا روشحقوق نفت و گاز،      :يديكل واژگان ـ رو روش ق،ي  ،يا  هي
  .ياسيق روش
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  مقدمه
 قـات يتحق از يعمـوم   يسـرخوردگ  ينوع دهندة  نشان كشور در يحقوق قاتيتحق يكنون وضع

 احـساس  همـواره  و شـود  ينمـ  ارائه يديجد و كالن يها  هينظر. است حقوق حوزة در نياديبن
 در قيـ تحق يها  روش). 3: 1391 د،يجاو (كرد تيفعال موجود نيقوان حوزة در ديبا كه شود يم

 و »يلـ يتحل« ،»يكـاربرد « ،»ياديـ بن« يهـا  روش بـه  عـام  طـور  بـه  حقوق علم گوناگون شعب
 حقـوق  « در). 23: 1390 ،ياتيـ ح (اسـت  شده ميتقس مذكور يهاروش از يبيترك اي »يفيتوص«

ـ ا در مـؤثر  يهـا   رشـته  تنـوع  به توجه با ،يا  رشته  نيب يا  شاخه منزلة  به »گاز و نفت  و رشـته  ني
 ريتـأث  و حقـوق  علم شقوق ريسا هب نسبت كاربرد و تياهم ثيح از »قيتحق يابزارها «تفاوت
 در تـوان  يمـ  آمـده،   دست  به جةينت در قيتحق مقام در حقوقدان يارزش مواضع و دگاهيد شگرف

 نيا در محقق. بود قائل قيتحق ابزار مقسم از »ياختصاص قيتحق  « يها  روش وجود به رشته نيا
ـ  چـارچوب  در را شيخو تتّبع باشد، قيتحق عام يها  روش از ازين يب كهنيا بدون رشته ـ  كي  اي
  .دهد يم سامان رشته نيا ياختصاص روش چند

 ريسـا  در رايز بود؛ قائل قيتحق در »ياختصاص يها  روش  « به توان يم گاز و نفت حقوق در
 مجلـس  واحدة  ماده كي بسا چه .است »قانونگذار احكام« قيتحق ياصل پود و تار حقوق شعب

ـ  دكـش ب يقوقح يتئور كي بر تام بطالن خط سطر كي يط  يـي اجرا قـدرت  از را آن الاقـل  اي
 قـانون « نـه  ينفتـ  يقراردادهـا  خـاص   طـور   بـه  و گاز و نفت حقوق »پود و تار« اما. كند يخال

 علـم  شـعب  ريسـا  عكـس  بـر  درست. است »علم« نيا بر حاكم يحقوق اتيادب بلكه ،»مجلس
 بـر  حـاكم  مـوارد  از ياريبـس  در اسـت  توانـسته  »يعلم اتيادب« گاز و نفت حقوق در حقوق،
 يا  لبـه   دو ريشمـش  نفـت  صـنعت  با مرتبط قانون يگاه. باشد زبانيم كشور يقانونگذار دستگاه
 بـه  و شـده  كنـد  مقابـل  طـرفِ  »يِعلم اتيادب« سمبادة مقابل در آن يتيحاكم لبة كه است شده
ـ نها در. اسـت  شدهمنجر   پنداشتند يم چه آن عكس يا  جهينت  صـفرا  نيانگبـ   سـركه  قـضا  از «ت،ي

ـ  خلـع  ت،يمالك سلب ها،  كردن يمل« قالب در را آن نمونة كه »فزود  نفـت  صـنعت  در » ...و دي
 يكـشورها  و  هـا   شـركت  يهـا   استيس يابيكام و يروزيپ شك يب. افتي توان يم فراوان جهان
 ياصـل  قدرت كه ،»افكار اقناع «عنصر و ستين ممكن »يعلم اتيادب «عقبة بدون فرستهيسرما
 و برخـورد  در هـا آن يمتـدولوژ  و يعلمـ  اتيادب در است، ياقتصاد و ياسيس يهماوردها در
 موضع كهنيا حسب. است داشته شهير گاز و نفت يحقوق يها  جنبه بر ناظر موضوعات ليتحل
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 جينتا     باشد، »يتكنولوژ صاحب ينفت شركت« اي »منبع صاحب زبانيم كشور  « محقق خاستگاه و
  .كند يم متأثر ملموس طور به را قيتحق

  :است اتخاذ قابل 1روش سه آن از يناش آثار و گاز و  نفت حقوق دربارة قيتحق در

  2يليتمث روش .1
 قـرارداد  از اعم قيتحق كي موضوعِ »گاز و   نفت حقوق« با مرتبط يحقوق سيتأسدر اين روش    

ده كـر  سهيمقا يداخل حقوق در شدهشناخته يحقوق يها  سيتأس با را آن با مرتبط موضوعات اي
 يبررسـ  مـذكور  موضـوعات  دربـارة  را يداخلـ  حقـوق  در منـدرج  احكام،  مالك وحدت با و

 قـانون  در جعالـه  عقـد  بـا  ينفت يقراردادها) 141: 1389 ،يامان (ها  پژوهش يبرخ   در. ميكن  مي
 در. اسـت  شـده  داده يتـسر  قراردادها نيا به مطلقاً عقد نيا احكام و آثار و شده سهيمقا يمدن
ـ  نيمع عقود از يكي با قراردادها نيا زدن ونديپ دنبال به نيدكتر روش نيا  يقـانون  ينهادهـا  اي

 يحقـوق  يها  سيتأس اي يمدن قانون به توسل با را قراردادها نيا از يناش مسائل تا است يداخل
 يقـانون  متاع از تا است يداخل قانونگذار رودنباله محقق روش، نيا در. كند ليتحل شدهشناخته
 كـه  اسـت  يحـال  در نيا. بدوزد يالمللنيب و يخارج سوغات نيا قامت درخور يلباس موجود

 يباالدست يمانكاريپ يقراردادها از قتيحق در كه ران،يا متقابل عيب يباالدست يقراردادها تيماه
 : الـف  1391 ،يمـ يابراه (است برخوردار يمدن قانون 10 مادة موضوع حدةيعل تيماه از است،

 ).33: 1392 ،يميابراه ؛32 : ب1391 ،يميابراه؛ 2

  يانتزاع روش .2
 بـا  آن از يناشـ  آثـار  و ينفتـ  يقراردادهـا  ازجمله گاز و نفت حقوق موضوعات روش نيا در
 و ذات اتيمقتض به توجه با مستقل يموضوع مثابة  به يداخل يحقوق ينهادها با اسيق از زيپره

 منظـور  به يداخل حقوق ينهادها با سهيمقا روش نيا در البته. شود يم ليتحل و يبررس اطالق
 يتـسر  هـدف  با »مناط حيتنق و مالك وحدت« از اما رد،يگ يم صورت تيماه نييتب در ليتسه

ـ ا در. شـود  يمـ  زيـ پره موضوعات نيا بر يداخل حقوق احكام  ارزش قيـ تحق جينتـا  روش، ني
ـ  يجا به محقق روش، نيا در. است قانونگذار راه چراغ كه دارد را نيدكتر  مقـنن  از يروهدنبال
 بـر  حـاكم  اصـول  نيتقنـ  راه در بتواند  عنداالقتضا تا كند  يم روشن را قانونگذار يرو شيپ راه

                                                 

1. Method 
2. analogy 
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ـ ا در. كنـد  صيتنص يمل منافع لحاظ با را آن از يناش آثار و رشته نيا موضوعات  بـا  روش، ني
  دِيـ تمه و اصل   سيتأس با كوشد يم محقق ليتمث از يناش مالك وحدت و مناط حيتنق از احتراز
 در مقنن تا كند استنباط را هاآن آثار و »نفت حقوق «بر ناظر  موضوعات بر حاكم ضوابط  قواعد
ـ ا. بپوشاند قانون لباس را ياستنباط اصول آن نيتقن انيجر  بـر  نـاظر  يهـا   قيـ تحق در روش ني

 در مـادر  قـانون  منزلـة   بـه  يمـدن  قانون با برخورد در كهچنان. دارد سابقه زين يخصوص حقوق
 شده يبند  چارچوب قانون آن محور حول يخصوص حقوق يعلم اتيادب كه يخصوص حقوق
  ).1382 ،يلنگرود (كردند اقدام يشنهاديپ يمدن قانون ةيته به محققان از يبرخ است،

  يا هيرو روش .3
ــا در ــسائل روش، ني ــاظر م ــر ن ــد يآرا ةيســا در »گــاز و نفــت حقــوق «ب ــا واني  يداور يه

 ست،يـ ن خـاص  موضوع كي در يداور يآرا ياحصا صرفاً روش نيا. دشو  يم يبندچارچوب
 يتئـور  كنـد  يم يسع و رود يم يداور يآرا سراغ به ييلو كامن يفيتوص روش به محقق بلكه

 و گـذارد  بنـا  مـرتبط  يداور يآرا انيـ بن بر را گاز و نفت حقوق موضوعات بر حاكم اصول اي
ـ گو ييهـا   مثال مقابل يها  پژوهش. كند تنباطاس و استنتاج يجزئ يآرا دل از را يكل قواعد  از اي
: 1391 ،يعسگر؛  بعد به 23: 1384 ،يمحب؛  76 - 61: 1394،يعلوم (است يا  هيرو روش اتخاذ

  ).22: 1387 ،يمحب؛ 65

  1)تفسل (يياستقرا اي يمورد روش .4
 ياعـضا  از يكي عنوان  به حقوقدان روش نيا در. است يمورد و محور  پروژه قيتحق روش نيا

 ياجرا بر ناظر يقانون و يقرارداد احكام رِيتأث و آثار گوناگون يها  تخصص با يقيتحق يگروه
 يتفـسل  مدل يليتحل روش در). 172 - 157: 1390 ،يميابراه (كند  يم يبررس را ينفت يا  پروژه

ـ رژ ،يمـال  ،ياقتصاد ،يكيتكنولوژ ،يفن متعدد عناصر مالحظة بر يمبتن كه  ،يبازرگـان  ،يمـال  مي
ـ ز و يمنـ يا ،يبهداشـت  ،ياجتماع ،يتجار ،ياسيس يها  طيمح از اعم (يطيمح ،ياردادقر  ،)يستي

 و انعقـاد  مـذاكره،  نديفرا در خصوص  به ينفت پروژة اتيح يط در يرهبر و تيريمد و يحقوق
 كـه  است يموارد ةيكل استقرا در تفسل ميت تالش است، يبعد  چند شكل به ينفت پروژة ياجرا

                                                 

1. TEFCL:.Technical, Technological, Economic, Financial, Fiscal, Commercial, Contractual, 
Environment, Legal and Leadership. 
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 دنبال  به را يمتعدد ياجراها ضمانت و تبعات و گذاشته ريتأث ينفت قرارداد رد نيطرف روابط در
 ).76 - 61: 1394 ،يميابراه (داشت خواهد

 ياجـرا  عناصـر  ريسا در يخاص آثار مذكور عناصر از كيهر در گوناگون يها  روش اتخاذ
 آن يمـال  و يقتـصاد ا ابعـاد  در پروژه يحقوق بعد ريتأث قيمصاد از مثالً،. گذارد يم جا به پروژه

:  الـف  1391 ،يمـ يابراه (زبـان يم دولت به 1يتكنولوژ توسعة اي انتقال استفاده، به تعهد موضوع
 كـه نيا حسب. است زبانيم كشور 2داخل ساخت امكانات از يحداكثر استفادة به تعهد اي) 16
 از اسـتفاده  شـامل  صـرفاً  ينفتـ  پـروژة  ياجـرا  بر ناظر قرارداد احكام اي زبانيم كشور قانون در

 زين را يمحل يانسان يروين ميمستق يريكارگ  به اي باشد زبانيم كشور يداخل يديتول محصوالت
 الزامـات  گـر يد يمثال در. دارد قرارداد يبازرگان و يمال يها  جنبه در يميمستق ريتأث شود، شامل
ـ ارز طـرح  ارائـة  قيطر از HSSE(3 (يطيمح  ستيز و يتيامن ،يمنيا ،يبهداشت  يهـا   بيآسـ  يابي
HSSE4، ـ  ينفت شركت طرف از هيالرعا  الزم يحقوق الزام مثابة  به  بـا  قـرارداد  طـرف  يالمللـ   نيب
ـ ا حـسب  دارد، نيمـاب  يف قرارداد اي قانون در شهير كه نفت، يمل شركت اي زبانيم دولت  كـه ني
 بهداشت، به مضر يها  روش يبرخ انجام از را شركت كهيطور  به باشد داشته يسلب جنبة صرفاً

 شـركت  يجـاب يا اصل سيتأس با مذكور جنبة بر عالوه اي دارد باز ستيز طيمح و يتيامن ،يمنيا
 ابعـاد  بـر  كند، ملزم پروژه ياجرا از متأثر ستيز طيمح ژهيو  به موارد نيا ياياح و جبران به را
  .دارد ميمستق ريتأث پروژه يحقوق و يطيمح ،يقرارداد ،يبازرگان ،يمال ،ياقتصاد ،يفن

 ينفتـ  حقوقدان گفته،  شيپ عناصر گريد و يحقوق بعد بر پروژه يفن بعد متقابل ريتأث رنظ از
 از استفاده به ملزم قرارداد طرف شركت ايآ كه كند يم يبررس پروژه شيپا عوامل ريسا كنار در

ـ  است پروژه ياجرا در ينفت يصنعت و يفن يدستاوردها نيآخر  نياديـ م در جملـه  از ر؟يـ خ اي
ـ ذ در مـثالً  ينفتـ  شركت ايآ قرارداد سكوت در ه،يهمسا يكشورها با زبانيم كشور مشترك  لي
 عـالوه  ،6نفت صنعت خوب يرفتارها نيبهتر اي 5ينفت يالملل  نيب ياستانداردها از استفاده اصل
 سانيقراردادنو و حقوقدان پاسخ ر؟يخ اي است يافق يحفار ياجرا به ملزم ،يمعمول يحفار بر

                                                 

1. Utilization, Transfer and Development of Technology 
2. Maximum Utilization of Local Content  
3. Health, Safety, Security and Environment 
4. ESSHIA (Environment, Safety, Security and Health Impact Assessment) 
5. International Petroleum Standards (IPS) 
6. Best Oil Industry Practices (BOIP) 
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 خواهـد  يباالدسـت  پـروژة  يطـ يمح و ياقتـصاد  ،يمـال  ،يفن جنبة بر يفشگر ريتأث سؤال نيا به
  .داشت
 اسـت،  تيـ اهم حـائز  اريبـس  يباالدسـت  يقراردادها در كه ،يوجه  چند موضوعات گريد از
 يفن يابعاد است، Maximum Efficient Rate دربارة كه مزبور، اصطالح. است MER از بحث

ـ ا بـه  نظـر . دارد مخـزن  يمهندس تيريمد خصوص در دهيچيپ ياقتصاد و  يهـا   شـركت  كـه ني
 توسعه، مخزن از انتيص اصل اساس بر را ينفت نياديم اند  موظف متعهد ينفت يمل و يالملل  نيب

 در آن خاص تياهم ضمن در مخزن انتيص ياستانداردها و اصول و كنند يبردار  بهره و ديتول
 در ينفتـ  يها  شركت يها  برداشت و دارد ياقتصاد و يفن ناشناختة ابعاد ،يباالدست يقراردادها

 اسـت  الزم ن،يبنـابرا . باشـند  متفـاوت  اسـت  ممكن خصوص نيا در مخازن مهندس تيريمد
 توسـعة  و اتيعمل و يطراح نحوة و آن، يها  زميمكان آن، قيمصاد دان،يم اي چاه MER فيتعر
 نحـو  بـه  ينفت يمل يها  شركت و يالملل  نيب يها  شركت نيمابيف خصوص نيا در ينفت نياديم

 و ياتيـ عمل و يمهندس و يفن ابعاد در ربطيذ يها  توافق خصوص نيا در و شود نييتع مطلوب
 1391 ،يمـ يابراه؛  158 :1392 ،يمـ يابراه (رديـ گ قرار توجه مورد يمال و ياقتصاد ابعاد در زين

  ).11 :الف
ــا در ــتحق روش ني ــدان ق،ي ــقراردادنو و حقوق ــار در ساني ــسل متخصــصان ريســا كن  يتف

)TEFCEL (قالب در اند،  يفيك احكام جنس از كه را، يقرارداد و يقانون الزامات كنند  يم يسع 
  .كنند برآورد پروژه يتفسل عناصر گريد در را آن ريتأث و درآورند شيپا قابل يكم ريمقاد

  ها روش ليتحل .5
 كـه  گـذارد  يم محكمه دادرس يجا به را خود همواره محقق ،يخصوص حقوق عرصة در :اول
 كـه  است يعدالت يندا و قانون حكم نيب جمع او يدرون دغدغة و است عدالت ياجرا فشهد
 جمـع 2»موضعش« اندر »وضع« با را قانون 1»الفاظِ« وضعِ كوشد يم او. شود يم القا اي الهام او به

  3.دهد قرار موضع كي در را) عدالت و قانون (وضع دو نيا و كند

                                                 

  .اي در اصول فقه است از مباحث پايه» الفاظ«. 1
  .»عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش«: مولوي. 2
  .قرابت دارد) تحققي(قيقِ مكتب اثباني در نگاهي تطبيقي اوصاف اين روش با روش تح. 3
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 در ينفت يقراردادها جمله از گاز و نفت حقوق زا يناش فروعات ،يحقوق ليتحل عرصة در
ـ  ،1»يملـ  منـافع  «عنـوان  بـا  يا  تازه عنصر و ارزش است، يفطر ييندا كه عدالت، يندا كنار  اي

ـ ا ليـ تحل در ن،يبنـابرا . كنـد   يمـ  مـشغول  خـود  به را محقق قلب گاه و ذهن 2»يمل تيامن«  ني
ـ ا بـه  زبـان يم كـشور  ظـر من از اي حقوقدان 3.ستين طرف يب اصوالً محقق »فروعات«  مـسائل  ني
 ليـ تحل را هـا آن يتيچنـدمل  يهـا   شـركت  و گـذار   هيسرما دگاهيد از اي) 1384 موحد، (نگرد يم
ـ  و مـبهم  ميمفاه ياول كه ،)2012 دالزر، رادولف (كند يم  قـضاوت  بـر  حـاكم  رسـم  و حـد  يب
 يدوم و كشد يم يقمنط يچالش به را» lex Petrolia« ،»الملل نيب اصول« مانند يداور يها وانيد

ـ رو بـه  اسـتناد  با را »يگذار  هيسرما« بر ناظر ياستانداردها و ميمفاه نيهم ـ د يهـا   هي  يهـا   واني
 هر دي بسط يبرا ياستنباط و شنهاديپ زين فصل هر حاتيتوض انيپا در و كند يم زهيتئور يداور
  .دهد يم ارائه خواننده به گذار هيسرما شركت ترشيب چه

 بـا  آن رتيمغـا  سـبب  بـه  رفتـه رفتـه  شد، يم درج قراردادها در 4»ثبات شرط« روزيد تا اگر
 مقاومـت  منبـع  صاحب يكشورها آن  مقابل در و شد يم واقع نقد مورد زبانيم كشور تيحاكم

 يتيحمـا  اسـتاندارد  عنـوان  با ديجد يفاخر لباس در مزبور شرط همان دوباره امروز كردند، يم
 بـه  توجه با ،يميقد »ثبات شرط «كه تفاوت نيا با. است وردهسربرآ 5»منصفانه و عادالنه رفتار«

 »منـصفانه  و عادالنـه  رفتـار « مبهم استاندارد اما بود، مشخص مرزش و حد ،يقرارداد فيتوص
ـ ا ينفتـ  يالمللـ   نيب شركت به و رديگ يمدربر را زبانيم كشور يميتنظ و ينيتقن اقدامات همة  ني
 خـالف  يرفتـار  را زبانيم كشور مؤثر يمقررات و يميتنظ ،ينيتقن اقدام هر كه دهد يم را ارياخت

ـ ا كردن زهيتئور هدف با. كند يتلق »عادالنه و منصفانه رفتار استاندارد«  از يبرخـ  اسـتاندارد  ني
 ريمغا اقدامات زييتم و نييتب يبرا و كردند »اصل سيتأس «فرستهيسرما يكشورها دانانحقوق

 يتيحـاكم  اقـدامات  الطـالق  يعلـ  و اندداده قرار اريمع را 6»يتيحاكم اقدامات «استاندارد، نيا با

                                                 

1. National Interest 
2. National Security 

قرابت » مبتني بر گرايش«و » مبتني بر ارزش«هاي تحقيق مكاتبِ  در نگاهي تطبيقي اوصاف اين روش با روش. 3
  .دارد

4. Sstabilisation Clause 
5. Fair and Just Code of Conduct 
6. Sovereignty Measures 
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ـ ا بـا  ريمغـا  هدف و موضوع از نظرصرف را زبانيم كشور  مـستوجبِ  و يتيحمـا  اسـتاندارد  ني
  1.انددانسته تيمسئول

 طـرح  مجـال  يداخلـ  محـاكم  در ينفتـ  يقراردادهـا  از يناش يدعاو و اختالفات اگر :دوم
ـ  توانست يم رايز بود؛ يم ارجح »يليتمث روش «ديشا افت،ي  يم  در يداخلـ  يقاضـ  همـراه  و اري

 غالـب  امـا  باشـد،  ينفتـ  يقراردادهـا  از يناش موضوعات يبرا يداخل قانون از احكام استنباط
 يدگيرس يالملل  نيب يداور يها  وانيد در يگاز و نفت يباالدست يقراردادها از يناش اختالفات

ـ  يهـا   »اسـتاندارد « و »ولاصـ « جنس از هاآن استنادات كه شود يم  در يحتـ . اسـت  يالمللـ   نيب
 يخاصـ  كـشور  قـانون  اي زبانيم كشور قانون حكومت به صراحتبه قرارداد در كه زين يموارد
  .كنند ينم يپوش چشم »استاندارها« و »اصول« از هاآن است، شده اشاره

 يمـدن  قانون رد نيمع عقود اتيمقتض فاحش تفاوت به توجه با زين يكاربرد منظر از :سوم
ـ ا ليتحل در) نيمع عقود با ينفت يقراردادها سةيمقا (يليتمث روش اتخاذ ينفت يقراردادها با  ني

 كه ،»خاص جعالة عقد «با »ينفت يقراردادها« اسيق در مثالً. است »نيتمك يب سخت «قراردادها
ـ ا تيـ ماه از يواقعـ  و قيدق درك بدون سندگانينو از يبرخ متأسفانه  راهـه يب بـه  قراردادهـا  ني

 ،ياتيـ عمل منطقـة  در ينفت شركت »ريللغ  مانع حق «توان يم چگونه ،)141: 1389 ،يامان (اند  رفته
 حال. كرد ليتحل جعاله عقد يمبنا بر را است، ياتيعمل منطقة در بيرق شركت حضور مانع كه
 عمـل  يبـرا  عامل چند با جعاله عقد نيچند انعقاد يبرا يمانع و استبعاد »جعاله عقد «در كهآن

 پس ينفت نياديم از يبردار  بهره و ديتول و توسعه يها  طرح در كهآن مضافاً ندارد؟ وجود واحد
 و چمـوش  وانيـ ح چـون هم تا ندارد وجود مخازن در يا  گمشده گريد دان،يم يساز يتجار از

  .رديگ قرار جعاله عقد موضوع يا ختهيگس افسار
 آمـده  نيچنـ  گـذار   هيسـرما  ينفت شركت »يرانحصا حق« يبررس به ورود گريد يليتحل در
 و اسـتخراج  ،ياكتـشاف  اتيـ عمل شـروع  يبـرا  يانحـصار  يحق كه است مسلم امر نيا«: است
 يهـا   نظـام  قبـول  مورد ينفت يقراردادها تمام در مشخص حقوق از يكي عنوان  به هاچاه توسعة
 يمبن 2»يخاص يالملل  نيب عرف «گر،يد انيب به). 58 :1389 پور،رانيا (»است گرفته قرار يحقوق

 بـدون  يحتـ  را آن و اسـت  گرفتـه  عنـه  مفروغ ينفت شركت يبرا را »يانحصار حق «وجود بر
ـ ا ليـ تحل بـه  سپس و دهند يم قرار قرارداد الزامات در داخل نيطرف علم و حيتصر  »عـرف « ني

                                                 

1 . RFCC v. Morrocco،Award,22 December 2003 , 20 ICSID Review-FILj (2005) 391 
2. Particular International Custom 
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 نـد يآ يمـ بر امر نيا اثبات درصدد »ينيد حق و ينيع حق« قاعدة قراردادن  مالك با و پردازند يم
  .ستين »تيمالك حق «جنس از »ينيع حق «حق نيا كه

 صـد  در تـاكنون  نفـت  كـشف  بدو از ينفت يقراردادها تيماه عيسر تطور به توجه با: اوالً
 و مالكانـه  بهـرة  يهـا   نظـام  بـر  يمبتنـ  ديجد يازهايامت به يسنت يازهايامت لِيتبد از ر،ياخ سال
 يقراردادهـا  و هيسـرما  در مـشاركت  و ديـ تول در مـشاركت  ديجد يقراردادها سپس و اتيمال

 »عرف« حدوثِ ديمف كه است نگرفته شكل يمشابه تكرار واجدِ رفتار سو كي از... . و يخدمات
 اسـت،  رفتـه  صدساله ره شبه  كي ياسيس تياهم كسب نظر از نفت اگرچه گريد يسو از. باشد
 بـه  نـسبت  شركت يارانحص حق« خصوص در يا  گرفته  شكل منجز و مشخص عرف هنوز اما

 و يمـاد  عناصر واجد كه است امدهين وجود  به »عرف« يحقوق فيتعر با منطبق »ياتيعمل منطقة
 واژة زيـ ن گـاز  و نفـت  حقـوق  يغرب نظرصاحب سندگانينو يحت. باشد »الزام و تكرار« يمعنو

 را خـود  مـدنظر  يها  يتئور كه دهند يم حيترج ترشيب و كنند يم استعمال اطياحت با را »عرف«
 ياستانداردها است يهيبد. كنند ارائه 2»استانداردها «اي ،1نفت صنعت خوب يرفتارها قالب در
 كـه آن نـه  و اند  گرفته قرار يالملل  نيب گريد اسناد اي ها  ونيكنوانس معاهدات، بند در نه زين ييادعا

  .اندكرده صلمح اي منقول اجماع آن قيمصاد و ميمفاه به نسبت 3ينفت يالملل نيب يها شركت
 در. اسـت  4»اشـخاص  هيعل حق اعمال تيقابل «ينيد و ينيع به حق يبند ميتقس يمبنا: اًيثان
ـ ز ندارند؛ را يگريد هيعل حق اعمال امكان بودن، حقيذ نيع در افراد يعموم اموال  ريسـا  راي
 حقـوق  ليـ تحل ييتوانـا  »ينـ يد و ينيع« حق قاعدة ن،يبنابرا. اند  حق يذ او خود مانند زين افراد

 .)Eleftheriadis, 1996 (نـدارد  را گـاز  و نفت جمله از يعيطب منابع و يعموم اموال در متصور
 يعـ يطب منـابع  در اعطا قابل متصور حقوق ليتحل در مستقل يحقوق نظام به يبرخ كه يطوربه

  .)Schager & Ostrom, 1992: 224- 262( معتقدند
 م،يكن فيتعر و ليتحل »خاص يالمللنيب عرف «بر يمبتن را »يحق «ندانسته اي دانسته ما اگر
ـ ادانـسته  Lex Petroliae قالب در را آن ناخودآگاه عرف، آن وجود اثبات طرق از نظرصرف  مي

 اگر. ميباش خود يحقوق اتيادب در اقرار و ليتحل به مأخوذ زين عمل در ستيبا يم جهينت در كه

                                                 

1. Good Oil Industry Practices (GOIP) 
2. International Petroleum Standard 
3. International Oil Companies (IOC) 
4. Rights Against Persons 
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 تواننـد  ينمـ  و است الزم هاآن بر علما اقرار ياول قيطر به است، زيجا هاآن انفس بر عقال اقرار
  .كنند يپوشچشم »ينظر و يعلم استاپل« از

 قانون در »شركت عقد «قالب در را 1»يگذارهيسرما در مشاركت« قرارداد اگر گريد مثال در
ـ  عـدم  و يمـدن  قـانون  در شـركت  عقـد  »بودن زيجا «به توجه با م،يكن ليتحل يمدن  ينـ يبشيپ

 در كه ميكن يم مشاهده عمل در يمدن قانون در شركا نيب »خاص ياجراها ضمانت و نيتضام«
 شـركت  عقـد  بـه  نـسبت  قـرارداد  از نوع نيا در نيطرف روابط در موجود يها  يدگيچيپ مقابل
 يناش كه ،يلفظ ياشتراك جز يمدن قانون در »شركت عقد« و 2ونچر نتيجو قرارداد نيب ،يمدن
  .ماند ينم يباق يزيچ ست،ا بوده ترجمه در تسامح از

 يقراردادها مستحدثه مسائل حكم كه است آن فرض ليتمث بر يمبتن ياسيق روش در: سوم
ـ با محقـق  ن،يبنابرا. دارد وجود يمدن قانون در قبل از ينفت . كنـد  اسـتنباط  صـرفاً  را احكـام  دي

 يبـس  يخـصوص  يقـرارداد  يغنـ  اتيـ ادب لحـاظ  با قيتحق و ليتحل روش نيا اتخاذ با اگرچه
 اتيـ ادب در آن يرگـذار يتأث و نفوذ قدرت نيچنهم و عمل عرصة در آن كاربرد است، تر  راحت
 منبـع  كـه  ،يمـدن  قـانون  بيتصو يخيتار ريس. است ديترد محل گاز و نفت يالملل  نيب يحقوق
 زهيانگ كه دهد يم نشان است، »يخصوص حقوق اتيادب« ديتول در دانان  حقوق بخش  الهام ياصل
 افـراد  يخـصوص  روابط يِحقوق ميتنظ و يبند  چارچوب يمدن قانون بيتصو در ياصل يداع و

 يخـصوص  اشـخاص  يقـرارداد  و يحقـوق  روابط قانون، آن بيتصو زمان در رايز است؛ نبوده
 ليـ تحم هرگونـه  بدون و منعطف و شفاف كامالً طور  به و يسنت فقه در معامالت باب بر يمبتن
. شـد  يمـ  فـصل  و حـل  شهر هر يعلما محاضر و القضاء  دكه در كشور يعموم بودجة به نهيهز
 كـه  است بوده ونيتوالسيكاپ لغو يبرا مقدمات ديتمه يمدن قانون بيتصو عمدة ليدال از يكي

  . نبود ممكن يمدن قانون بيتصو با جز آن لغو
 قـانون  و سيسـوئ  تعهـدات  قـانون  از قانون آن سندگانينو هوشمندانة يبردار  گرته بسا چه

 بـا  و كـردن  عرضـه  قابـل  هدف با هيامام فقه ياصل چارچوب به يوفادار كنار در سهفران يمدن
) ونيتوالسـ يكاپ هيـ توج بـه  قائـل  يغرب يكشورها (قانون آن ميرمستقيغ مخاطبان گرفتن درنظر

 نفـت  حقوق يبندچارچوب و نييتب در ما يفعل تيموقع رسد يم نظر به. است رفتهيپذ صورت
  .است يمدن انونق سندگانينو تيموقع گاز و

                                                 

1. Joint Venture  
  همان. 2
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 يتلقـ  طـرز  توانـد  يمـ  حداكثر است، يداور يآرا بر يمبتن كه زين »يا  هيرو روش «:چهارم
 ييتنهـا   به روش نيا ن،يبنابرا. اندينما باز ينفت يحقوق مسائل با مواجهه در را يداور يها  وانيد

 اصخـ  »يحقـوق  اصول« و »يكل قواعد« نييتب جنس از ينوآور جنبة فاقد يفيتوص ارزش جز
 در شرويپ »يحقوق اتيادب« ديتول و ينوآور جنبة واجد تواند ينم ييتنهابه و است نهيزم نيا در
 و مكـرر  هرچند »يداور يها  وانيد يآرا «،يكل قاعدة طبق كهنيا خصوصبه  . باشد عرصه نيا

 ن،يبنـابرا . اسـت  گـر يد يهـا   وانيد يسو از اتباع لزوم و هيرو وحدت جاديا قدرت فاقد مشابه
 بـا  محقـق  كـه يطـور   بـه . باشد اثر واجد تواند يم »يانتزاع« روش كنار در روش نيا از تفادهاس

 استمداد با سپس و كند يبند  چارچوب و استنباط را يكل قواعد و اصول »يانتزاع روش «اتخاذ
 شـدة يطراحـ  چـارچوب  نييتب و پرورش در را ديمؤ و مرتبط يداور يآرا »يا  هيرو روش« از

  .دده حيتوض خود،
 قـرار  خود ريتأث تحت را گاز و نفت حقوق اتيادب آن تيفعال كه يالملل  نيب مراجع از يكي
 يهـا   روش ريسا كنار در گذار  هيسرما شركت مرجع نيا در. است ديكسيا يداور يها  وانيد داد
ـ  منعقـده  معاهدة به مستند تواند يم يقرارداد اختالف فصل و حل  كـشور  و متبـوع  كـشور  نيب
ـ درنها و بكـشد  يحقـوق  چـالش  بـه  معاهـده  نقض يادعا با را منبع صاحب تدول زبان،يم  تي

 1ديكـس يا يتارنمـا  در منـدرج  آمـار . آورد فراهم را زبانيم دولت يالملل  نيب تيمسئول موجبات
 مراجـع  از يچنـدان  اسـتقبال  سيتأس معاهدة شدن االجرا  الزم و سيتأس يابتدا در دهد يم نشان
 تعـداد  كـه  گرفت يفزون به رو آن در مطروحه يدعاو رياخ دهة در اما شد،  ينم ديكسيا يداور
 زبـان يم يكشورها هيعل گذار هيسرما ينفت يها  شركت يدعو به مربوط ها  پرونده از يتوجه قابل
 يكـشورها  بلكه كرد، كمك آن تيمقبول به يخارج گذاران  هيسرما مكرر مراجعة فقط نه. است

 يكـ ي كهنيا به توجه با 2.كردند دعوا اقامة به اقدام آن در خواهان عنوان به پرو چونهم يزبانيم  
 اسـت،  زبـان يم كـشور  در ينفتـ  شـركت  يگـذار   هيسـرما  جنبة گاز و نفت حقوق مهم ابعاد از

 ةيرو قالب در يخارج يگذار  هيسرما حقوق منظرِ از مرجع نيا در ياتخاذ يعموم يها  ميتصم
  .داد واهدخ قرار ريتأث تحت را »گاز و نفت حقوق« يداور

                                                 

1. www.icsid.worldbank.org 
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 يسـو  از آن اسـاس  بـر  »يخارج يگذار  هيسرما حقوق« كه يمنبع نيتر  مهم حاضر حال در
 بـر  كـه  است »يتيحما  ياستانداردها« شده يبند چارچوب فرستهيسرما يكشورها دانان حقوق

 نـاظر  يحقوق اتيادب در و است شده استنباط گذار  هيسرما شركت نفع به »يانتزاع روش «يمبنا
 نقـد  ياسـتنباط  ياسـتانداردها  همـان  يمبنـا  بر ديكسيا جمله از يداور يها  وانيد يراآ آن، بر
 و قواعـد  اسـتنباط  بـدون  منبـع  صاحب كشور حقوق بر ناظر يحقوق اتيادب ن،يبنابرا. شود يم

 و منـافع  با ريمغا يداور ةيرو و آرا نقدِ يبرا الزم ابزار گاز و نفت حقوق در ياختصاص اصول
  .داشت نخواهد را ريپذ هيسرما  مقام در »منبع صاحب كشور« حقوق

  يريگ جهينت .6
 يمبتنـ  تفـسل  مدل حسب كه »يياستقرا روش« از نظرصرف مذكور قيتحق روش چهار نيب در
ـ و و خاص كاربرد ينفت يها  پروژه در و است متعدد عناصر بر  از يكـ ي عنـوان   بـه  و دارد يا  ژهي

ـ  يقراردادهـا  سكير تيريمد جامع يها  روش  روش«از  . شـود   مـي  اسـتفاده  ينفتـ  يالمللـ   نيب
ـ  نـه  و (يكلـ  اصل سيتأس در قانونگذار راه چراغ بتواند كهيطور  به »يانتزاع  نـة يزم در) يجزئ
 مسائل و ينفت يقراردادها جمله از آن فروعات بر حاكم قواعد و عام طوربه گاز و نفت حقوق
ـ ا در محقـق  لبتـه ا. استفاده كرد  توان يم باشد، خاص  طور  به آن بر ناظر  يهـا   روش از روش ني

 از اسـتفاده  بـا  او تـا  نديآ يم او كمك به مذكور يها  روش اما ست،ين ازين يب »يا  هيرو و يليتمث«
 يها  جنبه يمدن قانون احكام و نيمع عقود با ينفت يقراردادها يقيتطب سةيمقا با »يليتمث روش«

ـ رو روش يريكـارگ   به با و شود روشن ينفت يقراردادها تيماه و گوناگون  شـروط  آثـار  يا  هي
 و نفـت  حقـوق  بـا  مرتبط يها  موضوع با مواجهه در يداور يها  وانيد يها  استنباط و گوناگون

  .ديازمايب ياستنباط قواعد و اصول محك به را گاز
 قـانون  يفـرا  كـه  ديكـس يا ماننـد  يالملل  نيب يداور مراجع از تيمقبول و استقبال به توجه با
 زبانيم كشور يداخل ييقضا محاكم يآرا يحت و كند  يم يدگيرس اختالفات به قرارداد بر حاكم

 حقـوق  «در يتيحمـا  ياسـتنباط  يهـا   اسـتاندارد  محـك  بـا  بلكـه  حـاكم،  قـانون  يمبنا بر نه را
 در Lex Petroliae افتـه يتولدتازه منبع پرورش به تيعنا با و سنجد يم »يخارج يگذار هيسرما
ـ ا چونهم منبع صاحب زبانيم يرهاكشو چهچنان گاز و نفت حقوق ـ شا سـهم  راني  در يا  ستهي

 نـه  يا  ندهيآ در باشند، نداشته ديجد منابع نيا يبندچارچوب و ساخت و يحقوق اتيادب ديتول
 يكـشورها  يسـو  از شـده  پرداختـه  و سـاخته  يمحكمـ  يحقـوق  ساختمان و بنا با دور چندان
 يگـذار   هيسـرما  جذب يبرا كه شد واهندخ مواجه ينفت يالملل  نيب يها  شركت و فرستهيسرما
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 آن جينتـا  از يكي كه داشت نخواهند يحقوق چارچوب آن در يسكن و ورود جز يا  چاره ينفت
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