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رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب 

و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر 
کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان 
رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود 
و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش 
امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی 

بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن ناشر
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۹ مقدمه

مقدمه 

دانش حقوق به معنای مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط افراد در اجتماع، 
از مهم ترین  این اساس،  بر  در پی آن است که روابط را در جامعه تنظیم کند. 
پاسخگوی  ایجاد شده،  تحوالت  با  همگام  بتواند  تا  است  پویایی  آن  ویژگی های 
نیازهای هر زمان نیز باشد و با توجه به گستردگی موضوعات در زمینه های مختلف، 

جهت تنظیم روابط آن بخش از جامعه، به شاخه های مختلفی تقسیم شده است.
یکی از بخش های حیاتی هر کشوری موضوعات اقتصادی و به خصوص صنعت 
نفت آن است. نفت برای کلیة کشورها، اعم از تولیدکننده و مصرف کننده، اهمیت 
بسیار زیادی دارد. کشورهای تولیدکننده به تولید نفت و درآمدهای حاصل از آن 
وابسته اند و شکوفایی اقتصادی کشورهای صنعتی و مصرف کننده نیز به تأمین انرژی 
متکی است، که مقدار زیادی از این سهم را منابع نفت و گاز به خود اختصاص داده 
است. کشورهای صاحب نفت برای استخراج منابع نفت و گاز خود، به سرمایه، دانش 
و مدیریت نیاز دارند و متقاباًل کشورهای مصرف کننده برای اطمینان از عرضة باثبات 

منابع انرژی، به سرمایه گذاری و مشارکت در این کشورها نیازمندند. 
فناوری،  انتقال  سرمایه گذاری،  تولید،  و  اکتشاف  جهت  از  نفت  مسائل    
حمل و نقل، تجارت، مصرف و  تبعات زیست محیطی و امثال آن، عالوه بر جنبه های 
داخلی و ملی، دارای تبعات فرامرزی است. بدین ترتیب، تنظیم روابط موجود در 
آن، یک نظم حقوقی خاصی را می طلبد که متناسب با شرایط و اقتضائات خاص 
آن و در عین حال، شفاف و روشن باشد تا بازیگران و فعاالن در این عرصه، به 
خوبی نسبت به حقوق و اختیارات خود آگاه باشند و تعامل بین آنان به بهترین 
شکل ممکن محقق شود. فعالیت های نفتی در کلیة کشورها از جمله کشور ما 
ایران، با انعقاد قراردادهای امتیازی آغاز شده است. در این برهه از تاریخ، مسائل 
تنظیم  قراردادها  و  امتیازنامه ها  چارچوب  در  تنها  آن  به  مربوط  و حقوق  نفت 
می شدند و قوانین مستقلی وجود نداشت که تنظیم کنندة روابط و مسائل حقوقی 

باشد. 



تحوالت حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی ۱۰

و  داشت  اعطاکننده  نقش  تنها  میزبان  دولت  امتیازی،  قراردادهای  این  در 
درصورت تولید نفت، مبلغی پول دریافت می کرد. گذشت زمان و افزایش نقش 
دولت در این عرصه، موجب تدوین و تصویب قانون نفت توسط دولت شد. عالوه بر 
تصویب قانون نفت، تاسیس نهاد و ساختارهایی جهت اجرای مندرجات قوانین 
نیز از دیگر اقدامات دولت بود. بدین ترتیب، پس از اعطای امتیازات متعدد، در 
سال ۱۳۲۹ صنعت نفت ملی، و شرکت ملی نفت ایران تأسیس و چند سال بعد 
نیز اولین قانون نفت در سال ۱۳۳۶ تصویب شد. پس از این قانون، قانون نفت 
دیگری در سال ۱۳5۳ تصویب شد و فعالیت های نفتی، به موجب آن ادامه داشت.  
  در ادامة این تحوالت، پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن ۱۳5۷، قوانین 
و مقررات ناظر بر صنعت نفت را متحول کرد. از جملة این تغییرات، تشکیل نهاد 
جدیدی تحت عنوان وزارت نفت، تصویب قانون اساسی، تصویب قوانین نفتی، و 

به تبع آن اتخاذ رویکرد متفاوت نسبت به قراردادهای نفتی بود.  
مباحث  در  بسیاری  تغییرات  باعث  شده،  ایجاد  تحوالت  اینکه،  به  توجه  با 
حقوقی در حوزة نفت و گاز شده است، اثر پیش رو در تالش است، تا تاثیر این 
تغییرات را بر عملکرد صنعت نفت و نتایج حقوقی حاصل از آن را بررسی کند.   
  بنابراین، این اثر در سه فصل نگارش یافته است؛ فصل یکم، کلیات حقوق 
نفت و گاز، فصل دوم، تحوالت حقوق نفت و گاز پیش از انقالب اسالمی و فصل 

سوم، تحوالت حقوق نفت و گاز پس از انقالب اسالمی. 
در فصل یکم با عنوان کلیات، ابتدا حقوق نفت و گاز تعریف شده که شامل 
مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر مجموعة نفت است. سپس موضوعات مهمی 
که در این رشته از حقوق مطرح می شود و به بیان دیگر، حقوق نفت و گاز مسئول 
تعریف و تبیین آن ها می باشد، بررسی شده اند که از جملة این موضوعات، مالکیت 
منابع نفتی، مرجع صالحیت دار یا همان نهاد و ساختاری که از جانب دولت ادارة 

منابع نفتی را بر عهده دارد و همچنین عملیات نفتی تعریف و تشریح شده اند. 
منابع  این  است؛  شده  پرداخته  وگاز  نفت  حقوق  منابع  به  دوم،  مبحث  در 
جانبه،  چند  و  جانبه  دو  معاهدات  ملی،  قوانین  نفتی،  قراردادهای  از  عبارتند 



۱۱ مقدمه

مقررات حقوق بین الملل و نظریات علمای حقوق. در این فصل، تحوالت حقوق 
نفت و گاز، پیش از انقالب اسالمی و در ابتدای آن و نیز به قراردادهای نفتی 
مورد بررسی قرار گرفته است؛ زیرا نقطة آغاز چارچوب حقوقی در صنعت نفت، با 
قراردادهای نفتی امتیازی یا امتیازنامه ها بود. با توجه به اهمیت تأسیس شرکت 
ملی نفت ایران، مبحث دوم، به موضوع ساختار و نهاد شرکت مذکور اختصاص 
دارد. تصویب اولین قانون نفت نیز، پس از تأسیس شرکت ملی، از دیگر تحوالت 
مهم و تاثیرگذار بوده، در نتیجه، مبحث سوم فصل به بررسی قوانین مرتبط با 

نفت پرداخته است.
  فصل سوم، در ارتباط با تحوالت حقوق نفت وگاز پس از انقالب است. برخالف 
دورة پیش از انقالب، که آغاز حقوق نفت با قراردادها و قوانین اولیه نیز متأثر از 
قراردادهای منعقده در آن زمان بوده در دورة پس از انقالب، این قوانین بودند 
که موجودیت قراردادهای نفتی سرمایه گذاری و شرایط و جزئیات آن را تعیین 
می کردند. بدین ترتیب، قانون نفت ۱۳۶۶ که با الهام از قانون اساسی مصوب در 
سال های اولیة پس از انقالب به تصویب رسیده، به موضوع سرمایه گذاری خارجی 
که قراردادهای نفتی را تحت الشعاع قرار می دهند، پرداخته است؛ در نتیجه، ابتدا 
قانون نفت ۱۳۶۶ و اصالح آن  اساسی،  قانون  با نفت که شامل  قوانین مرتبط 
در ۱۳۹۰ و سپس در مبحث دوم، قراردادهای نفتی بررسی می شود. در پایان 
نیز، ساختارهای جدیدالتأسیس پس از انقالب، شامل وزارت نفت و هیئت عالی 
نظارت و اهداف تأسیس و ورود این بازیگران جدید در عرصة فعالیت های نفتی 

مطرح می گردد. 
اگرچه انقالب اسالمی واقعه ای سیاسی است، اما از آن جایی که سبب بروز  
تحوالت بسیاری در حوزة حقوق نفت و گاز شده و آثار این تغییرات در چارچوب 
حقوقی فعلی حاکم بر صنعت نفت نیز جاری می باشد، این پدیدة سیاسی، منشأ 

تقسیم بندی فصول قرار گرفته است. 



تحوالت حقوق نفت و گاز ایران در ارتباط با قراردادها، قوانین و نهادهای حقوقی ۱۲

فصل یکم: کلیات حقوق نفت و گاز

در این فصل، برای آشنایی با حقوق نفت و گاز و برخی از موضوعات مهم مطروحه 
در آن، ابتدا حقوق نفت و گاز تعریف شده و سپس موضوعات حقوقی مهم مطرح در آن، 

از جمله مالکیت منابع نفت و عملیات نفتی و نهاد ذی صالح بیان خواهد شد.

مبحث یکم: تعریف حقوق نفت و گاز
با اینکه بیش از یک سده از اولین حفر چاه نفت در مسجد سلیمان می گذرد و در 
ایران داشته است،  نوین  بر شکل گیری جامعة  زیادی  تأثیر بسیار  این صد سال، نفت 
مدت زمان زیادی نیست که اصطالح »حقوق نفت« یا »حقوق نفت و گاز« در ادبیات 

حقوقی ما وارد شده است.1 
در زبان فارسی، واژة حقوق به معانی گوناگونی به کار می رود که از جمله مهم ترین 
اجتماع  در  که  جهت  این  از  اشخاص  بر  که  مقرراتی  مجموع  از،  است  عبارت  آن ها، 
هستند، حکومت می کند.2 به موجب تعریفی دیگر، »حقوق« به مجموعة قواعد، اصول 
و موازین، قوانین، مقررات و ضوابطی اطالق می شود که ناظر بر تنظیم روابط اجتماعی 
است؛ اعم از اینکه این رابطه بین آحاد جامعه، بین مردم و دولت، و یا تنظیم کنندة روابط 
نهادها و سازمان های دولتی یا خصوصی باشد. »نفت« نیز عبارت عامی است و شامل 
کلیة هیدروکربن هایی که ممکن است به صورت گاز مثل گاز طبیعی، به صورت مایع مثل 

نفت خام و یا به صورت جامد مثل قیر طبیعی باشند، می شود.3 
و  مقررات  قوانین،  موازین،  اصول،  قواعد،  از  دسته  آن  به  نفت  حقوق  نتیجه،  در 
ضوابطی اطالق می شود که روابط مرتبط با نفت را در جامعه تنظیم می کند.4 بر این 
اساس، حقوق نفت در مرحلة اول، ناظر به ایجاد تعادل بین منافع دولت ها و شرکت های 
نفتی درخصوص روابط نفتی آن ها و در مرحلة دوم، ناظر به تنظیم روابط داخلی دولت 
تملک،  نحوة  و  نفت  مالکیت  شامل  روابط  این  می باشد.5  نفتی  موضوعات  به  نسبت 

۱- شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، انتشارات میزان، ۱۳۹۳، ص ۷۱.
۲- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۷4، ص ۱.

۳- شیروی، پیشین، ص ۷۳.

4- شیروی، پیشین، ص ۷4.
5- Ikenna, N. E., International petroleum law: Has it emerged as a Distinct Legal Disci-
pline?, African Journal of International Law,1996, Vol. 8, p. 42.
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و  توزیع، صادرات  بهره برداری،  توسعه،  اکتشاف،  نفتی شامل  و عملیات  سرمایه گذاری 
حمل ونقل نفت و گاز و سایر هیدروکربورها و غیره می باشد.1

مبحث دوم: موضوعات حقوقی نفت و گاز
حقوق نفت، مسئول تعریف و تنظیم موضوعاتی از جمله مالکیت منابع نفت و نحوة 
این  در  مجاز  فعاالن  و  بازیگران  تعیین  و  حاکمیت  اعمال  به واسطة  آن  اجرایی شدن 
عرصه و قواعد حاکم بر سرمایه گذاری در این حوزه است که در ادامه به این موضوعات 

و تعاریف آن ها پرداخته خواهد شد.

بند یکم: مالکيت منابع نفت
مالکیت نفت، همیشه یکی از مهمترین موضوعات در صنعت نفت و قراردادهای نفتی 
بوده و طرفین قراردادهای نفتی به دنبال کسب آن بوده اند؛ زیرا معتقد بودند که مالکیت 
بر نفت، به مالک آن قدرت کنترل و مدیریت می دهد و منافع سرشاری را به سوی او 
سرازیر می کند. بر این اساس، تالش برای به دست آوردن مالکیت، باعث به وجود آمدن 
قراردادهای متنوعی در این زمینه شده است که هرکدام از نحوة تخصیص مالکیت به 

طرفین قرارداد، سبک و سیاق خود را دارد.2
الف: مفهوم مالکيت

به طور کلی مالکیت بر چیزی، به معنای داشتن حق استفاده از آن است. مالک حق 
دارد مملوک خود را اداره کند و هر تغییری را که می خواهد در آن بدهد و می تواند 
دیگران را از تصرف در آن منع کند.۳ مالکیت، در لغت نامة بلک ال نیز چنین تعریف 
از حقوق است که به فرد اجازه می دهد که مملوک را مورد  شده است: »مجموعه ای 
استفاده قرار داده و از آن منفعت ببرد«.4 اگر چه این مفاهیم و تعاریف به نوعی تسلط 
و سیطرة کامل مالک را بر مملوک خود می رساند، دنیای امروزی و پیچیدگی روابط 
انسانی، وجود قوانینی را می طلبد که این اختیار را محدود کرده و برای آن چارچوبی 

۱- شیروی، پیشین، ص ۷4.
۲- گودرزی، زهرا، نگاهی بر مالکیت و نقش آن در تحول قراردادهای نفتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه 

شهید بهشتی، دانشکده حقوق، 1389، ص 1.
۳- همان.

4- Black ,H .C& ,. Garner, B. A., 1999 .Black’s law dictionary (7th ed.). United States: 
West Publishing Co ,U.S.


