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 چکیده
 گرانيو باز ها یژگيدارابودن و علتبه  الملل نیب ۀدر جامع تیقرن فعال کياز  شیصنعت نفت و گاز با ب

 ۀکرده است. پژوهشگران حوز وضعنفت را  یحقوق فرامل ،اعضا انیروابط م میتنظ یبرا ،خاص خود
نفت هستند که از  یراملاز منابع حقوق ف یکي یالملل نیب یکه قراردادها معتقدندنفت  یحقوق فرامل

اند. آنچه توجه ذهن  بوده رگذارینفت تأث یتوسعه و رشد حقوق فرامل ،یریگ صنعت نفت بر شکل شيدایپ
 رگذاریتأث ینفت یالملل نیب ینفت بر قراردادها یاست که چگونه حقوق فرامل نيا کند یرا به خود جلب م

منتشرشده  ینفت یالملل نیب یداور یو آرا نیاسناد، قوان یمقاله با بررس نيسؤال، ا نيدر پاسخ به ا است؟
حقوق  ،نفت هستند یاز منابع حقوق فرامل یکيخود  ،ینفت یالملل نیب یهرچند قراردادها کند یم انیب

 یعرف صنعت نفت، آرا ،یحقوق یموضوعه، اصول کل نیمانند قوان گريمنابع د قينفت از طر یفرامل
 گذارد؛ یم ریتأث ینفت یالملل نیب ینفت و گاز بر قراردادها یحقوق نيدکتر یو حت ینفت یالملل نیب یداور

ها بر آن ینفت یالملل نیب یبدون درج در قراردادها ،نفت یآن است که حقوق فرامل ديمؤ راتیتأث نيا
 . شود یم زین ینفت یالملل نیب یقراردادها یها شروط و مدل ۀموجب توسع یحاکم است و حت

 

 یدیکل واژگان
عرف و عادت صنعت نفت،  ،نفت یحقوق یاصول کل ،ینفت یالملل نیب ینفت، قراردادها یحقوق فرامل

 ینفت یالملل نیب یها یداور یآرا
 
  دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراندانشیار  snebrahimi@ut.ac.ir 

  ،دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراننويسندۀ مسئول 
hamidrezaabbasi@ut.ac.ir  

mailto:hamidrezaabbasi@ut.ac.ir


262    1041تابستان ـ  بهار/ 66 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه
صنعت و حضور و ظهور  نيا یها بیفراز و نش الملل، نیب سطح در گاز و نفت صنعت قدمت
 یاعضاجامعه از  ني. ااستشده  نفت یفرامل ۀجامع یریگ شکل موجب صنعت نيا در متنوع یاعضا
کننده و  مصرف ینفت، کشورها ريذخا یدارا یکشورها ،یالملل نیب یها شرکت ازجمله یمختلف

 یها یدگیچیپ ،نفت یفرامل ۀاعضا در جامع انیشده است. روابط خاص م لیتشک یالملل نیب یها سازمان
چارچوب  ،آن زيمتما یذات یها یژگيصنعت و و نيفرد ا  به منحصر یها چالش ،خاص صنعت نفت و گاز

. است کرده جاديا جامعه نيدر ا مختلف یاعضا انیمروابط  میتنظ یرا برا یفرد  به منحصر یحقوق
 اند. نفت نام نهاده یرا حقوق فرامل یحقوق چارچوب نيا ،پژوهشگران

رشد و  نيا .است بوده توسعه و یریگ شکل حالدر  نفت صنعت شيدایپ از نفت یفرامل ۀجامع
 یفرامل حقوق راستا نيا دررا شکل و توسعه دهد.  نفت یفرامل حقوق چارچوبتوسعه توانسته 

معاهدات  کشورها، یداخل ینفت نیقوان ،ینفت یالملل نیب یقراردادها ازجمله ینفت از منابع مختلف
 ۀجامع شيداینفت با پ یشده است. هرچند حقوق فرامل لیتشک یحقوق یو اصول کل یالملل نیب

 010۱بار در  نیاول یبرانفت  یحقوق فرامل اصطالحاست،  یریگ نفت در حال شکل یفرامل
 یحقوق اتیالملل الهه مطرح و وارد ادب نیحقوق ب یدر آکادم یریالقش یدان مصر توسط حقوق

مورد استناد  2تيو دولت کو لياو نیام یبار در داور نیاول یاصطالح برا نيا 0نفت و گاز شد.
 یآرا یبا بررس شابیب 0110 رحوزه قرار گرفت. د نيا نیتوجه محقق مورد اریقرار گرفت و بس

در  او از پس 3.است یریگ شکل حال در نفت یفرامل حقوق کرد انیب شدهمنتشر ینفت یرودا
حال  در نفت یکرد حقوق فرامل انیب 2700 یال 0110 یداور یآرا یبا بررس لدزيچا 2700
 یها حوزه در ديجد اختالفات ۀارائ اب گريد ی ا در مقاله 2700 در او 0.است وسعهو ت یریگ شکل

 نفت صنعت مختلف یها بخش در یفرامل حقوق ۀتوسع انیو گاز به ب نفت صنعت مختلف
 وجود ايآ: ایپترول لکس»عنوان  با هاروارددانشگاه  در خود ۀنام انيپادر  ماکاتو 2700 در ۱.پرداخت

پاسخ  افتني یمقاله در پ نيا ،نهیشیپ نيمطابق ا 6.کرد اثبات را نفت یفرامل حقوقوجود  «دارد؟
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 نيا گذارد؟ یم ریتأث یالملل نیب ینفت ینفت بر قراردادها یاست که چگونه حقوق فرامل سؤال نيا
 یالملل نیب یداور یکشورها و آرا یداخل نیقوان ،یالملل نیب مختلف یقراردادها یبررسبا نوشتار 

 یقراردادها گذشته، آثار در. پردازد یم سؤال نيمنتشرشده و مقاالت و کتب مختلف به پاسخ ا
نفت بر  یحقوق فرامل ریتأثکنون  . اما تااند شده انیب یمنابع حقوق فرامل عنوان به تنها یالملل نیب

 .است نشده یرسبر یالملل نیب یقراردادها
 متن در آنکه بدون تواند یم نفت یفرامل حقوقکه  شود یم شتریب یزمان پژوهش نيا تیاهم

 یالملل نیب یقراردادها شروط ،گذارد ریتأث یالملل نیب ینفت یقراردادها بر ،قرارداد درج شده باشد
قانون حاکم در نظر گرفته  عنوان به یالملل نیب ینفت یها یداور درقرار دهد و  ریتأثرا تحت  ینفت

 یوجود حقوق فرامل ،هاروارددر دانشگاه  ماکاتو ۀنامانيپا خصوصاً گذشته آثار در که آنجا ازشود. 
 ،مقاله نيا سؤالپاسخ به  یراستا درلذا  ؛در اثبات آن ندارد یمقاله سع نيا ،نفت اثبات شده است

 ینفت بر قراردادها یحقوق فرامل ریتأث سپس و شود یم انیب نفت یفرامل حقوق فيتعرابتدا 
 شد.  خواهد یبررسنفت  یفرامل حقوقمنابع  اساس بر ینفت یالملل نیب

 

  نفت یفرامل حقوق. 1

خاص و  یها یژگيو باالملل  نیب ۀدر عرص تیفعال ۀسابق قرن کياز  شیصنعت نفت و گاز، با ب
 آن بهکه  است کرده جادينفت ا یفرامل ۀجامع در یخاص یقوقحچارچوب  ،فرد  به منحصر یاعضا

بر  یبازرگان یگونه که حقوق فراملهمان 0.شود یگفته م ایپترول لکس اي 0نفت یفرامل حقوق
قراردادها  در و شده جاديا الملل نیتجارت ب ۀجامع یاعضا انیخاص تجارت م یها یژگياساس و

 اساس بر زینفت ن یفرامل حقوق 1،کند یم فايا يینقش بسزا یبازرگان یالملل نیب یها یو داور
قراردادها و  در و شده جادينفت ا یفرامل ۀجامع یاعضا انیخاص صنعت نفت م یها یژگيو

 کند. یم فايا يینقش بسزا یالملل نیو معاهدات ب نیو قوان ینفت یالملل نیب یها یداور
 

  فیتعر. 1ـ1

نفت در  یالملل نیب ۀصنعت نفت در جامع شيداینفت با پ یطور که اشاره شد، حقوق فرامل همان
دانان و  توجه حقوق مورد شیپ از  شیب ریاخ یها هه، اما در داست شيدایو پ یریگ حال شکل

معروف  یها نامه است که هنوز در لغت یتوجه در حال ني. ااست هحوزه قرار گرفت نيپژوهشگران ا

 
7. Transnational petroleum law  

8. Zumbansen, Peer. The Oxford Handbook of Transnational Law, Oxford University Press, 2021, p. 350 

از لکس مرکاتوريا تا حقوق تجارت فراملی در معنای »نژاد؛ عاطفه قديری محمودی کردی، زهرا، مهدی زاهدی و سیده .9

 .07، ص 0311، 30، سال هشتم، شمارۀ فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، «مقتضی
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 ن،يا وجود با  ،نفت ارائه نشده است یاز حقوق فرامل یفيتعر 00،بالکو  07آکسفورد نندما یحقوق
 . شود یم پرداخته یاصطالح و یلغو بعد دو از نفت یفرامل حقوق فيتعر انیب بهدر اينجا 

 

  یلغو فیتعر. الف
نظر  در lex petroleaاصطالح  یاست که برا یمعادل ،«نفت یحقوق فرامل» ،مقاله نيدر ا

 petroleaو  lex ۀواژ دو از که است نیالت یعبارت lex petrolea ینظر لغو ازگرفته شده است. 
و  نیالت اتیدر ادب petrolea ۀحقوق است اما واژ یبه معنا نیدر الت lex ۀواژ. است شده لیتشک

در درس خود در  یریالقشاول مشخص شد  دست  منابع به مراجعه باوجود ندارد.  یسیانگل اتیادب
مشارکت در بخش  یها شده توسط توافقنامهجاديا یحقوق ميرژ»الهه با عنوان  یحقوق یآکادم
به  یلغو یمعنا در اصطالح نيارا به کاربرد است.  lex petroleumعبارت  نیاول یبرا 02«نفت
  به lex petrolea عبارت ،تيکوو  لياو نیام یداور وانيد یاما در رأ 03حقوق نفت است. یمعنا

 کنون تا زمان آن از. است بوده نگارش در اشتباه از یناش رییتغ نيا رسد یم نظر بهکار رفته است. 
استفاده از آن  یپژوهشگران حقوق lex petroleaاصطالح  یبرا یلغو یمعنا نبود رغم یعل
 00.کنند یم

 

  یاصطالح فی. تعرب
 بود معتقد اوکرد.  انیبنفت  یفرامل حقوق اصطالحاز  یفيبود که تعر یپژوهشگر نیاول یریالقش

 یالملل نیب یقراردادها ،ینفت یالملل نیب یها نامهدر توافق کسانياصول و قواعد  یریکارگ بر اثر به
صنعت نفت جهان  در یخاص یفرامل یحقوق ميرژ ،صنعت نفت یالملل نیب یو احکام دارو ینفت

 ینظام حقوق نياعتبار خود را از ا یالملل نیب ینفت یقراردادها ،اساس  نيا بر 0۱گرفته است.  شکل
کسب  یالملل نیب یاز قراردادها خارجو  یمل یها مستقل از دولت (یالملل نیو نه ب یمل نه) یفرامل

 اختالفاتدر  یداور یو آرا ها هيدر رو یمکرر به اصول حقوق ۀبا مراجع ینظام نی. چنکنند یم
06نفت و گاز خواهد شد. صنعت خاص یحقوق یها هياصول و رو شيدایپ ساز نهیزم ،ینفت

 

از  یا مجموعه ايخاص  یحقوق ميرژ ،«نفت یحقوق فرامل»اند  کرده انیب نیمحقق اکثر
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 ۀجامع انیروابط م میاست که ناظر به تنظ یمقررات و ضوابط ن،یقوان ن،يقواعد، اصول، مواز
 یها ها، انجمن نفت متشکل از کشورها، شرکت یفرامل ۀصنعت نفت است که توسط جامع

 مقررات نيا اعتبار 00.شودیم اجرا وشده  جاديصنعت ا نيا گرانيباز ريصنعت نفت و سا یا حرفه
 وگوناگون توسط فعاالن معتبر شناخته شده  یحقوق یها ت نگرفته و در نظامأنش ینظام خاص از

 .شود یم تيرعا
مورد  شیپ از  شیب ،نفت یحقوق فرامل ،یحقوق اتیدر ادب یحقوق فرامل مفهوم گسترش با

با عنوان  یا کنگ در مقاله استاد حقوق دانشگاه هنگ م،یلنج ل نیچ پروفسورتوجه قرار گرفت. 
 ن،یقوان مجموع رانفت  یفرامل حقوق ،منتشر شد 2701در  که «نیچ یعملکرد قرارداد فرامل»
 ،نفت یحقوق فرامل او، نظر به. دانست نفت یفرامل ۀدر جامع جادشدهيا یحقوق اصول و ها هيرو
را  نیچ ینفت یالملل نیب یقراردادها ،یحقوق فرامل نيا که یطور به 00صنعت نفت است قتیحق

و نظم  یحقوققواعد  رانفت  یفرامل حقوق زین 27کاردنس ید 01است. هقرار داد ریتحت تأث
 یها ها، انجمن نفت متشکل از کشورها، شرکت یفرامل ۀتوسط جامع که داند یم یفرامل یحقوق
 ،«نفت یفرامل حقوق» نيبنابرا 20است. شده جاديصنعت نفت ا گرانيباز ريو سا یا حرفه

متداول  یها وهیش نيها، استانداردها و بهتر  هيو مقررات، رو نی، قوان اصول و قواعد از یا مجموعه
 ،يیایجغراف تینظر از موقع د و صرفننفت وجود دار یالملل نیاست که در صنعت ب ینفت یالملل نیب

 گاز و نفت یالملل نیب صنعت ۀحوزفعال در  نيو مشاور الوک ان،داور ،یفعاالن نفتمورد استناد 
است که  یو فرامل میخودتنظ ،ینظام حقوق گر،يد انیبه ب 22شود. یم گرفته کار بهقرار گرفته و 

منظور  خاص صنعت نفت به یها یژگيو و ها بر اساس چالش ، آن رانفت یفرامل ۀجامع یاعضا
 نيا 23.اندکرده جاديا يیایجغراف عدنظر از بُ صرف نفت صنعت یازهایو رفع ن یکپارچگي جاديا

 ريعرف و سا ،یحقوق یاصول کل ،ن کشورهایانو، قیالملل نیشامل معاهدات ب یحقوق نظام

 
17. Bishop, Doak, op.cit., p. 64 and Martin, T., op.cit., pp. 95, 108 and De Jesús O, Alfredo, "Prodigious 

Story of the Lex Petrolea and the Rhinoceros: Philosophical Aspects of the Transnational Legal Order of 
the Petroleum Society". TPLI Series on TPL. Vol. 1, No. 1.35, 2012, and Wawryk, Alex, Regulation of 

the Upstream Petroleum Sector: A Comparative Study of Licensing and Concession Systems, by Tina 

Hunter (Author, Editor), Edward Elgar Pub, 2015, p. 20 and Dolzer, Rudolf, Petroleum Contracts and 
International Law, Oxford University Press, 2018 p. 3. 

 . 072-073، صص 0313، میزان، حقوق نفت و گازشیروی، عبدالحسین؛ 
18. Ibid., p. 315.  

19. Lim, C. L., "The Function of the Transnational Chinese Contract", Journal of World Investment and 

Trade, volume 20, issue 2-3, 2019, p. 322. 

20. Julián de Cárdenas 

21. http://www.law.uh.edu/assignments/spring2020/20601.pdf see 2020/10/10 

 .07ص، 0316، قراردادهای باالدستی صنعت نفتو ابراهیمی، نصراهلل؛ جزوۀ  073، همان؛ شیروی .00

23. Otero Garcia-Castrillon, C., "Reflections on the law applicable to international oil contracts". The 

Journal of World Energy Law & Business, vol. 6(2), 2013, p. 140 
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 . اندکرده جاديا یخصوص گرانيکه باز است یالزامات
 

  یبازرگان ینفت و حقوق فرامل یفرامل حقوق رابطة. 0ـ1
 گاهيجا توانست و شد یحقوق اتیادب وارد که است یفرامل حقوق نیاول یرگانباز یحقوق فرامل

و  شيدایپ دۀيابود که  یبازرگان یحقوق فرامل نیبتوان گفت هم ديرا کسب کند. شا یمناسب
 به یبازرگان یکرد. حقوق فرامل جاديا یرا در ذهن پژوهشگران حقوق یحقوق فرامل یریگ شکل
 انیدر م الملل نیکه در سطح ب شود یم اطالق یمتحدالشکل اي مشابه مقررات و اصول قواعد،

 یخاص یمل نظام ازمقررات  نياعتبار ا که ی. درحالشود یشده و به کار گرفته م يیبازرگانان شناسا
 تيرعامفاد آن  و شده شناخته معتبر بازرگانان ۀجامع درگوناگون  یها در نظام یت نگرفته ولأنش
  20.شودیم

دو  نيا افت،يدر توان ینفت م یو حقوق فرامل یبازرگان یحقوق فرامل فيتعرطور که از  همان
 یحقوق فرامل نکهيدارند. نخست ا گريکديبا  یافتراقات ها، شباهت وجود رغم یعل یحقوق فرامل

نفت، کشورها و  تجار و بازرگانان بر عالوه که شود یفعاالن صنعت نفت اعمال م ۀنفت در جامع
 یحقوق فرامل یاعضا یحقوق ۀجامع ،امر نیحضور دارند و بر اساس هم زینفت ن یمل یها شرکت

 یفرامل حقوق منابع نکهيا دوم. است یبازرگان یحقوق فرامل از تر تر و گسترده بزرگ اریبس ،نفت
 یها ونیو کنوانس یانرژ منشور ۀمعاهد ،مثال یبرا .است مستقل یبازرگان یفرامل حقوق از نفت

 امرتبط ب ،نيو ونیطور که کنوانس همان ؛خاص صنعت نفت است ،نفت و گاز یطیمح ستيز
 حقوق ۀرمجموعيعنوان ز نفت را به یفرامل حقوق توان ینم نياست؛ بنابرا یبازرگان یفرامل حقوق
 یاز حقوق فرامل یا شاخه را نفت یفرامل حقوق یریالقش هرچند. دکرمطرح  یبازرگان یفرامل

 انیب (بود دهکر نيتدو یریالقش)که در استدالل خود  تيدولت کو و 2۱برشمرده است یبازرگان
آنکه  ی. برااست یبازرگان یفرامل حقوقاز قانون  یخاص ۀشاخ ینوع نفت به یکرد: حقوق فرامل

 ۀاز مجموع ئیجز ،آن یاعضاتمام عناصر و منابع و  ديباشد با گريد حقوق ۀرمجموعيز یحقوق
 یبازرگان ینفت و حقوق فرامل یموضوع در خصوص حقوق فرامل نيا که یکل باشد درحال یحقوق
 یکه در آن زمان هنوز حقوق فرامل باشد نيا یریالقشاستدالل  انیب علت دي. شاکند ینم صدق

 تا مورد شد یم انیب یبازرگان یفرامل حقوق ليدر ذ دينکرده بود و لذا با دایخود را پ گاهينفت جا
 به نفت یفرامل حقوق کرد یم انیسخنان را ب نيکه او ا یدر زمان نکهيا اي ردیتوجه داوران قرار گ

نفت را  یحقوق فرامل اولذا  ؛شود مشخص آن افتراق نقاط تا نبود حاضر حال یگستردگ

 
 . 06، ص 0317، سمت، الملل بین حقوق تجارتشیروی، عبدالحسین؛  .00

25. Government of the State of Kuwait v. American Independent Oil Co. (AMINOIL), Award of 24 May 

1982, 21 International Legal Materials (ILM) at 976 (1982). Yearbook IX at 71 (1984).  
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به نقش  توجه  در نظر گرفت. اما امروزه با یبازرگان یاز حقوق فرامل یا شاخه اي رمجموعهيز
نفت را شاخه  یحقوق فرامل توان ینم گريد ،نفت یفرامل ۀجامع در یدولت یها سازمان و ها دولت

 نيا انیوجود اصول مشترک م لیبه دل ديدانست بلکه شا یبازرگان یفرامل حقوق ۀرمجموعيز اي
 ندباور نيبر ا یدو وجود دارد. البته برخ نيا انیو خصوص من وجه م عموم ۀدو بتوان گفت رابط

 یحقوق فرامل ،دگاهيد نيو بر اساس ا 26است یبازرگان یفرامل حقوق همان یفرامل حقوقکه 
گرفته   شکل ینفت در بستر حقوق فرامل یحقوق فرامل راياست ز یفرامل حقوق ۀرشاخينفت ز

است  یبازرگان یتر از حقوق فرامل مراتب بزرگ به یگفت حقوق فرامل ديبا رنظ نياست. در نقد ا
 ،یپناهندگ یحقوق فرامل ،یفریک یحقوق فراملرا شامل  یفراملحقوق  پژوهشگران که یطور به

 حقوق یها از شاخه یکي تنها یبازرگان یحقوق فرامل و 20دانند یم رهیو غ یورزش یحقوق فرامل
 حقوق ۀشاخ نیشاخه اول نيآن است. ا نيتر و مهم نيتر بتوان گفت کهن ديشا و است یفرامل
 یبازرگان یفرامل ۀجامع یاعضا انیم را خود گاهيجا توانستسرعت  شد و به آشکار که بود یفرامل

 ،نفت یفرامل حقوق و یبازرگان یفرامل حقوق انیم رابطه کرد انیب توان یم ني؛ بنابراکند دایپ
 خصوص من وجه است.  عموم

 کیتفکنفت به یحقوق فرامل آثار ،شود یم جادينفت از منابع مختلف ا یازآنجاکه حقوق فرامل
 .دشون یم یبررس یالملل نیب یقراردادها بر اند  حقوق را شکل دادهاين منابع که  نيهرکدام از ا آثار

 

 ینفت یالملل نیب ینفت بر قراردادها یمنابع حقوق فرامل ری. تأث0
نفت آشنا  یبتوانند بهتر با حقوق فرامل تا کند یم کمک دانانحقوق بهنفت  یفرامل حقوق منابع

و بتوانند نسبت به  دهند صیتشخ را ینفت یها تیفعال بر حاکم یحقوق یها چارچوبشوند، 
نفت را  یالهه منابع حقوق فرامل یدر آکادم یریالقشحوزه اقدام کنند.  نياختالفات ا فصل و حل

 حقوق امروزه 20.کرد عنوان یقرارداد مذاکرات و یداور محاکم یآرا ، یالملل نیب یقراردادها
 مقررات)شامل کشورها  یداخل ینفت نیقوان شامل ،کردی که او ذکر بر منابع عالوهنفت  یفرامل

 یآرا ،یالملل نیمعاهدات ب ،است( ینفت یها اتیعمل یو نظارت یو توسعه، امور مال دیتول ،اکتشاف
خوب صنعت نفت و  یها هيرو ،عرف صنعت نفت ،یحقوق یاصول کل ،ینفت یالملل نیب یداور
 نیب دهیچیاز تجمع و تعامل پ نفت یفرامل حقوق ،گريد انیب به. استصنعت نفت  یحقوق نيدکتر

 یرفتار یکدها ،یحقوق یعرف، معاهدات، اصول کل ن،یقوان ،ینفت یالملل نیب یقراردادها

 
26. Gaillard, E., "Transnational Law: A Legal System or a Method of Decision Making?", Arbitration 

International, vol. 17(1), 2001, pp. 6059-72. 

27. Peer Zumbansen, The Oxford Handbook of Transnational Law, Oxford University Press, 2020, pp. 

137-647. 

28. Sadek El-Kosheri, op.cit., p. 327.  
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 یها انجمن یو رهنمودها (NGO) یردولتیغ یها و سازمان (IGOs) یدولت نیب یها سازمان
نقل،  و  ، حملدیمختلف اکتشاف، تول یها که جنبه شود یم جاديا یحقوق یها نيو دکتر یصنعت

و  بزرگ ۀمجموع نيا 21کنند. یم میصنعت نفت را تنظ ستيز طیتجارت نفت و مح ،مصرف
 منابع گريد بر نکهيمنابع عالوه بر ا ني. ادهد ینفت را شکل م یحقوق فرامل منابع ه،دیتن درهم

 موجب توانند ینفت م یمنابع حقوق فرامل ريسا لذا ؛رنديپذ یهم م ریتأث هاآن از گذارند یم ریتأث
 . شوند ینفت یالملل نیب یقراردادها بر یاثرات
 نفت، یمنبع حقوق فرامل نيتر اجماع دارند که مهم یاست که پژوهشگران حقوق یدر حال نيا

قبول   نفت را منبع قابل یالملل نیب یقراردادها ،رودولف دولزر 37.است ینفت یالملل نیب یقراردادها
 و شروط یریگ شکل قيطر از ینفت یالملل نیب یقراردادها 30نفت دانسته است. یحقوق فرامل

 یالملل نیب یمشترک در قراردادها یاصول حقوق یریگ شکل موجب یقرارداد مشترک یها بند
و  صنعت ازین اساس بر یقرارداد شروط نيا شيدایپ و یریگ شکل 32.شوند یمگاز  ونفت  صنعت

 یدر قراردادها ینفت یکرد شروط مشترک قراردادها انیب ديست؛ لذا باهنفت و گاز بوده و  ۀجامع
 نفت یفراملحقوق  شيدایموجب پ ینظر از مدل قرارداد صرف ،گاز و نفت صنعت در یالملل نیب

 ینفت یالملل نیب یقراردادها برنفت  یفرامل حقوق ریتأث ی،به سؤال اصل پاسخ یبرا 33.است شده
 . شد خواهد یبررس منابعاساس  بر

 

 نفت و گاز  ةموضوع نیقوان ری. تأث1ـ0
و از  اندکردهوضع  تیصالح ینفت است که مراجع دارا یموضوعه منبع حقوق فرامل نیقوان

 موضوعه نیقوان قياز طر توانند یم یالملل نیب یو نهادها ها دولتضمانت اجرا برخوردار است. 
 ینفت الملل نیب یبع آن بر قراردادهاتشوند و به  نفت یفرامل حقوق یریگ موجب شکل

 یها ونیو معاهدات و کنوانس یداخل نیدسته قوان در دو توان یمنبع را م ني. ارگذارندیتأث
 کرد.  یبند طبقه یالملل نیب
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  کشورها ةموضوع نیقوان ریتأث. الف
قانونگذار هر  را نیقوان ني. ااستنفت  یاز منابع حقوق فرامل یکي ها نفت و گاز کشور نیقوان

صنعت نفت در حال  نیقوان 30کرده است. میهر کشور تنظ طيکشور متناسب با اوضاع و شرا
فعاالن در  تیفعاالن نفت و گاز آن کشورها بر فعال ،که عالوه بر صنعت است یا گونه حاضر به

 موجب تواند یم کشورها یداخل گاز و نفت نیقوان گفت توان یم. گذارند یم ریتأث زین ها کشور گريد
 ی،اختالفات نفت فصل و حل در و شود  یفرامل ۀدر عرص نفت یفرامل حقوق ۀو توسع یریگ شکل

 یفرامل ۀجامع شيدایپ یاز ابتدا راتیتأث نيا 3۱د.باش ینفت یالملل نیقانون حاکم بر اختالفات ب
و  گسترده ع،يباعث رشد سر امريکااست. کشف نفت در  افتهيادامه  کنون تا و داشته وجود نفت

، تگزاس ،اکسونمانند  يیها مستقل کوچک گرفته تا غول دکنندگانیاز تول یمتنوع صنعت داخل
 تحتعموماً  نيبنابرا ؛شناخته شد امريکادر  یمعدن ۀعنوان ماد شد. نفت به شورونو  ليموبا

 ۀنیدر زم یا مالحظه قابل یحقوق يۀرو  که یطور فدرال، به نیوانبود تا ق یالتيا نیقوان تیحاکم
 جيرا یعاد نیحقوق از قوان ۀمجموع نيطور عمده، اشد. به جاديکشور ا نينفت و گاز در ا

 نيیشده، آرفتهيپذ یاز اشکال حقوق یا چارچوب گسترده انگرينماو  36کرد یانگلستان استفاده م
 امريکا یداخل یها که شرکت ینداشت که زمان ی. تعجببود يیقضا یها هيو رو یدادرس

را که از  یو اسناد حقوق حقوق میمفاه ،دادند گسترش یالملل نیب ۀصحن بهرا  شانيها تیفعال
 30آمده بود، همراه داشته باشند.  دست  به ینفت اتیعمل یبرا امريکادر  افتهي توسعه یحقوق میمفاه

 نیاول لذا رد؛یبگ شکل امريکا نینفت بر اساس قوان یموجب شد حقوق فرامل کرديرو نيا
 در امريکا یداخل نیبر اساس قوان بودند یسنت یازیامت یقراردادها که ینفت یالملل نیب یقراردادها

 شدند. نيتدو نفت یفرامل ۀجامع
 یقراردادها بر نیقوان نيا راتیثأت ،گريد یکشورها درنفت  یداخل نیقوان نيپس از تدو

 ینفت یالملل نیب یقراردادها بر یداخل نیخصوص اثر قوان در مثال یآشکار شد. برا یالملل نیب
 01۱۱در  یبیدر قانون نفت کشور ل بار  نیولا. کرد اشاره مانکاریپ یکار تعهداتبه  توانیم

 زانیملزم شد تا هرساله حداقل م ازیامت ۀدارند ،. مطابق آنشد مطرح مانکاریپ یکار تعهدات
و  نیقوان در سرعتبه یبیکشور ل یقانون داخل نيا 30خرج کند. لومترمربعیپول در هر ک یمشخص

در  یاز شروط قرارداد یکيجهان مورد استفاده قرار گرفت و  سراسر صنعت نفت در یقراردادها
 

34. Wawryk, Alex, op.cit., p. 20.  
35. Daintith, T., "Against “Lex Petrolea”", The Journal of World Energy Law and Business, 2017, p. 10. 

36. Blinn, Keith W. Duval,Claude. Le Leuch, Honoré and Pertuzio, André, International Petroleum 

Exploration and Exploitation Agreements: Legal, Economic and Policy Aspects ,1st ed, Barrows, New 

York, 1998, p. 21. 
37. Ibid.  

38. The Libya Petroleum Law No. 25 of 1955. 
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 ،یازیامت یقراردادهادر تمام  شرط نياحال حاضر  در 31.شد گاز و نفت یالملل نیب یقراردادها
 .دارد وجود یخدمات و دیتول در مشارکت

 اتیقانون مال نيتدو ،است برخوردار یالملل نیب یدر قراردادها یاديز تیکه از اهم گريمثال د
 نشده ینیب شیپ طيشرا علتبه  ،بادآورده یاست. سودها بادآورده اي یآبشار رمنتظره،یغ درآمدبر 

نفت و گاز و نوسانات مکرر  یبه نوسانات بازارها  توجه با  07.نديآ یدر بازار محصوالت به وجود م
سودها در  نيا ايال شده است که آؤس نيا داشیپ موجبنفت  متیق یناگهان ی، سودها متیق

آنکه  با وجود دارد؟ها اختصاص  به دولت اي ردیکنندگان در بازار تعلق گ شرکت ۀبه هم ديبا تيانه
عنوان  بود که به داريناپا یدر مورد سودها یشامل مفاد خاصکه اوپک  0160 سال 0617 ۀقطعنام

هرگونه  رغم یعل» :دارد یم انیب است شده  فيتعر «اتیپس از مال اديز اریدرآمد خالص بس»
حق ندارد پس از  بردار بهره،  اعطا شده باشد بردار بهرهکه ممکن است به  یثبات مال نیتضم

که در واقع منجر به  يیقراردادها یکسب کند. مفاد مال يیاز حد باال شیدرآمد خالص ب ات،یمال
 ۀدر جامع بار  نیاول یبرا 00،«استمجدد باز  ۀمذاکر یشود، برا یم يیباال اریسود خالص بس نیچن

 یها شرکت ۀمنتظرریغ درآمد بر  اتیاقدام به وضع مال کارتر توسط 0107در  امريکانفت،  یفرامل
کشورها اعم از  شتریدر ب 2772نفت در  متیق شيافزا یپ در امريکااقدام  نيا 02.دکر ینفت

 درو مغولستان  ونزوئال ر،يمانند الجزا ،توسعه درحال وانگلستان، کانادا  ن،یچ همچون ،افتهي توسعه
 03توجه قرار گرفت. و مورد افتيسرعت گسترش  به دیمشارکت در تول و یازیامت یهاقرارداد

از سود  یاز کسب بخش نانیجهت حصول اطم یکشورها اقدامات خاص ريسادولت اکوادور همانند 
دولت بر اساس اين دولت اکوادر،  هیعل نگتونیبرول ۀدر پروند که یطور به داد انجاممنتظره ریغ

با  ینفت یها کرد که بر اساس آن شرکت بيرا تصو 02قانون  ،نفت متیق یناگهان شيافزا
 اختصاص اکوادور دولت به راالعاده  فوق درآمد از ٪۱7 حداقل»مشارکت موظف بودند  یقراردادها

در  ها متیق ۀماهان نیانگینفت و م یفعل یها متیق انیمبه تفاوت   توجه درآمد با نيا .«دهند
سهم  ،مشارکت نيا درشد.  یممحاسبه  مرجع( متیق یعني)مشارکت مربوطه  ردادقرا یزمان اجرا

 662فرمان  اما ،شد نییدرصد تع ۱7ابتدا  02بر اساس قانون  متیق شيدولت اکوادور از افزا
شرکت  00داد. شيفزاا درصد 11به  متیق شياز افزا یاکوادور را از سود ناش دولتسهم 
استدالل کردند اوالً  داوراناست اما  تیاقدام دولت اکوادور سلب مالک نيشد ا یمدع گذار هيسرما

 
39. Gao, Zhiguo, International Petroleum Contracts: Current Trends and New Directions, Graham and 

Trotman, 1994, p. 16. 

40. Rudolf Dolzer, op.cit., p. 163. 

41. OPEC Resolution XVI 90 of 1968. 

42. Dow, J., "The Windfall Profit Tax Exposed". St. Mary's Law Journal, vol. 14(3), 1983, p. 741. 

43. Transnational Corporations, United Nations, Vol. 18, No. 1, April 2009, pp. 158-165.  

44. Ketcheson, J., "The Law 42 Arbitrations: Ecuador’s Efforts to Capture “Extraordinary Profits” of Oil 

Companies". The Journal of World Investment & Trade, vol. 16(4), 2015, pp. 734–744. 
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با  گريد یها شرکت ۀدر مناقص اًیرا پرداخت کرده است. ثان اتیمال زانیم نيشرکت دو سال ا نيا
 ؛در پروژه است یگذار هيبه سرما ليما زیشرکت ن نيحاضر به مشارکت هستند و ا ،اتیمال نیهم

 نيا ،تاستدالال نيا انیبا ب داوران 0۱از سود مناسب برخوردار است. اتیمال نيا رغم یعللذا پروژه 
و  20 حکم مطابق قانون نيندادند و بر اساس ا صیتشخ تیاقدام دولت اکوادور را سلب مالک

 06.شد رمنتظرهیغ سود از درصد 11ملزم به پرداخت  گذارهيشرکت سرما 662 فرمان
 یداخل حقوق چارچوبدر  رمنتظرهیبر سود غ اتیبر وضع مال امريکاامروزه اقدام  ،اساس  نيا بر

 یالمللنیب یو بر قراردادها داردمتناسب با نوع قرارداد وجود  ینفت ريذخا یدارا یدر کل کشورها
 فارغ را ینیقوان نیچن وضع امکان ها اکوادور نشان داد دولت یداور یرأ نی. همچناست حاکم ینفت
بر  اتیمال) کشورها نیقواناز  ني؛ بنابراشود یو مصادره محسوب نم دارند یقرارداد ثبات شرط از

سودها بر اساس قرارداد در  نيگرفت هرچند ا جهینت توان یم یداور یآرا و (رمنتظرهیغ یسودها
 نیند؛ لذا قوانامیسودها سه نيدر ا زین ها دولت ،است  شده جاديا ینفت یالملل نیشرکت ب تیمالک

. دهد یقرار م ریرا تحت تأث هاآن و است حاکم زین ینفت الملل نیب یسود قراردادها یۀکشورها بر حاش
 یداخل گذاراگرچه در داخل کشورها توسط قانون یداخل ینفت نیقوان دهند، یم نشان ها مثال نيا

 یهاشرکت و گريد یکشورها انیم که ینفت الملل نیب یقراردادها بر ،شود یم نيتدو کشور
و   نفت صنعت یداخل نیگفت قوان توان ی؛ لذا نماست رگذاریتأث شود یم منعقد زین گريد یالملل نیب

فعاالن صنعت نفت قرار گرفته و  يیمورد شناسا نیقوان نيا رايز است گريد یداخل نیگاز مانند قوان
 .کند یم دایپ یفرامل اثر و رودبه کار می ینفت یداخل نیو قوان ینفت یالملل نیب یدر قراردادها

 

  یالمللنیب یهاونیکنوانس و معاهدات ری. تأثب
فعال  یکشورها انیم اتمعاهد نياست. ا یالملل نیبمعاهدات  ،نفت یاز منابع حقوق فرامل گريد یکي

 یکننده و کشورها مصرف یمنابع نفت و گاز، کشورها یدارا یکشورها)در صنعت نفت و گاز 
معاهدات و  نيهرکدام از ا 00.شود  یکشورها منعقد م همۀ انیم یحت اي نفت و گاز( حوزۀدر  گذار هيسرما

 نيو تدو جاديصنعت نفت و گاز جهان ا یها کاهش مشکالت و چالش ايرفع  یدر راستا ها ونیکنوانس
 حوزۀبه  مربوط مشکالت و ها چالش رفع یبرا کشورها شتریبشده است  موجبامر  نیهم .شود یم

نفت را  یفرامل ۀجامعمختلف  یاعضامعاهدات  نيلذا ا ؛نديمعاهدات درآ نيدر ا تينفت و گاز به عضو
 نيتدو ستيز طیمح ۀحوز در ها ونیکنوانس نيا شتریب البته .کنند یم کينزد یکپارچگيبه وحدت و 

 یايدر مورد در 01۱0 ونیکنوانس ،آزاد یاهايدر 01۱0 ونیبه کنوانس توان یراستا م نيا در. است شده
 

45. Ibid. 

46. Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/08/05, Decision on 

Liability of Ecuador, December 14, 2012). 
47. Wawryk, op.cit., p. 31.  
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 ،0102 (UNCLOS) ايسازمان ملل در مورد قانون در ونیکنوانس ،مجاور ۀو منطق ینیسرزم
 ،0102استکهلم  یۀاعالم، (OILPOL)نفت  اثربر  ايدر یاز آلودگ یریجلوگ یالملل نیب ونیکنوانس

در هوا  یمرز نیب یآلودگ ونیکنوانس ی،بشر ستيز طیدر مورد مح تحدکنفرانس سازمان ملل م
در  یطیمح ستياثرات ز یابيارز یبرا 0110 ونیکنوانس ،عتیطب یبرا 0102 یجهان منشور ،0101

 یالملل نیب ونیکنوانس و و توسعه ستيز طیدر مورد مح وير 0112 یۀاعالم ۀو توسع یفرامرز ۀنیزم
 .کرد اشاره ینفت یآزاد در صورت بروز سوانح آلودگ یاهايمداخله در در

 .منعقد شدند (Torry Canyon) ونیکان یتور ۀاز فاجع پس ها ونیکنوانس نياز ا یبرخ
 زین( IMO) یانورديدر یالملل نیسازمان ب بيبه تصو یالملل نیب یها ونیکنوانس نياز ا یا مجموعه

 نيداد. ا لیغرامت را تشک ميو رژ يیايدر یآلودگ یالملل نیب تیاساس مسئول ،مجموعه نيا 00.دندیرس
 جدا شوند.  گريکديتوانند از  یهستند و نم وستهیپ هم به ۀریزنج کي یها مانند حلقه ها ونیکنوانس

 ،یمنشور انرژ ۀمعاهد ،یستيز طیمح یالملل نیب یها ونیعالوه بر معاهدات و کنوانس
تجارت  ،یدر بخش انرژ یگذار هيکاهش مخاطرات سرما شامل صنعت نيا از یمختلف یها حوزه

 همعاهد نيهرچند ا 01.دهد یخط را تحت شعاع قرار م قياز طر یانرژ تيترانز یآزاد کاالها، آزاد
 ۀجامعاز معاهدات مهم  یکي ،است نگرفته قرار نفت یفرامل جامعۀ یکل کشورها رشيمورد پذ

 . رود یشمار مه نفت ب یفرامل
را  ها آن تیو مسئول میتنظ الملل  نیب جامعۀکشورها را در  نیب رابطۀ ات،معاهد آنکه رغم یعل

 میرا تنظ ینفت الملل  نیب یقراردادها ت،یمسئول نیکشورها بر اساس هم ،کنند یمشخص م
 ستيز طیمح مسئلۀاست که به  یالملل نیب ۀیاعالم نیاول ،استکهلم ۀیاعالم ،مثال یبرا ۱7.کنند یم

 در ستيز طیمح از حفاظت شرط ه،یاعالم نيا از پس ۱0 .است پرداخته آن از حفاظت یها و روش
 چیه ،رانيا 03۱3قبل از  یهادر قرارداد کهیطوربه ،شد گنجانده ینفت یالملل نیب یقراردادها

نفت  قانونابتدا در  هیاعالم نيا از پس ۱2.وجود نداشت ستيز طیبر حفاظت از مح یمبن یشرط
 ۱3گنجانده شد. ستيز طیمحشرط حفاظت از  ی،خدمات ۀگانشش یقراردادها درو سپس  03۱3
 ۱ ماده در استکهلم ۀیاعالمپس از گذشت چهار سال از  نیهمچن

 
48. https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/List OfConventions.aspx  

49. Hughes, William E., Fundamentals of International Oil and Gas Law, PennWell Corporation, 2016, 

pp. 21-31. 

50. Tienhaara, Kyla, op.cit., p. 3.  

 .36-02، 0310، میزان، زيست الملل محیط سیر تحوالت منابع حقوق بیناهلل؛  موسوی، سیدفضل .51

و قرارداد  0/۱/03۱2های خارجی مصوب  اجازۀ اجرای قرارداد فروش و خريد نفت بین دولت شاهنشاهی ايران و شرکت .50

 اعطا شده است. 0133آوريل  21امتیازی که از طرف دولت شاهنشاهی ايران به شرکت نفت انگلیس و ايران محدود در 

عمومی  ، انتشارات روابط گانۀ پیمانکاری نفتی و قراردادهای ششکتاب سبز: قانون نفت، اساسنامۀ شرکت ملی نفت ايران  .53

 .03۱3صنعت نفت ايران، 
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 از پسعالوه  به ۱0.قرار داده شد ستيز طیشرط حفاظت از مح 0106در  ليبرز یقرارداد خدمات
قرارداد  در ستيز طیحفاظت از مح شرط 0107 ۀده ليدر اوا یاندونز ستِيز طیمح نیقوان نيتدو
 یاز شروط اصل یکي ،ستيز طیمح از حفاظت شروط امروزه ۱۱.شد درج یاندونز یازیامت

 انیتنها در م ،معاهدات نياست که ا یدر حال ني. ارود یم شماره ب ینفت یالملل نیب یقراردادها
 دانستهها  دولت ۀفیوظ را یآلودگ از یریجلوگ ،اعالمیۀ استکهلم 0اصل  و شده کشورها منعقد 

 کاهش و ستيز طیمح حفظ خود، تیمسئول یراستا در زین ها اساس دولت نيا . براست 
شرط حفاظت از  ني؛ بنابراگنجاندند ینفت یشروط را در قراردادها نيا ،ینفت یها یآلودگ

 است بودهکشورها  انیم یالملل نیب معاهدات از یناش ینفت یالملل نیب یدر قراردادها ستيز طیمح
گرفت  جهینت توان یاساس م نيا است. بر  ه داد قرار ریتأثرا تحت  ینفت یالملل نیب یو قراردادها
 یقراردادها آن با ناسبتمد و نگذاریم ریتأث نفت یحقوق فرامل ۀتوسع بر یالملل نیمعاهدات ب

از آن  ی. برخشود یم ها آنشروط  توسعۀ و رشد موجبامر  ني. ارنديپذ یم ریثأت ینفت یالملل نیب
 ینفت الملل نیب یحاکم بر قراردادها یحقوق اصل را ستيز طیحفاظت از مح شرطاند و فراتر رفته

  ۱6.اند کرده انیب
 

 ینفت یالمللنیب یقراردادها برنفت  یفرامل یحقوق یکل اصول ریتأث. 0ـ0
در  کهمنبع خودسامان است  نينفت است. ا یفرامل حقوق ابعمن از گريد یکي یحقوق یکل اصول
همۀ در  یحقوق یاصول کل ی. برخاست گرفتهمورد استناد قرار  یاریبس یداور محاکم و ها دادگاه
از اصول به  یهستند اما برخ عامحقوق  یاصول کل ،گريد انیبه ب .دارند انيجر حقوق یها حوزه
خاص  یحقوق یمانند اصول کل اند شده جاديا یخاص حوزۀتنها در  ،خاص یها یژگيو علت

( و اصل صیانت از وگاز)نفت  ۱0یعیطببر منابع  یمل تیبه اصل حاکم توان یم کهنفت  صنعت
 یحقوق یدو دسته اصول کل ،نفت یاساس در حقوق فرامل نيا ذخاير هیدروکربوری اشاره کرد. بر

  .خاص صنعت نفت یحقوق یب( اصول کل ،عام یحقوق یوجود دارد. الف( اصول کل

 

  عام یحقوق یکل اصول ریتأث.الف
 یالملل نیب یها یداور در و اند حاکم ینفت یالملل نیب یقراردادها یۀکل بر عامحقوق  یکل اصول

 
54. Gao, Zhiguo. "International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: Comprehensive 

Environmental Appraisal. Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 12(2), 1994, p. 2. 

55. Gao, Zhiguo, A., 1994, op.cit., p. 96. 
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 .0313، پايیز 02، شمارۀ 3، دورۀ نامۀ اقتصاد انرژی ايران پژوهش، «صنعت نفت و گاز ايران
57. The Principle of Sovereignty Over Natural Resources 
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از اصول  یکياصل لزوم قراردادها  ،مثال یبرا. اند گرفته قرار استناد مورد یفراوان ینفت
 در. اندبه آن استناد کرده یالملل نیب یداور محاکم که است یحقوق یهانظام ۀهم درشده  رفتهيپذ

 یداور ۀمحکماست.  یحقوق یاصول کل ،حاکم قانون ،رانينفت ا یشرکت مل هیعل ریساف یداور
 استناد مورداست که دائماً  یحقوق یاصل لزوم قراردادها اصل اساس»اعالم کرد:  یداور نيدر ا

 در ۱0.«احترام گذاشت یبه تعهدات قرارداد ديآن با ساسا و بر است هبود یالملل نیب یها دادگاه
 یاصل حقوق ،تینحسن اصل ۱1.نداصل دانست نيا ۀجیرا نت خسارتپرداخت  داوران ،پرونده نيا
مورد استناد قرار  ینفت یالملل نیب یها یداور خصوصاً یالملل نیب یها یاست که در داور یگريد
و  67و توباگو دادینيتر یجمهور هیعل F-W یها یداور در اصل نيا ،نمونه یبرا .ردیگ یم
 اصول نيا هرچند گرفت جهینت توان یم لذا. گرفت قرار استناد مورد 60دولت قطر هیعل نترشاليو

 ،است نشده انیب گاز و نفت به مربوط معاهدات و ینفت یداخل نیقوان ،یالملل نیب یقراردادها در
 . استحاکم  ینفت یالملل نیب یقراردادها بر

 

  نفت صنعتخاص  یحقوق یکل اصول ریتأث .ب
منابع  نيا تیو اهم یدروکربوریخاص نفت و منابع ه تیماه مانند نفت صنعت خاص یها یژگيو

 شود.  جادينفت ا یدر حقوق فرامل یخاص یموجب شده است اصول حقوق
 ،نفت صنعت شدنیملاشاره کرد.  یعیبر منابع طب یدائم تیبه اصل حاکم توان یمثال م یبرا
 ینفت منابع از یبردار بهره ازیامت یاعطا در ها دولت اراتیو اخت یمنابع نفت تیدر مالک یعطف  نقطه

 ۀعرصدر  گاز و نفت منابع یدارا یکشورها نفت صنعت کردنیمل ریتأث 62.شود یم محسوب
 0073 ۀ قطعنام نيتدو و یعیبر منابع طب یدائم تیحاکم اصل یریگ موجب شکل الملل نیب

 یحقوق فرامل یکل اصول از یکي اصل نيا کهیطوربه 63،شد خصوص  نيا ملل متحد در سازمان
 راتییو منابع نفت و گاز موجب تغ یعیبر منابع طب یدائم تیاصل حاکم 60.شود ینفت محسوب م

 یازیامت یالملل نیب یقراردادها اساس نيا بر. شد ینفت یالملل نیب یقراردادها ۀو توسع یاساس
 یقراردادها ۀهمدر  امروزه 6۱.دادند ديجد یاریامت یالملل نیب یقراردادها به را خود یجا یسنت

 
58. Sapphire v. NIOC Arbitral Award of 15 March 1963, ILR 1967, p. 136. 

59. Sapphire International Petroleums Ltd. v. National Iranian Oil Company, p. 9. 

60. F-W Oil Interests, Inc. v. The Republic of Trinidad and Tobago, ICSID Case No. ARB/01/14. 

61. Wintershall AG v. The Government of Qatar (Ad hoc tribunal), 28 ILM 795 1989. 

62. Talus, K., Research Handbook on International Energy Law, Edward Elgar Publishing, 2014, p. 9. 

63. The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources 

must be exercised in the interest of their national development and of the well-being of the people of the 

State concerned. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/resources.pdf  
  .000-001، صص 0313برای مطالعۀ بیشتر، ن.ک: شیروی؛  .60

65. Blinn, op.cit., pp. 47-50.  
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 چیه کنندهاکتشاف یها شرکت و است زبانیم دولت ايمردم  یبرا ريذخا تیمالک ،ینفت یالملل نیب
در سطح  دیبعد از تول نیمع ۀتنها در نقط ،قرارداد نوع با متناسبو  66ندآن ندار به نسبت یحق
 حق صرفاً اي کنند یم دایپ حق آن بر اي شوند، یشده ممالک نفت استخراج ،اساس قرارداد بر نیزم
 نیامو  60مني هیعل مني نيدزرت ال ینفت یها یداور دراصل  نيا 60.کرد خواهند دایپ را آن ديخر
 یداور نيمورد استناد قرار گرفت. هرچند در ا یداوران محاکم داور یاز سو 61تيکو هیعل لياو

را در  تيداوران اقدام دولت کو ،اصل نياساس ا بر ،ملزم به پرداخت خسارت شد تيدولت کو
  دانستند. یعیبر منابع طب تیحاکم اراتیچارچوب اخت
از  انتیصاز منابع نفت و گاز اشاره کرد. اصل  انتیص اصل به توان یم اصل نيا افزون بر

منابع نفت  یدارا یدر کشورها که استگاز  نفت و یحقوق اصول از گريد یکي ،نفت و گاز منابع
است. اصل  دانینفت و گاز م یو اقتصاد یاصل به دنبال حفظ ماد ني. ااست شده رفتهيگاز پذ و

 هرچند اصل نيا 07.کند یم حداکثر را دانیم از يینها برداشت هم و ،هم از منابع حفاظت ،انتیص
 گاز و نفتمنابع  یدارا یکشورهاهمۀ امروزه در  00،شد مطرح امريکا حفاظت قانون در ابتدا در
و  هاشروط مندرج در متن قرارداد ران،يوز تیئه ۀبر اساس مصوب کهطوری ، بهاست شده رفتهيپذ

 تيو هم کارفرما مکلف به رعا مانکاریهم پ ران،يا یقراردادها یقرارداد یهاوستیپ نیهمچن
 انتیمرتبط با حفظ ص یها هيتمام ضوابط و رو ديو با هستندمخزن  یانتیص تيريضوابط مد

همۀ موارد مربوط  ،جامع مخزن تيريمخزن قبل از انعقاد قرارداد مذاکره شده و تحت عنوان مد
 یۀقض در 02.ردیگ قرار نفت یمل شرکت توافق و توجه مورد مخزن انتیص یسازنهیبه به

 دیتول و بود نکرده تيرعا قانون مطابق را یانتیص دیتول، شرکت نيا سان، شرکت هیعل یورونسک
 کرده استناد ازتیح ۀقاعد به خود اقدام نيا یبرا شرکت نيا. بود داده شيافرا مجاز حد از را خود
 گاز و نفت منابع از انتیص اصل با ازتیح ۀقاعد کرد انیب و رفتيپذآن را ن استدالل دادگاه اما

 دیکأت اصل نيا بر ینظارت یها نهاد و نفت یمل یها شرکت کشورهاهمۀ  در 03است.  شده محدود
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 نيا 00.دارند قرار خود عمر دوم ۀمیننفت در  هاینادیم شتریدر حال حاضر که ب خصوصاً ،دارند
 یکل اصول و مشترک یحقوق یکل اصول از اعم یحقوق یآن است که اصول کل ديمؤ ها مثال
 یطور که در آرا و همان استنفت  یاز منابع حقوق فرامل گريد یکي ،نفت صنعت خاص یحقوق
 ها آن بر ینفت یالملل نیب یعدم درج در قراردادها رغم یعل یحقوق یکل اصول ،مشاهده شد یداور

 . گذارد یم ریتأث ها آنو بر  استحاکم 
 

  گاز و نفت صنعتعرف و عادت  ری. تأث3ـ0

 یا عرف قاعده 0۱.است نفت یفرامل حقوق منابع از گريد یکيعرف و عادت صنعت نفت و گاز 
 آورالزام یا عنوان قاعده از آنان به یگروه ايمردم همۀ  انیخود م و خودبه جيتدر است که به

است که  یدسته عرف کي ؛انددسته دو گاز و نفت صنعت در عادت و عرف 06.است شده مرسوم
 است که بر یعرف گريد ۀدست و است گاز و نفت صنعت گرانيباز یرفتارها صرفاًآن  جاديا یمبنا

 انیم موجود یفناور با متناسب یالملل نیب یها سازمان و سساتؤم یها دستورالعمل اساس
 .شود یم جاديصنعت نفت و گاز ا گرانيباز

 

 عرف و عادت  ریتأث. الف
شده و شناخته  تیتثب ربازيتجارت خاص از د ايکه در بازار  هستند یعادات و ها هيرو ،عرف و عادت

 ايمنعقدشده در آن بازار  یقراردادها یضمن تیو ماه ریبر تفس عرف . ممکن استاست شده
 نیدر ب ايخاص  ۀمنطقدر  یگفت عمل منطق توان یم کهطوری به 00،بگذارد ریتجارت تأث

 کنواختيو  ی، عموم کامالً ثابت ايکنند شناخته شده  یم تیخاص فعال یکه در تجارت یاشخاص
  00.کنند یم استنادآن  هدر معامالت خود ب نیطرف که  یحد است تا

که قرارداد در خصوص  ردیگ یتوجه قرار م مورد یعرف و عادت صنعت نفت و گاز وقت
ارجاع  دتبه عرف و عا اينسبت به آن ساکت باشد  ،داشته باشد یابهام ،موضوع مورد اختالف

 دانند یم معتبر ینفت یقراردادها در را عادت و عرف یزمان ،داوران و ها دادگاه قضاتداده باشد. 
 عرفعدم  ايمورد ارائه دهند و وجود  نيرا در ا یشواهد و مدارک ،توانند در دادگاهب نی. طرف0که 
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عدم به ايشناختن تیرسمتوانند در مورد بهب نی. طرف2ثابت کنند.  تیعنوان واقع را به عادت و
 ريها و سا ، رساله ی، مجالت حقوق گريد یها پروندهو عادت بر اساس  عرفشناختن تیرسم

 منطقۀ در عادت و عرف که برسد نظر نيا به شخصاً داور اي ی. قاض3را اثبات کنند  آناطالعات 
  01.شود ینفت استفاده م یالملل نیصنعت ب در یکل طور به اي خاص

. گذاردب ریتأث ینفت یالملل نیب یقراردادهاابعاد  همۀبر  تواند یم یکل طور و عادت به عرف
 اشاره عربستان هیعل آرامکو ۀپروندبه  توان یم ینفت یالملل نیب یعرف بر قراردادها ریتأث یبرا

 یعربستان سعود قانون ه،حاکم بر اصل پروند یقانون ماهو ،قرارداد مطابق پرونده نيا در. کرد
 یداور ۀمحکم رو ني. ازابودشده  لیتکم هيروحقوق، عرف و  یاصول کل بابود که  (یحنبل فقه)

که حقوق  یهنگام ژهيو )بهآرامکو  ازیقرارداد امت یقرارداد طيو اعمال شرا ریخود را با تفس میتصم
با درنظرگرفتن  07(شد ینم نیکشور تأم نيبا اعمال قانون ا یازیاز قرارداد امت یناش یخصوص

 با نفتقرارداد حمل و نقل  پرونده عربستان نيدر ا 00اتخاذ کرد. نفت یالملل نیب يۀروعرف و 
اساس  قرارداد بر نيمنعقد کرده بود. ا آرامکوشرکت  یازیدر منطقۀ امت سیارسطو اوناس شرکت

 یازیامت یقراردادها ،نفت صنعتعرف  اساس برکردند  انیبدرست بود اما داوران  یفقه حنبل
 حمل قرارداد لغو به مجبور عربستان لذا ؛سته هم ازیامت مورد منطقۀ در نفت نقل و حمل شامل

 یها ها و پرونده پرونده نيبر اساس ا 02.شد آرامکو شرکت نفع به سیارسطو اوناس شرکت نقل و
فعاالن  یکه در صنعت برانيا است که عالوه بر یمنبع ،عرف نفت و گاز گفت توان یم مشابه

 یبر قراردادها ،شود یم نفت یفرامل حقوق یریگ آور است و موجب شکل صنعت نفت الزام
 .حاکم است ها آنبهتر بر  انیو به ب گذارد یاثر م زیصنعت ن نيا یالملل نیب

  

 خوب صنعت نفت  یهاهیو رو یالمللنیب یها استاندارد ریتأث .ب
خوب  یهاهيروو  شدهرفتهيپذ یالملل نیب یها استاندارد ،نفت یفرامل حقوق عرف از یگريد دستۀ

، ی، فنیحقوق ۀدیچیطور که صنعت نفت شامل موضوعات و مشکالت پ صنعت نفت است. همان
موضوعات  نيشامل ا زینفت ن یحقوق فرامل 03،است یطیمح ستيو ز یاسی، سی، مالیاقتصاد

منابع  نيتر از مهم یکي ،خوب صنعت نفت یها هيو فناورانه، استانداردها و رو یعد فن. در بُاست
. دهند یقرار م ریتحت تأث را ینفت یالملل نیب یکه قراردادها روند ینفت به شمار م یحقوق فرامل
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Law Review, vol. 57(2), 2004, p. 3. 

80. Scherer, Maxi, International Arbitration in the Energy Sector, Oxford University Press, p. 427. 
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 را 00خوب صنعت نفت یها هيو رو یالملل نیب یها استاندارد ی،ردولتیغ یالملل نیب یها سازمان
 در ، آن رانفت صنعت فعاالن کنند ویم نيمختلف تدو یها خاص پروژه طيمتناسب با شرا

 ی. استانداردهابرندیم کاره ب بازدهی شياقتصاد پروژه و افزا ست،يز طیمح حفظ یراستا
کنند. در  یم فاينفت و گاز ا ساتیتأس یِمنيسطح ا یمقررات فن فيدر تعر ینقش مهم یالملل نیب

در  0۱طور مؤثر کار کند. تواند به یاستانداردها نم نيبدون استفاده از ا یفنواقع، صنعت نفت و گاز 
 یندهايدر فرا تیفیک نیتضم یبرا تیفیک یاستفاده از استانداردها ۀدي، ا0107و  0167 یها دهه
 دکنندگانیتول یالملل نیبر اساس برآورد انجمن ب 06.گرفت شکل گاز و نفت صنعتنفت در  دیتول

در  یاستاندارد صنعت 677777حدود  2707سال  تاکه  دهد ینشان م آوردها، بر(OGP)نفت و گاز 
 ايها  ، سازمانها نهاد را نفت صنعت یهااغلب استاندارد 00.است داشتهصنعت نفت وجود 

 نيتدو به اقدام ایدن در یمختلف یها مؤسسات و سازمان .دنکنیم میتنظ یردولتیغ یها انجمن
 دکنندگانیتول یالملل نیسازمان انجمن ب ازجمله ؛کنند یم نفت صنعت یالملل نیب یاستانداردها
به و فعاالن صنعت نفت  دکنندگانیتولکه  را IEC و ISO یها استاندارد (OGP) 00نفت و گاز

 صنعت ۀشداثبات یها یفناور با متناسب استانداردها نيا البته 01.کرده است میتنظ برندکار می
 . شوند یروز م و به افتهيگاز ارتقا  و نفت

 یالملل نیب یاستانداردها ،خوب صنعت نفت یها هينفت، رو یحقوق فرامل ۀتوسع با
ها،  ها، متد روش یبه معنا« خوب صنعت نفت یها هيور» .رندیگ یبرم در زین را شده رفتهيپذ

شده و در  رفتهيدر صنعت نفت پذ یطور عموم است که به يیها هيو رو یالملل نیب یاستانداردها
 اتی، ماهر و باتجربه در عمل ، کوشا محتاط مانکاریپ مورد قبول و رعايت یالملل نیب ۀعرص

از  داريپا ینفت به روش افتيبه حداکثررساندن باز یمنظور: )الف( حفظ نفت برا نفت به یباالدست
ظت از ا)ج( حف ،از حوادث یریشگیو پ اتیعمل یمنيا ی)ب( ارتقا ی،و اقتصاد ینظر فن

 توان یم فيتعر طبق اين 17.است نفت یباالدست اتیعمل ریأثرساندن ت حداقل با به ستيز طیمح
 

المللی صنعت نفت  های میدان نفتی يا بهترين رويۀ بین عنوان بهترين رويه به« good petroleum Practice»عبارت  .80

  .۱60، ص 0313ها استفاده کرده است. شیروی؛  شود. البته شیروی در کتاب خود از عبارت بهترين روش ترجمه می
85. OGP Report “Regulators’ use of standards” No. 426, of March 2010 <https://cupdf.com/ 

document/426.html> 
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Oxford Scholarship Online: January 2010, p. 85. 
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presentation to the International Standards Workshop, Mexico City, May, 11, 2010. 
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89. www.ogp.org.uk. 

90. Republic of Kenya, the Petroleum ACT No.2 of 2019 and Tienhaara, Kyla. "Foreign Investment 

Contracts in the Oil & Gas Sector: A Survey of Environmentally Relevant Clauses". Sustainable 
Development Law & Policy vol. 11, 3, 2011, p. 16. 

 . ۱60، ص 0313شیروی؛ 
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 ،کوشا ،محتاطاست که فعاالن  نفت صنعت خاص عرف ،نفت صنعت خوب یهاهيرو کرد انیب
 . ندکنیم تيرعاآن را  باتجربه و ماهر

دولت اکوادور آمده است  هیعل دنتایاکس یو شرکت حفار دنتایاکسشرکت نفت  پروندۀ در
 که یدانست درحال ستيز طیمح یرا موجب آلودگ دنتایاکساقدامات شرکت نفت  ،دولت اکوادور

شده در رفتهيو پذ معمول یها وهیاستانداردها و ش نياقدامات خود را مطابق با بهتر ،شرکت نيا
 یادعاها یداور واني. ددانست «خوب صنعت نفت یها هيرو»مطابق  اي نفت یالملل نیصنعت ب

  10عدم اثبات ادعا رد کرد. لیاکوادور را به دل
از  لياو نیامادعا کرد  تيدولت کو ت،يکو هیعل لياو نیامدر پروندۀ  ،افزون بر مثال فوق

 تيدولت کو یادعا نيا ینکرده است. داوران جداگانه به بررس یرویپ یخوب نفت یها هيرو
 داشتند اوالً انیب هاآنرا رد کردند.  تيدولت کو یادعا نيا یمستندات انیبا ب ها آنپرداختند. 
 درتوان گفت  یم یسخت باشد و به ريپذ انعطاف ديبا یشرکت نفت یها هيروحاکم بر  یاستانداردها

 نی. چناند شدهدچار تحول  یخوب نفت یها هيرو یعلم شرفتیپ لیدل به 0100تا  01۱0 یها سال
و حفاظت  یمنيمربوط به ا یقرار دارد. استانداردها یخاص یعوامل اقتصاد ریتحت تأث زین یتحول

 یبه اقتصاد پروژه بستگ یبردار بهره یمطلق هستند اما استانداردها یژگيو یها دارا از جان انسان
دالر  کياز  شتریب یکم ،نفت ۀکه بشک یدر زمان استانداردها( نيا تيرعاناشی از )، مخارج نيدارد؛ بنابرا

 یاقتصاد هیتوج یدارا، ابدي یم شيدالر افزا 37به  یوقت اما است هیتوج  رقابلیارزش داشت کامالً غ
 اقدامات نیهمچن و است نکرده اعتراض موضوع نيا به اتیعمل یط در گاه چیه تيدولت کو اًی. ثانشود یم
 نگرفته قرار انتقاد مورد بودند آن با مشترک اتیعمل در که عربستان دولت و یتیگ شرکت توسط لياو نیام

 با متناسب شرکت نيا اقدامات کردند انیب دانیم خاص یها یژگيو یبررس با کارشناسان نیهمچن. است
 و یداور یرأ نيا 12آن زمان نبوده است. یهایفناور وانحراف از استانداردها  و بوده خود زمان اقدامات

 و استانداردها ،خوب صنعت نفت یها هيعدم ذکر عرف و رو رغم یعل دهند یم نشان گريد یداور یآرا
 و نداحاکم ینفت یالملل نیب یقراردادها در ینفت یالملل نیب یها شرکت اقدامات بر ینفت خوب یها هيرو

 .دکننرعايت میرا  ها آن زین یمحاکم داور
 

 و گاز  نفت یالمللنیو محاکم ب یداور یآرا ریتأث .0ـ0
بر  یریالقش بار  نیاول ینفت است. برا یاز منابع حقوق فرامل گريد یکي ینفت یداور محاکم یآرا

بر  لدزيچاو  شابیب 13کرد. انینفت را ب یحقوق فرامل یریگ شکل ،یالملل نیب یداور یاساس آرا
 

91. Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. 

Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/06/11, Final Award, October 5, 2012). 

92. The American Independent Oil Company v. The Government of the State of Kuwait  
93. Sadek El-Kosheri, Ahmed, op.cip, 327 and Schill, S. W. op.cit., p. 75.  
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 نيا رايز 10کردند انیرا ب یو توسعۀ حقوق فرامل یریگ شکل ،منتشرشده یداور یآرا نياساس ا
موجب  ها هيرو نيا و شود یم نفت یفرامل ۀدر جامع یاصول و قواعد حقوق شيدایموجب پ راآ

. توسعۀ کند یم یریجلوگنفت شده و از بروز مشکالت مشابه  یتوسعه و رشد حقوق فرامل
ربوط به ماختالفات  همچون يیها بخشدر  یداور یآرا قينفت از طر یروزافزون حقوق فرامل

 که در ستا یدر حال ستيز طیحقوق بشر و مح موضوعات، زبانیدولت م یمال ميرژ راتییتغ
  1۱. بود ریموارد اخ از شتریب یدولت یگذار هيو اختالفات سرما یگذشته اختالفات تجار

اصول و قواعد خاص  یریگمنتشر شده و موجب شکل ینفت یالمللنیب یداور یامروزه آرا
وفصل حل یبرا یبیکشورها همچون ل از یکه برخطوری به 16است شدهصنعت نفت و گاز 

کشورها مانند غنا فراتر  یبرخ 10.اند داده ارجاع یداور یآرا اثر در جادشدهيا يۀرواختالفات به 
 رغم یعل 10.اند داده قرار یالملل نیب و یداخل نیقوان کنار در حاکم قانون عنوانبه را آن و اند رفته

و  یاصول حقوق نيدر حال حاضر ا ،در بخش نفت و گاز یمحاکم داور یانتشار محدود آرا
موجب  يیایجغراف تینظر از موقع صرف ی،نفت یالملل نیب یدر محاکم داور یداور یها هيرو

 11.است شده نفت  یتوسعۀ حقوق فرامل
 ؛کرد اشاره تيکو هیعل  لياو نیام پروندۀ یداور أیربه  توان یم یداور یآرا خصوص در
 أیر نيا و دش یناش 0107 ۀدر اواسط ده تيشدن صنعت نفت توسط کویکه از مل یا پرونده

 يۀرو جادياعالوه بر  و 077استناد قرار گرفته است موردمنتشرشده  گريد أیر 07حداقل در 
و نقاط اختالف در  ها خأل یداور یآرا. گذاشتاثر  زین ینفت یالملل نیب یقراردادها بر 070،یداور

 نيا از زین کشورها و ینفت یالملل نیب یها و شرکت دهند یرا نشان م ینفت یالملل نیب یقراردادها
کشور در  کي یداور ی؛ لذا آراکنند یم استفاده زااختالف نقاط رفع و قرارداد ۀتوسع یبرا آرا

 . گذارد یاثر م گريد کشور ۀنديآ یقراردادها
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با شرکت  تيدولت کو انیم قراردادهادر  یوجود شرط ثبات سنت رغم یعل پرونده نيا در
 نیام یها یدر داور 072کردن صنعت نفت کرد.یکشور اقدام به مل نيا دولت ،ینفت یالملل نیب

 ثبات شرطکردند  انیمشابه، داوران ب یها یداور و 070یبیل هیعل تکزاکو 073ت،يکو هیعل لياو
دولت بر منابع  تیمانع اعمال حق حاکم تواند ینم است،در کشور  یقانونگذار مانع که یسنت
 یقراردادها در ینفت گذاران هيسرما شد موجب ینفت یداور یآرا در هيرو نيا 07۱.شود  یعیطب

 نيگزيجا ،شروط نيا 076ند.کناستفاده  یاقتصاد ثبات و مجدد ۀمذاکر شرطاز  ینفت یالملل نیب
 یها یژگيو از مجدد ۀمذاکر شرط ی،داور یآرا نيبعد از ا کهطوری بهشدند  یشرط ثبات سنت

تنها نه یداور یآرا کرد انیب توان یم نيبنابرا 070.شد ینفت یالملل نیب یقراردادها ريناپذ يیجدا
 یالملل نیب یقراردادهابر  بلکه شوند یم یالملل نیب یدر محاکم داور یداور يۀرو  جاديموجب ا

 .ندکن جاديا یدر شروط قرارداد یديجد کرديرو توانندیمکه یطور به گذارند یم ریتأثهم  ینفت
 

 نفت  یفرامل حقوق نیدکتر ریتأث. 5ـ0
 بر تواند یکه م استنفت  یفرامل حقوقاز منابع  گريد یکي ،گازنفت و  یحقوق نيدکتر

نفت و  یحقوق نيهرچند دکتر کردخاطرنشان  ديگذارد. باب ریتأثنفت و گاز  یالملل نیب یقراردادها
اين  ،است شدهنفت و گاز  حوزۀدر  یالملل نیب معاهدات یحت و نیقوان یریگ گاز موجب شکل

 یالملل نیب یقراردادها بر میمستق طور به یزمان و است نفت یفرامل حقوق یلیتکم منبع نيدکتر
در  نیطرف ،ساکت باشند یدر خصوص موضوع یفرامل حقوق گريدکه منابع  گذارد یم ریتأث ینفت

 یحقوق نيآن را به دکتر ،حل چالش یو داوران برا باشند داشته اختالفخصوص آن موضوع 
 شدندنفت  یحقوق فرامل نیقوان یریگ که موجب شکل یحقوق نيارجاع دهند. در خصوص دکتر

، نیصاحب زم ،نيدکتر نيا مطابق. کرد اشاره یت خصوصیمالک اي 070تیتبع نيدکتر به توان یم
قبل  نيدکتر نيا 071آن است. ريز نیزم ۀتا هست نیسطح زم یباال یها از آسمان زیمالک همه چ

در عمل در خصوص منابع نفت و  اما شد انیب نیزم منابع خصوص در یا هياز هر قانون و نظر
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 یاسالم فقهدر  نيدکتر نيا 007.نبود برخوردارالزم  يیابودن نفت و گاز از کارالیسگاز به علت 
است.  نيدکتر نيا ازبرگرفته  رانيا یمدن قانون 060 مادهکه طوری به 000بود شده رفتهيپذ زین

انفال و مشترکات  نيدکترصنعت نفت موجب شد  نشدیو ارزش منابع نفت و گاز و مل تیاهم
 ران،يا نیدر قوان نيدکتر نيا. شود رفتهيپذ گازدر خصوص منابع نفت و  002یعامه در فقه اسالم

 حقوق در که یگريد نيدکتر 003.است گرفته قرار توجه  مورد گريد یو کشورها یعراق، اندونز
 ،نيدکتر نيا اساس براست.  000یحقوق همبستگ نيبه آن اشاره کرد دکتر توان یم نفت یفرامل

 مساحت اریخاص مانند مع یاریمع اساس بر نفتمنبع مشترک  کي در نیحقوق صاحبان زم
تگزاس( در مورد نفت و  ژهيو)به امريکا االتياز ا یدر برخ نيدکتر ني. اشود یمشخص م نیزم

در  006«سهم عادالنه» نيدکتر یریگ شکل موجب نيدکتر نيا نیهمچن 00۱.دشو یگاز اعمال م
تصرف در منابع نفت  یبرا یا منصفانه ازیامتهر مالک از  ،نيدکتر نيا اساسشده است. بر  امريکا
خود را در حقوق  گاهيجا یحقوق همبستگ نيامروزه دکتر 000برخوردار است. خود ملک درو گاز 
 یداخلبر اساس مفاد قانون  اند داشته انیب یبرخ کهطوری بهکرده است  دایپ نفت یفرامل

مفاد  ،مشترک یعیدر مورد منابع طب الملل نیاصول حقوق ب ،نفت ۀدکنندیتول یکشورها
اصول و قواعد در  نیدوجانبه و همچن یدولت يۀرو اها،يدر حقوق مورد در متحد ملل ونیکنوانس
 نیمشترک توسط قوان منابعبا هدف توسعۀ مشترک  یهمکار دهد یم نشان مشترک منابعمورد 

که  یموارد نفت در یحقوق فرامل نيدکتر موارد، نيا رغم یعل 000مقرر شده است. یالملل نیب
بر  یمهم ریتأثکنند  حکم یخصوص اختالف حقوق در توانند ینم یاساس منابع حقوق داوران بر
وجود دارند  یالملل نیب سطح در یدانشمندان هموارهخواهد گذاشت.  ینفت یالملل نیب یقراردادها
از  .کشورها مورد توجه و ارزشمند است یو حت یالملل نیب یها داوران و شرکت یبرا ها آنکه نظر 
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 امريکا یایلوانیپنس ،تگزاسدانشگاه  ۀبرجست استادانو  کمرن ،دزیچال ،نیمارتبه  توان یم نیب نيا
 داوران و یبرا تواند یميشان ها  هينظر ،حساسکه در مواقع  کرد اشاره انگلستان یداند دانشگاه و

 باشد. راهگشا یالملل نیقضات ب
  

 جهینت
 گوناگونه با حوادث همواج و با یالملل نیب ۀقرن حضور در جامع کياز  شینفت و گاز با ب صنعت

 جامعه نيا. است داده شکل یفرامل ۀجامع در را خود خاص ۀجامع ،مختلف یاعضا شيدایو پ
 یسنت یحقوق یها که فراتر از نظام برد یم بهره یحقوق چارچوب از خود انیم روابط میتنظ یبرا

 هشد جادينفت ا یفرامل ۀجامع یاعضا انیخاص صنعت نفت م یها یژگياست و بر اساس و
نقش  یالملل نیو معاهدات ب نیقوان ،ینفت یالملل نیب یها یداور ،ینفت یالملل نیب یاست. قراردادها

 نکهيا رغم یعل ،شد انیطور که ب . همانکند یم فاينفت ا یفرامل حقوق یریگ در شکل يیبسزا
عمل با  در ،است نفت یفرامل حقوق منابع نيتر از مهم یکي ینفت یالملل نیب یقراردادها

 رگذاریتأث یالمللنیب یقراردادهابر  زین نفت یفرامل حقوقگرفته مشخص شد صورت یها یبررس
 حقوق منابع اساس بر یالملل نیب ینفت بر قراردادها یحقوق فرامل ریثأت مقاله، نيا است. در

از منابع  یکيکشورها  یداخل ۀموضوع نیقوان ،شد انیب که طورهمان. شد یبررس نفت یفرامل
نفت و گاز  حوزۀکشورها در  انیدر م کساني نیقوان نيتدو قيطر ازکه  استنفت  یحقوق فرامل

 نیقوان اساس بر نفت یفرامل حقوق یریگشکل. شوند ینفت م یحقوق فرامل یریگ موجب شکل
تعهدات  نیقوان به توان یم نمونه یبرا .گذارد یمتأثیر  زین ینفت یالملل نیب یقراردادها بر  موضوعه

بر  یراتیموجب تأثکه  رمنتظرهیغ درآمد ايبادآورده  یها سود بر اتیمال قانون و مانکاریپ یکار
 یها در حوزه زین یالملل نیب یها ونیاشاره کرد. معاهدات و کنوانس شدند یالملل نیب یاردادهاقر

 موجب امر نيا. اند شده نفت یفرامل حقوق یریگ موجب شکل ستيز طیمح ۀحوز خصوصاً مختلف
 یحقوق یکل . اصولشودنفت و گاز  یشروط قراردادها نيتر از مهم یکي یستيز طیمح شروط شد

 یاز منابع حقوق فرامل گريد یکي است الملل نیب ۀعرص و کشورها انیم در شدهرفتهيکه اصول پذ
اصول خاص  نیو همچن تین اصول عام مانند اصل لزوم قراردادها و حسن قيطر ازنفت است که 

نفت  یفرامل حقوقدر  انتیو اصل ص یعیبر منابع طب یدائم تیصنعت نفت مانند اصل حاکم
 ،ینفت یالملل نی. عرف باست قرار داده ریرا تحت تأث ینفت یالملل نیب یشده و قراردادها رفتهيپذ

خوب صنعت نفت  یها هيرو وعرف و عادات  قياز طر است که نفت یفرامل حقوق گريد منبع
 یالملل نیب یبدون درج در قراردادها یحت که یطور شده است به یحقوق فرامل یریگ موجب شکل

 ی. آرااند دادهتوجه قرار  را مورد ها آن یها حاکم است و داوران در محاکم داور بر آن ینفت
 حقوقمنابع  نيتر مهم از گريد یکي یداور يۀرو جاديا قياز طر ینفت یالملل نیب یها یداور
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 یداور یرأ 07 در تيکو هیعل لياو نیام یداور یرأ ،شد انیطور که ب . همانهستندنفت  یفرامل
 یحقوق يۀرو یریگ موجب شکل استنادات نيا. است همورد استناد قرار گرفت ینفت یالمللنیب

 یالملل نیب یاز قراردادها یثبات سنت شرطموجب شد  نیهمچن هيرو ني. اشدنفت  یحقوق فرامل
 ليتبد ینفت یالملل نیب یقراردادها یاز شروط اصل یکيبه  مجدد ۀمذاکر شرطحذف شود و  ینفت

نفت بوده  یفرامل حقوق در نیقوانو توسعۀ  نیقوان نيمنشأ تدو ربازيد از یحقوق نيدکتر. شود
 یقراردادها در درج عدم رغم یعلنفت  یحقوق فرامل یلیعنوان منبع تکم منبع به ني. ااست

 ۀرابط که است آن ديمؤ موارد نيا. باشد گشا راه یحقوق یها چالش در تواند یم ینفت یالملل نیب
 یحت که یطور است به دهیتن درهم و دهیچیپ ینفت یالملل نیب یقراردادها بانفت  یفرامل حقوق

 . گذارد یم ریها تأث بر آن و استحاکم  ها آنبر  زین یالملل نیب یبدون درج در قراردادها
و  یداخل نیبا قوان شد، یجهان ۀعرصوارد  یالملل نیب ینفت با قراردادها یفراملحقوق 

خوب صنعت نفت  یها هيها و رو عرف ن،یقراردادها، قوان رییشکل گرفت، با تغ یالملل نیبمعاهدات 
رشد   حال زمانه در طيشرا اساس برو  افتهي توسعه هجامع نيا یاعضا انیبهتر م  ارتباط هرچه یبرا

نفت و  یالملل نیب یقراردادها کهآن است  ديمؤ ،نفت بر اساس منابع یحقوق فرامل ریاست. تأث
 ؛رنديپذ یم ریتأث زیآن ن گريد منابعبلکه از  ستندینفت ن یحقوق فرامل یتنها منبع صرف برا گاز

نفت  یاز حقوق فرامل یآگاه ی،روابط قرارداد میو تنظ یوفصل اختالفات نفت حل یلذا برا
زمانه  طيبر اساس شرا ها آن يینفت و شناسا یحقوق فرامل اب يیآشنا نياست؛ بنابرا ريناپذ اجتناب

 .است یضرور گاز و نفت ۀحوز سانيداوران و وکال و قراردادنو یبرا
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