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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر شناخت، برنامهبه منظور [ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن )ره(ین
 ییفراهم ساخت و بـا راهنمـا   1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كشـ  یعلمـ  ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »هدانشـگا  حـوزه و  یمؤسسه پژوهشـ « به

  افت.ی ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خـود خـدمات فراوان

 یه علمـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست   نموده
  رد.ك  اشاره

 سه



  

حقـوق نفـت و   «؛ »اقتصاد نفـت « »منبع كمك درسی برای دانشجویانكتاب حاضر به عنوان 
منـدان بـه    و نیز دیگر عالقـه  در مقطع كارشناسی ارشد» مدیریت قراردادهای نفت و گاز«و » گاز

 .مطالعات حقوقی نفت و گاز تهیه شده است

شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا می ز استادان و صاحبا
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     

  جامعه دانشگاهی یاری دهند.
محمـد   لف محترم اثر جنـاب آقـای دكتـر علـی    ؤدر پایان پژوهشگاه برخود الزم می داند از م

كتر ربیعا اسكینی و ارزیاب اثر آقایان دكتر عبدالحسین شیروی، د حكیمیان و نیز از استادان گرامی
  .كند دكتر علیرضا باریكلو سپاسگزاری

  

 چهار
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آنـان كـه در    تقدیم به شهدای صـنعت نفـت،  
دریا  ار خود را به دریاو وقت آتش جنگ پروانه

روشـن و  آتش سپردند تا با عروجشان راهمان 
  ایرانمان سربلند باشد.

  

  مؤلف مقدمه
  

حقوق اقتصادی در ایران آغازین روزهای رشد خود بعد از تثبیت این رشته در آموزش كشـور را  
ـ    ای است كـه مـی   رشته گذراند. این رشته از جمله علوم بین می ثری در پیشـرفت  ؤتوانـد نقـش م
های آن دو رشته, باب جدیدی  ادغام گزارهمان دو علم رشته حقوق و اقتصاد داشته باشد و با أتو

المللـی در كشـور    را در كاربردی كردن این علوم باز كند. پیشرفت صنعت و نگاه به بازارهای بین
ژی وتكنول باعث شده تا این رشته جدید در ایجاد و انعقاد قراردادهای جدید با صاحبان سرمایه,

. وجود منابع سرشار نفت و گـاز, قـرار گـرفتن    و بازار مصرف وظیفه و نقش محوری را ایفا نماید
اكانومیـك, اهمیـت تغییـر در    ایران در مركز بیضـی انـرژی جهـان بـا موقعیـت ژئوپلتیـك و ژئو      

ی در بخش نفت و گاز و روزآمد كردن صـنعت نفـت را دوچنـدان    گذاری خارج سرمایه مقررات
از نظرات و دانش افـراد خبـره و برخـوردار از دانـش حقـوق      سازد. به همین دلیل بهره بردن  می

افزاید كه نگاهی كاربردی به  تنها بر غنای پژوهش در این رشته می الملل نه اقتصادی و تجاری بین
بودن عمده تحقیقات در كشـور   شده را از نقص پایدار صرفاً نظری نتیجه تحقیق داده و كار انجام

متخصص  دانم از اساتید محترم آقای دكتر عبدالحسین شیروی لذا بر خود فرض می كند. مبرا می
المللی كشـور در ایـن حـوزه و اسـتاد      كننده ارشد قراردادهای بین در حقوق نفت و گاز و مذاكره

ور حقـوقی سـابق سـازمان انـرژی     دانشگاه تهران, جناب استاد آقای دكتـر ربیعـا اسـكینی مشـا    
ایران, جناب آقای دكتر علیرضا باریكلو استادتمام پردیس فارابی دانشـگاه تهـران, جنـاب     اتمی

جنـاب آقـای دكتـر ابـراهیم      پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـه,   استادنیا  حكمت دآقای دكتر محمو
الملل پردیس فـارابی   پور دانشیار دانشگاه قم, آقای دكتر مهدی حدادی دانشیار حقوق بین عبدی

ان و جناب آقای دكتر عبدالرضا علیزاده استاد حقوق خصوصی آن دانشـگاه تشـكر   دانشگاه تهر
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نموده و سپاس خود را به دلیل خواندن این پژوهش و نقد و بررسی آن, ابراز دارم و از ایزد متعال 
ه خودشــان در ایــن عرصــه را بــرای آنــان خــدمت بــه جامعــه علمــی و پیشــبرد مقاصــد عالیــ

  شوم. خواستار
  

  1395قم _ بهمن 
 محمد حكیمیان دكتر علی



  
  
  
  
  

  مقدمه
  

ی در بخش نفت و گاز ایران زمانی اهمیت گذاری خارج سرمایهپرداختن به موضوع رژیم حقوقی 
و گـاز جمهـوری اسـالمی ایـران بـه       در حال حاضر ذخایر نفت دهد كه بدانیم  خود را نشان می

درصـد    16تریلیون متر مكعب (برابـر   34درصد جهان) و  2/11میلیارد بشكه (  157ترتیب برابر 
 200و بـیش از   89جهان) است كه عمر آنها براساس میزان تولید فعلی به ترتیب برابر كل ذخایر 
و میـزان   2با توجه به نیاز جهان به نفت كشورهای عضو اوپكدر چنین شرایطی  1باشد. سال می

كنونی ایران در اوپك، تولید روزانه نفت درصدی در صورت حفظ سهم شده نفتی،  منابع شناخته
و دستیابی به این سطح از تولید  3میلیون بشكه برسد 3/5بایست به    م، می2020خام ایران تا سال 

استفاده از فناوری جدید بـوده و افـزایش تـوان    به سرمایه عظیم و در صنعت نفت كشور نیازمند 
  4خواهد بود.ی میسر گذاری خارج تولید نفت خام تنها از طریق جذب سرمایه

مانند تحریم اقتصادی ایـران از سـوی آمریكـا و اتحادیـه     مدت  و طوالنیهای مهم  وجود چالش
المللی، نبـود   ای و بین وجود فضای پرتنش منطقه 6های سیاسی ایران در روابط خارجی، تنش 5اروپا،

                                                           
1. http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/163.htm 

 54، شاقتصـاد انـرژی  ، مجلـه  »های عمده بخش نفت و گاز و راهبردهـای مربـوط بـه آن    چالش«ش، تا حسن. 2
 .5_2ص ،55 و

  .72، صانداز جهانی نفت و انرژی چشم، بهشتی دهكردی. 3
 .38_4، ص1376_1383نفت و توسعه در یك نگاه اداره كل روابط عمومی وزارت نفت، . 4

5. Roger Stern, The Iranian Petroleum Crisis and United States National Security, PNAS Published Online 

Dec 26, 2006 available at www.pnas.org#otherarticles. 
المللـی   بـین ، فصـلنامه  »زدایی تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسالمی ایران: رهیافت تنش«، فیضی. 6

  .137_109، ص2، سروابط خارجی
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گـذاری در   سـرمایه باال بـودن ریسـك    1المللی، های كارآمد و كافی برای تعامل و همگرایی بین زمینه
ایران، موانع حقوقی و قـانونی در كشـور، تعـدد قـوانین و مقـررات و شـفاف نبـودن آنهـا و برخـی          

های متفـاوتی ماننـد ریسـك     های بانكی، مالی، گمركی كه ریسك های داخلی مانند سیاست سیاست
ـ  سیاستگذاری اقتصادی، ریسك ساختار اقتصادی و ریسك نقدینگی را به دنبال داشته موجـب   2د،ان

 75برابر آمار،  3های مختلف كشور شده است. ی در بخشگذاری خارجكند شدن روند جذب سرمایه
  درصد درآمد دولت در بودجه عمومی از محل صـادرات  55درصد از درآمدهای ارزی كشور و تقریباً 

درصد انرژی  98ارد؛ افزون بر اینكه بخش و این روند كماكان ادامه د 4شده است نفت خام تأمین می
درصـد از درآمـدهای    54طور متوسـط بـیش از    گذشته به  كند. طی بیست سال كشور را نیز تأمین می

از درآمدهای صدور نفت بوده است و این منهـای اثـرات غیـر مسـتقیم       بودجه عمومی دولت، ناشی
گـذاری در   ع مالی داخلی بـرای سـرمایه  از سوی دیگر محدودیت مناب 5 صنعت نفت بر اقتصاد است.

های نوین در حوزه اكتشاف، توسـعه و تولیـد، بـاال     صنعت نفت؛ محدودیت دسترسی به تكنولوژی
بر بودن آن، عدم تولید صیانتی و نداشتن  ها توسط متخصصین داخلی و زمان بودن هزینه اجرای طرح

ن تولید نفت خام كشور به دلیل وارد شدن افت طبیعی میزا 6تكنولوژی جهت دستیابی به این امر مهم،
بیشتر میادین نفتی كشور به نیمه دوم عمر خود، نیاز به افزایش توان تولید فعلی كشور به منظور حفظ 

المللـی، الگـوی      و تثبیت موقعیت ممتاز ایران در عرصـه سیاسـتگذاری بـین    جایگاه كنونی در اوپك
ان صـادرات، عـدم تحـوالت سـاختاری و مشـكالت مـدیریتی در       نامناسب مصرف و كم شدن میز

هـا را   تنها ضرورت رفع ایـن محـدودیت   صنعت نفت، محدودیت در منابع انسانی متخصص و...، نه
های حقوقی و از آن جمله رفع موانع قـانونی   حل كه اهمیت تالش برای ایجاد راه 7سازد پراهمیت می
  كند. ی در این حوزه اقتصادی را مضاعف میگذاری خارج جهت سرمایه

                                                           
و  209، شاقتصـادی  _ اطالعـات سیاسـی  ، »ایران، خلیج فارس و بازارهای جهانی انرژی«، ر و نسیمیف بهروزی. 1

 .43_30، ص210
  .گزارشات بررسی ریسك كشوریصندوق ضمانت توسعه صادرات ایران، . 2
  .41_34، ص21، شدانش حسابرسی، »ی در ایرانگذاری خارج علل عدم جذب سرمایه«، كهنسال. 3
  .7، صایران های مالی در صنعت نفت؛ نظام مالی دولت و شركت ملی نفت   رژیمی، میرزای و حاجی امیرمعینی. 4
  .41، صنفت و توسعهاداره كل روابط عمومی وزارت نفت، . 5
شناسـی تكنولـوژی    كنولـوژی و صـنعت نفـت ایـران: نگـاهی از دریچـه جامعـه       بررسی ت«ه، زاد و مهدی توكل. 6

 .56_21، ص31، شعلوم اجتماعی، نامه »1357_1287
  .44_11، صنفت و توسعهاداره كل روابط عمومی وزارت نفت، . 7
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افزون بر اینكه استخراج همراه با ولع همسایگان ایران از میادین مشترك نفت و گاز، خدشـه  
حـل   رسـد راه  بـه نظـر مـی    1به حاكمیت ایران بر منابع و حتی امنیت ملی را نشانه گرفته اسـت؛ 

های باالدستی و  ی در حوزهگذاری خارج میت سرمایهها، بیش از پیش اه رفت از این چالش برون
ی را از گـذاری خـارج   سازد و به بیـان دیگـر بایـد سـرمایه     دستی صنعت نفت را آشكار می پایین
  دانست.ترین عوامل در جهت توسعه صنعت نفت كشور و به تبع آن توسعه اقتصادی كشور  مهم

 29/2/1391مصـوب  » قـانون وظـایف و اختیـارات وزارت نفـت    «به موجب مفاد ماده سـه  
مجلس شورای اسالمی هدف از ایجاد وزارت نفت، اعمال اصل مالكیت و حاكمیت ملی ایـران  

ت نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسـته بـه آن در   بر ذخایر و منابع نفت و گاز كشور و تأسیسا
 باشد: برداری و بازاریابی است. اهم وظایف این وزارت به شرح زیر می بهره

برداری صحیح و مناسب از منابع نفت و گاز و حفظ و نگهـداری   صیانت از ذخایر و بهره  .  1
  تأسیسات آن؛

  نیازی از خارج؛ یی هرچه بیشتر و بیكوشش در توسعه دانش فنی مربوطه در جهت خودكفا  . 2
های نفتی، گاز و محصوالت پتروشیمی   نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده  .  3

  و تصویب نهایی قراردادهای مربوط به امور مذكور و سایر قراردادها.
  رای آنها؛ای و نحوه تأمین منابع مالی الزم ب های بزرگ سرمایه ریزی و اجرای طرح برنامه  .  4
های تابعـه، نظـارت بـر     تهیه و تدوین سازمان ستادی وزارت نفت و ساختار كلی شركت  .  5

های مذكور و حصول اطمینان از رعایت اصول مصـوب و تبعیـت از    دهی شركت سازمان
  2های كلی. مشی ها و خط هدف

های  شركتگونه كه گذشت زمان، نشان داده است، بدون ورود  دستیابی به این اهداف همان
گذار خارجی دارای سرمایه و تكنولوژی مدرن به عرصه صنعت نفت كشور امـری دور از   سرمایه

  ذهن است.
انـداز نظـام در بخـش نفـت و گـاز نیـز مسـتلزم         از طرف دیگر دسـتیابی بـه اهـداف چشـم    

دهـد،   های كالن در این صنعت است. مطالعه برنامه جامع صنعت نفت نشان مـی  گذاری سرمایه
میلیـارد دالر   500هـای آینـده بـالغ بـر      هـای جدیـد در طـی سـال     گـذاری  ن نیاز به سرمایهمیزا

                                                           
1. http://jamejamonline.ir/online/  http://alef.ir/vdcjooe8yuqe88z.fsfu.html?228280 and. 

مــورخ  13156، روزنامــه رسـمی كشــور, ش 29/2/1391قـانون وظــایف و اختیـارات وزارت نفــت، مصـوب    . 2
2/3/1391.  
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گذاری  میلیارد دالر سرمایه 25طور متوسط ساالنه نیاز به  به عبارت دیگر این صنعت به 1باشد. می
انداز محقـق شـود؛    دستی دارد تا در زمان مقرر اهداف چشم در سطوح مختلف باالدستی و پایین

های دستیابی بـه آن   گذاری با آن حجم گذشت و زمینه ها از زمان اعالم ضرورت سرمایه لولی سا
گـذاری در چنـد سـال گذشـته در      شـده سـرمایه   بینی اهداف محقق نشد؛ عدم تحقق میزان پیش

صنعت نفت، ضرورت اندیشیدن در مورد راهكاری برای جبران عدم محقق شدن ایـن حجـم از   
گذاری در صنعت یادشده، اثـرات   كند. گذشته از آن، این حجم سرمایه گذاری را ثابت می سرمایه

  مثبت چشمگیری را بر كل اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت.
طور عمده ناشی از تحریم  المللی كه به محدودیت دسترسی به منابع مالی اعم از داخلی و بین

های صنعت نفت  ها و پروژه طرح ای های سرمایه المللی بوده است، افزایش هزینه و فشارهای بین
های اخیر، كاهش سهم درآمـدی شـركت ملـی     های جهانی در سال به دلیل افزایش شدید قیمت

هـای   از ارزش تولید نفت خام كشور و درنتیجه عـدم امكـان اسـتفاده از آن در طـرح     ایران نفت
قانونی در بخش نفـت و گـاز كـه باعـث شـده تنهـا امكـان اسـتفاده از          ای خود و مسائل توسعه
هـای خـارجی وجـود داشـته باشـد، از       برای استفاده از سـرمایه  و بیع متقابل های فاینانس روش
  2هاست. تأمین مالی پروژه در ترین مشكالت صنعت نفت مهم

گفته، مسئوالن كشور سعی كردند بـا   های پیش رهایی از چالش پس از پایان جنگ تحمیلی، برای
بینـی جـذب    ی را فـراهم آورنـد. پـیش   گـذاری خـارج   راهكارهای مختلف، موجبات جذب سرمایه

كننده  های مختلف در قوانین بودجه سالیانه از جمله راهكارهای تسهیل های خارجی با روش سرمایه
حمایت از  قانون تشویق و«تا اینكه زمینه قانونگذاری تحت عنوانی مستقل فراهم شد. تصویب  3بود

با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت  1381و اجرایی شدن آن در سال  1380در سال » گذاری سرمایه
ی، گـذاری خـارج   ادشده بود. در قانون تشویق و حمایت سـرمایه ها در مسیر ی نظام از جملۀ این قدم

گذاری، سهم سرمایه، بازگشت سود و سرمایه و یا  هیچ نوع محدودیت قانونی از حیث حجم سرمایه
نگـذار در  امـا قانو  4گـذاری وضـع نگردیـده اسـت؛     روابط داخلی مابین شركای یك طـرح سـرمایه  

                                                           
 .38، صنفت و توسعهاداره كل روابط عمومی وزارت نفت، . 1
، ایـران  های مالی در صنعت نفـت؛ نظـام مـالی دولـت و شـركت ملـی نفـت          رژیمی، میرزای و حاجی امیرمعینی. 2

  .148_133ص
حقـوقی  ، مجلـه  »اكتشاف و توسعه میادین نفتی ایـران از طریـق قراردادهـای بیـع متقابـل     «، و ابراهیمی شیروی. 3

  .262_243، ص41، ش26، سالمللی بین
4. www.investiniran.ir/investmentlicensing-fa.html. 
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گذاری بخش خصوصی در آنها نیست، مانند بخش باالدستی نفت، تنها  هایی كه امكان سرمایه بخش
این رویكرد  1های قراردادی را میسر دانسته است. ی به روشگذاری خارج امكان انعقاد قرارداد سرمایه

یب كشور نكرد؛ اگرچه این قـانون نسـبت بـه    قانونگذار حداقل در بخش صنعت نفت توفیقی را نص
های شورای ملی و سنا  مجلس 1334مصوب » یهای خارج قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه«

  دار است.از امتیازات ذیل برخور
  ی را تحت پوشش وسیع و حمایت قرار داده است؛گذاری خارج های مختلف سرمایه روش اوالً:
  ی را ارائه داده است؛گذاری خارج تدوین تعریفی جامع از سرمایه ثانیاً:
ی را گـذاری خـارج   هـای سـرمایه   ارائه تسهیالت بیشـتر در پـذیرش و تصـویب طـرح     ثالثاً:

  بینی كرده است؛ پیش
های مختلف در آن، برای خـدمات   بینی ایجاد مركزی با استقرار نمایندگان دستگاه پیش رابعاً:
هـای اقتصـادی و فنـی ایـران بـه       گذاری و كمك ان سرمایهی در محل سازمگذاری خارج سرمایه

های خـارجی در مراحـل قبـل و بعـد از      گذاری منظور تسریع و تسهیل در امور مربوط به سرمایه
  گذاری؛ صدور مجوز سرمایه

گـذاری دولتـی و    ها و راهكارهای قانونی جدید بـرای پـذیرش سـرمایه    معرفی روش خامساً:
گذاران خارجی و تعهد مسـتقیم دولـت در بـه رسـمیت      همچنین تأمین امنیت مورد نظر سرمایه

  2شناختن حقوق اساسی آنان.
گـذاری   دستی صنعت نفت و گاز، سـرمایه  با این وجود به جز مواردی محدود در بخش پایین

های قوانین برنامـه توسـعه اقتصـادی،     حل ی كه مشمول قانون فوق باشد؛ اتفاق نیفتاد. راهخارج
ی در بخـش  گذاری خارج اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نیز نتوانسته نیاز به سرمایه

مـورد توجـه قـرار     قانون اساسی 44یل بازنگری در اصل نفت و گاز را برآورده سازد؛ به همین دل
اند. تحلیل ناكـامی در   گرفته و مسئوالن اجرایی كردن آن را با قانونگذاری در دستور كار قرار داده

های هیدروكربوری با توجه به اینكـه كشـور    های خارجی مورد نیاز در قلمرو انرژی جلب سرمایه
هـای بسـیار مهمـی نسـبت بـه       از ذخایر باالی نفت و گاز برخوردار اسـت و دارای مزیـت   ایران

  كند. كشورهای دیگر است؛ اهمیت موضوع مورد بحث را بیشتر آشكار می
                                                           

، 22/4/1381، تـاریخ انتشـار   16709ی، روزنامه رسمی كشور، شگذاری خارج قانون تشویق و حمایت سرمایه. 1
  ماده سه.» ب«بند 

  .44_19، صمجموعه قوانین و مقررات اقتصادی، عیار رضایی. 2
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پرسش مهم این است كه چرا كشورهای صادركننده سـرمایه كـه نوعـاً كشـورهای صـنعتی      
برای تضـمین نیـاز انـرژی مـورد نیازشـان       توسعه یافته هستند و داشتن رابطه با كشورهای نفتی

ی در ایـران نیسـتند؟ بـرای    گذاری خـارج  ای استراتژیك برای آنها است؛ حاضر به سرمایه مسئله
زه ی در حـو گـذاری خـارج   پاسخ به بخشی از این سؤال باید رژیـم حقـوقی حـاكم بـر سـرمایه     

طور كه یـك رژیـم حقـوقی كامـل،      توان گفت: همان نفت و گاز ایران را بررسی كرد. می صنعت
تواند در جذب سرمایه خـارجی مـؤثر باشـد؛ یـك رژیـم       مطمئن و مورد قبول جامعه جهانی می

گـذاران خـارجی نیسـت كـه      تنها مورد توجه سرمایه حقوقی كه امنیت سرمایه را تدارك نكند، نه
سازد، زیرا سـرمایه محیطـی امـن، آرام و سـودآور را      اخلی را نیز فراهم میموجبات فرار سرمایه د

گفته كوشش شده است، بـا دسـتیابی بـر اصـول و قواعـد       كند. با توجه به مطالب پیش طلب می
ی در بخش نفت و گاز ایـران در تـاریخ صـنعت نفـت بـه      گذاری خارج حقوقی حاكم بر سرمایه

و بررسی آنها پرداخته تا به ارائه راهكار مناسب برای رفع این معضـل منتهـی شـود. ایـن     تحلیل 
هـای مختلفـی از تـاریخ صـنعت نفـت در جـذب        یابـد كـه در دوره   بررسی وقتـی اهمیـت مـی   

ی موفق عمل شده است. استخراج رمز این موفقیـت در محـدوده موضـوع    گذاری خارج سرمایه
دستی نفت خواهـد داشـت.    های باالدستی و پایین ن تألیف كمك مؤثری در قانونگذاری حوزهای

گـذاری پیمـان منشـور     این بررسی و تحلیل به صورت تطبیقی با اصول حاكم بر بخـش سـرمایه  
ـ    كه پیمانی چندجانبه و بین انرژی كننـده   نعكسالمللی در موضوع انرژی اعم از نفـت و گـاز و م

گیـرد تـا نگـاه كشـورهای      باشد؛ انجام می دیدگاه كشورهای سرمایه فرست و نیازمند به نفت می
ی در نفت و گاز كشورهای دارای مخازن گذاری خارج سرمایه فرست به جوانب مختلف سرمایه

  نفت روشن شود.
ین پژوهش مربوط بـه كشـف رژیـم حقـوقی     با توجه به مطالبی كه بیان شد، پرسش اصلی ا

ی در بخش نفت و گاز ایران در تاریخ این صنعت و بررسی میزان هماهنگی گذاری خارج سرمایه
است. اهمیت پرداختن به این سـؤال و سـؤاالت    آن با رژیم حقوقی حاكم بر پیمان منشور انرژی

شود كه مطالعه تطبیقی در مـورد ایـن دو رژیـم،     كه بیان خواهد شد، وقتی بیشتر آشكار میفرعی 
كند؛ سؤال این است كه پیمان منشور انرژی در  سؤالی را در ذهن آشنایان به علم حقوق طرح می

الملل مطرح است و حـال اینكـه    كم حقوق اقتصاد بین الملل عمومی و یا دست حوزه حقوق بین
ی در بخـش نفـت و گـاز ایـران در حـوزه مطالعـات حقـوق        گذاری خارج سرمایه رژیم حقوقی

الملل خصوصی واقع است و شرط مطالعـه تطبیقـی دو    خصوصی و حداكثر در حوزه حقوق بین
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است تا با همدیگر مقایسه شده و با  1موضوع حقوقی، برخورداری آنها از اصول و قواعد مشترك
  بندی منتهی گردد. مشتركات و تمایزات آنها به یك جمع تحلیل

پاسخ ابتدایی این است كه بین كشورهای صـادركننده سـرمایه و واردكننـده آن دربـارۀ ایـن      
ی در بخـش نفـت و گـاز یـك كشـور در      گذاری خارج موضوع كه رژیم حقوقی حاكم بر سرمایه

هـای   های داوری و دكتـرین  گیرد؛ اختالف نظر وجود دارد و رویه میحوزه كدام نوع حقوق قرار 
طوری كه یك نظریـه غالـب در    اند، به بخشی بر طبل اختالف كوبیده حقوقی نیز به جای انسجام

هایی از زمان این رژیم سر بر بالین حقوق عمومی نهـاده اسـت و    در برهه 2این مورد وجود ندارد.
الملـل   الملل عمومی نشسته و گاه دیگر در حـوزه حقـوق بـین    یندر وقت دیگر بر مسند حقوق ب
ای كه از كتاب برخی حقوقدانان حوزه نفت و گاز، حدود ده  گونه خصوصی مطرح بوده است؛ به

المللـی، رنـدان    رسد برای رسیدن به یك وفاق نظـر بـین   به نظر می 3دكترین قابل اصطیاد است.
، »قراردادهـای دولـت میزبـان   «، »جیهای خار ا شركتها ب قراردادهای دولت«حقوق از اصطالح 

گیری در مورد ماهیت آنها را بـه   تا تصمیم 4اند؛ و... استفاده نموده» قراردادهای توسعه اقتصادی«
كننده به دعاوی حقوقی طرفین قرارداد موكـول نماینـد؛ بـه همـین دلیـل هنـوز        داوران رسیدگی

ای خاص در مورد این قراردادها و به تبع آن موضوع رژیـم حقـوقی حـاكم بـر آنهـا شـكل        رویه
ایراد مطالعه تطبیقـی بـین دو    گفته در حال حاضر در خصوص نگرفته است. بنا بر استدالل پیش

  رژیمی كه موضوع بحث است، دیده اغماض شایسته است.
هایی از تاریخ حقوقی صنعت نفت ایران، وجود اصول و قواعد حـاكم بـر    باید گفت: در دوره

وح قابـل  وض ی كه مجموعاً حاكی از یك رژیم حقوقی باشد، بهگذاری خارج قراردادهای سرمایه
قانون مربوط «ش شروع شده و در آغازین زمان تصویب 1300مشاهده است. این امر از دهه اول 

تثبیـت   7/5/1336مصوب » به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فالت قاره
مشـاركت در  «براساس اصول و قواعد حـاكم بـر آن قـانون، شـیوه قراردادهـای       5گردیده است. 

                                                           
 .103_96، صحقوق تطبیقی، شیروی. 1
، نشریه حقوقی، مجله »قانون حاكم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری«، و ریاض قشیری. 2

  .109_29، ص29، شالمللی جمهوری اسالمی ایران دفتر خدمات حقوقی بین
  .های نفتی: قانون حاكم هایی از داوری درس، موحد ر.ك: .3
  .24، صجیهای خار ها با شركت قراردادهای دولت، لوبوالنژه. 4
قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشـور و فـالت قـاره، روزنامـه رسـمی كشـور،        . 5

  .22/5/1336، تاریخ انتشار 3642ش



  ...ی در بخش نفت و گاز ایرانگذاری خارج رژیم حقوقی سرمایه       10

  

گردید و قراردادهـای   ممكن » عاملی«و» ركت در سودمشا«، »یگذار مشاركت در سرمایه«، »تولید
شد. بعد  دستی نفت و گاز منعقد  گفته نیز در دو حوزه باالدستی و پایین زیادی از برخی انواع پیش

ی در نفت و گاز ایران به وجـود  گذاری خارج هایی در حوزه سرمایه از تصویب این قانون نوآوری
در » قـانون نفـت  «گفته عوض شده و بـا تصـویب    آمد تا اینكه اصول مهمی از رژیم حقوقی پیش 

رژیــم حقــوقی دیگــری بــر ایــن عرصــه حــاكم شــد. براســاس ایــن رژیــم امكــان  8/5/1353
ممكـن شـد و   » نفتـی  قراردادهای خدمت« گذاری در بخش باالدستی نفت فقط با روش سرمایه

در حـوزه باالدسـتی بـه    » قـرارداد كنسرسـیوم  «بـه نحـو   » عاملی«و » قراردادهای مشاركت«تمام 
مبدل گردید؛ ولـی امكـان انعقـاد قراردادهـای نـوع دیگـر در حـوزه        قراردادهای از نوع خدمت 

كلی  بعد از پیروزی انقالب بسیاری از نهادهای حقوقی متأثر شده و گاه به 1دستی میسر بود. پایین
گردید، صنعت نفت ایران است.  هایی كه سخت متأثر از افكار انقالبی  فروریخت؛ از جمله بخش

شـورای انقـالب   «به تصویب  8/7/1358در تاریخ » سیس وزارت نفتالیحه قانونی تأ«در ابتدا 
» الیحه قانونی متمم الیحه قانونی تأسیس وزارت نفت «و سپس  2رسید.» جمهوری اسالمی ایران

ای را در تاریخ نفت موجب شد. ساختار بازرگانی حاكم بر شركت  تغییرات عمده 1359مصوب 
 3های دولتـی تبـدیل گردیـد.    به یك ساختار اداری حاكم بر مؤسسات و سازمان ایران ملی نفت

های فعلـی شـركت ملـی     اعتبار اساسنامه«مهم این است كه در ماده چهارم این الیحه آمده بود: «
تـا تصـویب اساسـنامه     و شـركت ملـی صـنایع پتروشـیمی     نفت ایران، شركت ملی گـاز ایـران  

ایـن یـك تنـاقض     4».ان به قوت خود باقی اسـت قانون كماك 3جدید موضوع ماده  های شركت
شـود و از طـرف دیگـر رونـد      آشكار در الیحه یادشده است. از طرفی نفت ملی شده، دولتی مـی 

شود، در این نبرد نابرابر دولتی شدن صنعت نفـت و   ها، قانونی تلقی می بازرگانی حاكم بر شركت
نهایی بود. این نگاه بـا تصـویب اصـول    تبدیل شركت ملی نفت به عنوان ابزار قوه مجریه نتیجه 

تثبیت تغییر رژیم حقوقی حـاكم بـر    5، از قانون اساسی جمهوری اسالمی139، 81، 77، 44، 43
قـانون  «با گنجاندن ماده ششم و دوازدهـم در   1366صنعت نفت را نوید داد، نویدی كه در سال 

ملغی شد و  1353كامل شد. براساس ظاهر ماده دوازدهم، قانون نفت  9/7/1366مصوب » نفت
                                                           

  .28/5/1353، تاریخ انتشار 8626، روزنامه رسمی كشور، شقانون نفت. 1
  .24/7/1358، تاریخ انتشار 10092، روزنامه رسمی كشور، شالیحه قانونی تأسیس وزارت نفت. 2
  .4/5/1359، تاریخ انتشار 10315، روزنامه رسمی كشور، ش. الیحه قانونی متمم الیحه قانونی تأسیس وزارت نفت3
  همان.. 4
  )، لوح حق.1389های مجلس شورای اسالمی ( مركز پژوهش. 5



 11      مقدمه

امـا   1حوزه نفت و گاز ممنـوع گردیـد.  ی در دو گذاری خارج گونه سرمایه براساس ماده شش هر
ی برای جبران خسارات گذاری خارج این نگرش بعد از پایان جنگ تحمیلی و احتیاج به سرمایه

های ایران از رقبای خود در بخش صنعت نفت و بـه   ماندگی وارده به صنعت نفت و جبران عقب
المللـی صـادرات نفـت تـاب مقاومـت نیـاورد و        ه بیندست آوردن جایگاه پیشین خود در حوز

ترین گزینه، بازی قانونی با قانون اساسی و قوانین حاكم بر این حوزه بود؛ روندی كـه ادامـه    آسان
ومرج حقوقی است كه بر این حوزه حاكم است و شاید یكی از علـل عـدم    دارد و حاصلش هرج

نقالب و جلوگیری از نقد و بررسی آن از سـوی  انتشار قراردادهای منعقده در حوزه نفت پس از ا
كارشناسان دو حوزه حقوق و اقتصاد، وجود عدول از مقررات جاری كشور و بازی حقوقی باشد 

گیرد. در این دوره قراردادهای بخش باالدستی نفت منحصر در نـوع   كه با قانونمندی صورت می
دستی بیشتر از  در حالی كه در حوزه پایین 2شود، بوده نامیده می» بای بك«و یا آنچه » بیع متقابل«

كـه   قـانون اساسـی   44درضمن نتیجه بازنگری در اصـل   3های قرضی استفاده شده است. روش
 های گذشته اقتصادی و بـه تبـع آن اقتصـاد نفتـی و     كوششی جدید برای تجدید نظر در سیاست

بـرای  » 1390مصـوب   1366 قانون اصـالح قـانون نفـت   «انحصارگرای دولتی است و تصویب 
  محقق ساختن این رویكرد جدید در بخش نفت و گاز را گذشت زمان روشن خواهد كرد.

ست كه موضوع مورد تحقیق پیشینه قابل توجهی در حقوق ایران ندارد؛ اگرچـه در  قابل توجه ا
و تحقیقـاتی در برخـی    5تألیفـاتی سـامان یافتـه    و پیمان منشور انـرژی  4موضوع حقوق نفت ایران

گـذاری در   كدام از این تحقیقات رژیم حقـوقی سـرمایه   ولی در هیچ 6مؤسسات انجام گرفته است؛
گذاری پیمان منشور انرژی مقایسـه نشـده اسـت؛     بخش نفت و گاز ایران، با مقررات بخش سرمایه

                                                           
  .21/8/1366، تاریخ انتشار 12441، روزنامه رسمی كشور، شقانون نفت. 1
حقـوقی  ، مجلـه  »اكتشاف و توسعه میادین نفتی ایـران از طریـق قراردادهـای بیـع متقابـل     «، و ابراهیمی شیروی. 2

  .41، ش26، سالمللی بین
  .36، صبندی بازارهای هدف محصوالت صادراتی پتروشیمی ایران تعیین و اولویتر و همكاران، ف فهیمی. 3
امـور  ، »نفتآموختگان داخل كشور مرتبط با صنعت  التحصیلی دانش های فارغ نامه مختصری بر پایان«، موسوی. 4

  .108، شپژوهش و توسعه شركت مهندسی و توسعه نفت
نامـه دكتـرا،    ، پایـان در حوزه نفت و گاز (ECT) آثار حقوقی الحاق ایران به پیمان منشور انرژی، ر.ك: صحرانورد. 5

نامه ارشد، دانشگاه تهـران؛ گنجـی    ، پایانبررسی منشور انرژی و عضویت ایران در آندانشگاه تهران؛ منصوری، 
الملـل و   ارزیابی حقوقی پیوستن جمهوری اسالمی ایران به معاهده منشور انرژی با تكیـه بـر حقـوق بـین    اسفه، 

  نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی. ، پایانمنافع ملی ایران
6. http://www.iies.ac.ir/ 
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ای مجزا نیز بررسی نشده اسـت؛ اگرچـه در مـورد     گونه حتی دو محوری كه مطالعه تطبیقی شده، به
دانان  به بیان دیگر نه جامعه حقوق 1هایی صورت گرفته است. تالشتبیین مفاد پیمان منشور انرژی 

ی در بخش نفت و گاز ایران گذاری خارج ایران بر كشف و استحصال رژیم حقوقی حاكم بر سرمایه
ی پیمـان منشـور   گذاری خـارج  تحقیق قابل توجهی نموده است و نه اصول حاكم بر بخش سرمایه

انرژی را كاویده است؛ گویی حوزه حقوق نفت منطقه ممنوعه جامعه حقوقی است كه از هر لحـاظ  
در این حوزه فقیریم. دلیل این عدم رویكرد شاید مشكل مباحث این حوزه حقوق اقتصادی باشـد  

گـذاری از   مایهای است. زیرا مباحث حقوق نفت آن هـم در حـوزه سـر    رشته كه از موضوعات میان
جهتی حقوقی و از سـوی دیگـر اقتصـادی، بازرگـانی و گـاه مـرتبط بـا مباحـث شـیمی صـنعتی،           

بررسی قراردادهای نفتـی نیـز خـالی از مباحـث      2شناسی، مدیریت صنعتی و علوم فنی است. زمین
های مربوط به حقوق و تعهدات طـرفین و   گفته نیست؛ زیرا قراردادهای نفتی متشكل از بخش پیش

گـذری   در حوزه حقوق نیز مباحـث مربـوط بـه سـرمایه     3مسائل مدیریتی و اقتصادی و فنی است.
الملل عمومی و خصوصی ارتباط دارد  های مختلف حقوق عمومی، خصوصی، بین خارجی با رشته

فرساست. از این همه گفته، ضـرورت پـژوهش آشـكار     و اطالع از این همه، كاری سخت و طاقت
ترین منبع درآمد خارجی كشور سؤاالت فراوانی برای متصدیان اداره آن به  مهم گردد كه در مورد می

آید و متخصصین باید آن را پاسخ دهند. اینكه ایران عضو ناظر پیمان منشور انرژی اسـت   وجود می
هـای ایـن    كند؟، از جمله نشانه هایی را متوجه كشور می و آیا الحاق ایران به آن پیمان چه مسئولیت

دانـان بـه    است. الزم به یادآوری است كه در موضوع حقوق نفت تعداد انـدكی از حقـوق  ضرورت 
اند و بقیه نویسندگان كه تعدادشان قابل توجه است به دلیل رشته  مسائل حقوقی این رشته پرداخته

شان و یـا آسـانی موضـوع فقـط از منظـر تـاریخ سیاسـی بـه حـوزه نفـت            تخصصی و یا عالقه
 5انـد،  گروه اندك نخست نیز در مباحث خود به این حوزه توجه كمـی كـرده   حتی 4اند، پرداخته

                                                           
1. Ibid 

، 34، ش9، سمجلـس شـورای اسـالمی   هـای   مركز پژوهش، نشریه »سه مقاله در صنعت نفت كشور«، سعیدی. 2
 .65_13، همان، ص»برداری از منابع نفت و گاز  های بهره منافع ملی و سیاست«، ؛ درخشان187_67ص

و مقـررات نفـت، گـاز و    قرارداد موسوم به كنسرسـیوم، مجموعـه قـوانین    ، ایران امور حقوقی شركت ملی نفت. 3
 .243_174، ص3و  2، 1، ج(پیش از مشروطیت تاكنون) پتروشیمی

؛ ر.ك: امینـی،  نفت، سیاست و دموكراسـی ؛ ر.ك: میرترابی، مسائل سیاسی اقتصادی جهانی نفت، موسوی ر.ك: .4
  .اقتصادی نفت ایران  _  مسائل سیاسی

  .129_9، صنفت ما و مسائل حقوقی آن، موحد. 5
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های سیاسی مـرتبط شـده و از حـوزۀ حقـوق و اقتصـاد       صنعت نفت ایران با بحث گویی از ابتدا
  خارج شده است.

مند تحقیق اقتضا دارد در مبحث اول از فصل نخسـت، ابتـدا مفـاهیم و     ترتیب منطقی و نظام
های اصلی بحث در گفتار اول روشن شود، تا واضح گردد، كـدامین   عنوانخصوصیات واژگان و 

ی در گـذاری خـارج   هایی مراد است. سپس در گفتار دوم، تاریخچـه سـرمایه   معنا و با چه ویژگی
ی در گذاری خـارج  های سرمایه شود. انواع و روش بیان می نفت و گاز ایران و پیمان منشور انرژی

شـود. در   دستی نفت و گاز ایران در مبحث دوم این فصل بررسـی مـی   دو حوزه باالدستی و پایین
و مـالی و از دیـدگاه   ی نفتی از منظر اقتصادی، پـولی  گذاری خارج بندی سرمایه گفتار اول تقسیم

گرفتـه در   گـذاری انجـام   های نفتی منظم خواهـد شـد. در گفتـار دوم نیـز انـواع سـرمایه       شركت
هـای ممكـن برابـر مقـررات      دستی صنعت نفت و گاز ایران و روش های باالدستی و پایین بخش

  گیرد. گذاری پیمان منشور انرژی مورد بحث قرار می بخش سرمایه
ه سه مبحث بنا نهاده شده است، ابتـدا اركـان و ماهیـت قراردادهـای     در فصل دوم كه بر پای

ای باشد كه در مبحـث دوم تغییـرات رژیـم حقـوقی      شود تا زمینه ی بررسی میگذاری نفت سرمایه
رج گذاری نفتی در صنعت نفت ایران بررسی شده و در مبحث سوم اصول و قواعد مستخ سرمایه

مقایسه گردد.  ی پیمان منشور انرژیگذاری خارج از آنها در قوانین ایران با مقررات ناظر بر سرمایه
ــوقی پیشــنهادی    ــم حق ــه رژی ــژوهش در دو زمین درنهایــت نتیجــه و پیشــنهادات حاصــل از پ

های الحاق ایران به پیمان منشور انرژی پرونـده   ها و چالش ی نفتی و فرصتگذاری خارج سرمایه
  بندد. این پژوهش را می

  1395ستان زمقم المقدسه _ 
 محمد حكیمیان علی

  





  
  
  

  اولفصل 
  

جی در نفت خار گذاری  های سرمایه مفاهیم، تاریخچه، انواع و روش
  و گاز ایران و پیمان منشور انرژی

  
یابد. در گفتار اول مبحث اول، به مفهوم واژگان اصلی بـه كـار    این فصل در دو مبحث سامان می

شود تا مقصد بحث با تصور صحیح خواننده روشـن گـردد و در گفتـار     میرفته در موضوع اشاره 
گـذاری   ی در بخش نفت و گاز ایران و تاریخچه سرمایهگذاری خارج دیگر تاریخ حقوقی سرمایه

فصـل نیـز در دو گفتـار    شود. مبحث دوم ایـن   بررسی می نفتی در چارچوب پیمان منشور انرژی
ی بـا توجـه بـه مبـانی     گذاری خـارج  بندی سرمایه منظم شده است. گفتار اول به موضوع تقسیم

شده در صـنعت نفـت ایـران و     گذاری انجام های سرمایه كند و گفتار دوم روش مختلف اشاره می
  ه خود اختصاص داده است.انواع ممكن براساس مقررات پیمان منشور انرژی را ب

ی نفتـی در  گـذاری خـارج   تحت عنوان تاریخ حقوقی سرمایه ،آنچه در گفتار دوم مبحث اول
ی گذاری خـارج  های سرمایه ایران خواهد آمد و همه مباحث فصل دوم كه با عنوان انواع و روش

دهـد؛ زیـرا    ی نفتی را تشكیل مـی گذاری خارج بخشی از رژیم حقوقی سرمایهشود،  نفتی ارائه می
المللی  المللی و قراردادهای نفتی بین این رژیم حقوقی برآمده از قوانین موضوعه، آرای داوری بین

  باشد. های حقوقی است، می های خاص در این حوزه و دكترین كه سازنده عرف

  ول: مفاهیم و تاریخچهمبحث ا
این مبحث در دو گفتار تنظیم شده است. در گفتار اول مفاهیم و اصطالحات در هفت بند تبیـین  

ی بـا نگـاهی صـرفاً    گذاری خـارج  شود و در گفتار دوم در سه بند، ابتدا تاریخ اجمالی سرمایه می
شود و سپس تاریخچه حقوقی صنعت نفت ایـران   می اقتصادی و آماری در نفت و گاز ایران ذكر
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گذاری نفتی در چارچوب پیمان منشور  گردد و در بند سوم تاریخچه سرمایه در بند دوم بررسی می
  شود. ارائه می انرژی

  گفتار اول: مفاهیم
یابـد. در عرصـۀ    های معـین و شـفاف انسـجام     هر پژوهش علمی الزم است بر بستر زیرساخت

ی در بخـش نفـت و گـاز نیـز     گذاری خارج تطبیقی در مورد رژیم حقوقی سرمایه _ كاوش علمی
درك مفاهیم و اصطالحات مربوطه از جمله مباحث زیربنایی است كـه شایسـته اسـت پـیش از     

تفـاوت معـانی كلمـات و    ورود به بحث اصلی، مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد. بـا توجـه بـه    
گذاری با علـوم اقتصـاد و حقـوق نفـت،      اصطالحات در علوم مختلف و ارتباط موضوع سرمایه

یابـد. از جملـۀ    گذاری در این تحقیـق اهمیتـی مضـاعف مـی     تببین ماهوی اصطالحات سرمایه
ی، گـذاری خـارج   گردد، رژیـم حقـوقی، سـرمایه    اصطالحات كلیدی كه در این مبحث تبیین می

  دستی است. ، نفت و گاز و عملیات باالدستی و پایینقرارداد نفتی، پیمان منشور انرژی

  بند اول: رژیم حقوقی
نظـام  «كه در ادبیات حقـوقی فرانسـه بـه مفهـوم      1رژیم حقوقی اصطالحی است با ریشه یونانی

برخی دیگـر آن را بـه مفهـوم: بیـان      2».رود و قانونی به كار می قواعد و مقررات و سیستم حقوقی
اند؛ یا به این دلیل كه آن قواعد و مقـررات   قواعد و مقررات معتبر به صورت یك مجموعه دانسته

و یا به این سـبب  » رژیم مالكیت اموال غیر منقول«مرتبط با موضوعی خاص و معین است مانند: 
رژیم رفرم «و » رژیم دفاعی«فی تنظیم و مقرر شده است، مانند: كه آن قواعد و مقررات جهت هد

اند كه مربوط به موضوعی معـین   بعضی دیگر آن را به معنای قواعد معتبری دانسته». و اصالحات
انـد كـه    دانان نیز آن را طوری استعمال كرده بعضی حقوق 3های فرعی مرتبط با آن است. و مقوله

هوم یك مجموعه غیر بسیط، متشكل از قوانین به مفهوم عام، اصول توان این اصطالح را به مف می
  4كلی حقوق، رویه قضایی و عرف خاص حاكم بر یك موضوع معین حقوقی دانست.

                                                           
  .1717، ص2، جمعجم المصطلحات القانونیه، قاضی. 1
  .956، صفرهنگ حقوقی بهمن، آقایی. 2
  .2066، ص3، دانشنامه حقوق خصوصی، جو طاهری انصاری. 3
و تـأثیر آن در رونـد داوری     ایـاالت متحـده در دعـاوی نفتـی     _ رژیم قانون حاكم دیـوان داوری ایـران  «، محبی. 4

  .62، ص28و  27، شتحقیقات حقوقی، مجله »المللی بین
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قـانون خـاص   «یا » قانون حاكم«، تعریفی از ایراننفت  حقوقدانان حوزه  برخی دیگر از حقوق
تر اسـت. او در تعریـف    شد، سازگاری دارد، بلكه دقیقذكر اند كه با تعریفی كه اخیراً  نموده» قرارداد

از قانون حاكم همان رژیم حقوقی را منظور نموده است؛ زیرا در تعریف قـانون حـاكم از اصـطالح    
ای از اصـول،   بهره برده است و آشكار است كه نظـام حقـوقی متشـكل از مجموعـه    » نظام حقوقی«

های دولتـی اسـت. او در تعریـف     های قانونی شركت مهها و حتی اساسنا نامه قواعد و قوانین و آیین
مقصود از قانون حاكم یا قانون خاص قرارداد، نظام حقوقی اسـت كـه قـرارداد در درون    «گوید:  می

گیرد، الفاظ و عبارات قرارداد برحسـب   آید و اعتبار و نفاذ خود را از آن می چارچوب آن به وجود می
دهد به موجـب   فای تعهداتی كه مضمون قرارداد را تشكیل میشود، اجرای حقوق و ای آن تفسیر می

هایی كـه از بـاب عـدم     گیرد، مسائلی از قبیل آثار و احكام التزامات و مسئولیت آن قانون صورت می
آید تابع مقررات آن قانون است و باز همان قانون اسـت كـه در مـوارد اجمـال و      انجام آنها پیش می

ها به سكوت برگزار كرده و تكلیف آن را روشن نسـاخته باشـند،    كه طرفجا   ابهام قرارداد یا در هر
  1».كند شود و مقررات را تكمیل می جایگزین اراده متعاقدین می

» نظـام حقـوقی  «در سطرهای آخـری همـان   » قانون«روشن است كه مراد این دیدگاه از واژه 
یادشده و به تبع آن در پژوهش حاضر تنها قانون حـاكم بـر قـرارداد     افزون بر این تعریف 2است.

تواند شامل قـانون حـاكم بـر ماهیـت و      مراد نیست؛ بلكه عالوه بر قانون حاكم بر قرارداد كه می
نیـز  » قـانون پایـه  «تفسیر قرارداد و قانون حاكم بر داوری و رفع اختالف طرفین آن باشد؛ شـامل  

مراد از قانون پایه آن بخش از قانون داخلی كشورهای طرفین قرارداد است كه در بسـتر   3هست،
آن اراده طرفین برای انعقاد قرارداد بـا رعایـت نظـم حقـوقی داخلـی و انتظـامی و اگـر قـرارداد         

للـی و  الم گذاری مشمول تعریف قراردادهای توسعه باشد، با رعایـت نظـم حقـوق بـین     سرمایه
گفته و از آنجا كـه   بنابراین با توجه به مفاهیم پیش 4یابد. المللی مشروعیت قانونی می انتظامی بین

ی در بخش نفت و گاز از جمله قراردادهـای دولتـی اسـت كـه     گذاری خارج قراردادهای سرمایه
در این پـژوهش   5یندۀ آن است؛المللی و یا نما كم یك طرف آن یك شخصیت حقوقی بین دست

                                                           
  .21، صی: قانون حاكمهای نفت هایی از داوری درس، موحد. 1
 .83همان، ص. 2
  .54و  53برای روشن نظریه قانون پایه ر.ك: همان، ص. 3
مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجـع  «صادقی،   . برای دیدن مفهوم انواع نظم عمومی و كاركرد آنها در قراردادها ر.ك:4

 .114_89، ص68، شحقوق دانشگاه تهرانحقوقی دانشكده ، مجله »های نوین آن   قضایی و جلوه قضایی و شبه
  .30و  29، صجیهای خار ها با شركت قراردادهای دولت، . لوبوالنژه5
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ای از قوانین و مقررات به مفهوم عام شامل قوانین اساسـی،   به: مجموعه» رژیم حقوقی«اصطالح 
هـای قـانونی،    ها، مصوبات، اساسـنامه  نامه مدنی، تجاری، جزایی، مالیاتی، بانكی، پولی و...، آیین
ی حقـوقی و آرای  هـا  دكترینهای قضایی،  معاهدات دوجانبه و چندجانبه مصوب مجلس، رویه

المللی اسـت كـه در انعقـاد،     المللی، اصول كلی حقوقی و اصول حقوقی بین داوری داخلی و بین
ی در بخش نفت و گاز ایران دخالـت دارد و مـورد   گذاری خارج اجرا و پایان قراردادهای سرمایه

  گیرد. استناد حقوقی قرار می

  یگذاری خارج مایهبند دوم: سر
المللی فرامرزی كه متضمن انتقال ثروت بین ملل و اتبـاع دو كشـور متفـاوت     هر نوع فعالیت بین

تجـارت  ی بـا  گذاری خارج شود و الزم است سرمایه ی محسوب نمیگذاری خارج باشد، سرمایه
خرید و كسب دارایی از سـوی  ، یگذاری خارج اند: سرمایه بعضی گفته 1المللی تفكیك گردد. بین

هـای   گـذاری  ی، سـرمایه گذاری خـارج  سرمایه. ها و افراد در كشور دیگر است ها، مؤسسه دولت
تواند از سوی بخش عمومی یا بخـش خصوصـی در    گیرد كه می مستقیم و غیر مستقیم را دربر می

عناصـر ایـن تعریـف عبـارت اسـت از: اوالً تحصـیل دارایـی در         2كشور دیگری صورت پذیرد.
گذاری است و ثالثاً حتی شامل معـامالت   كشوری دیگر، ثانیاً این دارایی دربرگیرنده انواع سرمایه

ها، مؤسسات و اتباع كشورهای سرمایه فرسـت   كتگردد. این تعریف موافق نظر شر بازرگانی می
پذیر مشـكالت حقـوقی بـه دنبـال دارد.      توسعه یافته است و پذیرش آن برای كشورهای سرمایه

المللی یا خارجی را به انتقال سرمایه از كشوری به كشور دیگـر و   گذاری بین بعضی دیگر سرمایه
اند. از شرحی كه این نویسنده از عناصر  یر كردهها در صحنه جهانی تعب یا به تعبیری انتقال سرمایه

. اسـتقرار و فعالیـت اقتصـادی    1ها قابل اصـطیاد اسـت.    ی داده این ویژگیگذاری خارج سرمایه
. پـذیرش ریسـك   3. دوام این فعالیت در كشـور میزبـان؛   2گذار در كشور میزبان سرمایه؛  سرمایه

رسـد ایـن    به نظـر مـی   3ه ناشی از وضع قوانین مختلف آن كشور است.موجود كشور خارجی ك
ی بـوده و شـامل   گـذاری مسـتقیم خـارج    تعریف سختگیرانه و تنها شامل برخی از انواع سرمایه

الملــل؛  نیســت. فرهنــگ لغــت حقــوق بــین ی و پروتفولیــوگــذاری مســتقیم قــرارداد ســرمایه
                                                           

  .17، صالمللی گذاری بین مسائل حقوقی سرمایه، پیران. 1
، مجلـه  »ی در بخـش باالدسـتی نفـت و گـاز كشـور در برنامـه چهـارم توسـعه        خـارج گذاری  سرمایه«پرتوی، . 2

  .13_5، ص80و  79، شهای اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست _  اقتصادی
  .18، صالمللی گذاری بین مسائل حقوقی سرمایه، پیران. 3
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ی را انتقال وجوه یا مواد از یك كشور (كشور صادركننده) بـه كشـور دیگـر    گذاری خارج سرمایه
ای دیگر در  های سرمایه (كشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یك بنگاه اقتصادی یا دارایی

  1ركت در مدیریت آن سرمایه تعریف كرده است.كشور اخیر با ش
شاخص اصلی این تعریف افزون بر جریان سرمایه از كشـوری بـه كشـور دیگـر و تحصـیل      

گذار  طور مستقیم از سوی سرمایه دارایی در آن كشور، شركت در اداره و مدیریت كردن سرمایه به
از نـوع مسـتقیم قـراردادی و     گذاری گفته شامل سرمایه خارجی است. این تعریف با عناصر پیش

گیـرد. بـه     ی را هم دربر نمیگذاری قرض های تأمین سرمایه نیست و روش پروتفوی (خرید سهام)
باشـد. عناصـر    انجام گرفته است؛ نزدیـك مـی   2»میگا«رسد این تعریف به تعریفی كه در  نظر می
كنـد:   گذاری با توجه به كنوانسیون سئول، سه مورد است و هرگز تغییر نمی دهنده سرمایه تشكیل

تواند خـدمات باشـد؛    تواند نقدی یا غیر نقدی باشد؛ ولی هرگز نمی وجود یك آورده، كه می اوالً
 ثالثـاً گـذاری ثابـت بمانـد؛     ، در محـل سـرمایه  در یك دوره زمانی كه چندان كوتـاه نباشـد   ثانیاً

گـذاری را   ها و خطرات احتمـالی سـرمایه   گذار ریسك گذاری وقتی وجود دارد كه سرمایه سرمایه
گـذار در مـدیریت    گرچه این تعریف شركت مستقیم سرمایه 3طور جزئی متحمل شود. حداقل به

را بـا   مـاهوی خـدمات تفـاوت   سرمایه را مطرح نكرده است، ولی با خارج كردن انجام صـرف  
ی و گذاری مستقیم قرارداد مفهوم قبلی ایجاد نموده است. با توجه به عناصر این تعریف، سرمایه

اینكه آورده طرف خارجی مجـزای از   ی است، مشروط بهگذاری خارج مصداق سرمایه پروتفولیو
انتقال وجوه یا مواد از یك كشور «به ی گذاری خارج اند سرمایه برخی گفتهخدمات صرف باشد. 

به كشور دیگر جهت استفاده در تأسیس یك بنگاه اقتصادی در كشـور میزبـان سـرمایه در ازای    
رسد، ایـن تعریـف در    به نظر می 4.»گردد واید آن اطالق میمشاركت مستقیم یا غیر مستقیم در ع

بخش اخیر آن درست ترجمه نشده و مقصود نویسنده خارجی شركت در عوایـد نیسـت، بلكـه    
  گذاری است. شركت در مدیریت سرمایه

قـانون  «شده اسـت.  ی تعاریف متفاوتی در قوانین مختلف ایران ارائه گذاری خارج از سرمایه
كـارگیری سـرمایۀ    بـه «ی را خارجگذاری  سرمایهایران » یگذاری خارج تشویق و حمایت سرمایه

                                                           
1. http://www.investopedia.com/terms/f/foreign-investment.asp#ixzz1mKT3pedz. 

2. Multilateral Investment Guarantee Agency 

 .54، صحقوقی گواه، فصلنامه »المللی گذاری در اسناد و آرای بین تعریف سرمایه«راجی، . 3
دانشكده حقوق و علوم سیاسی ، مجله سیاست، فصلنامه »یگذاری مستقیم خارج سرمایه مبانی نظری«ذوالقدر، . 4

  .90، ص2، ش39، دوره دانشگاه تهران
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دانـد. در   مـی  1»گذاری خارجی در یك بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه
را الزامـی   2و این ماده نیز رعایت شرایط مذكور در ماده  6مه اخذ مجوز منوط به رعایت ماده ادا

ی در این قانون مشروط به رعایت موارد گذاری خارج دانسته است. بنابراین صدق عنوان سرمایه
  گانه ذیل است. شش
  ی عمران و آبادی و فعالیت تولیدی و یا خدمات باشد؛گذاری خارج هدف از سرمایه  .  1
ی موجب رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای كیفیت تولیـدات،  گذاری خارج سرمایه  .  2

  های شغلی و افزایش صادرات شود؛ افزایش فرصت
ع عمـومی، تخریـب محـیط زیسـت،     گذاری سبب تهدید امنیت ملی و منـاف  این سرمایه  .  3

  نشود؛  های داخلی گذاری اخالل در اقتصاد كشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه
گذاران خارجی نباشـد،   گذاری مزبور متضمن اعطای امتیاز از سوی دولت به سرمایه سرمایه  .  4

انحصـاری    گذاران خـارجی را در موقعیـت   ای است كه سرمایه منظور از امتیاز، حقوق ویژه
  قرار دهد؛

ی محـدود بـه میزانـی    گذاری خارج سهم ارزش كاال و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه  .  5
  ذكر شده است؛ 2ماده » د«باشد كه در بند 

ذكـر   2های مربوط به تملك اموال غیر منقول خارجیـان كـه در تبصـره مـاده      محدودیت  .  6
  2گردد.گردیده است، رعایت 

گذاری در واحدهای اقتصادی موجود  نامه این قانون برای خارجی تلقی شدن سرمایه در آیین
های اقتصادی موجـود از طریـق خریـد سـهام و یـا       ی در بنگاهگذاری خارج سرمایه«آمده است 

گـردد،   این قانون برخوردار می تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای افزایش سرمایه و یا 
توانـد   ارزش افـزوده جدیـد مـی     ارزش افزوده ایجاد كند.  گذاری مزبور، مشروط به اینكه سرمایه

درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقـای مـدیریت، توسـعه    
  3».شود صادرات و یا بهبود سطح فناوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل

                                                           
، تاریخ انتشار 16709، روزنامه رسمی كشور، شماره ی ایرانگذاری خارج قانون تشویق و حمایت سرمایه 1ماده . 1

22/4/1381.  
، تـاریخ انتشـار   16709ی، روزنامـه رسـمی كشـور، شـماره     گـذاری خـارج   قانون تشـویق و حمایـت سـرمایه   . 2

22/4/1381. 
نامـه اجرایـی قـانون تشـویق و حمایـت       )، لـوح حـق، آیـین   1389های مجلس شورای اسالمی ( مركز پژوهش. 3

  .7ی، ماده گذاری خارج سرمایه


