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 الزامات قانوني قيد قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت (

   دكتر حسين فروغي نيا
  دكتري حقوق بين الملل و مدرس دانشگاه 

   محمد ولي پور
  كارشناسي ارشد حقوق بين الملل و پژوهشگر تاريخ روابط بين الملل

   مهرآسا شيخي
 كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر

 
  چكيده

برخورداري از محيط زيست سالم براي نوع بشر متضمن و مالزم حفاظت از آن است و انسان افزون بر 
ضرورت توجه به محيط زيست بايد . برخورداري از اين حق، تعهد حفاظت از آن را نيز بر عهده دارد

ه به جايگاهي با توج. به موازات فعاليت هاي توليدي به عنوان ركن توسعه پايدار مورد توجه واقع شود
كه صنايع نفتي در جهان امروز پيدا كرده است نبايد از صدمات آن به انسان و محيط زيست غافل بود 

عمليات نفتي از قبيل اكتشاف، توسعه، . و بايد به دنبال راه حل هايي براي كاهش اين آسيب ها باشيم
رد كه با تمهيداتي قابل كنترل و بهره برداري، حمل و نقل و تصفيه نفت بر محيط زيست آثار مخربي دا

در اين زمينه دولت ها سعي مي كنند از طريق وضع قوانين و مقررات تبعات منفي . كاهش است
در اين نوشتار، ضمن تاكيد بر رعايت الزامات زيست . عمليات نفتي بر محيط زيست را كاهش دهند

محيط زيست و مسائل نفتي محيطي و حفظ حقوق زيست محيطي بشر به بررسي قوانين و مقررات 
  . پرداخته شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .محيط زيست، آلودگي نفتي، خسارت زيست محيطي، قراردادهاي نفتي: واژگان كليدي

  منابع و مĤخذ
 فارسي) الف

 پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران، 2 چاپ، فكري مالكيت مباني، )1392( محمود، نيا حكمت. 1
 .اسالمي انديشة و فرهنگ

 پژوهشي علمي فصلنامة، »فكري مالكيت اقتصادي و فقهي بررسي«، )1392 بهار( ـــــــــــــــــ. 2
 211،179ص، 9 سال، 33 شمارة،اسالمي اقتصاد

 فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران، 1 چاپ، فكري مالكيت فلسفة، )1391( ــــــــــــــــــ. 3
 .اسالمي انديشة و
، 1 چاپ، )هنري و ادبي آثار( آلمان و فرانسه فكري مالكيت قانون ترجمة، )1394(، ستار، زركالم. 4

 .كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان: تهران
 .سمت: تهران، 1 چاپ، هنري و ادبي مالكيت حقوق، )1388( ــــــــــــــــ. 5
 .انتشار سهامي شركت نشر: تهران، 64 چاپ، حقوق علم مقدمة، )1390(، ناصر، كاتوزيان. 6
 مصوب، اي رايانه افزارهاي نرم پديدآورندگان حقوق از حمايت قانون 17 و 2 مواد اجرايي نامة آيين. 6
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  كليات:بخش اول
حق به محيط زيست به عنوان بخشي از حمايت از حق حيات، حق به زندگي با استاندارد، حق به 

و ويژگي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته و عمدتاً در درون  بهداشت، حق به هواي سالم، حق به عالئق
براي درك بهتر حقوق بشر زيست محيطي بايد اين واقعيت را . نسل اول حقوق بشر توسعه يافته است

حفظ محيط زيست، . بپذيريم كه حقوق جوهري با حق استفاده صحيح از منابع طبيعي عجين شده است
امعه براي نگاهداري بيش تر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومي پاسخ به يكي از نيازهاي امروز ج

است و تخريب محيط زيست معلول نابرابري هاي اجتماعي و استفاده هاي غلط از طبيعت و يكي از 
در عين حال، با توجه به ). 114: 1395مومني راد و همكاران، (عوامل تضعييع حقوق انسانها است 

در جهان امروز پيدا كرده است نبايد از صدمات آن به انسان و محيط جايگاهي كه صنايع پتروشيمي 
جايي كه مسائل  از آن. زيست غافل بود و بايد به دنبال راه حل هايي براي كاهش اين آسيب ها باشيم

سروكار دارد بايستي در قراردادهاي نفتي به اين ) دريايي، خاكي و هوايي(زيست محيطي با سه قلمرو 
عمليات اكتشاف و توسعه شامل مراحل مختلف و مستلزم صرف وقت . دي تري شودمساله توجه ج

صنعت نفت به طور كلي بستري . است كه آسيب هاي زيست محيطي زيادي را با خود به همراه دارد
در جريان عمليات اكتشاف اقداماتي نظير لرزه نگاري، . براي ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي است

، استفاده از گل حفاري صورت مي گيرد كه سبب ايجاد آلودگي هاي زيست حفر چاه هاي متعدد
افزون بر اين، اعمال سازمان يافته قواعد زيست محيطي ). 56: 1382مصدق، (محيطي زيادي مي شود 

. در قراردادهاي نفتي نگرش نسبتاً جديـدي است كه از پشتوانه هاي عملي و نظري نيز برخوردار است
در تبيين اين موضوع دارد كه نه تنها هيچ تعارضي بين بهره برداري نفتي و كسب  نگرش مذكور تالش

ثروت با رعايت استانداردهاي زيست محيطي وجود ندارد بلكه مي تواند به پديد آمدن هنجارهاي 
رفع تعارض فوق الذكر و . بينجامد كه مسير توسعه پايدار را هموار سازد 2و قواعد دستوري 1وضعي

دل دوسويه، هم به رفتارهاي منفعت جوي بشري پاسخ مي دهد و هم پاسداشت محيط زيست ايجاد تعا
قرباني نشدن محيط زيست در . را در بهره برداري هاي نفتي به هنجاري مسلط و غالب تبديل مي كند

همسوئي منافع شركت هاي نفتي با دولت ميزان يكي از دغدغه هايي است كه با مشاركت طرفين بايد 
براي انجام اين تكليف مي بايست از ظرفيت هاي نهفته در حاكميت ملي . عادله را نيز حل كرداين م

                                                            
1- Positive Norms. 
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دولت صاحب مخزن، قوانين بين المللي، حاكميت قضائي و مهم تر از همه درك مشترك طرفين 
آنچه مهم است اينكه در اين همسويي، پيمانكار و . كنوني سود جست» هشدار«نسبت به وضعيت 

نگاه . فتي نبايد خود را مغبون احساس نمايند و سرمايه خود را از دست رفته بدانندشركت هاي ن
  .  مي باشد            مشترك به توليد پاك و سود معقول از لوازم اوليه توسعه پايدار

  ايجاد تعادل دو سويه در بهره برداري نفتي و حفاظت از محيط زيست :بند اول
نفت و رعايت مقررات زيست محيطي، برخاسته از تعارض منافع و اشتياق عدم تعادل موجود بين توليد 

از لحاظ تاريخي و به رغم جذابيت تئوري مشاركت و يا توزيع متناسب بين . به سود حداكثري است
شركت نفتي خارجي و دولت ميزبان، از ديدگاه شركت هاي نفتي خارجي تامين منفعت به عنوان 

ثبات به . ين تامين منفعت جز در قالب ثبات معامالتي متصور نمي باشدهدف اصلي تلقي مي گردد و ا
اين معناست كه شركت نفتـي خارجـي سرمايه گذار در فضاي حقوقي، مالي و اقتصادي قرار گيرد كه 
انجام عمليات اكتشاف، توسعه، توليد، استخراج و انتقال نفت و گاز به پايانه ها و نهايت اينكه عرضه 

در مقابل دولت ميزبان نيز . فروش متضمن منافع مالي ثابت و قابل پيش بيني براي وي باشد آن به بازار
در مقام حفظ منافع ملي قرار داشته و در اين راستا نظارت دقيق بر انعقاد قراردادهاي نفتي و نحوه 

اساس سعي اجراي آن را در راستاي اعمــال حاكميت ملي خود بر منابع زير زميني مي داند و بر اين 
در تدوين ساختاري مي نمايد كه نسبت به تامين منافع از طريق نظارت بر اجراي قراردادهاي نفتي و 

در عين حال، الزام به رعايت استانداردهاي ). 2: 1386ايرانپور، (امكان فسخ قراردادها اقدام نمايد 
ترتيب اساساً اين سئوال به  زيست محيطي در قراردهاي نفتي، بر اين تعارض منافع مي افزايد و بدين

وجود مي آيد كه مسئوليت اجراي قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي برعهده كدام يك از 
يك از طرفين پرداخت نمايد و از چه ابزارهايي  طرفين قرارداد است و هزينه اجراي آن را بايد كدام

سود جست تا همچنان شاهد ثبات معامالتي بايد براي استقرار و نهادينه كردن آن در قراردادهاي نفتي 
 1در فعاليت اقتصادي حوزه نفتي باشيم و هر يك از طرفين خود را مغبون در مشاركت نداند

  ).2: 1379كاتوزيان، (

                                                            
تراضي كنند و سهم شريكي را » سهم«نخواهد داشت كه شريكان در تقسيم سود و زيان به گونه اي ديگر غير از تناسب در ته مانعي بال -1

مثال در اين مورد، رعايت استانداردهاي (اين شرط در جايي كه شريك، كار اضافي . از سود فزون تر سازند يا از سهم او در زيان بكاهند
 .ي ترديد نافذ استانجام مي دهد، ب) زيست محيطي

  كليات:بخش اول
حق به محيط زيست به عنوان بخشي از حمايت از حق حيات، حق به زندگي با استاندارد، حق به 

و ويژگي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته و عمدتاً در درون  بهداشت، حق به هواي سالم، حق به عالئق
براي درك بهتر حقوق بشر زيست محيطي بايد اين واقعيت را . نسل اول حقوق بشر توسعه يافته است

حفظ محيط زيست، . بپذيريم كه حقوق جوهري با حق استفاده صحيح از منابع طبيعي عجين شده است
امعه براي نگاهداري بيش تر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومي پاسخ به يكي از نيازهاي امروز ج

است و تخريب محيط زيست معلول نابرابري هاي اجتماعي و استفاده هاي غلط از طبيعت و يكي از 
در عين حال، با توجه به ). 114: 1395مومني راد و همكاران، (عوامل تضعييع حقوق انسانها است 

در جهان امروز پيدا كرده است نبايد از صدمات آن به انسان و محيط جايگاهي كه صنايع پتروشيمي 
جايي كه مسائل  از آن. زيست غافل بود و بايد به دنبال راه حل هايي براي كاهش اين آسيب ها باشيم

سروكار دارد بايستي در قراردادهاي نفتي به اين ) دريايي، خاكي و هوايي(زيست محيطي با سه قلمرو 
عمليات اكتشاف و توسعه شامل مراحل مختلف و مستلزم صرف وقت . دي تري شودمساله توجه ج

صنعت نفت به طور كلي بستري . است كه آسيب هاي زيست محيطي زيادي را با خود به همراه دارد
در جريان عمليات اكتشاف اقداماتي نظير لرزه نگاري، . براي ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي است

، استفاده از گل حفاري صورت مي گيرد كه سبب ايجاد آلودگي هاي زيست حفر چاه هاي متعدد
افزون بر اين، اعمال سازمان يافته قواعد زيست محيطي ). 56: 1382مصدق، (محيطي زيادي مي شود 

. در قراردادهاي نفتي نگرش نسبتاً جديـدي است كه از پشتوانه هاي عملي و نظري نيز برخوردار است
در تبيين اين موضوع دارد كه نه تنها هيچ تعارضي بين بهره برداري نفتي و كسب  نگرش مذكور تالش

ثروت با رعايت استانداردهاي زيست محيطي وجود ندارد بلكه مي تواند به پديد آمدن هنجارهاي 
رفع تعارض فوق الذكر و . بينجامد كه مسير توسعه پايدار را هموار سازد 2و قواعد دستوري 1وضعي

دل دوسويه، هم به رفتارهاي منفعت جوي بشري پاسخ مي دهد و هم پاسداشت محيط زيست ايجاد تعا
قرباني نشدن محيط زيست در . را در بهره برداري هاي نفتي به هنجاري مسلط و غالب تبديل مي كند

همسوئي منافع شركت هاي نفتي با دولت ميزان يكي از دغدغه هايي است كه با مشاركت طرفين بايد 
براي انجام اين تكليف مي بايست از ظرفيت هاي نهفته در حاكميت ملي . عادله را نيز حل كرداين م

                                                            
1- Positive Norms. 
2- Nomative. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

104

منابع طبيعي از جمله نفت يكي از مهم ترين عناصر محيط زيست در حقوق داخلي و روابط بين المللي 
دولت ها را به منازعه در داخل و نيز در عرصه بين المللي ترغيب مي است و ارزش اين منابع است كه 

از آن جائي كه منابع طبيعي همانند ميدان هاي نفتي در محدوده هاي ملي واقع هستند و . نمايد
موضوعي داخلي و در حوزه حقوق داخلي و اولويت هاي ملي توسعه تلقي مي گردند،  مسئوليت درج 

صالحيت . اردادهاي نفتي به عهده دولت هاي صاحب مخزن مي باشدقواعد زيست محيطي در قر
حاكميتي دولت هاي مذكور به شركت هاي ملي نفت كه به عنوان بخشي از حاكميت محسوب شده و 

حاكميت ملي و سلطه . عنوان كارفرما، طرف قرارداد با شركت هاي نفتي مي باشند نيز تسري مي يابد
ائل توسعه اي آن، در بسياري از معاهدات بين المللي و اعالميه ها نيز حقوقي آن بر منابع طبيعي و مس

تنوع زيستي، تاييد مي كند كه دولت ها بر منابع طبيعي  1992كنوانسيون . مورد تاكيد قرار گرفته است
خويش از حقوق حاكميتي برخوردارند و مي توانند از طريق قانونگذاري ملي، دسترسي به منابع 

و در اعالميه ريو نيز مجدداً تاييد شده است كه  1972در اعالميه استكهلم  1.م نمايندژنتيك را تنظي
دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بين الملل براي بهره برداري از منابع طبيعي 
خويش مطابق با سياست هاي زيست محيطي و توسعه اي مورد نظر خود از حق حاكميت برخوردارند 

وليت دارند تا اطمينان حاصل كنند كه اقدامات داخل در حوزه صالحيت يا كنترل آنها به محيط و مسئ
لذا تعارض   2.زيست ساير دولت ها يا مناطق خارج از حوزه صالحيت ملي صدمه وارد نمي آورد

موجود بين دو بازيگر اصلي در طرح هاي نفتـي يعني دولت ميزبان و شركت هاي نفتي خارجي در 
درج قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي و اجراي آن مي بايست تبديل به همسويي و  خصوص

تفاهم مشترك گردد كه عناصر اصلي دخيل در اين همگرايي يا واگرايي طرفين، عبارت از قانون 
  . حاكم بر قراردادهاي نفتي و حاكميت قضائي مرتبط با آن مي باشد

منافع بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي  نقش قانون حاكم در همسوئي:بند دوم
   زيست محيطي جهت رعايـت مقررات

براي برآورده شدن اين مقصود كه قيد استانداردهاي زيست محيطي در قراردادهاي نفتي و اجراي آن، 
به يك تفاهم مشترك و سودمندانه بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي تبديل شود، بايد قادر باشيم 

اولين گام در اين . مقررات زيست محيطي را براي اجراي هدف مذكور به خدمت بگيريمكه رعايت 
                                                            

 .كنوانسيون تنوع زيستي 15ماده  -1

 .اعالميه استكهلم 21اعالميه ريو و اصل  2اصل  -2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

105

براي ايجاد  .زمينه، ايجاد نگرش مشترك و همسوگرايانه بين دولت ميزبان و شركت نفتي مي باشد
تفاهم مشترك جهت رعايت مقررات زيست محيطي در قراردادهاي نفتي الزم است كه قانون شايسته 

براي تعيين قانون مذكور همواره كشاكشي بين حاكميت قانون ملي دولت . نيز تعيين شودحاكم بر آن 
در سير تحوالت تاريخي قراردادهاي . ميزبان و قانون فراملي مدنظر شركت خارجي وجود داشت

منعقده با سرمايه گذران خارجي، گرايش كشورهاي در حال توسعه، در ابتدا اعمال قواعد حقوق 
ه قراردادهاي توسعه صنعتي منعقده با شركت هاي خارجي و به ويژه در خصوص اداري نسبت ب

قراردادهاي ناظر بر اكتشاف، استخراج و توسعه ميادين نفت و گاز بوده است كه به زعم آن شركت ها 
و قادر به ايجاد ) 44: 1382ايرانپور، (تلقي مي گردد »  اداري«اين نوع از قراردادها به عنوان قرارداد 

  .مسويي بين طرفين قرارداد نبوده
شركت هاي نفتي در عدم پذيرش قرارداد اداري به داليلي استناد مي كنند كه حاكي از نگراني آنها از 

به عبارت ديگر اثر حقوقي توليد شده از . تسلط يك جانبه دولت ميزبان بر روابط حقوقي آنها است
تسلط مذكور ممكن است ناشي از ذات ). 127: 1388موسي زاده، (قرارداد را باعث غبن خود مي دانند 

در قرارداد اداري حداقل يكي از طرفين مي بايست جزو اشخاص حقوقي در . قراردادهاي اداري باشد
يك قرارداد زماني اداري است كه هدف آن اجراي يك خدمت عمومي . حقوق عمومي تلقي گردد

اين شروط، طرف . عمول در حقوق خصوصي باشدبوده يا اينكه حاوي يكي از شروط استثنائي و غير م
قرارداد با اداره را تحت نظارت مقام شخص حقوقي حقوق عمومي قرار مي دهد و يا اينكه موقعيت 

را در موقعيت برتر ) يا همان دولت ميزبان(وي را به طرق مختلفي در سطح پائين تر قرار داده و اداره 
اجازه مي دهد كه به طور يك جانبه بعضي اقدامات  قرار مي دهد و به شخص حقوقي حقوق عمومي

به همين جهت اغلب احكام و قواعد حاكم بر قراردادهاي اداري كه به حكم قانون بر . را انجام دهد
روابط طرفين قرارداد حكومت مي كند اغلب از پيش توسط قانونگذار و يا اداره وضع و مقرر شده اند 

  ).44: 1382رضايي زاده، (
ي نفتي معتقدند در اين گونه قراردادها دولت ميزبان جهت برآورده شدن شروط مربوط به شركت ها

رعايت مقررات محيط زيست در جريان طرح هاي نفتي، به گونه اي با شركت هاي نفتي رفتار مي 
نمايد كه با اتباع خود همان چهره از حاكميت را به نمايش مي گذارد در حالي كه آنان قرارداد را به 

نوان امري از قانون ملي حاكم بر آن و فضاي محاط بر قرارداد در نظر گرفته و حاكميت اراده را به ع
طوالني بودن «وصف . تنهائي، قطع نظر از نظام حقوقي ملي، داراي احترام و اعتبار مي شناسند

منابع طبيعي از جمله نفت يكي از مهم ترين عناصر محيط زيست در حقوق داخلي و روابط بين المللي 
دولت ها را به منازعه در داخل و نيز در عرصه بين المللي ترغيب مي است و ارزش اين منابع است كه 

از آن جائي كه منابع طبيعي همانند ميدان هاي نفتي در محدوده هاي ملي واقع هستند و . نمايد
موضوعي داخلي و در حوزه حقوق داخلي و اولويت هاي ملي توسعه تلقي مي گردند،  مسئوليت درج 

صالحيت . اردادهاي نفتي به عهده دولت هاي صاحب مخزن مي باشدقواعد زيست محيطي در قر
حاكميتي دولت هاي مذكور به شركت هاي ملي نفت كه به عنوان بخشي از حاكميت محسوب شده و 

حاكميت ملي و سلطه . عنوان كارفرما، طرف قرارداد با شركت هاي نفتي مي باشند نيز تسري مي يابد
ائل توسعه اي آن، در بسياري از معاهدات بين المللي و اعالميه ها نيز حقوقي آن بر منابع طبيعي و مس

تنوع زيستي، تاييد مي كند كه دولت ها بر منابع طبيعي  1992كنوانسيون . مورد تاكيد قرار گرفته است
خويش از حقوق حاكميتي برخوردارند و مي توانند از طريق قانونگذاري ملي، دسترسي به منابع 

و در اعالميه ريو نيز مجدداً تاييد شده است كه  1972در اعالميه استكهلم  1.م نمايندژنتيك را تنظي
دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بين الملل براي بهره برداري از منابع طبيعي 
خويش مطابق با سياست هاي زيست محيطي و توسعه اي مورد نظر خود از حق حاكميت برخوردارند 

وليت دارند تا اطمينان حاصل كنند كه اقدامات داخل در حوزه صالحيت يا كنترل آنها به محيط و مسئ
لذا تعارض   2.زيست ساير دولت ها يا مناطق خارج از حوزه صالحيت ملي صدمه وارد نمي آورد

موجود بين دو بازيگر اصلي در طرح هاي نفتـي يعني دولت ميزبان و شركت هاي نفتي خارجي در 
درج قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي و اجراي آن مي بايست تبديل به همسويي و  خصوص

تفاهم مشترك گردد كه عناصر اصلي دخيل در اين همگرايي يا واگرايي طرفين، عبارت از قانون 
  . حاكم بر قراردادهاي نفتي و حاكميت قضائي مرتبط با آن مي باشد

منافع بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي  نقش قانون حاكم در همسوئي:بند دوم
   زيست محيطي جهت رعايـت مقررات

براي برآورده شدن اين مقصود كه قيد استانداردهاي زيست محيطي در قراردادهاي نفتي و اجراي آن، 
به يك تفاهم مشترك و سودمندانه بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي تبديل شود، بايد قادر باشيم 

اولين گام در اين . مقررات زيست محيطي را براي اجراي هدف مذكور به خدمت بگيريمكه رعايت 
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نفتي يكي از استناداتي است كه شركت هاي نفتي بدان توسل جسته و بدين وسيله مي  1»قراردادهاي
كوشند امكان درج شروط قراردادي را تسهيل و از لحاظ عملي سبب فراملي سازي قراردادهاي نفتي 

البته وصف طوالني بودن مدت قراردادهاي نفتي نيز بستري مناسب براي فراملي سازي . گردند
قراردادهاي نفتي نوعاً قراردادهاي طوالني مدتي مي باشند كه بين شركت نفتي . ي استقراردادهاي نفت

سال مي  30تا  20به طور متوسط مدت اعتبار اين قراردادها . خارجي و دولت ميزبان منعقد مي گردد
باشد، چه اينكه عمليات اكتشافي، توسعه و استخراج، عمليات طويل المدت بوده و بنابراين شركت 

تي بايد با اطمينان از طوالني بودن قرارداد نسبت به سرمايه گذاري هاي سنگين و گزاف در مناطق نف
  ).  7: ايرانپور، پيشين(مختلف نفتي اقدام نمايد 

  اجتناب از درج شروط تحميلي : بند سوم
يكي از داليل عمده گريز شركت هاي نفتي خارجي از پذيرش حاكميت قانون داخلي در رعايت 

در  2»شروط تحميلي«ات زيست محيطي نسبت به پروژه هاي نفتـي، نـگرانـي آنان از درج مقرر
منظور از شرط تحميـلي در قراردادها، . همسو با قوانين دولت ميزبان مي بـاشـد قـراردادهاي نفتي

شرطي است كه يكي از متعاقدين با سوء استفاده از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و با تخصص خود به 
به عنوان مثال چنانچه دولت ميزبان رعايت . )Robyn, 2005: 741(ف ديگر تحميل مي كند طر

سطح مشخصي از استاندارد هاي زيست محيطي در استخراج مواد نفتي از پيمانكار درخواست كند 
ولي آن را در مبلغ قرارداد محاسبه ننمايد و از طرف ديگر از استرداد ضمانت شركت تا تامين مقررات 

استه شده نيز خودداري نمايد، از نظر شركت نفتي، شرطي تحميلي محسوب مي گردد كه از ناحيه خو
در . قوانين داخلي نيز حمايت  مي گردد و از آن به عنوان سوء استفاده از قوانين داخلي تعبير مي شود

طريق امتياز واقع كسي كه در حين انعقاد قرارداد شروطي را به طرف مقابل تحميل مي كند و به اين 
اما در مقابل آنان . افراطي از قرارداد تحصيل مي كند از حق قرارداد خويش سوء استفاده كرده است

كه قائل به حاكميت قانون دولت در وضع قواعد زيست محيطي ناظر بر قراردادهاي نفتي و اجراي آن 
ه كرده اند كه معيار تشخيص هستند منكر سوء استفاده در چنين قراردادهايي هستند و چنين اظهار عقيد

اين در حالي است كه در بحث شروط تحميلي . سوء استفاده از حق، قصد آزار و اذيت ديگري است
به اين . چنين قصدي منتفي است و بر عكس، در قراردادها معموالً جلب رضايت طرف مد نظر است

                                                            
1- Long Term Agreement. 
2- Unconscionable Clause. 
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به كار بستن حق در خارج از هدف ايراد مي توان چنين پاسخ داد كه معيار واقعي سوء استفاده از حق، 
و منظور آن است و كسي كه با توسل به حق انعقاد قرارداد خويش در جهت تحصيل نابرابري فوق 

ايراد دوم در رابطه با دايره شمول . العاده است، اين حق را در خارج  از هدف خويش استعمال مي كند
ايراد كنندگان . است» ت هاي نفتي خارجيتوسط دولت ميزبان عليه شرك«قاعده سوء استفاده از حق 

معقتدند اين تئوري فقط براي مبارزه با سوء استفاده از حق كارساز است و سوء استفاده از آزادي را در 
در پاسخ بايد . بر نمي گيرد و بنابراين سوء استفاده از آزادي قراردادي مشمول اين تئوري نمي گردد

ر ديگري از حق انعقاد قرارداد است و ثانياً وقتي سوء استفاده از حق گفت كه اوالً آزادي قراردادي تعبي
ايراد سوم به اين شرح است كه . ممنوع باشد به طريق اولي سوء استفاده از آزادي نيز ممنوع است

ضمانت اجراي تئوري سوء استفاده از حق، پرداخت خسارت است در حالي كه در بحث شروط 
در پاسخ به اين ايراد نيز مي توان گفت كه . ضمانت مطرح است به عنوان» بطالن شرط«تحميلي

ضمانت اجراي تئوري سوء استفاده از حق، در وهله اول ضمانت اجراي طبيعي است و در صورت عدم 
ضمانت اجراي طبيعي در رابطه با درج . امكان اين ضمانت اجراء، پرداخت خسارت مطرح مي شود

  ). 81: 1381كريمي، (ذف همان شرط اسـت شروط تحميلي در قراردادها نيـز ح
در پـذيرش شروط تحميلي به اين دليل مقاومت صورت مي گيرد كه خالف مقتضاي ذات عقد بوده و 

به نظر مي رسد . متضمن غبن يكي از طرفين قرارداد مي باشد و به همين دليل ناعادالنه قلمداد مي شود
شركت هاي نفتي جهت رعايت مقررات زيست محيطي براي ايجاد همسوئي منافع بين دولت ميزبان و 

  در قراردادهاي نفتي و با مالحظه اينكه؛
 . حاكميت دولت ميزبان، تعيين قانون آن دولت را به عنوان قانون حاكم بر قرارداد اقتضاء مي كند ،1

 1»آزادي در انعقاد قرارداد«و اصل » عدالت و انصاف قراردادي«، »سوء استفاده از حق«اصول  عدم  ،2
لذا تعيين قانون دولت ميزبان به عنوان قانون حاكم در . با درج شروط تحميلي در تضاد مي باشند

ي قادر به برقرار 2قراردادهاي نفتي جهت رعايت مقررات زيست محيطي با حذف شروط تحميلي
تعادل مذكور با تاسيس نهاد مناسب . تعادل و ايجاد همسويي بين كشور ميزبان و شركت نفتي مي باشد

  . حل و فصل دعاوي در اختالفات نفتي تكميل مي گردد كه در گفتار آتي به آن خواهيم پرداخت

                                                            
1- Freedom of Contract. 

 .فتي را مد نظر قرار نمي دهددر اين جا به معني شروطي است كه يكسويه و اقتدارگرايانه محسوب شده و حقوق پيمانكار ن -2

نفتي يكي از استناداتي است كه شركت هاي نفتي بدان توسل جسته و بدين وسيله مي  1»قراردادهاي
كوشند امكان درج شروط قراردادي را تسهيل و از لحاظ عملي سبب فراملي سازي قراردادهاي نفتي 

البته وصف طوالني بودن مدت قراردادهاي نفتي نيز بستري مناسب براي فراملي سازي . گردند
قراردادهاي نفتي نوعاً قراردادهاي طوالني مدتي مي باشند كه بين شركت نفتي . ي استقراردادهاي نفت

سال مي  30تا  20به طور متوسط مدت اعتبار اين قراردادها . خارجي و دولت ميزبان منعقد مي گردد
باشد، چه اينكه عمليات اكتشافي، توسعه و استخراج، عمليات طويل المدت بوده و بنابراين شركت 

تي بايد با اطمينان از طوالني بودن قرارداد نسبت به سرمايه گذاري هاي سنگين و گزاف در مناطق نف
  ).  7: ايرانپور، پيشين(مختلف نفتي اقدام نمايد 

  اجتناب از درج شروط تحميلي : بند سوم
يكي از داليل عمده گريز شركت هاي نفتي خارجي از پذيرش حاكميت قانون داخلي در رعايت 

در  2»شروط تحميلي«ات زيست محيطي نسبت به پروژه هاي نفتـي، نـگرانـي آنان از درج مقرر
منظور از شرط تحميـلي در قراردادها، . همسو با قوانين دولت ميزبان مي بـاشـد قـراردادهاي نفتي

شرطي است كه يكي از متعاقدين با سوء استفاده از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و با تخصص خود به 
به عنوان مثال چنانچه دولت ميزبان رعايت . )Robyn, 2005: 741(ف ديگر تحميل مي كند طر

سطح مشخصي از استاندارد هاي زيست محيطي در استخراج مواد نفتي از پيمانكار درخواست كند 
ولي آن را در مبلغ قرارداد محاسبه ننمايد و از طرف ديگر از استرداد ضمانت شركت تا تامين مقررات 

استه شده نيز خودداري نمايد، از نظر شركت نفتي، شرطي تحميلي محسوب مي گردد كه از ناحيه خو
در . قوانين داخلي نيز حمايت  مي گردد و از آن به عنوان سوء استفاده از قوانين داخلي تعبير مي شود

طريق امتياز واقع كسي كه در حين انعقاد قرارداد شروطي را به طرف مقابل تحميل مي كند و به اين 
اما در مقابل آنان . افراطي از قرارداد تحصيل مي كند از حق قرارداد خويش سوء استفاده كرده است

كه قائل به حاكميت قانون دولت در وضع قواعد زيست محيطي ناظر بر قراردادهاي نفتي و اجراي آن 
ه كرده اند كه معيار تشخيص هستند منكر سوء استفاده در چنين قراردادهايي هستند و چنين اظهار عقيد

اين در حالي است كه در بحث شروط تحميلي . سوء استفاده از حق، قصد آزار و اذيت ديگري است
به اين . چنين قصدي منتفي است و بر عكس، در قراردادها معموالً جلب رضايت طرف مد نظر است

                                                            
1- Long Term Agreement. 
2- Unconscionable Clause. 
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همسوئي منافع بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي جهت رعايت مقررات :بند چهارم
  ت با تبديل حاكميت قضائي به نهاد داوري محيط زيس

تعيين صالحيت قضائي دادگاه هاي دولت ميزبان جهت رسيدگي به تخلفات شركت هاي نفتي در 
خصوص عدم رعايت مقررات زيست محيطي در اكتشاف، استخراج و انتقال مواد، تعيين غرامت و 

اغلب به اين نحو از اعمال صالحيت  اجراي حكم، مورد استقبال شركت هاي نفتي قرار نگرفته و آنها
به هر وسيله تالش مي كنند مقررات زيست محيطي در  ،1: قضائي به دو صورت واكنش نشان مي دهند

. قراردادهاي نفتي را به حداقل رسانده و در حد اقدامي اختياري و يا فاقد ضمانت اجرا تنزل دهند
  .ه به همين شيوه مبادرت مي ورزندچنانچه هم اكنون نيز در برخي كشورهاي توسعه نيافت

به دليل خطر پذيري و ريسك باال، از عقد اين گونه قراردادها طفره مي روند كه اين عمل نوعي ،2
  . فشار به كشور صاحب مخزن براي تمكين به خواسته آنان محسوب مي گردد

اكميت به عنوان نگراني شركت هاي نفتي از حاكميت قضائي دولت ميزبان، تفسير موسع از مفهوم ح
يـك مفهوم غير قابل تحديد و غير قابـل اسقاط است كه غالباً بـه اعمال قـواعد آمره دولتي منجـر مي 

ماهيت قراردادهاي نفتي در واقع متاثر از اين واقعيت است كه به دنبال استقالل طلبي بسياري از . گردد
بـه حاكميت ملي نسبت بـه منابـع كشورهاي نفت خيز و صاحب منابع غني انرژي، و با استناد 

زيـرزمينـي، دولت ها بـه نحو مؤثر نسبت بـه كنترل نحوه اكتشاف استخراج، تـوليد و انتقال منابـع 
زيرزميني نفت و گاز در سرزمين خـود اقدام نمـوده و بـر ايـن اساس مقررات آمره اي را نسبت بـه آن 

فع ملي در مقابل منافع اشخاص حقوق خصوصي خارجي وضع مي نمايند تا بتوانند نسبت به حفظ منا
مقررات آمره مذكور به چگونگي قيد قواعد زيست محيطي در ). 10: ايرانپور، پيشين(اقدام نمايند 

قراردادهاي نفتي محدود نگرديده و در صورتي كه حاكميت قضائي دولت ميزبان بر قضاوت، دادرسي 
يافته و سلطه آن تثبيت گردد، شركت هاي نفتي بازندگان  و حل اختالف دعاوي ناشي از آن نيز تسري

لذا نهادي كه مي . مرافعه بوده و به احتمال زياد به پرداخت غرامات سنگيني نيز محكوم خواهند شد
تواند تامين كننده حقوق طرفين در قراردادهاي نفتي بويژه ناظر بر رعايت مقررات زيست محيطي بر 

يز گمان نبرنـد كه حق آنان در پيــچ و خم محاكم داخلي و بعضاً متاثر آن باشد و شركت هاي نفتي ن
نهاد . از حاكميت دولت ميزبـان مخدوش مي گردد، تاسيس نهاد داوري به جاي حاكميت قضائي است

داوري از نظر ماهيت، تاسيسي است كه به واسطه آن اشخاص اختالفات خود را تا حدي كه قانون 
خصوصيت متمايز كننده اين شكل از سيستم عدالت . خصوصي فيصله مي دهنداجاره مي دهد، به طور 
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در حالي كه تسليم شدن به صالحيت دادگاه هاي . خصوصي، ماهيت رضايي و داوطبانه آن است
بنابراين طبق نظريه قراردادي ماهيت داوري، مي توان استدالل . عمومي از موارد التزام حقوقي است

صحت خود را از اراده و رضايت طرح كنندگان دعوي مي گيرد و در  كرد كه داوري موجوديت و
 كهنگامي كه ي. مغايرت آشكار با سيستم عمومي قضاوت، فرآيند داوري بيانگر نظم خصوصي است

 و داور است يرا رشيبه پذ گريتعهد طرف د يبرا يعمل او عوض شودي م يوارد داور طرف
  .) Jones,1997: 122( 1برعكس
 ,Kellor(داوري نوعي قرارداد است كه در سطحي عالي تر به تخصيص ريسك مي پردازد موافقتنامه

اين مكانيسمي است كه تحت آن طرفين يك قرارداد توافق مي كنند شخص ثالثي را در  )8 :1941
در انجام اين . صورت شكست آنها در رسيدن به يك توافق در آينده براي تصميم گيري درگير نمايند

چنين استدالل شده است كه هر دو جنبه . از معيار آزادي فردي چشم پوشي مي كنندكار طرفين 
در نتيجه مانند . داوري يعني قرارداد داوري و راي داوري ويژگي قراردادي داوري را نشان مي دهند

در . هر قرارداد عادي ديگر قدرت الزام آوري توافقنامه داوري از اصل وفاي به عهد نشات مي گيرد
عنصر قراردادي و نقش . معنا، راي خود يك فعل خصوصي است كه فارغ از منافع دولت استاين 

توافقنامه داوري در تشكيل اين شكل از دادرسي خصوصي نشان مي دهد كه اين تاسيس حقوقي به 
باقري، (تنهائي بسط يك ترتيب قراردادي توسط طرفين براي پر كردن خالءهاي قراردادي است 

لذا با پذيرش اينكه شركت هاي نفتي رغبت بيشتري به پذيرش راي داوري در  ).45،43: 1386
قراردادهاي نفتي و باالخص راي داوري در خصوص وقوع يا عدم وقوع تخلف شركت ها راجع به 
رعايت مقررات زيست محيطي در طرح هاي نفتي دارند و اعمال حل و فصل اختالفات به طريقه 

شركت هاي نفتي و باال رفتن ضريب اطمينان از عدم وقوع خسارت هاي داوري منتهي به جلب اعتماد 
زيست محيطي مي گردد، الزم است معيارهاي سه گانه جغرافيائي، آئين دادرسي و تعيين داوران در 

  .اين فرآيند حل و فصل اختالفات نيز مورد بررسي قرار گيرد
   معيار جغرافيائي در حل اختالفات به شيوه داوري:بند پنجم

آيا در حل اختالف ناشي از عدم رعايت مقررات زيست محيطي در قرارداد نفتي، محل صدور راي 
داوري واجد اهميت است؟ همان گونه مي دانيم قرارداد داوري مشتمل بر توافقي بين طرفين معامله 
                                                            

قانون آيين دادرسي ايران، دعواي ورشكستگي و دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طالق و نسب  496براي نمونه، به استناد ماده  -1
 .قابل ارجاع به داوري نيست

همسوئي منافع بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي جهت رعايت مقررات :بند چهارم
  ت با تبديل حاكميت قضائي به نهاد داوري محيط زيس

تعيين صالحيت قضائي دادگاه هاي دولت ميزبان جهت رسيدگي به تخلفات شركت هاي نفتي در 
خصوص عدم رعايت مقررات زيست محيطي در اكتشاف، استخراج و انتقال مواد، تعيين غرامت و 

اغلب به اين نحو از اعمال صالحيت  اجراي حكم، مورد استقبال شركت هاي نفتي قرار نگرفته و آنها
به هر وسيله تالش مي كنند مقررات زيست محيطي در  ،1: قضائي به دو صورت واكنش نشان مي دهند

. قراردادهاي نفتي را به حداقل رسانده و در حد اقدامي اختياري و يا فاقد ضمانت اجرا تنزل دهند
  .ه به همين شيوه مبادرت مي ورزندچنانچه هم اكنون نيز در برخي كشورهاي توسعه نيافت

به دليل خطر پذيري و ريسك باال، از عقد اين گونه قراردادها طفره مي روند كه اين عمل نوعي ،2
  . فشار به كشور صاحب مخزن براي تمكين به خواسته آنان محسوب مي گردد

اكميت به عنوان نگراني شركت هاي نفتي از حاكميت قضائي دولت ميزبان، تفسير موسع از مفهوم ح
يـك مفهوم غير قابل تحديد و غير قابـل اسقاط است كه غالباً بـه اعمال قـواعد آمره دولتي منجـر مي 

ماهيت قراردادهاي نفتي در واقع متاثر از اين واقعيت است كه به دنبال استقالل طلبي بسياري از . گردد
بـه حاكميت ملي نسبت بـه منابـع كشورهاي نفت خيز و صاحب منابع غني انرژي، و با استناد 

زيـرزمينـي، دولت ها بـه نحو مؤثر نسبت بـه كنترل نحوه اكتشاف استخراج، تـوليد و انتقال منابـع 
زيرزميني نفت و گاز در سرزمين خـود اقدام نمـوده و بـر ايـن اساس مقررات آمره اي را نسبت بـه آن 

فع ملي در مقابل منافع اشخاص حقوق خصوصي خارجي وضع مي نمايند تا بتوانند نسبت به حفظ منا
مقررات آمره مذكور به چگونگي قيد قواعد زيست محيطي در ). 10: ايرانپور، پيشين(اقدام نمايند 

قراردادهاي نفتي محدود نگرديده و در صورتي كه حاكميت قضائي دولت ميزبان بر قضاوت، دادرسي 
يافته و سلطه آن تثبيت گردد، شركت هاي نفتي بازندگان  و حل اختالف دعاوي ناشي از آن نيز تسري

لذا نهادي كه مي . مرافعه بوده و به احتمال زياد به پرداخت غرامات سنگيني نيز محكوم خواهند شد
تواند تامين كننده حقوق طرفين در قراردادهاي نفتي بويژه ناظر بر رعايت مقررات زيست محيطي بر 

يز گمان نبرنـد كه حق آنان در پيــچ و خم محاكم داخلي و بعضاً متاثر آن باشد و شركت هاي نفتي ن
نهاد . از حاكميت دولت ميزبـان مخدوش مي گردد، تاسيس نهاد داوري به جاي حاكميت قضائي است

داوري از نظر ماهيت، تاسيسي است كه به واسطه آن اشخاص اختالفات خود را تا حدي كه قانون 
خصوصيت متمايز كننده اين شكل از سيستم عدالت . خصوصي فيصله مي دهنداجاره مي دهد، به طور 
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ه توافق است مبني بر ارجاع اختالفاتي كه بعداً از معامله آنان ممكن است حاصل شود به داوري، خوا
، در )284: 1372لنگرودي، (مذكور به صورت عقد مشتمل باشد خواه به صورت شرط ضمن عقد 

مواردي كه حل اختالف با روش حاكميت قضائي و توسط محاكم صورت مي گيرد معموالً دادگاه 
محل اجراي طرح براي دادرسي انتخاب مي شود و همچنان كه قبالً گفته شد اين گونه دادرسي هاي 

سيك مطابق خواست كشور ميزبان و به عنوان بروز چهره اي از حاكميت بر منابع عمومي تلقي مي كال
. اما قراردادهاي نفتي به دليل وجود عنصر خارجي در آن، واجد وصف داوري بين المللي است. گردد

، بر خالف دسته اي از داوري ها كه در آن تابعيت طرفين دعوي و داوران، محل برگزاري داوري
قانون قابل اعمال و محل اجراي راي در يك قلمرو سياسي قرار دارد، داوري داخلي محسوب شده 

)Lew, 1978: 18( در داوري هاي بين المللي . و قرابت بيشتري با دادرسي توسط محاكم ملي دارد
 عوامل متعددي وجود دارد كه موضوع را به چندين كشور مربوط مي كند؛ خود طرفين داوري و نيز

داور يا داوران در كشورهاي مختلف اقامت دارند، رسيدگي هاي داوري گرچه معموالً در يك كشور 
برگزار مي شود ولي مانعي وجود ندارد كه جلسات رسيدگي در چندين كشور انجام شود و خصوصاً 

را در  يممكن است رالوايح كتبي ممكن است به محل سكونت معمولي داور ارسال شود و داوران 
جنيدي، (خود امضاء كنند  مثالً در كشور محل سكونت يگريد يدر جا اي يدگيكشور محل رس

1387 :71.(  
در راي داوري، معيار جغرافيائي، معيار محدود كننده اي به شمار نمي آيد و بنابر تراضي اراده بين 

اشي از دولت ميزبان و شركت نفتي خارجي، كشور محل صدور راي در خصوص اختالفات ن
چگونگي اجراي مقررات زيست محيطي مي تواند در كشوري غير از قلمرو جغرافيائي دولت ميزبان 

با شركت نفتي طرف  1978همچنان كه در شرط داوري دولت شيخ نشين راس الخيمه در سال . باشد
  ).212: 1388آريان كيا، (قرارداد، مقر داوري در ژنو تعيين گرديد 

افيائي غير محدود در انتخاب محل صدور راي داوري و يا همان مقر داوري، در هر صورت معيار جغر
از امتيازات روش داوري در حل و فصل اختالفات ناشي از رعايت مقررات زيست محيطي در 
قراردادهاي نفتي است تا دولت ميزبان به مداخله در امر دادرسي به طور مستقيم يا غير مستقيم متهم 

جائي كه اصوالً محل صدور راي داوري در قرارداد يا در شرط رجوع به داوري البته از آن . نگردد
مشخص مي شود، اين امكان نيز وجود دارد كه محل داوري، انشاء و صدور راي، بنابر تراضي با كشور 

  .ميزبان تعيين گردد
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  معيار آئين دادرسي در حل اختالفات به شيوه دادرسي :بند ششم
ر اين مبحث اعم از قانون مورد اجرا در داوري و آئين دادرسي به نحو اخص مقصود از آئين دادرسي د

همان گونه كه قبالً اشاره شد، نگراني عمده شركت هاي نفتي در اعمال صالحيت قضائي . مي باشد
محاكم كشور ميزبان، قوانين و استانداردهاي زيست محيطي كشور ميزبان نيست، بلكه قواعد آمره 

آن را نافي عدالت و موجبات سوء استفاده از حق دانسته و بر ضرورت حذف و  فراقانوني است كه
  . عدم قيد آن در قراردادهاي نفتي تاكيد شده است

بنابراين آنچه در معيار آئين دادرسي در امر داوري اهميت دارد، تعيين آئين دادرسي توسط طرفين 
كه اجازه داوري بر اساس قانون توافق شده نيست بلكه اطمينان يافتن از قانون كشور محل داوري است 

در واقع براي چنين توافقي بايد مطمئن و يا دست كم اميدوار بود . در شرط رجوع به داوري را بدهد
كه هم كشور محل برگزاري و هم كشوري كه قانون آن بر داوري حاكم است اجازه انجام داوري به 

كاركرد قانون حاكم بر داوري مهم . داوري را بدهندموجب قانوني غير از قانون كشور محل برگزاري 
اين قانون است كه مشخص مي كند دادگاه هاي كدام كشور صالحيت اقدام نسبت بـه . و وسيع است

همچنين همين قانون تعييـن مي كند كه دادگاه . را دارد» مثالً نصب داوران در صورت لزوم«داوري 
هنگامي كه قانون . ت داوري و راي صادره را دارا هستندهاي كدام كشور صالحيت نظارت بر مشروعي

حاكم بر داوري غير از قانون محل برگزاري داوري باشد احتمال دارد هنگامي كه طرفين، داوري در 
اختيار تعيين قانون » الف«را مقرر مي دارند ولي كشور » ب«به موجب قانون كشور » الف«كشور 

اختيار طرفين جهـت تعيين قانون » الف«برعكس، اگر كشور يا . داوري خارجي را به آنها ندهد
اجازه بـرگزاري داوري در خارج از كشور بـر اساس قانون خود را » ب«خارجي را بپذيـرد ولي كشور 

حقوق «موضوعـي كه در واقع به لزوم يا عدم لزوم امتناع قاضي ملي ). 78: جنيدي، پيشين(نـدهـد 
). 9: 1385عابدي، ( 1د يك شرط داوري بين المللي مربوط مي شوداز رسيدگي در فرض وجو» داخلي

هر چند اين موضوع، يعني ضرورت انطباق قانون محل صدور راي داوري با قبول شرط داوري بسيار 
مهم است اما نبايد مانع از پيشرفت روند حل و فصل اختالفات در قواعد زيست محيطي از طريق 

كه بتوان از تطبيق راه حل آن نيز در گزينش كشورهايي به عنوان مقر داوري است .  داوري گردد

                                                            
انگليس به خواسته اعالن بطالن قرارداد يك سازمان دولتي ايران عليه شركت اينترنشنال ليميند  1374در خصوص دعوايي كه در سال  -1

و الزام به جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات قراردادي مطرح كرده بود و استدالل دادگاه ايران در خصوص نحوه توافق طرفيت 
 .و ارجاع اختالف به داوري يك سازمان بين المللي توضيحات جامعي ارئه گرديد

ه توافق است مبني بر ارجاع اختالفاتي كه بعداً از معامله آنان ممكن است حاصل شود به داوري، خوا
، در )284: 1372لنگرودي، (مذكور به صورت عقد مشتمل باشد خواه به صورت شرط ضمن عقد 

مواردي كه حل اختالف با روش حاكميت قضائي و توسط محاكم صورت مي گيرد معموالً دادگاه 
محل اجراي طرح براي دادرسي انتخاب مي شود و همچنان كه قبالً گفته شد اين گونه دادرسي هاي 

سيك مطابق خواست كشور ميزبان و به عنوان بروز چهره اي از حاكميت بر منابع عمومي تلقي مي كال
. اما قراردادهاي نفتي به دليل وجود عنصر خارجي در آن، واجد وصف داوري بين المللي است. گردد

، بر خالف دسته اي از داوري ها كه در آن تابعيت طرفين دعوي و داوران، محل برگزاري داوري
قانون قابل اعمال و محل اجراي راي در يك قلمرو سياسي قرار دارد، داوري داخلي محسوب شده 

)Lew, 1978: 18( در داوري هاي بين المللي . و قرابت بيشتري با دادرسي توسط محاكم ملي دارد
 عوامل متعددي وجود دارد كه موضوع را به چندين كشور مربوط مي كند؛ خود طرفين داوري و نيز

داور يا داوران در كشورهاي مختلف اقامت دارند، رسيدگي هاي داوري گرچه معموالً در يك كشور 
برگزار مي شود ولي مانعي وجود ندارد كه جلسات رسيدگي در چندين كشور انجام شود و خصوصاً 

را در  يممكن است رالوايح كتبي ممكن است به محل سكونت معمولي داور ارسال شود و داوران 
جنيدي، (خود امضاء كنند  مثالً در كشور محل سكونت يگريد يدر جا اي يدگيكشور محل رس

1387 :71.(  
در راي داوري، معيار جغرافيائي، معيار محدود كننده اي به شمار نمي آيد و بنابر تراضي اراده بين 

اشي از دولت ميزبان و شركت نفتي خارجي، كشور محل صدور راي در خصوص اختالفات ن
چگونگي اجراي مقررات زيست محيطي مي تواند در كشوري غير از قلمرو جغرافيائي دولت ميزبان 

با شركت نفتي طرف  1978همچنان كه در شرط داوري دولت شيخ نشين راس الخيمه در سال . باشد
  ).212: 1388آريان كيا، (قرارداد، مقر داوري در ژنو تعيين گرديد 

افيائي غير محدود در انتخاب محل صدور راي داوري و يا همان مقر داوري، در هر صورت معيار جغر
از امتيازات روش داوري در حل و فصل اختالفات ناشي از رعايت مقررات زيست محيطي در 
قراردادهاي نفتي است تا دولت ميزبان به مداخله در امر دادرسي به طور مستقيم يا غير مستقيم متهم 

جائي كه اصوالً محل صدور راي داوري در قرارداد يا در شرط رجوع به داوري البته از آن . نگردد
مشخص مي شود، اين امكان نيز وجود دارد كه محل داوري، انشاء و صدور راي، بنابر تراضي با كشور 

  .ميزبان تعيين گردد
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قوانين آن و يا وجود وحدت رويه قضايي مبني بر عدم امتناع حقوق داخلي از رسيدگي با وجود شرط 
به عنوان مثال چنانچه شركت خارجي نفتي طرف قرارداد با . داوري بين المللي اطمينان حاصل كرد

كتشاف و استخراج نفت كشور ايران مرتكب نقض تعهد در رعايت مقررات زيست محيطي در جريان ا
در سواحل ايران گردد و در خصوص تقصير و ميزان غرامتي كه شركت خارجي نفتي بايد بپردازد بين 
طرفين قرارداد اختالف حاصل شود، اختالف مذكور بـه استناد قرارداد داوري و يــا شــرط رجــوع به 

راي خود را » قانون حاكم«ين ايران داوري بـه داوراني سپـرده مي شـود كه مي بايست بر اساس قوان
  بديهي است همچنان كه گفته شد . صادر نمايند

حسب توافق و تراضي طرفين، محل صدور راي مي تواند كشور ميزبان يعني ايران تعيين شود اما 
  چنانچه در

بالً قرارداد داوري، كشور ثالثي به عنوان كشور محل صدور راي در نظر گرفته شـود اقتضاء دارد كه ق
به طريق مقتضي از انطباق قوانين كشور محـل صدور راي داوري بـا قبول شـرط داوري بين المللي 

چرا كه اين قوانين ملي كشور محل صدور راي داوري هستند كه در صورت تشخيص . اطمينان يافت
قوانين صالحيت خود، قادر خواهند بود راي داوري صادره را در مقام تجديد نظر، ابطال و حاكميت 

عليرغم اين گونه محظورات، براي . داخلي و محاكم ملي را بر موضوع مورد اختالف استوار سازند
شركت هاي نفتي ارجاع امر به داوري، باز هم يك مزيت خواهد بود چرا كه قادرند در تعيين آيين 

مسئول و چگونگي  داوري ابتكارات خود را به كار گيرند تا در فرايند رسيدگي، به ويژه تفسير، تعيين
  . پرداخت غرامت، تسهيل گردد

  معيار تعيين داوران در حل اختالفات به شيوه داوري : بند هفتم
اعتقاد بر اين است كه اگر شركت خارجي نفتي در روند رسيدگي به تخلفات زيست محيطي، در 

راز مدت تحول اتخاذ تصميم مشاركت داشته باشد رغبت بيشتري به اجراي راي صادره داشته و در د
اما با توجه به اينكه معموالً، قانون حاكم بر داوري و . مثبتي در كاهش آلودگي نفتي رخ خواهد داد

شرايط آن، همان قانون كشور ميزبان مي باشد، آزادي عمل كشور ميزبان و شركت خارجي نفتي در 
به عنوان مثال  .ميت مي باشده تعيين داور واجد اهتعيين داوران تا چه حدي است؟ لذا مقررات مربوط ب

در قانون ايران، طرف ايراني در مورد معامالت و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي،  تا زماني 
كه اختالفي ايجاد نشده است نمي تواند به نحوي از انحاء ملزم شود كه در صورت بروز اختالف حل 
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  1.كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد
نگراني قانونگذار ايراني در اصل شايستگي ارجاع اختالف ناشي از يك معامله همانند استخراج و 
انتقال نفت و توابع آن مانند رعايت استانداردهاي زيست محيطي به داوري نيست بلكه موضوع، ناظر بر 

از . وسط داور يا مجموعه اي از داوران داراي تابعيت طرف معامله مي باشدعدم حل و فصل اختالف ت
كميسيـون  1958،2مجموع آنچه كه به عنوان قواعد داوري از مفـاد كنوانسيون نيويورك مصوب 

و مركز بين المللي حل و فصل اختالفات راجع به سرمايه  3»آنستيرال«حقوق تجـارت بيـن الملل 
  افزون بر اين، راهكار  مي آيد، 4گذاري حاصل

تعيين هيات داوري كه معموالً از سه داور تشكيل  ،1:  تعيين داوران در سه مرحله قابل تـوجه مي باشـد
مي گردد، بدين نحو كه كشور ميزبان يك داور و شركت خارجي نفتي نيز يك داور تعيين مي كنند و 

تخاب خواهند كرد تا سمت رياست هيات دو داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالث را ان
نكته اينجاست كه اگر كشور ميزبان و يا شركت  5.داوري را داشتـه و بـه آن سـر داور نيز مي گويند

خارجي نفتي نسبت به انتخاب سر داور توافق نكنند، بايد به قانون حاكم بر داوري توسل جست و علي 
صورت مستقيم از داور سوم در صورت عدم اتفاق نام مي  القاعده قانون حاكم در شرط داوري نيز يا به

به عنوان مثال در اين مورد مي توان . برد و يا مرجعي را معرفي مي كند كه سرداور را معين مي كند
رئيس ديوان عالي كشور ميزبان يا كشور ثالث ديگري را برگزيد تا نسبت بـه معرفي داور سوم با توجه 

  . اد داوري اقدام نمايــدبه شرايط مندرج در قرارد
فرآيند پيش گفته در اين حالت نيز به انجام مي رسد كه يكي از طرفين داور خود را انتخاب نكند و ،2

يا در صورت انتخاب به اطالع طرف ديگر نرساند كه در اين صورت تقاضاي تعيين داور دوم از ناحيه 
مشخص گرديد، نسبت به انتخاب داور  طرف ديگر عمل خواهد آمد و مرجعي كه در قرارداد داوري

چنانچه به هر علت يكي از اعضاي هيات داوري پس از قبولي  ،3. سوم و ابالغ به طرفين اقدام مي نمايد

                                                            
 .ي مدني ايران، باب هفتم در موضوع داوريقانون آيين دادرس 456ماده  -1

2- NewYork Convention on the Recognitional Enforcement for Foreign Judgment. 
3- United Nations Commission Treat Law (UNCITRAL). 
4- The International Center for Settlement of Investment Disputes. 

، هيات داوري متشكل بود از سر جرالد فيتز موريس، داور منتخب »1982«ركت نفتي امين اويل و كويت در قضيه داوري بين ش -5
 .Aminoil v  .شركت نفتي امين اويل، پروفسور حامد سلطان مصري، داور منتخب كويت و پروفسور روينز، رئيس هيات داوري

Kuweit ILR, p. 518.                        

قوانين آن و يا وجود وحدت رويه قضايي مبني بر عدم امتناع حقوق داخلي از رسيدگي با وجود شرط 
به عنوان مثال چنانچه شركت خارجي نفتي طرف قرارداد با . داوري بين المللي اطمينان حاصل كرد

كتشاف و استخراج نفت كشور ايران مرتكب نقض تعهد در رعايت مقررات زيست محيطي در جريان ا
در سواحل ايران گردد و در خصوص تقصير و ميزان غرامتي كه شركت خارجي نفتي بايد بپردازد بين 
طرفين قرارداد اختالف حاصل شود، اختالف مذكور بـه استناد قرارداد داوري و يــا شــرط رجــوع به 

راي خود را » قانون حاكم«ين ايران داوري بـه داوراني سپـرده مي شـود كه مي بايست بر اساس قوان
  بديهي است همچنان كه گفته شد . صادر نمايند

حسب توافق و تراضي طرفين، محل صدور راي مي تواند كشور ميزبان يعني ايران تعيين شود اما 
  چنانچه در

بالً قرارداد داوري، كشور ثالثي به عنوان كشور محل صدور راي در نظر گرفته شـود اقتضاء دارد كه ق
به طريق مقتضي از انطباق قوانين كشور محـل صدور راي داوري بـا قبول شـرط داوري بين المللي 

چرا كه اين قوانين ملي كشور محل صدور راي داوري هستند كه در صورت تشخيص . اطمينان يافت
قوانين صالحيت خود، قادر خواهند بود راي داوري صادره را در مقام تجديد نظر، ابطال و حاكميت 

عليرغم اين گونه محظورات، براي . داخلي و محاكم ملي را بر موضوع مورد اختالف استوار سازند
شركت هاي نفتي ارجاع امر به داوري، باز هم يك مزيت خواهد بود چرا كه قادرند در تعيين آيين 

مسئول و چگونگي  داوري ابتكارات خود را به كار گيرند تا در فرايند رسيدگي، به ويژه تفسير، تعيين
  . پرداخت غرامت، تسهيل گردد

  معيار تعيين داوران در حل اختالفات به شيوه داوري : بند هفتم
اعتقاد بر اين است كه اگر شركت خارجي نفتي در روند رسيدگي به تخلفات زيست محيطي، در 

راز مدت تحول اتخاذ تصميم مشاركت داشته باشد رغبت بيشتري به اجراي راي صادره داشته و در د
اما با توجه به اينكه معموالً، قانون حاكم بر داوري و . مثبتي در كاهش آلودگي نفتي رخ خواهد داد

شرايط آن، همان قانون كشور ميزبان مي باشد، آزادي عمل كشور ميزبان و شركت خارجي نفتي در 
به عنوان مثال  .ميت مي باشده تعيين داور واجد اهتعيين داوران تا چه حدي است؟ لذا مقررات مربوط ب

در قانون ايران، طرف ايراني در مورد معامالت و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي،  تا زماني 
كه اختالفي ايجاد نشده است نمي تواند به نحوي از انحاء ملزم شود كه در صورت بروز اختالف حل 
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وظايفي كه به او محول شده است قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي به مورد اختالف، از جمله 
زيست محيطي و مقدار و چگونگي پرداخت  صدور نظريه خويش در خصوص تخلف يا عدم تخلف

در اين صورت چنانچه طرفين به صورت ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از . غرامت مربوطه نباشد
طرفين مي تواند از مرجع تعيين شده در قرارداد رجوع به داوري تقاضا نمايد كه جانشين مزبور را تعيين 

المللي معاصر مشخص ساخت كه نهاد داوري، نظر شركت  رويه هاي حاصل از داوري هاي بين. نمايد
هاي غربي مبني بر اينكه قرارداد داوري به كلي از قانون داخلي كشور ميزبان منتزع شود و تابـع حقوق 
بين الملل باشد را بر نمي تابد، همچنان كه تقريط هاي دولتي طرف قرارداد را كه مي خواهند قرارداد 

ه داخلي كه كامالً مشمول قوانين و مقررات داخلي آنها باشد، تقليل دهند و هر را تا حد يك پيمان ساد
محبي، (را در اداره قرارداد انكار كنند، نمي پذيرد  گونه نقش و حضور موازين حقوق بين المللي

لذا مي توان موانع همسويي بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي خارجي را با اجراي ). 67: 1385
نه چندان غامض از بين برد و يا كاهش داد تا محيط زيست در قراردادهاي نفتي همچنان بين ترتيباتي 

  . ناديده گرفته شدن مقررات آن و يا تفري از آن به عنوان امري حاكميتي و يك طرفه فراموش نگردد
  قيد قواعد زيست محيطي با توجه به ماهيت قراردادهاي نفتي :بخش دوم

مشخصه خاصي كه باشند مويد فعاليتي هستند كه يك آلوده كننده بالقوه در  قراردادهاي نفتي با هر
نه  1»قراردادهايي خطر پذير«چنين توصيفي از قرارداد نفتي آن را به . محيط زيست محسوب مي گردند

از باب برگشت سرمايه، بلكه از نظر آسيب محتمل به چرخه محيط زيست تبديل مي كند كه قيد 
مي توان گفت كه اولين بار در بيانيه ريو به . ي در آنها اجتناب ناپذير مي باشدمقررات زيست محيط

اجراي قواعد . اصولي اشاره شد كه قواعد اصلي در زمينه حفاظت از محيط زيست محسوب مي شوند
زيست محيطي مذكور در قراردادهاي نفتي نه تنها مغايرتي با ماهيت قراردادهاي نفتي ندارد بلكه ضامن 

  . ه پايدار و تداوم بهره برداري بهينه از منابع طبيعي استتوسع
نحوه و ميزان مداخله  ،1: در مجموع، قراردادهاي نفتي داراي چهار ويژگي اصلي هستند كه عبارتند از

قواعد ناظر بر خطرپذيري براي شركت سرمايه  ،2دولت ميزبان در تصميم گيري در پروژه هاي نفتي 
 ،4ميزان مشاركت دولت ميزبان در عمليات ناظر بر اكتشاف و توليد نفت  ،3گذار و دولت ميزبان 

و » معاهده منشور انرژي«، همگي به استناد )16: ايرانپور، پيشين(نحوه سرمايه گذازي شركت خارجي 
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ملزم به »  پروتكل معاهده منشور انرژي راجع به بهينه سازي انرژي و جنبه هاي زيست محيطي مربوطه«
  .يابي هاي زيست محيطي و تطبيق با استاندارد هاي محيط زيست مي باشندانجام ارز

معاهده مذكور همه جنبه هاي مهم انـرژي از اكتشاف گرفتـه تـا بهره بـرداري را در بـرداشتـه و بـر 
  اصول 

سياست گذاري جهت ترويج بهينـه سـازي انـرژي به عنوان يـك منبـع انـرژي و كاهش آثار نـامطلوب 
و به عبـارت، ديگر لزوم ) 200: 1390طاليي، (ت محيطي در نظام هاي انـرژي تاكيد مي ورزد زيس

تطبيق نظام هـاي انــرژي در رعايــت استاندارد هاي زيست محيطي فارغ از انواع مختلف قراردادهاي 
با مقررات  از نقطه نظر اين ديدگاه، قراردادهاي نفتي بايد. نفتي و تامين انرژي را ياد آور مي شود

زيست محيطي تطبيق داده شوند و اگر موانعي وجود داشته باشد با راهكارهاي مناسب از سر راه 
در اين نگاه آنچه كه اصل است تامين انرژي با هر قيمت و در كوتاهترين زمان نيست . برداشته شود

  . بلكه تامين انرژي توام با حفظ بقاء محيط زيست و سيستم اكولوژيك آن است
ن چه در قسمت هاي مختلف اين نوشتار به آن اشاره شده اين است كه ماهيت قراردادهاي نفتي تا چه آ

حد ضرورت قيد قواعد زيست محيطي را در متن خود اقتضاء مي كند، هر چند كه قراردادهاي مذكور 
صف داخلي در قالب نظام هاي حقوقي متفاوتي تنظيم گردند و فارغ از اينكه قراردادهاي نفتي واجد و

اساساً آمره بودن رعايت قواعد زيست محيطي موجب مي گردد تا داخلي يا بين . يا بين المللي باشند
در اين ميان اغلب نويسندگان با . المللي بودن قراردادهاي نفتي تاثيري بر لزوم اجراي آن نداشته باشد
ارد و از سوي ديگر توانائي هائي اين استدالل كه قريب به اتفاق منابع نفتي در تملك دولت ها قرار د

فني و مالي الزم براي استخراج نفت اغلب نزد شركت هاي چند مليتي خصوصي يافت مي شود و 
قرارداد نفتي نيز بين شركت نفتي داراي تابعيت خارجي، با دولت و يا شركت دولتي ميزبان منعقد مي 

اماني، (دادي بين المللي محسوب مي شود گردد لذا قرارداد منعقده به اعتبار شخص طرف معامله قرار
اما اين تعريف با وجود عموميت داشتن، خالي از استثناء نيست و در حال حاضر در برخي ). 75: 1389

قراردادهاي نفتي، شركت پيمانكار از تابعيت داخلي كشور صاحب مخزن برخوردار بوده و سرمايه 
بـا ايـن . جمله فروش اوراق مشاركت تامين مي گردد مورد نياز از طرق مختلف تامين اعتبار داخلي از

وصف امـروزه اغلب قـراردادهاي نفتي از قبيـل قـراردادهاي امتيـازي، قراردادهاي مشاركت در توليد 
و سرمايه گذاري و قراردادهاي خدمـت كه در ايـن پژوهش مـورد بـررسي قـرار مي گيرنـد در قالب 

  .منعقد مي شوندقراردادهاي نفتـي بين المللي 

وظايفي كه به او محول شده است قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي به مورد اختالف، از جمله 
زيست محيطي و مقدار و چگونگي پرداخت  صدور نظريه خويش در خصوص تخلف يا عدم تخلف

در اين صورت چنانچه طرفين به صورت ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از . غرامت مربوطه نباشد
طرفين مي تواند از مرجع تعيين شده در قرارداد رجوع به داوري تقاضا نمايد كه جانشين مزبور را تعيين 

المللي معاصر مشخص ساخت كه نهاد داوري، نظر شركت  رويه هاي حاصل از داوري هاي بين. نمايد
هاي غربي مبني بر اينكه قرارداد داوري به كلي از قانون داخلي كشور ميزبان منتزع شود و تابـع حقوق 
بين الملل باشد را بر نمي تابد، همچنان كه تقريط هاي دولتي طرف قرارداد را كه مي خواهند قرارداد 

ه داخلي كه كامالً مشمول قوانين و مقررات داخلي آنها باشد، تقليل دهند و هر را تا حد يك پيمان ساد
محبي، (را در اداره قرارداد انكار كنند، نمي پذيرد  گونه نقش و حضور موازين حقوق بين المللي

لذا مي توان موانع همسويي بين دولت ميزبان و شركت هاي نفتي خارجي را با اجراي ). 67: 1385
نه چندان غامض از بين برد و يا كاهش داد تا محيط زيست در قراردادهاي نفتي همچنان بين ترتيباتي 

  . ناديده گرفته شدن مقررات آن و يا تفري از آن به عنوان امري حاكميتي و يك طرفه فراموش نگردد
  قيد قواعد زيست محيطي با توجه به ماهيت قراردادهاي نفتي :بخش دوم

مشخصه خاصي كه باشند مويد فعاليتي هستند كه يك آلوده كننده بالقوه در  قراردادهاي نفتي با هر
نه  1»قراردادهايي خطر پذير«چنين توصيفي از قرارداد نفتي آن را به . محيط زيست محسوب مي گردند

از باب برگشت سرمايه، بلكه از نظر آسيب محتمل به چرخه محيط زيست تبديل مي كند كه قيد 
مي توان گفت كه اولين بار در بيانيه ريو به . ي در آنها اجتناب ناپذير مي باشدمقررات زيست محيط

اجراي قواعد . اصولي اشاره شد كه قواعد اصلي در زمينه حفاظت از محيط زيست محسوب مي شوند
زيست محيطي مذكور در قراردادهاي نفتي نه تنها مغايرتي با ماهيت قراردادهاي نفتي ندارد بلكه ضامن 

  . ه پايدار و تداوم بهره برداري بهينه از منابع طبيعي استتوسع
نحوه و ميزان مداخله  ،1: در مجموع، قراردادهاي نفتي داراي چهار ويژگي اصلي هستند كه عبارتند از

قواعد ناظر بر خطرپذيري براي شركت سرمايه  ،2دولت ميزبان در تصميم گيري در پروژه هاي نفتي 
 ،4ميزان مشاركت دولت ميزبان در عمليات ناظر بر اكتشاف و توليد نفت  ،3گذار و دولت ميزبان 

و » معاهده منشور انرژي«، همگي به استناد )16: ايرانپور، پيشين(نحوه سرمايه گذازي شركت خارجي 
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  قواعد زيست محيطي قابل استفاده در قراردادهاي نفتي مندرج در بيانيه ريو :بند اول
تصميم گرفت كه به منظور شناساندن و پيشرفت  1989مجمع عمومي سازماني ملل متحد در سال 

س محيط در شهر ريودوژانير و كشور برزيل با نام كنفران 1992توسعه پايدار، كنفرانسي را در سال 
دستور كار كنفرانس مربوط به عواملي بود كه باعث . زيست و توسعه سازمان ملل متحد برگزار نمايد

تخريب محيط زيست و به طور كلي برهم خوردن تعادل اكولوژيكي زمين از جمله آلودگي نفتي مي 
ياري از گونه هاي گرديد و نگراني هاي بين المللي را در زمينه نابودي منابع طبيعي و انقراض نسل بس

مذاكرات به طور عمده بر سر ارائه دو سند اصلي براي تصويب در . گياهي و جانوري افزايش مي داد
سند اول، بيانه اي از اصول مورد تفاهم بود كه بعدها در كنفرانس ريو به بيانيه ريو تغيير . كنفرانس بود

سعه پايدار بود كه در كنفرانس ريو به نام نام داد و سند دوم، دستور العمل هاي الزم براي اجراي تو
بيانيه ريو مشتمل بر اصول زيست محيطي براي تعيين وظايف كشورها، . مشهور گرديد 21دستورالعمل 

همكاري هاي بين المللي براي محافظت از محيط زيست و نقش و حقوق شهروندان در اين رابطه مي 
كشور جهان به امضاء رسيده و به  150آن جائي كه اصول مذكور توسط بيش از  از          .باشد

رسميت شناخته شد، به عنوان اصول فراگير و قواعد اصلي در زمينه حفاظت از محيط زيست از جمله 
  . آلودگي نفتي مالك عمل مي باشد كه در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم

 اصل جلوگيري :بند دوم
دگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي، اصل پيش گيري از آلودگي به عنوان يك در خصوص آلو

تمركز بر . تعهد عمومي براي اجتناب از ايراد خسارت زيست محيطي، بهترين تدبير محسوب مي گردد
پيش گيري از آلودگي هم از سوي صنايع و هم سياست گذاران، انعكاس اين آگاهي روزافزون است 

آلودگي تقريباً هميشه از تالش براي اعاده وضعيت يك منطقه آلوده شده كم  كه خودداري و كاهش
اعالميه استكهلم دارد كه در  6اين اصل شباهت نـزديـكي بـا اصل . خرج تر و مقرون به صرفه تر است

عباراتي جامع و فراگير بيان مي دارد؛ رهاسازي مواد سمي يا ساير مواد و انتشار گرما در مقادير و 
سي كه فراتر از توان محيط زيست براي سالم و بي خطر ساختن آنها باشد، بايد به منظور حصول مقيا

گروه صلح كرسي (اطمينان از عدم ايراد خسارت جدي و غير قابل جبران به اكوسيستم متوقف گردند 
يكي از  لذا با توجه به اينكه مواد نفتي به ويژه در صورت تركيب با آب، به). 189: 1389حقوق بشر، 

مواد سمي در طبيعت تبديل مي شود و هزينه پاكسازي و سالم سازي محيط زيست از آلودگي ناشي از 
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مواد نفتي بسيار زياد است، رعايت اصل جلوگيري از آلودگي نفتي به عنوان يكي از اصول اساسي 
  . زيست محيطي در هر طرح نفتي محسوب مي گردد

است كه اقدام براي رفع آلودگي نفتي اوالً مي بايست در تمام اصل اصل اقدام همگاني به اين معنا 
سطوح قانونگذاري اعم از ملي و بين المللي بسط يابد و ثانياً مجريان نيز در سطح ملي و بين المللي 

به عبارت ديگر چالش عمده سازمان هايي . نسبت به انجام تكاليف خود توجيه گرديده و توانا باشند
. ست را بر عهده دارند ارتباط بين افراد و آثار بين المللي رفتار هاي آنها مي باشدكه مديريت محيط زي

به استناد اصل مذكور بسيار مهم است كه قواعد توسعه يافته در سطح رژيم هاي بين المللي با شرايط 
برنامه محيط زيست (بسيار گوناگون و متنوع محيط زيستي منطقه اي يا داخلي نيز سازگار باشند 

همچنين اصل مذكور ناظر بر اين است كه مسئوليت و تصميم گيري تا ). 24: 1388سازمان ملل متحد، 
  . پايين ترين سطح يك دولت يا سازمان سياسي كه مي تواند اقدامي موثر به عمل آورد نفوذ نمايد

 اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت :بند سوم
ي دولت ها در خصوص همكاري در تحقيق، حقوق بين الملل محيط زيست اغلب به تعهد عموم

در چارچوب تعهد به انجام همكاري، . تشخيص و احتراز از صدمات زيست محيطي مربوط مي شود
وظيفه اصلي مترتب با آن، مبادله اطالعات، لزوم اخطار و مشورت با دولت هائي كه به طور بالقوه در 

هـر چند . لمي بين المللي بـا آنها وجـود داردمعرض تاثير هستنـد و لـزوم هماهنــگي در تحقيقات ع
اكثر قواعـد زيست محيطي مستلزم مشاركت كشورهاي فقير و غني مي باشند اما همه كشورها در 
مقايل ورود خسارات به محيط زيست، مسئوليت مساوي ندارند چرا كه كشورهاي مختلف منابع 

رها همگي داراي مسئوليت مشترك براي حفظ بنابر اين در حالي كه كشو. متفاوتي در اختيار دارند
محيط زيست هستند اما در مورد خسارات زيست محيطي، مسئوليت هر يك به تناسب سهم آن كشور 

فقط كشورهاي توسعه  1»پروتكل كيوتو«به عنوان مثال بــه موجب . در ورود خسارت متفاوت است
در خصوص . انه اي مسئوليت دارنديـافته عضو پروتكل بــراي كاهش استفـاده از گازهاي گلخ

 800حوضچه نفت و گاز،  34آلودگي نفتي نيز كشورهاي نفت خيز سواحل خليج فارس كه داراي 
پايانه بزرگ نفتي مي باشند به استناد اصل مذكور مسئوليت بيشتري  25حلقه چاه استخراج نفت و 

نفتي نيز نتيجه مسئوليت مذكور مي  بـرعهده داشته و اتخاذ تدابير الزم بــراي كاهش و رفع آلودگي
   .باشد

                                                            
1- Kyoto Protocol, 1997. 

  قواعد زيست محيطي قابل استفاده در قراردادهاي نفتي مندرج در بيانيه ريو :بند اول
تصميم گرفت كه به منظور شناساندن و پيشرفت  1989مجمع عمومي سازماني ملل متحد در سال 

س محيط در شهر ريودوژانير و كشور برزيل با نام كنفران 1992توسعه پايدار، كنفرانسي را در سال 
دستور كار كنفرانس مربوط به عواملي بود كه باعث . زيست و توسعه سازمان ملل متحد برگزار نمايد

تخريب محيط زيست و به طور كلي برهم خوردن تعادل اكولوژيكي زمين از جمله آلودگي نفتي مي 
ياري از گونه هاي گرديد و نگراني هاي بين المللي را در زمينه نابودي منابع طبيعي و انقراض نسل بس

مذاكرات به طور عمده بر سر ارائه دو سند اصلي براي تصويب در . گياهي و جانوري افزايش مي داد
سند اول، بيانه اي از اصول مورد تفاهم بود كه بعدها در كنفرانس ريو به بيانيه ريو تغيير . كنفرانس بود

سعه پايدار بود كه در كنفرانس ريو به نام نام داد و سند دوم، دستور العمل هاي الزم براي اجراي تو
بيانيه ريو مشتمل بر اصول زيست محيطي براي تعيين وظايف كشورها، . مشهور گرديد 21دستورالعمل 

همكاري هاي بين المللي براي محافظت از محيط زيست و نقش و حقوق شهروندان در اين رابطه مي 
كشور جهان به امضاء رسيده و به  150آن جائي كه اصول مذكور توسط بيش از  از          .باشد

رسميت شناخته شد، به عنوان اصول فراگير و قواعد اصلي در زمينه حفاظت از محيط زيست از جمله 
  . آلودگي نفتي مالك عمل مي باشد كه در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم

 اصل جلوگيري :بند دوم
دگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي، اصل پيش گيري از آلودگي به عنوان يك در خصوص آلو

تمركز بر . تعهد عمومي براي اجتناب از ايراد خسارت زيست محيطي، بهترين تدبير محسوب مي گردد
پيش گيري از آلودگي هم از سوي صنايع و هم سياست گذاران، انعكاس اين آگاهي روزافزون است 

آلودگي تقريباً هميشه از تالش براي اعاده وضعيت يك منطقه آلوده شده كم  كه خودداري و كاهش
اعالميه استكهلم دارد كه در  6اين اصل شباهت نـزديـكي بـا اصل . خرج تر و مقرون به صرفه تر است

عباراتي جامع و فراگير بيان مي دارد؛ رهاسازي مواد سمي يا ساير مواد و انتشار گرما در مقادير و 
سي كه فراتر از توان محيط زيست براي سالم و بي خطر ساختن آنها باشد، بايد به منظور حصول مقيا

گروه صلح كرسي (اطمينان از عدم ايراد خسارت جدي و غير قابل جبران به اكوسيستم متوقف گردند 
يكي از  لذا با توجه به اينكه مواد نفتي به ويژه در صورت تركيب با آب، به). 189: 1389حقوق بشر، 

مواد سمي در طبيعت تبديل مي شود و هزينه پاكسازي و سالم سازي محيط زيست از آلودگي ناشي از 
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  اصل شفاف سازي : بند چهارم
كنوانسيون تنوع زيستي بيان  14مي توان گفت جامع ترين تعريف از اصل شفاف سازي در ماده 

گرديده است كه مقرر مي دارد، هر يك از كشورهاي عضو در حد امكان و به گونه مناسب بايد روش 
يابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي خود را كه ممكن است اثرات زيانبار هاي مناسب در زمينه ارز

قابل توجهي بر تنوع زيستي داشته باشد با هدف اجتناب از ايجاد چنان تاثيراتي در پيش گرفته و زمينه 
مشاركت مردمي را آن گونه كه بايد در ايـن روش ها در نظر بگيرد؛ فراهم نمايد تا تضمين نمايـد كه 

دهاي زيست محيطي در خصوص آن دسته از برنامه ها و سياست هايي كه اثرات زيان باري بر پيامـ
تنوع زيستي دارند مد نظر قرار مي گيرد؛ در زمينه فعاليت هاي تحت صالحيت يا كنترل خود كه 

ي آن احتماالً اثرات زيان بار قابل مالحظه اي بر تنوع زيستي ساير كشورها يا مناطق ماوراي قلمرو داخل
دارند بر اساس رفتار متقابل، با عقد قراردادهاي دوجانبه، منطقه اي يا چند جانبه مناسب، ارايه و تبادل 
اطالعات و مشاوره را تشويق كند؛ در صورت بروز خطر يا خسارت آني يا كشنده براي تنوع زيستي 

الحيت ملي خود فوراً در منطقه تحت صالحيت يا كنترل ساير دولت ها يا مناطق خارج از محدوده ص
دولت هايي را كه به طور بالقوه در معرض خطر قرار مي گيرند آگاه كرده و اقدامات الزم را براي 

بنابراين شفاف سازي از دو عنصر اصلي . جلوگيري يا كاهش خطرات و خسارت يادشده را آغاز كند
تمامي كساني است كه  اول، دسترسي به موقع، آسان و كامل به اطالعات توسط. تشكيل مي شود

چرا كه . دوم، مشاركت عمومي در تصميم گيري ها است. شفاف سازي بر منابع آنها اثر مي گذارد
تصميم گيرندگان براي تصميم گيري خوب و صحيح به اطالعات مربوط به آنهايي كه تحت تاثير آثار 

  . اد نتايج بهتر مي شودتصميمات آنها قرار مي گيرند نياز دارند و تصميم گيري شفاف باعث ايج
  اصل پرداخت خسارت محيط زيست توسط آلوده كننده : بند پنجم

اصل مذكور به عنوان يكي از قواعد زيست محيطي، جنبه عام الشمول و عرفي يافته و در بسياري از 
ون بـه عنوان نمونه در مقدمـه كنوانسي. معاهدات بين المللي به صراحت مورد شناسائي قرار گرفته است

بين المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي، آلوده كننده مسئول پرداخت خسارت 
با . است و اين امر به عنوان يك اصل كلي حقوق بين المللي محيط زيست شناخته و اعالن شده است

ايفا كند،  اين حال در تحليل اقتصادي ابزارهاي توسعه و نقشي كه اقتصاد در اين زمينه مي تواند
اين اصل كه ذينفع بايد بپردازد يا پرداخت توسط . جايگزين هايي براي اين اصل مطرح شده است

بر اساس ). 222: گروه صلح كرسي حقوق بشر، پيشين(ذينفع صورت گيرد از جمله اين موارد است 
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مكن است جوامع گوناگون و در شرايط مختلف م. اين جايگزيني، اصل مذكور تنها اصل ممكن نيست
در چنين حالتي است كه گفته مي شود . حق بهره برداري از محيط زيست را به آلوده كنندگان بدهند

بر اساس اين اصل، كساني كه توقع دارند از مهار آلودگي يا حفاظت بهره مند شوند . ذينفع بايد بپردازد
برداشت هايي موجب شد كه چنين  ).21: 1387پانايوتو، (بايد مخارج برآورده شدن آن را بپردازند 

يعني اينكه آلوده كننده بايد هزينه . اصل مزبور به اصل گسترده تر داخلي كردن هزينه ها تكامل يافت
  .كامل خسارت هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي خود را بپردازد

  رعايت قواعد زيست محيطي در انواع قراردادهاي نفتي :بخش سوم
زيست محيطي در قراردادهاي نفتي، تسهيل حق دادخواهـي در دعاوي وجه شاخص رعايت قواعـد 

هر چند تسري مقررات مـدون در كنوانسيون هاي . زيست محيطي نـاشـي از آلودگي هاي نفتي اسـت
بين المللي به متن قراردادهاي نفتي و به عبارت ديگر وضع قانون، يـكي از مهم تـرين و اصلي ترين 

ط زيست محسوب مي شود اما تقنين به تنهايي براي صيانت از منابع طبيعي مراحل در حفاظت از محي
. وافي به مقصود نيست زيرا مقررات وضع شده بايد توسط اركان اجرايي به مرحله ي اجرا گذاشته شود

تحقق اهداف مندرج در قوانين و مقررات وضع شده، در صورتي ملموس خواهد بود كه براي عدم 
لذا قراردادهاي نفتي ). 215: 1390رمضاني قوام آبادي، (جرايي وجود داشته باشد اجراي آنها ضمانت ا

كه اسناد حقوقي الزم الرعايه بين طرفين قرارداد محسوب مي گردند، مي بايست به درستي و با 
شفافيت مقررات زيست محيطي را به گونه اي در خود بگنجانند كه حقوق دولت ميزبان و شركت 

  .مانده و توسعه پايدار محقق گرددهاي نفتي محفوظ 
  رعايت  قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي ناظر بر نظام امتيازي :بند اول

از جمله ابتدايي ترين قراردادهاي نفتي هستند كه در آنها دولت  1قراردادهاي مبتني بر نظام امتيازي
مورد نظر عمليات اكتشاف،  ميزبان، مخزن يا ميدان را به شركت نفتي واگذار مي كند و شركت

توسعه، بهره برداري و توليد و بازيابي محصوالت آن ميدان را با سرمايه و هزينه هاي خود  به عهده 
شركت بايد به . گرفته و در تمام عمليات، بر مخازن نفت و گاز تا پايان دوره، مالكيت كامل دارد

پايان دوره قرارداد حق مالكانه و يا حق االرض  مالك مخزن تا هنگامي كه منبع را در اختيار دارد و تا
قراردادهاي  امتيازي به طور تقريبي . و درصدي از درآمد خالص را به عنوان ماليات پرداخت كند

                                                            
1- Concessionary Contracts. 

  اصل شفاف سازي : بند چهارم
كنوانسيون تنوع زيستي بيان  14مي توان گفت جامع ترين تعريف از اصل شفاف سازي در ماده 

گرديده است كه مقرر مي دارد، هر يك از كشورهاي عضو در حد امكان و به گونه مناسب بايد روش 
يابي اثرات زيست محيطي پروژه هاي خود را كه ممكن است اثرات زيانبار هاي مناسب در زمينه ارز

قابل توجهي بر تنوع زيستي داشته باشد با هدف اجتناب از ايجاد چنان تاثيراتي در پيش گرفته و زمينه 
مشاركت مردمي را آن گونه كه بايد در ايـن روش ها در نظر بگيرد؛ فراهم نمايد تا تضمين نمايـد كه 

دهاي زيست محيطي در خصوص آن دسته از برنامه ها و سياست هايي كه اثرات زيان باري بر پيامـ
تنوع زيستي دارند مد نظر قرار مي گيرد؛ در زمينه فعاليت هاي تحت صالحيت يا كنترل خود كه 

ي آن احتماالً اثرات زيان بار قابل مالحظه اي بر تنوع زيستي ساير كشورها يا مناطق ماوراي قلمرو داخل
دارند بر اساس رفتار متقابل، با عقد قراردادهاي دوجانبه، منطقه اي يا چند جانبه مناسب، ارايه و تبادل 
اطالعات و مشاوره را تشويق كند؛ در صورت بروز خطر يا خسارت آني يا كشنده براي تنوع زيستي 

الحيت ملي خود فوراً در منطقه تحت صالحيت يا كنترل ساير دولت ها يا مناطق خارج از محدوده ص
دولت هايي را كه به طور بالقوه در معرض خطر قرار مي گيرند آگاه كرده و اقدامات الزم را براي 

بنابراين شفاف سازي از دو عنصر اصلي . جلوگيري يا كاهش خطرات و خسارت يادشده را آغاز كند
تمامي كساني است كه  اول، دسترسي به موقع، آسان و كامل به اطالعات توسط. تشكيل مي شود

چرا كه . دوم، مشاركت عمومي در تصميم گيري ها است. شفاف سازي بر منابع آنها اثر مي گذارد
تصميم گيرندگان براي تصميم گيري خوب و صحيح به اطالعات مربوط به آنهايي كه تحت تاثير آثار 

  . اد نتايج بهتر مي شودتصميمات آنها قرار مي گيرند نياز دارند و تصميم گيري شفاف باعث ايج
  اصل پرداخت خسارت محيط زيست توسط آلوده كننده : بند پنجم

اصل مذكور به عنوان يكي از قواعد زيست محيطي، جنبه عام الشمول و عرفي يافته و در بسياري از 
ون بـه عنوان نمونه در مقدمـه كنوانسي. معاهدات بين المللي به صراحت مورد شناسائي قرار گرفته است

بين المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي، آلوده كننده مسئول پرداخت خسارت 
با . است و اين امر به عنوان يك اصل كلي حقوق بين المللي محيط زيست شناخته و اعالن شده است

ايفا كند،  اين حال در تحليل اقتصادي ابزارهاي توسعه و نقشي كه اقتصاد در اين زمينه مي تواند
اين اصل كه ذينفع بايد بپردازد يا پرداخت توسط . جايگزين هايي براي اين اصل مطرح شده است

بر اساس ). 222: گروه صلح كرسي حقوق بشر، پيشين(ذينفع صورت گيرد از جمله اين موارد است 
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لذا ويژگي هائي عمده قراردادهاي نفتي در قالب ).  23: 1389صابر، (معادل عمر ميدان اعتبار دارند 
  :نظام امتيازي عبارتند از

 ي بودن مدت قرارداد و وسيع بودن مناطق واگذاري به شركت هاي نفتي طوالن،1

 حق انحصاري شركت نفتي و يا مالكيت كامل وي بر مخازن نفتي و فروش نفت تا پايان دوره ،2

 پرداخت بهره مالكان به دولت ،3

توليد تعهد به نتيجه و با خطرپذيري كامل شركت نفتي در خصوص تمام مراحل اكتشاف، توسعه و ،4
  .نفت
 :Darja, 1962( خورند يبه چشم م كسانيطور ه در تمام نقاط جهان ب شيمذكور كماب يهاي ژگيو

در  ينفت يدر قراردادها يطيمح ستيمقررات ز تيامكان عدم رعا هاي ژگيو و برخي از ايــن  )155
وسعت محدود جغرافيائي طوالني بودن مدت قرارداد و . ي پيمانكار فراهم مي آورندرا برا يازينظام امت

عمالً امكان ارزيابي عمليات پيمانكار نفتي و نظارت بر رعايت مقررات زيست محيطي را از كشور 
كشور كويت، تمامي جزاير و آب هاي ساحلي متعلق  1934در قرارداد امتيازي . ميزبان سلب مي نمود

نيز تمامي سرزمين هاي خشكي  1937به كويت جزء محدوده امتياز دانسته شده بود و در قرارداد عمان 
و دريايي تحت حاكميت عمان جزء محدوده امتياز قرار داشت كه فقط مناطق ظفار و قوار از آن 

نيز محدوده جغرافيائي حداكثر يكصد  1312در قرارداد امتيازي نفت ايران به سال . استثناء شده بود
سال متغير بود  75تا 60كور نيز معموالً بين هزار مايل اعالم گرديد و دوره زماني امتيازات نفتي مذ

وسعت زياد و دوره طوالني مدت قرارداد بيانگر ناشناخته بودن مناطق و عدم امكان ). 80: اماني، پيشين(
دسترسي سريع شركت نفتي به نفت و مهم تر از همه عدم امكان فروش و حصول عوايد و نفع شركت 

ائي محدود بود و آنچه در اين ميان عمالً مجالي براي اجراي در مدت زمان محدود و در منطقه جغرافي
آن نبود، الزام شركت پيمانكار به رعايت مقررات زيست محيطي بود، البته در قراردادهاي نفتي از نوع 
امتيازي، شروطي با عنوان رعايت اصول علمي گنجانده مي شد كه مقصود از آن رعايت قواعد زيست 

. شور ميزبان امكان نظارت بر رعايت يا عدم رعايت اين گونه مقررات را نداشتمحيطي بود اما عمالً ك
به عنوان مثال در قراردادهاي امتيازي عمان و كويت مقرر شده بود كه دارنده امتياز بايد عمليات امتياز 

 و با رعايت اصول علمي مناسب انجام دهد و بايد تمامي اقدامات الزم را به 1را به صورت حرفه اي
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عمل آورد تا از ورود آب به اليه هاي حاوي نفت جلوگيري كند و ملزم بود به شيوه هاي مناسبي تمام 
بدين ترتيب، حق انحصاري شركت نفتي و ). 81: اماني، پيشين(چاه هاي نفت خشك را بپوشاند 

مي  مالكيت كامل وي بر مخازن نفتي تا مرحله فروش نفت به اهمال در رعايت مقررات زيست محيطي
افزود چرا كه مفهوم حقوقي مالكيت كامل بر مخازن و حوزه هاي نفتي سبب كند شدن ابزار نظارتي و 
عدم قدرت الزم از سوي مامورين كشور ميزبان در ورود به حوزه هاي نفتي مورد قرارداد مي شد و به 

سبت به ن 1همين سبب برخي شركت هاي نفتي بين المللي درحوزه هاي وسيع عمليات نفتي خود
مفاهيم زيست  از طرف ديگر). 35: 1375مهدوي، (استقرار قواي رزمي و مسلح اقدام مي نمودند 

محيطي بيشتر از نيمه دوم قرن بيستم با افزايش آالينده ها و خطر آلودگي محيط زيست ناشي از مواد 
ه در نفتي در اثر سير صعودي اكتشافات و استخراج نفت مورد توجه قرار گرفت در حالي ك

قراردادهاي نفتي امتيازي كه به عنوان نسل اول قراردادهاي نفتي محسوب مي شود، رعايت قواعد 
از داليل ديگر عدم رعايت قواعد زيست  .زيست محيطي به عنوان يك اولويت محسوب نمي گرديد

شاف، محيطي در قراردادهاي نفتي در نظام امتيازي، خطرپذيري كامل شركت نفتي در تمام مراحل اكت
در اين روش عدم . استخراج و توليد نفت بود كه براي كشور ميزبان تعهد به نتيجه محسوب مي گرديد

توفيق در عمليات اكتشافي و نيز تمام هزينه هاي ناشي از عدم توفيق در اكتشاف، استخراج و توليد 
ردادهاي به همين دليل قراردادهاي نفتي مذكور به قرا. تجاري به عهده شركت خارجي داشت

قرارداد دارسي از لحاظ تاريخي، اولين قرارداد امتيازي ايران با . خطرپذير محض نيز معروف است
وصف خطر پذيري محض بود كه با سرمايه گذاري عظيم خارجي صورت گرفت و دادرسي تا سال 

يم نفت و هاي اوليه نيز هيچ گونه سودي تحصيل ننمود تا اينكه توانست در مسجد سليمان به منابع عظ
خطرپذيري محض و عدم مشاركت دولت ميزبان در اين خطرپذيري همه جانبه . گاز دسترسي پيدا كند

باعث عدم رغبت شركت نفتي به رعايت مقررات زيست محيطي مي شد به نحوي كه تمام تالش 
غير  به عبارت ديگر. شركت معطوف به رسيدن به نفت، استخراج آن و پرداخت بهره مالكانه دولت بود

به دولت ميزبان تا زمان اختتام قرارداد كه  2»حق مالكانه«از تامين سرمايه، استخراج نفت و پرداخت 
نوعاً به صورت پول نقد يا كاال تسليم مي شد، شركت تعهد ديگري به ويژه در امور زيست محيطي 

                                                            
، يكصد هزار كيلومتر از استان هاي خوزستان و كرمانشاه و 1933به عنوان مثال، براي حوزه جغرافيايي شركت نفتي دارسي در ايران  -1

  .سال در نظر گرفته شده بود 60مدت زمان 
2- Royalty. 

لذا ويژگي هائي عمده قراردادهاي نفتي در قالب ).  23: 1389صابر، (معادل عمر ميدان اعتبار دارند 
  :نظام امتيازي عبارتند از

 ي بودن مدت قرارداد و وسيع بودن مناطق واگذاري به شركت هاي نفتي طوالن،1

 حق انحصاري شركت نفتي و يا مالكيت كامل وي بر مخازن نفتي و فروش نفت تا پايان دوره ،2

 پرداخت بهره مالكان به دولت ،3

توليد تعهد به نتيجه و با خطرپذيري كامل شركت نفتي در خصوص تمام مراحل اكتشاف، توسعه و ،4
  .نفت
 :Darja, 1962( خورند يبه چشم م كسانيطور ه در تمام نقاط جهان ب شيمذكور كماب يهاي ژگيو

در  ينفت يدر قراردادها يطيمح ستيمقررات ز تيامكان عدم رعا هاي ژگيو و برخي از ايــن  )155
وسعت محدود جغرافيائي طوالني بودن مدت قرارداد و . ي پيمانكار فراهم مي آورندرا برا يازينظام امت

عمالً امكان ارزيابي عمليات پيمانكار نفتي و نظارت بر رعايت مقررات زيست محيطي را از كشور 
كشور كويت، تمامي جزاير و آب هاي ساحلي متعلق  1934در قرارداد امتيازي . ميزبان سلب مي نمود

نيز تمامي سرزمين هاي خشكي  1937به كويت جزء محدوده امتياز دانسته شده بود و در قرارداد عمان 
و دريايي تحت حاكميت عمان جزء محدوده امتياز قرار داشت كه فقط مناطق ظفار و قوار از آن 

نيز محدوده جغرافيائي حداكثر يكصد  1312در قرارداد امتيازي نفت ايران به سال . استثناء شده بود
سال متغير بود  75تا 60كور نيز معموالً بين هزار مايل اعالم گرديد و دوره زماني امتيازات نفتي مذ

وسعت زياد و دوره طوالني مدت قرارداد بيانگر ناشناخته بودن مناطق و عدم امكان ). 80: اماني، پيشين(
دسترسي سريع شركت نفتي به نفت و مهم تر از همه عدم امكان فروش و حصول عوايد و نفع شركت 

ائي محدود بود و آنچه در اين ميان عمالً مجالي براي اجراي در مدت زمان محدود و در منطقه جغرافي
آن نبود، الزام شركت پيمانكار به رعايت مقررات زيست محيطي بود، البته در قراردادهاي نفتي از نوع 
امتيازي، شروطي با عنوان رعايت اصول علمي گنجانده مي شد كه مقصود از آن رعايت قواعد زيست 

. شور ميزبان امكان نظارت بر رعايت يا عدم رعايت اين گونه مقررات را نداشتمحيطي بود اما عمالً ك
به عنوان مثال در قراردادهاي امتيازي عمان و كويت مقرر شده بود كه دارنده امتياز بايد عمليات امتياز 
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بش هاي ملي دهه وجود چنين وضعيتي، ماهيت استعماري قراردادهاي امتيازي و نيز وقوع جن. نداشت
، سبب شد كه به واسطه اعتراض كشورهاي در حال توسعه، در اين گونه قراردادها بازبيني شده 50،60

گرايش سياسي . و شرايط قراردادي به نحوي ديگر و در جهت تامين منافع دولت ميزبان ترسيم شود
حقوقي خود را از سه جهت آغاز گرديد آثار  50مذكور كه با جنبش هاي ملي و آزادي خواهي دهه 

در قراردادهاي سنتي امتيازي اعمال نمود كه منتهي به افزايش سهم منافع مالي كشور ميزبان، مداخله 
ايرانپور، ( دولت ميزبان در عمليات اكتشافي، استخراجي و مشاركت در محصوالت اكتشافي گرديد

سوم قراردادهاي نفتي پا به عرصه ظهور تغييرات مذكور مقدمه اي بود تا نسل هاي دوم و ). 27: پيشين
در مقررات جديد ميزان دخالت دولت هم در مديريت ميادين و هم در نظارت بر فعاليت . بگذارند

ميدان افزايش يافت به نحوي كه هرگونه تغييري در تكاليف كاري دارنده امتياز منجمله رعايت 
و انتقال، مي بايست به تصويب مديران مقررات زيست محيطي چه مراحل اكتشاف، استخراج، توسعه 

بديهي است كه جلوگيري از آلودگي محيط زيست به مواد نفتي حتي در قراردادهاي . دولتي مي رسيد
نسل جديد به اين موضوع بستگي دارد كه دولت ميزبان تا چه حد تمايل داشته باشد و يا قادر باشد از 

حفظ محيط زيست، هم زمان با برخورداري از  فرصت هاي به دست آمده تكنيكي و حقوقي در جهت
  . درآمدهاي نفتي بهره برداري نمايد

  رعايت  قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت :بند دوم
از ديدگاه حقوقي، مشاركت دولت ميزبان در قرارداد نفتي چه در توليد و چه در سرمايه گذاري بيانگر 

رفاه و رعايت منافع عمومي و نظارت بر آن از جمله مقررات زيست محيطي و مسئوليت دولت در قبال 
قراردادهاي مشاركتي، . جلوگيري از ورود خسارت به محيط زيست ناشي از آلودگي نفتي مي باشد

محصول اراده مشترك دولت ميزبان و شركت سرمايه گذاري خارجي است كه عموماً از آن به عنوان 
در اين قرارداد سرمايه گذار متعهد به تامين سرمايه مورد نياز . ام برده مي شودن 1»مشاركت در توليد«

براي اكتشاف و استخراج منابع معدني در چارچوب قوانين و مقررات دولت ميزبان است و در مقابل 
دولت متعهد مي شود در صورت موفقيت آميز بودن عمليات اكتشاف و توسعه ميدان نفتي و به بيان 

يا توسعه تجاري ميدان از محل نفت استحصال شده، هزينه هاي انجام شـده توسط شركت  ديگر كشف
بين المللي را جبران كند كه البته ميزان هزينه ها و كيفيت باز پرداخت آن در فرمول هاي مختلف با 

با اين توضيح كه گاهي حتي در فرض كشف تجاري نفت، ريسك يا خطر . يكديگر تفاوت دارد
                                                            
1- Production Sharing Agreement.  
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ينه ها از حد سقف معيني در قرارداد به عهده شركت بين المللي نفتي است و بيش از سهم افزايش هز
به بيان ديگر قرارداد مشاركت در توليد به . تعيين شده در قرارداد به شركت نفتي تعلق نخواهد گرفت

 است كه دولت ميزبان سهمي از نفت توليدي را با تحويل اين 1»قرارداد فروش محصول«مشابه يك 
سهم به شركت بين المللي نفت در مقابل هزينه هاي اكتشاف، توسعه و اداره ميدان به شركت اخيـر مي 

لذا مي توان شاخصه هاي قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت را به صورت ). 106: اماني، پيشين(فروشد 
  :زير عنوان نمود

توسط دولت ميزبان احترام گذاشته  بر خالف قراردادهاي امتيازي، به اصل حاكميت بر منابع طبيعي،1
  . شده و دولت ميزبان مالك نفت توليدي شناخته مي شود

 همه هزينه ها با رعايت شرايط و با نظارت دولت ميزبان بر عهده شركت نفتي مي باشد ،2

شركت نفتي مي تواند براي جبران هزينه هاي عمليات و تامين هزينه هاي توسعه نسبت به ذخيره و ،3
 بخشي از توليد، حسب توافقات قراردادي، بي آنكه مفيد انتقال مالكيت باشد اقدام نمايد فروش 

 .شركت نفتي بين المللي ملزم به پرداخت ماليات به دولت ميزبان مي باشد،4

با توجه به اولين شاخصه فوق الذكر، مسئوليت دولت ميزبان در خصوص رعايت مقررات زيست 
كه حتي پس از عقد قرارداد مشاركت، دولت صاحب مخزن، مالك  محيطي از اين جهت محرز است

نفت مي باشد و صرف مشاركت با شركت نفتي، موجب اسقاط تعهدات زيست محيطي دولت ميزبان 
پس . به ويژه اينكه آلودگي نفتي مذكور به منافع ديـگر كشورها نيـز خسارت وارد كنـد. نمي گردد

از مسئوليت دولت ميـزبان در رعايـت  2»سرمايه گذاري مشاركت در«و » مشاركت در تـوليـد«
مقـررات زيســت محيطي نمي كاهد چرا كه اوالً دولت ميزبان مالك زمين و منابع طبيعي در حوزه 
نفتي واگذار شده به شركت نفتي مي باشد و ثانياً در هنگام واگذاري، عدم آلودگي نفتي مفروض 

ولت در امضاء قرارداد مشاركت به معناي واگذاري منابع طبيعي به عبارت ديگر فعل د. تلقي مي گردد
و محيط زيست براي شروع يك فعاليت بالقوه آلوده كننده بوده و در صورتي كه آلودگي محيط 
زيست ناشي از تقصير دولت شريك در قرارداد نفتي باشد، مسئوليت بين المللي كيفري نيز دامنگير 

بـه تصويـب اكثريـت اعضاي كميسيون  1976طرحي كه در سال  19ماده . دولت ميزبان مي شـود
به موجب ماده مذكور چنانچه هر دولت تعهدي را كه . حقوق بين الملل رسيد ناظر بر همين معنا است

                                                            
1- Production Sales Agreement. 
2- Joint Venture Contract. 

بش هاي ملي دهه وجود چنين وضعيتي، ماهيت استعماري قراردادهاي امتيازي و نيز وقوع جن. نداشت
، سبب شد كه به واسطه اعتراض كشورهاي در حال توسعه، در اين گونه قراردادها بازبيني شده 50،60

گرايش سياسي . و شرايط قراردادي به نحوي ديگر و در جهت تامين منافع دولت ميزبان ترسيم شود
حقوقي خود را از سه جهت آغاز گرديد آثار  50مذكور كه با جنبش هاي ملي و آزادي خواهي دهه 

در قراردادهاي سنتي امتيازي اعمال نمود كه منتهي به افزايش سهم منافع مالي كشور ميزبان، مداخله 
ايرانپور، ( دولت ميزبان در عمليات اكتشافي، استخراجي و مشاركت در محصوالت اكتشافي گرديد

سوم قراردادهاي نفتي پا به عرصه ظهور تغييرات مذكور مقدمه اي بود تا نسل هاي دوم و ). 27: پيشين
در مقررات جديد ميزان دخالت دولت هم در مديريت ميادين و هم در نظارت بر فعاليت . بگذارند

ميدان افزايش يافت به نحوي كه هرگونه تغييري در تكاليف كاري دارنده امتياز منجمله رعايت 
و انتقال، مي بايست به تصويب مديران مقررات زيست محيطي چه مراحل اكتشاف، استخراج، توسعه 

بديهي است كه جلوگيري از آلودگي محيط زيست به مواد نفتي حتي در قراردادهاي . دولتي مي رسيد
نسل جديد به اين موضوع بستگي دارد كه دولت ميزبان تا چه حد تمايل داشته باشد و يا قادر باشد از 

حفظ محيط زيست، هم زمان با برخورداري از  فرصت هاي به دست آمده تكنيكي و حقوقي در جهت
  . درآمدهاي نفتي بهره برداري نمايد

  رعايت  قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي از نوع مشاركت :بند دوم
از ديدگاه حقوقي، مشاركت دولت ميزبان در قرارداد نفتي چه در توليد و چه در سرمايه گذاري بيانگر 

رفاه و رعايت منافع عمومي و نظارت بر آن از جمله مقررات زيست محيطي و مسئوليت دولت در قبال 
قراردادهاي مشاركتي، . جلوگيري از ورود خسارت به محيط زيست ناشي از آلودگي نفتي مي باشد

محصول اراده مشترك دولت ميزبان و شركت سرمايه گذاري خارجي است كه عموماً از آن به عنوان 
در اين قرارداد سرمايه گذار متعهد به تامين سرمايه مورد نياز . ام برده مي شودن 1»مشاركت در توليد«

براي اكتشاف و استخراج منابع معدني در چارچوب قوانين و مقررات دولت ميزبان است و در مقابل 
دولت متعهد مي شود در صورت موفقيت آميز بودن عمليات اكتشاف و توسعه ميدان نفتي و به بيان 

يا توسعه تجاري ميدان از محل نفت استحصال شده، هزينه هاي انجام شـده توسط شركت  ديگر كشف
بين المللي را جبران كند كه البته ميزان هزينه ها و كيفيت باز پرداخت آن در فرمول هاي مختلف با 

با اين توضيح كه گاهي حتي در فرض كشف تجاري نفت، ريسك يا خطر . يكديگر تفاوت دارد
                                                            
1- Production Sharing Agreement.  
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كل جامعه بين المللي براي منافع اساسي خود حياتي تلقي مي كند نقض نمايد، مرتكب جنايت بين 
نايت بين المللي از اين لحاظ كه نقض يك تعهد عيني در مقابل كليه بديهي است، ج. المللي شده است

طرح فوق الذكر، جنايت بين  19بر اساس ماده . كشورها است به كل جامعه بين المللي مربوط مي شود
المللي خصوصاً از نقض عمده تعهدات بين المللي كه بـراي تضمين و حفظ محيط زيست انساني مانند 

زماني، (نع آلودگي گسترده جوي يا درياها واجد اهميت است، ناشي مي شود تعهدات مربوط به م
  ).41: پيشين

تعهدات زيست محيطي دولت ميزبان در قراردادهاي مشاركتي نفتي، چنان مستقيم و مستحكم است كه 
چرا كه اهليت   ،خراج، توليد و انتقال نفت مي باشدگويي خود دولت ميزبان در حال اكتشاف، است

دولتي يا بر مبناي تملك منابع طبيعي توسط دولت است و يا به واسطه اجازه انحصاري است كه  طرف
اجازه فعاليت نفتي به شركت . به شركت دولتي در راستاي بهره برداري از منابع طبيعي اعطا نموده است

محيطي در  نفتي به معني تفويض اهليت و انتقال مسئوليت دولت ميزبان از جمله رعايت مقررات زيست
  : عمليات نفتي به پيمانكار به داليل ذيل نيست

سهمي كه از توليد به شركت بين المللي نفتي تعلق مي گيرد در واقع اجرتي است كه از سوي ،اوال 
كارفرما به پيمانكارش پرداخت مي گردد و اين نيز در صورتي است كه پيمانكار در توليد مشاركت 

ي دريافت لذا تنها ادعايي كه از ناحيه پيمانكار مسموع است ادعا. داشته و منجر به توليد نفت شده باشد
لذا در كل فرآيند هيچگاه مالكيت منابع طبيعي، مخزن و . سهمي از توليد است نه ادعاي مالكيت مخزن

حتي منابع زير زميني به پيمانكار واگذار نمي گردد و همچنان تحت مالكيت و اشراف دولت ميزبان 
عي همانند وضعيت قبل از به همين دليل بقاء مسئوليت دولت در عدم آلودگي منابع طبي. باقي مي ماند

  . واگذاري استنباط مي گردد
حال كه مشخص شد حقوق و مسئوليت كشور ميزبان از جنس حق مالكيت است و قرارداد ،ثانيا 

تاثيري در ايجاد و يا احتماالً سلب آن ندارد، در خصوص پيمانكار نفتي اين موضوع در نقطه مقابل 
داد مشاركتي فقط ريشه قراردادي دارد مانند حق نسبت به باز يعني حقوق پيمانكار در قرار. قرار دارد

به بيان روشن تر مي توان گفت كه استقرار . پرداخت هزينه ها و پرداخت اجرت اعمال صورت گرفته
: اماني، پيشين(حق پيمانكار منوط به اجراي تعهدات قراردادي است كه به طور تدريجي ايجاد مي شود 

وليت ثانوي دولت ميزبان احراز مي شود كه همان وضع دقيق تعهدات قراردادي از اين بيان، مسئ). 107
حاوي مقررات زيست محيطي در خصوص اكتشاف، استخراج و انتقال مواد نفتي توسط پيمانكار مي 
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باشد و اگر به هر دليلي اين مسئوليت را به انجام نرساند بدين معنا خواهد بود كه به ضرر محيط زيست 
اين عمل، كيفري قلمداد . املي، تعهدات قراردادي را به نفع شركت نفتي تنزل داده استداخلي و فر

نمودن نقض تعهدات ناظر بر حفاظت از محيط را بر مبناي هر دو استدالل آتي توجيه مي كند كه يكي 
به ماهيت مناط ها و ضوابط زيست محيطي باز مي گردد و ديگري از ناكارآمدي نظام مسئوليت دولت 

دولت ميزبان صرفاً با درج دقيق . ا در اجراي استانداردهاي بين المللي زيست محيطي نشات مي گيرده
تعهدات زيست محيطي شركت نفتي در متن قرارداد منعقده است كه مي تواند ادعا نمايد مسئوليت 

نوز ثانوي خود را در قبال نظارت بر حفاظت از محيط زيست به انجام رسانده است در حالي كه ه
 مسئوليت اوليه وي به عنوان مـالك انحصاري منـابـع طبيعي و حوزه هاي نفتـي، در عـدم آلودگي

  . محيط زيست ناشي از مواد نفتي عليرغم تعهدات قراردادي، به قوت خود باقي است
وجود ضمانت اجرا و يا همان تضمين هاي مالي در قراردادهاي مشاركت، بيانگر بقاء مسئوليت ،ثالثا 
وظيفه ذاتي دولت ها، رعايت . فظ محيط زيست بر عهده مضمون له يا همان دولت ميزبان مي باشدح

منابع عمومي و رفاه عامه و سالمت اجتماع را اقتضاء مي نمايد و چنانچـه هـزينـه هاي عمليات و هـزينه 
نكار نفتي هاي توسعه در قـراردادهاي مشاركتي، عليرغم آلوده سازي محيط زيست، به شركت پيما

پرداخت گردد، در حقيقت به معناي عدم استفاده دولت ميزبان از تضمين هاي مالي به ضرر محيط 
سوء برداشت و يا استنباط يك سويه از تضمين مالي در قراردادهاي مشاركت از اينجا . زيست مي باشد

اجازه داده مي شود حاصل مي شود كه برخي اعتقاد دارند در اين نوع از قراردادها به شركت خارجي 
به صرف موفقيت آميز بودن عمليات اكتشاف و استخراج نفت، در نهايت بخشي از سود حاصل از 
عمليات و سرمايه گذاري هاي انجام شده را از حمل نفت استخراج شده همان حوزه قراردادي 

ي ميزبان اقتضاء مي در حالي كه اوالً مسئوليت ثانويه دولت ها). 27: ايرانپور، پيشين(برداشت نمايد 
كند كه در راس تعهدات قراردادي، قيد  قواعد زيست محيطي به عنوان يكي از شرايط اساسي قرارداد 
گنجانده شود و ثانياً به محض توليد نفت، تعهد شـركت نفتـي را انجام شـده تلقي ننماينـد و ثالثاً 

يافت ماليات و حسب مورد دريافت رعـايـت مقررات زيست محيطي را در پرداخت سهم پيمانكار، در
حتي در مواردي نيز كه دولت ميزبان در تامين هزينه ها مشاركت . بهره مالكانه تاثير داده و شرط نمايد

مي نمايـد اگر چه در اين گونه قراردادها پيمانكار موظف به تامين مالي پروژه هاي اكتشاف و بهر 
كت نفتي مطابق با برنامه ساليانـه و بودجه اي باشد كه برداري است، اما الزم است تمامي اقدامات شر

به تصويب دولت ميزبان مي رسد و يكي از سرفصل هاي شاخص برنامه تصويبي دولت ميزبان در 

كل جامعه بين المللي براي منافع اساسي خود حياتي تلقي مي كند نقض نمايد، مرتكب جنايت بين 
نايت بين المللي از اين لحاظ كه نقض يك تعهد عيني در مقابل كليه بديهي است، ج. المللي شده است

طرح فوق الذكر، جنايت بين  19بر اساس ماده . كشورها است به كل جامعه بين المللي مربوط مي شود
المللي خصوصاً از نقض عمده تعهدات بين المللي كه بـراي تضمين و حفظ محيط زيست انساني مانند 

زماني، (نع آلودگي گسترده جوي يا درياها واجد اهميت است، ناشي مي شود تعهدات مربوط به م
  ).41: پيشين

تعهدات زيست محيطي دولت ميزبان در قراردادهاي مشاركتي نفتي، چنان مستقيم و مستحكم است كه 
چرا كه اهليت   ،خراج، توليد و انتقال نفت مي باشدگويي خود دولت ميزبان در حال اكتشاف، است

دولتي يا بر مبناي تملك منابع طبيعي توسط دولت است و يا به واسطه اجازه انحصاري است كه  طرف
اجازه فعاليت نفتي به شركت . به شركت دولتي در راستاي بهره برداري از منابع طبيعي اعطا نموده است

محيطي در  نفتي به معني تفويض اهليت و انتقال مسئوليت دولت ميزبان از جمله رعايت مقررات زيست
  : عمليات نفتي به پيمانكار به داليل ذيل نيست

سهمي كه از توليد به شركت بين المللي نفتي تعلق مي گيرد در واقع اجرتي است كه از سوي ،اوال 
كارفرما به پيمانكارش پرداخت مي گردد و اين نيز در صورتي است كه پيمانكار در توليد مشاركت 

ي دريافت لذا تنها ادعايي كه از ناحيه پيمانكار مسموع است ادعا. داشته و منجر به توليد نفت شده باشد
لذا در كل فرآيند هيچگاه مالكيت منابع طبيعي، مخزن و . سهمي از توليد است نه ادعاي مالكيت مخزن

حتي منابع زير زميني به پيمانكار واگذار نمي گردد و همچنان تحت مالكيت و اشراف دولت ميزبان 
عي همانند وضعيت قبل از به همين دليل بقاء مسئوليت دولت در عدم آلودگي منابع طبي. باقي مي ماند

  . واگذاري استنباط مي گردد
حال كه مشخص شد حقوق و مسئوليت كشور ميزبان از جنس حق مالكيت است و قرارداد ،ثانيا 

تاثيري در ايجاد و يا احتماالً سلب آن ندارد، در خصوص پيمانكار نفتي اين موضوع در نقطه مقابل 
داد مشاركتي فقط ريشه قراردادي دارد مانند حق نسبت به باز يعني حقوق پيمانكار در قرار. قرار دارد

به بيان روشن تر مي توان گفت كه استقرار . پرداخت هزينه ها و پرداخت اجرت اعمال صورت گرفته
: اماني، پيشين(حق پيمانكار منوط به اجراي تعهدات قراردادي است كه به طور تدريجي ايجاد مي شود 

وليت ثانوي دولت ميزبان احراز مي شود كه همان وضع دقيق تعهدات قراردادي از اين بيان، مسئ). 107
حاوي مقررات زيست محيطي در خصوص اكتشاف، استخراج و انتقال مواد نفتي توسط پيمانكار مي 
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خصوص تعهدات شركت نفتي راجع به رعايت استانداردهاي زيست محيطي، ترتيبات پيش گيرانه، 
  . ضمانت اجرا و حدود مسئوليت آن خواهد بود

  رعايت  قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي خدمت :ند سومب
به لحاظ ماهيت اين گونه قراردادها به  1رعايت قواعد زيست محيطـي در قراردادهاي نفتي خدمـت

عنوان يكي از شاخصه ها و عنصر اساسي در قرارداد نفتي مذكور محسوب مي گردد، چرا كه توجه به 
ميم گيري در رفع و يا كاهش خطرات موجود، از اركان اصلي عامل ريسك يا خطر پذيري و تص

الجرم بي توجهي به آلودگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي و عدم پيش  قرارداد به شمار مي آيد و
. بيني مسئول آلوده كننده و چگونگي مواجهه با آن، از خطرات عمده فراروي طرفين قرارداد مي باشد

قراردادهاي خدماتي با خطر پذيري پيمانكار و يا خطر پذيري دولت ميزبان با اين تعبير، تفاوتي بين 
نخواهد بود، آن چه مهم است اينكه آلودگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي به عنوان يكي از موارد 
خطرناك شناسائي و در مسئوليت هاي طرفين در قرارداد مذكور از مرحله شروع به اكتشاف تا توليد و 

  . اثيرگذار باشدفروش نفت ت
قرارداد خدمت كه در نظام حقوقي ما از آن به عنوان قرارداد پيمانكاري يا اجاره خدمات نيز ياد مي 
. شود يك رابطه قراردادي است كه بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت مي شود

رارداد مقاطعه كاري را در خصوص رابطه اين گونه قرارداد با مقاطعه كاري، نويسندگان حقوقي ق
قراردادي دانسته اند كه اگر چه مقاطعه كار با پيمانكار در مقام انجام عمل معيني مستحق دريافت 

به بيان . اجرت قراردادي مي شود ولي در انتخاب شيوه اجراي خدمتي كه به عهده گرفته آزاد است
قاطعه كار نيز براي رسيدن به همان ديگر صاحب كار نتيجه اي را كه طالب آن است معين مي سازد و م

: لنگرودي، پيشين(نتيجه تالش مي كند ولي در ترسيم نقش رسيدن به مطلوب قرارداد آزاد است 
اما قراردادهاي كه به نام قراردادهاي پيمانكاري در اكتشاف و توسعه منابع نفتي رايج است ). 676

زيرا اين قراردادها به منظور تامين سرمايه و  .است 2»قرارداد پيمانكاري ساده«اندكي متقاوت با يك 
دانش فني منعقد مي گردد و مستلزم قبول ريسك هاي اكتشاف توسط پيمانكار است در حالي كه 

بنابراين نسل ديگري از اين قراردادها پا به . قراردادهاي پيمانكاري ساده اين منظور را محقق نمي سازد
در اين قراردادها پيمانكار . معروف شد »پيمانكاري ريسكيقراردادهاي «منصه ظهور گذاشت كه به 

                                                            
1- Service Contract. 
2- Pure Service Contract. 
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متعهد به تهيه منابع مالي، انجام عمليات مربوط به اكتشاف و توسعه و تحمل تمامي ريسك هاي اين 
هزينه خدمات و بازپرداخت وام ها بعد از توليد تجاري از ميدان، به صورت نقدي يا . مرحله مي باشد

بنابراين از آنجائي كه تعهد شركت نفتي از جنس . ميدان پرداخت مي شودباز فروش نفت توليدي از 
تعهد به نتيجه است در صورت عدم توليد تجاري ميدان، شركت اخير مستحق باز پرداخت يا مسترد 

شايان ذكر است كه در اين قراردادها راه هاي . داشتن هيچ يك از هزينه هاي انجام شده نمي باشد
ريسك تحميل شده به پيمانكار تجربه شده است، از جمله پرداخت مبلغي بابت مختلفي براي جبران 

هزينه ريسك در هر بشكه يا پرداخت مبالغي بر اساس ميزان اكتشاف و اندازه منابع مالي سرمايه 
بنابراين مي توان در قراردادهاي نفتي خدمت، روابط حقوقي دولت ). 110: اماني، پيشين(گذاري شده 
  :كت نفتي را به صورت زير طبقه بندي نمودميزبان و شر

  .منابع مالي پروژه نفتي موضوع قرارداد مي بايست از طريق شركت نفتي تهيه و تامين گردد،1
شركت با قبول خطر پذيري ناشي از عدم دسترسي به نفت، عمليات مربوط به اكتشاف و توسعه ،2

  .ميدان نفتي را انجام مي دهد
در صورت به نتيجه رسيدن عمليات اكتشاف و توليد نفت، دولت ميزبان نسبت به بازپرداخت هزينه ،3

  . شركت نفتي به صورت نقد يا اختصاص درصدي از فروش نفت توليدي اقدام مي نمايد
در حالت اول به اين صورت . منابع مالي پروژه نفتي مذكور نيز به دو صورت قابل محاسبه مي باشد

ر طرح پروژه نفتي بدون توجه به رعايت استانداردهاي زيست محيطي، صرفاً هـزينه هاي است كه د
مـربـوط بـه گمانه زني، حفاري، انتقال و نصب تجهيزات استخراج و انتقال محصول محاسبه شده و 

لذا . چارچوب انجام پروژه نفتي در همين سطح مورد توافق دولت ميزبان و شركت نفتي قرار گيرد
وضعيت مالي، كه شركت نفتي براي دريافت هزينه هاي خود ارائه خواهد داد صرفاً ناظر بر صورت 

  . مراحل پيشرفت فيزيكي و مقدار استهالك سرمايه و ماشين آالت به كار برده شده مي باشد
در حالت دوم، دولت ميزبان بنابر تعهدات ملي و بين المللي خود، رعايت مقررات زيست محيطي و به 

گيري استانداردهاي الزمه را به عنوان بخش الينفكي از انجام پروژه نفتي در توافق خود با شركت كار 
در اين صورت هر چند به ارقام مربوط به تامين منابع مالي پروژه نفتي افزوده مي شود . نفتي مي گنجاند

د و دولت ميزبان نيـز به اما شركت نفتي الزاماتي را در جهت توسعه پايدار و توليد پاكيزه نفت مي پذير
مسئوليت خود در حوزه نظارت بر قرارداد نفتي در مقام شخص حقوقي حاكم بر منابع طبيعي عمل مي 

در اين صورت دولت ميزبان صورت وضعيتي را از شركت نفتي مي پذيرد كه در هر مرحله . نمايد

خصوص تعهدات شركت نفتي راجع به رعايت استانداردهاي زيست محيطي، ترتيبات پيش گيرانه، 
  . ضمانت اجرا و حدود مسئوليت آن خواهد بود

  رعايت  قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي خدمت :ند سومب
به لحاظ ماهيت اين گونه قراردادها به  1رعايت قواعد زيست محيطـي در قراردادهاي نفتي خدمـت

عنوان يكي از شاخصه ها و عنصر اساسي در قرارداد نفتي مذكور محسوب مي گردد، چرا كه توجه به 
ميم گيري در رفع و يا كاهش خطرات موجود، از اركان اصلي عامل ريسك يا خطر پذيري و تص

الجرم بي توجهي به آلودگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي و عدم پيش  قرارداد به شمار مي آيد و
. بيني مسئول آلوده كننده و چگونگي مواجهه با آن، از خطرات عمده فراروي طرفين قرارداد مي باشد

قراردادهاي خدماتي با خطر پذيري پيمانكار و يا خطر پذيري دولت ميزبان با اين تعبير، تفاوتي بين 
نخواهد بود، آن چه مهم است اينكه آلودگي محيط زيست ناشي از مواد نفتي به عنوان يكي از موارد 
خطرناك شناسائي و در مسئوليت هاي طرفين در قرارداد مذكور از مرحله شروع به اكتشاف تا توليد و 

  . اثيرگذار باشدفروش نفت ت
قرارداد خدمت كه در نظام حقوقي ما از آن به عنوان قرارداد پيمانكاري يا اجاره خدمات نيز ياد مي 
. شود يك رابطه قراردادي است كه بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت مي شود

رارداد مقاطعه كاري را در خصوص رابطه اين گونه قرارداد با مقاطعه كاري، نويسندگان حقوقي ق
قراردادي دانسته اند كه اگر چه مقاطعه كار با پيمانكار در مقام انجام عمل معيني مستحق دريافت 

به بيان . اجرت قراردادي مي شود ولي در انتخاب شيوه اجراي خدمتي كه به عهده گرفته آزاد است
قاطعه كار نيز براي رسيدن به همان ديگر صاحب كار نتيجه اي را كه طالب آن است معين مي سازد و م

: لنگرودي، پيشين(نتيجه تالش مي كند ولي در ترسيم نقش رسيدن به مطلوب قرارداد آزاد است 
اما قراردادهاي كه به نام قراردادهاي پيمانكاري در اكتشاف و توسعه منابع نفتي رايج است ). 676

زيرا اين قراردادها به منظور تامين سرمايه و  .است 2»قرارداد پيمانكاري ساده«اندكي متقاوت با يك 
دانش فني منعقد مي گردد و مستلزم قبول ريسك هاي اكتشاف توسط پيمانكار است در حالي كه 

بنابراين نسل ديگري از اين قراردادها پا به . قراردادهاي پيمانكاري ساده اين منظور را محقق نمي سازد
در اين قراردادها پيمانكار . معروف شد »پيمانكاري ريسكيقراردادهاي «منصه ظهور گذاشت كه به 
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ه حداقل رسانده و در صورت الزامات زيست محيطي را رعايت و خطرات آلودگي را يا رفع كرده يا ب
منطق باز پرداخت در برابر ما . ورود خسارت، تعهدات مربوط به پرداخت غرامت را نيز انجام داده باشد

به ازاي خدمات انجام شده مندرج در بند سوم حكم مي كند كه صرفاً با مالحظه توليد نفت، باز 
مي شود كه الزامات زيست محيطي نيز به زماني محقق » تعهد به نتيجه«پرداخت صورت نگيرد چرا كه 

به عبارت ديگر با دخالت و ورود عامل مهم رعايت مقررات زيست محيطي، مفهوم . انجام رسيده باشد
با اين توضيح كه با . خطرپذيري شركت نفتي گسترده تر شده و توليد پاكيزه نفت را نيز شامل مي شود

ي و كنوانسيون هاي بين المللي و تصريح به مسئوليت وجود قواعد آمره زيست محيطي در قوانين داخل
ذاتي دولت ها در حفاظت از منابع طبيعي و استفاده از مواهب طبيعي به شرط عدم آلوده سازي، 

يا همان خطر «چنانچه شركت نفتي موفق به توليد نفت گردد هنوز مي بايست مراقبت نمايد تا ريسك 
كه از  1همين مفهوم تلويحاً در قرارداد نفتي بيع متقابل. دآلودگي محيط زيست بر طرف گرد» بالقوه

در قرارداد مذكور شركت نفتي خارجي . اقسام قراردادهاي نفتي خدمت محسوب مي گردد نهفته است
كليه هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري، اعم از خريد تجهيزات، نصب، راه اندازي و كليه هزينه هاي 

وي انساني و هزينه هاي عملياتي تا مرحله توسعه ميدان نفتي يا گازي خاص را مربوط به استفاده از نير
تامين مي كند و بعد از آن كه توليد به سطح مقرر در قرارداد رسيد، كليه تجهيزات را در اختيار 
شركت ملي نفت قرار مي دهد و در مقابل، شركت ملي نفت توافق مي كند كه كليه خدمات پيمانكار 

نه ها، حق الزحمه و سود از طريق فروش مستقيم نفت يا گاز حاصله از ميدان به پيمانكار اعم از هزي
طرف قرارداد يا از طريق تخصيص عوايد حاصل از سهم گاز يا نفت طرف قرارداد كه توسط شركت 
ملي نفت به طرف هاي ثالث فروخته شده را طي اقساط معين و در مدت زمان معلوم با دوره استهالك 

محل تامين هزينه هاي جمعي پيمانكار خارجي از توليد آن در دوره . سال جبران نمايد 8تا  5بين 
بديهي است كه در تعريف فوق الذكر مقصود از . درصد محصول مي باشد 60حداكثر تا  استهالك

توليد نفت با هر ميزان آلودگي و به معني خسارت بـه محيط زيست و بدون تعيين مسئول آلودگي 
بلكه چگونگي رعايت استانداردهاي زيست محيطي در همين قرارداد اصلي يا طي پروتكلي نيست 

  . جداگانه قيد مي گردد
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افزون بر اين، توجيه حقوقي الزام پيمانكار به رعايت مقررات زيست محيطي در قراردادهاي نفتي بيع 
انتقال تعهد مذكور . مايدمتقابل اين است كه طرف قرارداد، تعهدات خود را به طرف دوم منتقل مي ن

از نوع انتقال تهاتري كاال به كاال نيست كه صرفاً به داد و ستد كاال محدود شود، بلكه در انتقال تعهد، 
وظايف نيز تا انتهاي قرارداد منتقل مي گردد به همين دليل بيع متقابل از ديدگاه حقوقي بسيار شبيه 

ر چند به دليل نياز به پيشرفت پروژه، جايگاه دو شخصيت در اين تعهدات دو جانبه ه. تعهد متقابل است
رعايت مقررات . حقوقي قرارداد عوض مي شود اما در اصل تعهد طرفين تغييري حاصل نمي آيد

زيست محيطي، حفظ سالمت عامه و عدم آلودگي محيط از تعهدات و وظايف ذاتي دولت ميزبان به 
اشد كه با امضاء قرارداد بيع متقابل، وظيفه مذكور تا انتهاي عنوان طرف اول در قرارداد بيع متقابل مي ب

قرارداد و رساندن توليد به سطح مقرر در قرارداد به شركت نفتي منتقل مي گردد و از طرف ديگر 
دولت ميزبان وظيفه شركت نفتي را در فروش محصول توليده شده يعني نفت به عهده گرفته و كليه 

لذا بر خالف . تخصيص عوايد حاصل از فروش نفت پرداخت مي نمايد خدمات پيمانكار را از طريق
اما در واقع ) 213: 1370نصيري، (ديدگاه برخي حقوقدانان كه بيع متقابل را تهاتر توليدي مي دانند 

قرارداد بيع متقابل، عقد عهدي است زيرا براي طرفين، خريدار و فروشنده در حين توافق مالكيتي ايجاد 
برخالف معاوضه كه يكي از ويژگي هايش . نها تعهد به انجام پذيرفتن اعمال مي شودنمي شود و ت

به همين دليل است كه در قرارداد بيع متقابل، پيمانكار متعهد به ايجاد، توسعه، . تكميلي بودن آن است
 نوسازي، بازسازي، اصالح و يا روزآمد كردن طرح نفتي مي باشد و بخش عمده اي از استانداردهاي
زيست محيطي در پروژه هاي نفتي شامل بهينه سازي به موقع تجهيزات، نوسازي ماشين آالت فرسوده، 

به عبارت ديگر انتقال تعهدات و وظايف دولت ميزبان در . قديمي و با خطر نشت مواد نفتي است
تصريحي رعايت مقررات زيست محيطي به پيمانكار، حتي اگر در قرارداد نفتي خدمت و يا بيع متقابل 

به آن نشود اقتضاء مي كند كه شركت نفتي با اقدام به نوسازي، بازسازي، اصالح و روزآمد كردن 
پروژه نفتي، استاندارهاي زيست محيطي را رعايت نمايد در غير اين صورت استحقاق دريافت خدمات 

ه وضع به حال پيمانكاري خود را ندارد چرا كه در واقع تا رفع آلودگي، پرداخت غرامت و يا اعاد
  .سابق، تعهدات مذكور محقق شده تلقي نمي گردد

  
  
  

ه حداقل رسانده و در صورت الزامات زيست محيطي را رعايت و خطرات آلودگي را يا رفع كرده يا ب
منطق باز پرداخت در برابر ما . ورود خسارت، تعهدات مربوط به پرداخت غرامت را نيز انجام داده باشد

به ازاي خدمات انجام شده مندرج در بند سوم حكم مي كند كه صرفاً با مالحظه توليد نفت، باز 
مي شود كه الزامات زيست محيطي نيز به زماني محقق » تعهد به نتيجه«پرداخت صورت نگيرد چرا كه 

به عبارت ديگر با دخالت و ورود عامل مهم رعايت مقررات زيست محيطي، مفهوم . انجام رسيده باشد
با اين توضيح كه با . خطرپذيري شركت نفتي گسترده تر شده و توليد پاكيزه نفت را نيز شامل مي شود

ي و كنوانسيون هاي بين المللي و تصريح به مسئوليت وجود قواعد آمره زيست محيطي در قوانين داخل
ذاتي دولت ها در حفاظت از منابع طبيعي و استفاده از مواهب طبيعي به شرط عدم آلوده سازي، 

يا همان خطر «چنانچه شركت نفتي موفق به توليد نفت گردد هنوز مي بايست مراقبت نمايد تا ريسك 
كه از  1همين مفهوم تلويحاً در قرارداد نفتي بيع متقابل. دآلودگي محيط زيست بر طرف گرد» بالقوه

در قرارداد مذكور شركت نفتي خارجي . اقسام قراردادهاي نفتي خدمت محسوب مي گردد نهفته است
كليه هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري، اعم از خريد تجهيزات، نصب، راه اندازي و كليه هزينه هاي 

وي انساني و هزينه هاي عملياتي تا مرحله توسعه ميدان نفتي يا گازي خاص را مربوط به استفاده از نير
تامين مي كند و بعد از آن كه توليد به سطح مقرر در قرارداد رسيد، كليه تجهيزات را در اختيار 
شركت ملي نفت قرار مي دهد و در مقابل، شركت ملي نفت توافق مي كند كه كليه خدمات پيمانكار 

نه ها، حق الزحمه و سود از طريق فروش مستقيم نفت يا گاز حاصله از ميدان به پيمانكار اعم از هزي
طرف قرارداد يا از طريق تخصيص عوايد حاصل از سهم گاز يا نفت طرف قرارداد كه توسط شركت 
ملي نفت به طرف هاي ثالث فروخته شده را طي اقساط معين و در مدت زمان معلوم با دوره استهالك 

محل تامين هزينه هاي جمعي پيمانكار خارجي از توليد آن در دوره . سال جبران نمايد 8تا  5بين 
بديهي است كه در تعريف فوق الذكر مقصود از . درصد محصول مي باشد 60حداكثر تا  استهالك

توليد نفت با هر ميزان آلودگي و به معني خسارت بـه محيط زيست و بدون تعيين مسئول آلودگي 
بلكه چگونگي رعايت استانداردهاي زيست محيطي در همين قرارداد اصلي يا طي پروتكلي نيست 

  . جداگانه قيد مي گردد
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  نتيجه گيري 
تالش شده است يكي از نگراني هاي بشر در زمينه آلودگي محيط زيست ناشي از  در اين مقاله

تمركز اصلي بر روي اين موضوع قرار . استخراج و انتقال مواد نفتي مورد بررسي علمي قرار گيرد
گرفت كه براي پيش گيري، تقليل و نهايتاً متوقف ساختن آلودگي ناشي از استخراج و انتقال مواد 

لت اصلي آن را جستجو كرد و سپس راه حلي ارائه نمود تا ما را در رسيدن به هدف، كه نفتي بايد ع
رفع تدريجي آلودگي نفتي است ياري نمايد و آن، توجه به نكته بسيار مهم و اساسي يعني قراردادهاي 

در خصوص اينكه قيد رعايت قواعد در قراردادهاي نفتي چه تاثيري بر . بين المللي نفتي مي باشد
كاهش آلودگي نفتي دارد بايد به نقش محوري و تاثيرگذار قراردادهاي نفتي در تنظيم رفتار طرفين 

قراردادهاي نفتي اسناد الزم الرعايه اي هستند مشتمل بر حقوق و تعهداتي كه بين . قرار داد اشاره كرد
ز طرف ديگر كشور ميزبان از يك طرف و اشخاص حقيقي و يا حقوقي اعم از داخلي و يا خارجي ا
به عبارت ديگر . براي اجراي پروژه نفتي تنظيم گرديده و طرفين خود را مقيد به اجراي آن مي دانند

مسئوليت هاي هر يك از طرفين قرارداد با قيد زمان بندي و نيز ضمانت اجراي مشخص در آن معين 
عناي به رسميت درج مسئوليت رعايت مقررات زيست محيطي در قراردادهاي نفتي به م. مي گردد

شناختن زيان ديده احتمالي، تعيين آلوده كننده و از همه مهم تر تسهيل فرآيند دادرسي به نفع زيان 
مسئوليت كشور . ديده و احقاق حقوق خود از لحاظ دريافت غرامت و يا اعاده به وضع سابق مي باشد

در هر محكمه و توسل به آن  صاحب مخزن نفتي و يا شركت هاي نفتي مندرج در قرارداد قابل استناد
تعيين ضمانت اجراي . به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي به هنگام احراز تقصير آلوده كننده مي باشد

مناسب براي آلودگي نفتي در قراردادهاي نفتي طرفين قرارداد را ملتزم به رعايت استانداردهايي 
عبارت ديگر قيد رعايت قواعد زيست  خواهد كرد كه آلودگي نفتي را به حداقل كاهش دهد و به

محيطي در قراردادهاي نفتي به معناي حاكم كردن اصول اساسي حاكم بر قواعد زيست محيطي از 
قبيل اصل جلوگيري، اصل اقدام همگاني، اصل مسئوليت مشترك، اصل شفاف سازي، اصل پرداخت 

االجرا است كه اجراي آنها به خسارت توسط آلوده ساز و اصل برخورد احتياطي در متن سندي الزم 
 . كاهش و رفع تدريجي آلودگي نفتي منجر خواهد شد

در حقيقت طرح يك نگراني پنهان ناشي از احتمال اختالل در امنيت انرژي به دليل به كارگيري 
اجباري استانداردهاي زيست محيطي و دقيق تر كردن قواعد نظارتي و توسيع دامنه مسئوليت ها در 

به عبارت ديگر، اين احتمال وجود دارد كه با قيد اين دسته از مقررات و . نفتي مي باشد قراردادهاي
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المللي نفتي، نرخ سرمايه گذاري در اين بخش از  اعمال استانداردهاي توام با نظارت بر قراردادهاي بين
هر . گردد صنعت و تجارت رشد معكوسي را طي كند و منتهي به اخالل در تأمين نياز جهاني به انرژي

چند اين احتمال قابل تأمل است اما تأثير وزن منفي آن در حدي نيست كه لزوم اعمال قواعد زيست 
كاهش سرمايه گذاري موقتي تر از آن خواهد بود كه بر . محيطي بر قراردادهاي نفتي را منتفي سازد

امنيت انرژي جهاني حتي با  تأمين انرژي در سطح جهاني تأثير قابل اعتنايي بگذارد و احتمال اختالل در
خودداري كشورهاي توليد كننده از پذيرش قواعد فوق الذكر به بهانه كاهش سرمايه گذاري نيز 

المللي نفتي هزينه هاي  باشد، چرا كه اوالً، قيد قواعد زيست محيطي در قراردادهاي بين اندك مي
ي از هزينه هاي مذكور با افزايش قيمت ثانياً، بخش. گذار تحميل نخواهد كرد زيادي را بر دوش سرمايه

جهاني نفت خام ناشي از نوسانات عرضه و تقاضا جبران خواهد شد و ثالثاً افكار عمومي و سازمان هاي 
المللي به لحاظ درك وضعيت خطرناك جهان به دليل آلودگي روز افزون ناشي از مواد  مسئول بين

المللي نفتي را به  زيست محيطي در قراردادهاي بين  نفتي، با عدم پذيرش استدالل مذكور، قيد قواعد
المللي دولتهاي دارنده مخازن نفتي تبديل خواهند كرد كه تخلف از آن هزينه  مسئوليت قهري بين

  .تري را براي دولت هاي مذكور در پي خواهد داشت سنگين
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نتيجه گيري 
تالش شده است يكي از نگراني هاي بشر در زمينه آلودگي محيط زيست ناشي از  در اين مقاله

تمركز اصلي بر روي اين موضوع قرار . استخراج و انتقال مواد نفتي مورد بررسي علمي قرار گيرد
گرفت كه براي پيش گيري، تقليل و نهايتاً متوقف ساختن آلودگي ناشي از استخراج و انتقال مواد 

لت اصلي آن را جستجو كرد و سپس راه حلي ارائه نمود تا ما را در رسيدن به هدف، كه نفتي بايد ع
رفع تدريجي آلودگي نفتي است ياري نمايد و آن، توجه به نكته بسيار مهم و اساسي يعني قراردادهاي 

در خصوص اينكه قيد رعايت قواعد در قراردادهاي نفتي چه تاثيري بر . بين المللي نفتي مي باشد
كاهش آلودگي نفتي دارد بايد به نقش محوري و تاثيرگذار قراردادهاي نفتي در تنظيم رفتار طرفين 

قراردادهاي نفتي اسناد الزم الرعايه اي هستند مشتمل بر حقوق و تعهداتي كه بين . قرار داد اشاره كرد
ز طرف ديگر كشور ميزبان از يك طرف و اشخاص حقيقي و يا حقوقي اعم از داخلي و يا خارجي ا
به عبارت ديگر . براي اجراي پروژه نفتي تنظيم گرديده و طرفين خود را مقيد به اجراي آن مي دانند

مسئوليت هاي هر يك از طرفين قرارداد با قيد زمان بندي و نيز ضمانت اجراي مشخص در آن معين 
عناي به رسميت درج مسئوليت رعايت مقررات زيست محيطي در قراردادهاي نفتي به م. مي گردد

شناختن زيان ديده احتمالي، تعيين آلوده كننده و از همه مهم تر تسهيل فرآيند دادرسي به نفع زيان 
مسئوليت كشور . ديده و احقاق حقوق خود از لحاظ دريافت غرامت و يا اعاده به وضع سابق مي باشد

در هر محكمه و توسل به آن  صاحب مخزن نفتي و يا شركت هاي نفتي مندرج در قرارداد قابل استناد
تعيين ضمانت اجراي . به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي به هنگام احراز تقصير آلوده كننده مي باشد

مناسب براي آلودگي نفتي در قراردادهاي نفتي طرفين قرارداد را ملتزم به رعايت استانداردهايي 
عبارت ديگر قيد رعايت قواعد زيست  خواهد كرد كه آلودگي نفتي را به حداقل كاهش دهد و به

محيطي در قراردادهاي نفتي به معناي حاكم كردن اصول اساسي حاكم بر قواعد زيست محيطي از 
قبيل اصل جلوگيري، اصل اقدام همگاني، اصل مسئوليت مشترك، اصل شفاف سازي، اصل پرداخت 

االجرا است كه اجراي آنها به خسارت توسط آلوده ساز و اصل برخورد احتياطي در متن سندي الزم 
 . كاهش و رفع تدريجي آلودگي نفتي منجر خواهد شد

در حقيقت طرح يك نگراني پنهان ناشي از احتمال اختالل در امنيت انرژي به دليل به كارگيري 
اجباري استانداردهاي زيست محيطي و دقيق تر كردن قواعد نظارتي و توسيع دامنه مسئوليت ها در 

به عبارت ديگر، اين احتمال وجود دارد كه با قيد اين دسته از مقررات و . نفتي مي باشد قراردادهاي
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