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یکی از اصول حاکم بر سیاســت خارجی اســام کــه بر تمام روابط بینالمللی اســام در
زمینههــای گوناگون حاکمیت دارد ،اصل مهم نفی ســلطه یا قاعده نفی ســبیل اســت .بر
اساس این قاعده ،هرگونه سلطهپذیری مسلمان از کافر ممنوع است .در صورت عملی شدن
این قاعده فقهی ،کفار و بیگانگان کوچکترین راه نفوذ و تســلط سیاســی و اقتصادی بر
مسلمانان نخواهند داشت .این قاعده فقهی ضامن حفظ استقالل اسالم و مسلمانان در تمام
زمینههاست (جالئیان نیا و دیگران  .)130 :1394بر مبنای این قاعده ،در جامعه اسالمی نباید در
هیچ زمینهای به کفار میدان داده شــود و در هر عقد و پیمان و دادوســتدی ،باید از حکمی
که موجب علو آنان میشــود ،جلوگیری کرد (عمید زنجانی  1421ج  .)508 :3اهمیت صنعت
نفت در اقتصاد کشــور و ماهیت منابع نفتی بهعنوان انفــال ،انعقاد قراردادهایی را که با این
مالکیت در تعارض نباشد بهعنوان ضرورتی مهم در راستای قاعده نفی سبیل مطرح میکند.
قرارداد مشــارکت در تولید یکی از قراردادهایی اســت که به دلیل شرایط و آثار مترتب بر آن
بهعنوان الگویی مناس��ب در صنعت نفت قابلاستفاده است .این قرارداد یک قرارداد متمایز
نفتی اســت که بسیاری از کشورهای درحالتوســعه در اکتشاف و تولید منابع نفتی آن را به
کار میگیرنــد؛ زیرا ضمــن تضمین حاکمیت دولت بر منابع نفتی از طریق ارائه ســرمایه و
فناوری ،ریســک کمتری را به دولت میزبان تحمیل میکند ((Adebola Ogunleye 2015:57
علیرغم کاربردی بودن این نوع قرارداد در صنعت نفت برخی از کشورها ،در ایران به دلیل
وجود برخی مشــکالت ،اســتقبال چندانی از این نوع قرارداد نمیشود .یکی از مشکالت
اصلی در این زمینه بحث مالکیت بر منابع نفتی و انتقال آن است .در این رابطه بهزعم برخی
از حقوقدان��ان ،محتوای قرارداد متضمن انتق��ال مالکیت نفت به پیمانکار خارجی بوده و با
قاعده نفی سبیل و قوانین داخلی ایران در تعارض است (ر.ک .به :منتظر و ابراهیمی 227 :1392؛
ابراهیمی و شیریجیان  )32 :1393بر این اساس نوشتار حاضر درصدد است ضمن بررسی جایگاه
قاعــده نفی ســبیل در بحث مالکیت عمومی بــر منابع نفتی و بهتبــع آن قراردادهای نفتی،
دغدغــه موجود در این زمینــه را در پرتو آرای امام خمینی موردبررســی قرار داده و قابلیت
استناد به آن در قراردادهای مشارکت در تولید را تبیین و تحلیل نماید.
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 .2کلیات

بهمنظور بررسی قابلیت اعمال قاعده نفی سبیل نسبت به قرارداد مشارکت در تولید ،نخست
میبایست به تبیین مفاهیم اصلی پرداخت تا بتوان در تحلیلهای بعدی بهره الزم را از آن برد.
 .2-1قاعده نفی سبیل

یکی از قواعد فقهی که در اکثر ابواب فقه مثل معامالت ،نکاح ،والیات و ارث کاربرد داشته
و از اصول حاکم بر سیاســت خارجی و اقتصادی حکومت اسالمی است قاعده نفی سبیل
میباشــد .قاعده نفی سبیل ،اصل مترقی و کارآمدی است که استقالل و عزت مسلمانان را
به شایستگی تضمین میکند (جالئیان نیا و دیگران  .)133 :1394خداوند تبارکوتعالی در تشریع
احکام ،حکمی را جعل نکرده است که از ناحیه آن علو و چیره شدن کافران بر مسلمانان،
فراهم آید (موســوی بجنوردی  1419ج  )187-188 :1لســان قاعده نفی ســبیل ،حکومت واقعی
بر ادله اولیه اســت؛ یعنی بهمقتضای این قاعده هر عقد ،پیمــان ،معامله ،ایقاع و قراردادی،
بهحســب طبع اولیاش ،اگر موجب علو و عزت و شرف کافر بر مسلم شود منتفی است
و اعتبار حقوقی ندارد (موســوی بجنوردی  1401ج ) 358:1؛ بنابراین ،این قاعده راه ســلطه را بر
مســلمین بسته است .بر اســاس این قاعده هرگونه روابط با کفار که باعث سلطه بر مسلمین
شود ممنوع است و اعتباری ندارد.
اصــل نفی ســبیل در ابواب مختلف فقه جایــگاه ویژهای دارد .فقیهــان در بخشهای
مختلف از این اصل بهره گرفتهاند .آنان بسیاری از احکام فقهی اجتماعی میان ملل مسلمان
و غیرمســلمان را در قالب تملک ،اجاره ،رهن ،ازدواج با کافران ،اجیر شــدن مسلمان برای
کافر ،والیت کافر بر مســلمان ،حضانت و سرپرستی کافر بر کودک مسلمان ،وکالت کافر
از مســلمان و ...متضمن سلطه گری کافر بر مسلمان دانسته و تالش کردهاند آن را به سود
مســلمانان ،اصالح یا ابطــال نمایند (اردبیلی بیتا ) 440:این قاعده از قواعد مهم فقهی اسـ�ت
که در نگاه مشــهور فقها مســتند به آیات قرآن ،اخبار مســتفیض و اجماع اســت .فقها در
موارد بســیاری این قاعده را مبنای اســتنباط احکام شــرعی قرار دادهاند .بر اساس مفاد این
قاعده هر عمل فردی یا جمعی از معامالت گرفته تا روابط بیع مسلمانان و کافران که سبب
شــود دشــمنان دین یا غیرمســلمان ،راهی برای سلطه و والیت بر مســلمان یا مسلمانان پیدا
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کنند ،حرام اســت و جواز شرعی ندارد .بر این اساس مقررات اسالمی در ساحات داخلی،
خارجی ،فرهنگی ،سیاســی و اقتصادی باید بهگونهای باشد که به هیچ نحو موجبات سلطه
کفار بر مســلمانان را در پی نداشــته باشــد (مصطفوی  .)293 :1421قاعده نفی ســبیل به هر
یک از ادله چهارگانه (قرآن ،حدیث ،اجماع و عقل) قابل اســتناد اســت ،اما مقبولترین و
گویاترین ســند آن قرآن است؛ بهگونهای که واژههای بهکاررفته در قاعده از واژههای قرآنی
آن انتخابشــده اســت و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است 1.ظاهر آیه
این اســت که خداوند ،راه و حکمی را که موجب تســلط کفار بر مســلمانان شــود ،جعل
نکرده اســت (مصطفوی  1421ق .) 293:این آیــه داللت دارد بر یک قاعده فقهی معتبر که بر
ادله اولیه ،مقدم اســت و حکومت واقعی دارد (موسوی بجنوردی  1401ج  ) 352:1برخی فقیهان
معتقدند این آیه بهطور عام ،هرگونه سلطه کافر بر مؤمن را نفی کرده است (مراغی ۱۴۱۷ج :۲
 .)357امــام این آیه را از دالیل اصلی قاعده میداند (امام خمینی  1421ج  )720 :2خداوند برای
مؤمنان شرف و عزتی ویژه قرار داده و عزت مؤمنان را ردیف عزت خود و رسولش قرار داده
اســت بهمقتضای این شــرف و عزت ،نمیتوان احکام و قوانینی وضع کرد که زمینه ذلت و
اســتخفاف مؤمنان و علو کفار شــود .بلکه عقل حکم میکند که تمامی احکام باید سبب
عزت مسلمانان باشد (موسوی بجنوردی 1419ج  .)357-358 :1در ساحت مسائل اقتصادی هم
امام در راستای همین اندیشه معتقد است:
ّ
اگر در روابــط بازرگانى دولتها يا تجار با بعضى از دولتها يا تجار بيگانه
ترس بر بازار مســلمين و زندگى اقتصادى آنها باشد واجب است آن را ترك
كنند و چنين تجارتى حرام اســت و در صورت چنين ترســى ،بر رؤســاى
مذهب (واجب) اســت كه كاالها و تجارت با آنها را طبق مقتضيات زمان
تحريم نمايند؛ و بر امت اســامى متابعت آنان (واجب) اســت ،چنانكه بر
همه آنها واجب است كه در قطع اين روابط جدیت كنند(امام خمینی ب 1385
ج  .)553 :1اگر روابط سياسى دول اسالمى با بيگانگان موجب استيالى آنان
بر بالد مســلمين يا نفوس و اموالشان شود يا موجب اسارت سياسى مسلمين
ََ ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ
ً
کاف ِر َین علی ال ُم ْؤ ِم ِن َین َس ِبیال»(نساء.)141 :
« .1و لن یجعل الله ِلل ِ
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گردد ،بر رؤســاى دولتها حرام اســت كه چنين روابط و مناســباتى داشته
باشــند؛ و پيمانهايشان باطل است .بر مســلمين واجب است آنها را ارشاد
كنند و آنان را ولو با مقاومت منفى ،به ترك اينگونه روابط ملزم نمايند (امام
خمینی ب  1385ج .)552 :1
البتــه ایشــان تأکید میکند که در وهله اول دولت اســامی نباید ملتــزم به پیمان و
قراردادی شــود که خالف مصلحت اســام و مسلمین اســت (امام خمینی  .1)457 :1378بر
اســاس این نظر امام خمینی باید اینگونه قراردادها ترک شــود چون موجب ســلطه کفار بر
مسلمین میشود .در این زمینه بهطریقاولی ،قراردادهایی که منجر به انتقال مالکیت عمومی
بر انفال شــود نهی شده است .ازنظر امام این اموال ملی است و باید در اختیار دولتها قرار
گیرد تا با توجه به مصالح ملت به مصرف برسند (امام خمینی  1421ج  .)33-34 :3امام خمینی
معتقد اســت که «نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى امالك شخصى است تابع
امالك نیســت و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود امالك شخصى است كه
ّ
فرض بىواقعيت اســت اين معادن چون ملى اســت و متعلق به ملتهای حال و آينده است
كه در طول زمان موجود مىگردند از تبعیت امالك شــخصيه خارج است و دولت اسالمى
مىتواند آنها را استخراج كند» (امام خمینی  1392ج .)558-559 :2
ً
با توجه بــه نظرات فقهی ،خصوصا آرای امام خمینــی در خصوص مالکیت بر انفال و
قاعده نفی ســبیل ،بعد از پیروزی انقالب اســامی ســاختار مالکیت بر منابع طبیعی بهطور

 .1امام قطع ســلطه بیگانــگان بر مخازن نفتی را بزرگتریــن نعمت برای انقالب میدانســت و در همین رابطه
میگوید« :اين از نعمتهای بزرگ اين انقالب بود و اين نهضت نعمت بزرگتر  ...قضيه قطع ايادى دشمنهای
ً
اســام از مخازن خودمان ،خصوصا مخزن نفت [بود] .اآلن دســت آنها بر مخازن ما باز نيســت .مخازن مال
خود شماســت .اگر زحمتى مىكشيد ،براى خودتان مىكشيد ،براى ملت خودتان مىكشيد ،براى كشور خودتان
مىكشيد .خداوند همه شــما را عزت و سالمت و سعادت عنايت فرمايد» (امام خمینی الف  1385ج .)421 :7
معمار کبیر انقالب اســامی در خصوص صیانت از ذخایر نفت و گاز به مسئوالن امر گوشزد کرد« :ضرورتى به
گوشــزد كردن اهميت نفت در معادالت جهان و اقتصاد بینالملل و نيــز نقش عظيم صنعت نفت و انرژى را در
َّ
كشــورها و سیاستها نمىبينم .ان شاء الله مســئولين امر با توجه كافى و بصيرت و دقت از اين گنجها و ذخاير
ســيال خدادادى پاسدارى نمايند و در توسعه و اســتفاده هر چه بيشتر و بهتر آنها تالش نمايند»(امام خمینی
الف
 1385ج .)233 :21
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اساسی متحول شده است .مطابق اصل  45قانون اساسی ،انفال و ثروتهای عمومی از قبیل
زمینهای موات یا رهاشــده ،معادن ،دریاها و غیره در اختیار حکومت اســامی است تا بر
طبق مصالح عامه نســبت به آنها عمل نمایند و نیز حســب ماده  2قانون اصالح قانون نفت
مصوب  1390مجلس شــورای اســامی ،کلیه منابع نفتی جزو انفــال و ثروتهای عمومی
اســت .اعمال حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مزبــور به نمایندگی از طرف حکومت
اســامی بر عهده وزارت نفت اســت و مطابق مــاده  3قانون مزبور نظــارت بر اعمال حق
حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی است.
بدیــن ترتیب ،مالحظه میگردد کــه مالکیت بر منابع نفتی یک مالکیت عمومی اســت و
مالکیت خصوصی منتفی اســت و تملک آن توســط اشــخاص خصوصی مقدور و ممکن
نیســت .منابع مزبور در اختیار حکومت اسالمی است تا از طریق نماینده خود وزارت نفت
بر طبق مصالح عامه اقدام گردد .وفق اصل  44قانون اساســی ،معادن بزرگ ازجمله نفت و
گاز ،جزو بخش دولتی بوده که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت اســت (مرادی
و رنجبر .)81-82 :1395
 .2-2قرارداد مشارکت در تولید

قرارداد مشــارکت در تولید قراردادی اســت که مابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک
شــرکت نفت خارجی منعقد میشود و بهموجب آن شرکت اخیر مجاز میشود در محدوده
معینی و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد و در مقابل ،منافع تولید
نفت بین دو شــرکت تقسیم میشــود ( )Tavern 1996:44قرارداد مشارکت در تولید بهمثابه
یک قرارداد فروش محصول اســت که دولت میزبان ســهمی از نفــت تولیدی را با تحویل
این ســهم به شــرکت بینالمللی نفت در مقابل هزینههای اکتشــاف ،توســعه و اداره میدان
به شــرکت اخیر میفروشــد ( .)Tavern 1999:57درواقع بهموجب این قرارداد دولت حقوق
انحصاری کاوش ،اکتشاف و استخراج از یک معدن طبیعی خاص را برای یک مدت معین
به یک ســرمایهگذار واگذار میکند .در مقابل سرمایهگذار متعهد به انجام عملیات مذکور
برای مدت معینشــده و ریسک عملیات را میپذیرد (شیروی  )365-366 :1395تقسیم تولید
در حقیقت اســاس قرارداد مشارکت در تولید اســت .برای تعیین حجم مواد خام تولیدی و
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تقســیم آن ،از قاعده نقطه محاسبه استفاده میشود .نقطه محاسبه ،نقطهای مرتبط با جریان
اســتخراج مواد خام آمده در قرارداد اســت که با توافق طرفین تعیین میشــود .برای مثال،
این نقطه میتواند دهانه چاه یا نقطه تحویل تولید باشــد .در نقطه محاســبه ،تمام مواد خام
استخراجشده در مالکیت دولت است .تقسیم تولید نیز در همین نقطه و بر اساس تشریفات
زیر صورت میگیرد :از محصول تولیدشــده بهوســیله ســرمایهگذاری ،بخشی برای جبران
هزینههای سرمایهگذار در نظر گرفته میشود .آن بخش از تولید باقیمانده (نفت سود) میان
سرمایهگذار و دولت بر اساس آنچه در قرارداد پیشبینیشده تقسیم میشود .از لحظه تقسیم
تولید در نقطه محاسبه ،سرمایهگذار مالک سهم خود از تولید میشود (تقی زاده انصاری :1390
 .)146بر اساس این قرارداد دولت بهعنوان مالک منابع معدنی ،از یک شرکت نفتی خارجی
بهعنوان پیمانکار برای ارائه خدمات فنی و مالی برای عملیات اکتشــاف و توســعه استفاده
میکند .خود دولت یا یکی از شرکتهای وابسته به آن نظیر شرکت ملی نفت طرف قرارداد
واقع میشــود .تملک سهم تعیینشــدهای از نفت تولیدی را بهعنوان پاداش خطرپذیری و
خدمات ارائهشــده ،به دست میآورد .بااینوجود ،دولت همچنان مالک کل ذخایر نفتی و
بخشی از محصول تولیدی باقی میماند ،البته با این قید که سهم استحقاقی پیمانکار از نفت
تولیدی را اعطا کند.
 .2-3جایگاه بحث قاعده نفی سبیل در ارتباط با قرارداد مشارکت در تولید

بهطور تقریبی تمام اصولی که در قانون اساسی ایران به سیاست خارجی آن مربوط میشود،
متأثر از قاعده نفی ســبیل اســت .در همین رابطه دربند ششم اصل دوم ،جمهوری اسالمی
را بهعنوان نظامی معرفی میکند که ســلطه و اســتعمارگری را نفــی میکند« :نفی هرگونه
ستم گری و ستمکشی و سلطه گری و سلطهپذیری و »...همچنین دربند پنجم اصل سوم،
دولت جمهوری اســامی ایران را موظف به طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
میکند .اصول ذکرشــده از قانون اساسی که بر اساس و به استناد قاعده فقهی نفی سبیل و
متأثر از نگرش فقها و روحانیون تدوینشــده است ،نقش تأثیرگذار و پایدار در سیاستهای
کالن و برنامهریزیهای ملی ایران اسالمی داشته و دارد .دربند هشتم اصل چهل و سوم نیز
برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه ازجمله« :جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد
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کشــور» آورده شده اســت .این اصل در قالب سیاست نفی سبیل اقتصادی چهره مینماید
و نقش بازدارندگی و آ گاهی بخشــی به ملت ایران و مسلمانان دارد .در جهت تضمین این
هدف ،اصل هشــتاد و یکم قانون اساسی بهصراحت بیان میدارد که« :دادن امتیاز تشکیل
شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان
ً
مطلقا ممنوع اســت ».همچنین بر اســاس اصل یکصد و پنجاه و سوم ،هرگونه قرارداد که
موجب ســلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ،فرهنگ ،ارتش و دیگر شئون کشور گردد
ممنوع است؛ بنابراین آثار قاعده نفی سبیل را در استقالل اقتصادی کشور و همچنین روابط
ایران با سایر کشورها میتوان مالحظه نمود.
بر این اســاس ،برقراری هرگونه روابط تجاری با دولتهای کافر جایز است ،مگر آنکه
باقاعده نفی ســبیل ناســازگار باشد (میر داداشــی  ) 26:1383ابهام در آثار تملیک قراردادهای
مشــارکت در تولید موجب شده اســت تا برخی از حقوقدانان این نوع قراردادها را متضمن
انتقال مالکیت به بیگانه تلقی کنند و آن را در تعارض با قاعده نفی سبیل معرفی نمایند .در
این زمینه تفکیک مراحل تملیکی و تمایز حقوق عینی و دینی ازجمله توجیهاتی است که در
رد ادعای نقض قاعده نفی سبیل در قراردادهای مشارکت در تولید مورد استناد قرار میگیرد
و در بحثهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.
.3نفی قرارداد مشارکت در تولید در پرتو قاعده نفی سبیل

در قرارداد مشــارکت در تولید توافق اصلی طرفین بر ســهم تولید اســتوار اســت درحالیکه
حقوق مالکانه نســبت به ذخایر ،متعلق به دولت اســت .موفقیت قراردادهای مشــارکت در
ً
تولید در کشــورهای درحالتوســعه عمدتا انگیزههای متفاوتی دارد که در آن شــرکت نفتی
ً
خارجی بهعنوان پیمانکار شناختهشــده و صرفا مستحق سهمی از تولید است .درهرصورت
در خصوص اســتفاده از قراردادهای مشــارکت در تولید در صنعت نفت و گاز ایران ،نهتنها
تمایلی به انعقاد اینگونه قراردادها دیده نمیشــود ،بلکه حســب تفاســیر مختلف و مضیق
قانونــی ،انعقاد این قراردادهــا با موانع حقوقی از قبیل اصول مندرج در قانون اساســی نظیر
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اصول  45 ،44 ،43و  81نیز روبروســت 1.به نظر میرسد یکی از مشکالت اساسی استفاده
از قراردادهای مشــارکت در تولید ،خصیصه اصلی اینگونه قراردادهاست که در آن شرکت
پیمانکار ،به نســبت مشــارکت تعیینشده ،مالک محصول تولیدی میشــود و این مسئله با
اصــل مالکیت دولت بر منابع زمینــی و تولیدی زیرزمینی منافات دارد چه اینکه نفت و گاز
تولیدشده بین دولت و ســرمایهگذار به نسبت توافقی نظیر پنجاهپنجاه تقسیم میشود (منتظر
و ابراهیمــی  .)227 :1392برخی معتقدند تحقق قرارداد مشــارکتی بر اســاس مقررات عمومی
خود مســتلزم حق مالکانه شرکت طرف قرارداد بر بخشــی از تولیدات میدان است .بدیهی
است که چنین استحقاق مالکانهای در صورت فسخ یکطرفه قرارداد از سوی دولت میزبان
کمــاکان برقرار بوده و در صورت ادعای شــرکت طرف قــرارداد ،میتواند به نحو قهقرایی
نســبت به محتوای خود مخزن تســری پیــدا کند و این موضوع نهتنها با نــص ماده  3قانون
ً
وظایف و اختیارات وزارت نفت بلکه با قانون اساســی نیز در تعارض اســت .اساسا هرگونه
شقوق مالکیتی اعم از مالکیت فیزیکی نسبت به ماحصل میدان هیدروکربوری چه در داخل
مخزن چه در ســر چاه و در نقطه صادرات و همچنین هر نوع مالکیت غیر فیزیکی نســبت
به آن مثل اســتحقاق مالکانه از منظر قانون اساســی جایز نیســت (ابراهیمی و شیریجیان :1393
ً
 .)32چنانچه به فرض محال پذیرفته شــود که قانــون وظایف و اختیارات وزارت نفت صرفا

 .1اصل  :43برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در
جریان رشد ،با حفظ آزادی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود-8 ... :جلوگیری
از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
اصل  :44نظام اقتصادی جمهوری اســامی ایران بر پایه ســه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامهریزی
منظم و صحیح اســتوار اســت ...مالکیت در این ســه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و
از محدود قوانین اســام خارج نشــود و موجب رشــد و توسعه اقتصادی کشــور گردد و مایه زیان جامعه نشود
موردحمایت قانونی جمهور اسالمی ایران است.
اصل  :45انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ،معادن ،دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها،
ســایر آبهای عمومی ،کوهها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیست ،ارث بدون
وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مســترد میشود در اختیار حکومت اسالمی است تا
بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید.
اصل  :81دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به
ً
خارجیان مطلقا ممنوع است.
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محدودیت را در مالکیت بر مخازن قرار داده اســت ،نظر به اینکه در قراردادهای مشـ�ارکت
در تولید ،محاسبه تسهیم نفت در سر چاه ،نقطه تحویل یا صادرات بر اساس قدرت مخزن،
ً
نفت درجا و قابلیت بازیافت تنظیم میشــود و سبب تملیک مستقل وجود ندارد ،لذا عمال
اعطای مالکیت در ســر چاه بهصورت قهقرایی و غیرمستقیم منجر به مالکیت و یا استحقاق
در مالکیت نســبت به ذخایر نفتی خواهد شــد .درنتیجه ،تغییر صوری اعطای مالکیت در
ســر چاه با عدم مالکیت مخزن ،نمیتواند مشکل حقوقی در عدم تملک بیگانگان بر منابع
تولیدی را حل کند (ابراهیمی و کهن هوش نژاد .)152 :1395
بهموجب اصول  44و  45قانون اساســی جمهوری اســامی ایران ،معادن بهعنوان انفال
و ثروتهای عمومی محســوب شده و در اختیار حکومت اســامی قرار دارد .مالکیت بر
ً
معــادن بهعنوان بخــش دولتی صرفا در اختیار دولت اســت و بایــد در جهت مصالح عامه
نســبت به آنها عمل نمایند .همچنین بر اساس بند دوم بخش الف سیاستهای کلی اصل
 44قانون اساســی مصوب  ،1384ســرمایهگذاری ،مالکیت و مدیریت بنگاهها و نهادهای
عمومــی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی در زمینههای مذکور در صدر اصل 44
قانون اساسی (صنایع بزرگ ،صنایع مادر و معادن بزرگ بهاستثنای نفت و گاز) مجاز است.
بر اســاس صدر اصل  44قانون اساســی ،صنایع بزرگ و معادن بزرگ بهعنوان بخش دولتی
اقتصاد ایران ،بهصورت عمومی در مالکیت دولت است و دولت به نمایندگی از عموم مردم
آن را اداره میکند و نمیتواند به بخش خصوصی واگذار شــود ،ولی در قرارداد مشــارکت
در تولیــد این واگذاری بهصورت انتقال حاکمیت نبوده ،بلکه دولت اقدام به انتقال عاملیت
آن با حفظ حاکمیت خود به دیگران میکند ،عاملیت یعنی اینکه شــرکت خارجی بهعنوان
عامل و نماینده دولت ،اقدام به اکتشاف و استخراج نفت و گاز مینماید.
در فقه اســامی معادن به دودســته ظاهری و باطنی تقسیم میشوند .برخی فقها احکام
متفاوتی برای مالکیت منابع ظاهری و باطنی قائلاند .برخی منابع ظاهری را از انفال میدانند،
بعضی آن را از مشــترکات عمومی قلمداد کردند و بعضی از فقها نیز مالکیت خصوصی بر
آنها را با شــرایطی پذیرفتهاند .بااینحال ،بیشتــر فقها مالک اصلی را عموم مردم میدانند
(موحــد  .)211 :1357در تعریف معــدن ظاهری و باطنی بین فقها دو نظر وجود دارد :در نظر
نخست هر معدنی که در الیۀ رویین زمین باشد ،معدن ظاهری است و هر چه در مقابل آن،
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یعنی در الیههای زیرین زمین مستقر باشد معدن باطنی است .مطابق نظر دوم هر معدنی که
ماده معدنی آن بعد از اســتخراج برای ظهور جوهره آن ماده ،نیازمند فعل و انفعالی نباشـ�د،
معدن ظاهری و در غیر این صورت معدن باطنی اســت؛ اما ســابقه استخراج نفت از اعماق
ً
زمین و صرف هزینههای گزاف برای این امر در منطقه خاورمیانه و طبعا آشنایی فقها با آن،
حتی به یکصد ســال هم نمیرســد؛ لذا امر مستحدثه بهحســاب میآید .درگذشته ،نفت
در برخی مناطق بهصورت خودجوش یا طبیعی در ســطح زمین جریان داشــته است و برای
برداشــت آن هزینه و زحمتی تقبل نمیشده است؛ فلذا همین موضوع مبنای حکم از سوی
فقیهان قرار میگرفته است ،اما امروزه ،برای استخراج نفت به مقیاس زیاد هزینههای گزاف
و عملیات مادی و فنی پیچیدهای انجام میشــود که درگذشــته سابقه نداشته است (مرادی و
رنجبر  )73 :1395امام خمینی در تحریر الوسیله ،بر مبنای موضوع شناسی که از ماهیت نفت
و چگونگی اکتشــاف و اســتخراج آن داشــتهاند ،آن را جزو معادن باطنی تلقی کردهاند و
معتقدند نفت که در استخراج آن به کندن چاهها نیاز است ،معدن باطنی بوده و تابع احکام
فقهی معادن باطنی خواهد بود (امام خمینی ب  1385ج .)235 :2
اصل  44قانون اساســی عبارت «منابــع معدنی» را بهکاربرده اســت .در قانون اجرای
سیاســتهای کلی اصل چهل و چهارم نیز «میادین نفت و گاز» بهکاررفته است .به همین
منــوال ،بند  3جــزء «ت» ماده  3قانون وظایف و اختیــارات وزارت نفت (مصوب  )1391نیز
از «حفــظ مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» ســخن میگویــد .قانون اصالح قانون
نفــت (مصــوب  )1390نیز دربند  17مــاده  ،1ماده  2و ماده  3از واژه «منابع نفتی» اسـ�تفاده
کرده اســت .با مشاهده مواد مورداشــاره میتوان اینگونه تحلیل کرد که حفظ مالکیت و
اعمــال حاکمیت بر نفــت و گاز موجود در چاه ،موردنظر قانونگذار اســت؛ در این زمینه
باید به بند «ب» ماده  129قانون برنامه پنجســاله پنجم توسعه ،نیز توجه نمود .بهموجب این
بند وزارت نفت مکلف اســت برای فعالیتهای اکتشاف ،توســعه ،استخراج و تولید نفت
و گاز شــرکتهای تابعه وزارت نفت و شــرکتهای صاحب صالحیت ،بــا اتخاذ ضوابط
تولید صیانتی ،پروانه بهرهبرداری بدون حق مالکیت نســبت به نفت و گاز تولیدی صادر و بر
اساس طرح مصوب ،بر عملیات اکتشاف ،توسعه و تولید شرکتهای فوقالذکر ازنظر مقدار
تولیــد و صیانت مخزن و معیارهای ســامتی ایمنی و زیســتمحیطی نظارت نماید .بر این
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ً
اســاس صرفا قراردادهایی قابلاستفاده است که مالکیت منابع نفتی و محصول را در اختیار
حکومت اسالمی قرار میدهد (گودرزی و باقری .)158 :1394
بــا توجه به بند  3جــز «ت» این قانون ،آنچه محل مناقشــه و اختالفنظرهای بسـ�یار
اســت ،کلمه مشارکت است .واژه «مشــارکت» کلمهای عام اســت و برای تفسیر آن باید
بــه عرف خاص قراردادهــای بینالمللی نفت مراجعه کرد .در این زمینه باید توجه داشـ�ت
انواع قراردادهای بینالمللی در زبان فارســی به قراردادهای مشــارکتی ترجمهشــده اســت؛
ً
بنابراین ،واژه کلی «مشــارکت» مندرج در این بند نمیتواند الزاما معرف قرارداد مشـ�ارکت
در تولید باشــد .قرارداد مشــارکت در تولید «حق مالکیت» بر نفت و گاز موجود در چاه را
بهطرف قرارداد میدهد .توضیح اینکه قرارداد مشارکت در تولید با تعیین کردن و اختصاص
درصدی مشــخص از تولید ،بهمثابه سهم طرف مقابل ،از همان ابتدای قرارداد برای او «حق
مالکیــت» بر نفــت و گاز موجود در چاه را ایجاد میکند .اگرچــه مالکیت طرف قرارداد
ً
عمال در نقطه تحویل محقق میشود ،اما «حق مالکیتی» که او بر محصول دارد به او اجازه
رزرو میــدان در بورس بینالمللی نفت میدهد و اگر اختالفی بین طرفین پیش بیاید ،طرف
مقابل بر اســاس قرارداد مشــارکت در تولید میتواند مدعی سهم خود باشد (گودرزی و باقری
.)161-162: 1394
بهاینترتیــب ازنظــر برخــی از حقوقدانــان ،مالکیت دولــت بر مخازن نفتــی ،یکی از
ویژگیهای قرارداد مشارکت در تولید است .مخازن نفتی بهعنوان ثروت ملی متعلق به مردم
اســت و دولت به نمایندگی از مردم حق نظارت بــر آن را دارد .در این زمینه بهموجب ماده
 19قانون نفت  ،1353نفت تولیدشده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران
خواهد بود .شــرکت مزبور نمیتواند هیچ قســمت از نفت را مادام که استخراجنشده است
به غیر انتقال دهد .در بررســی شبهات وارده در این قسمت ،نگارندگان تالش خواهند کرد
تا در مباحث بعدی با استناد به قانون و آرای فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ دهند.
 .4رد ادعای نقض قاعده نفی سبیل در قرارداد مشارکت در تولید

انتقــال مالکیــت نفت در مخزن به پیمانــکار در قراردادهای مشــارکت در تولید با اصول و
واقعیتهای حقوقی قرارداد ســازگار نیست؛ زیرا انعقاد این قرارداد تنها موجد حق قراردادی
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بهمنظور استخراج نفت و گاز موجود در مخزن است؛ لذا میبایست بین دو حق موجود یعنی
حــق نفت درجا و حق نفت استخراجشــده از زمینی که مخزن در آن قــرار دارد تمایز قائل
شــد .در این رابطه در ذیل بر آنیم تا ضمن نفی نقض قاعده نفی ســبیل در ارتباط با قرارداد
مشــارکت در تولید در چارچوب مالکیت بر منابع نفتی ،عدم مغایرت این نوع قراردادها را با
قوانین داخلی که مبتنی بر قاعده نفی سبیل است تشریح نماییم.
 .4-1عدم مغایرت قرارداد مشارکت در تولید با قوانین مبتنی بر قاعده نفی سبیل

درصورتیکه قراردادهای مشــارکت در تولید منجر به انتقال مالکیت نفت در مخزن گردد،
فاقد توجیه علمی اســت( .امانی و شــفیعزاده خولنجانی  )166 :1391بر این اساس در قراردادهای
ً
مشارکت در تولید ،اصوال نباید بر مبنای شرایط قرارداد و قانون حاکم بر آن ،شرکت خارجی
مالکیتی بر مخازن داشــته باشــد .در این زمینه تنها شــرکت خارجی مجاز خواهد بود ،در
صورت موفقیتآمیز بودن عملیات اکتشافی و استخراجی ،بخشی از سود حاصل از عملیات
و ســرمایهگذاریهای انجامشده را از محل نفت و گاز استخراجی از همان حوزه قراردادی
برداشت کند (ایران پور  .)33 :1387بر مبنای قانون نفت مصوب  1336دو نوع قرارداد واجد
اعتبار اســت؛ قرارداد عاملیت که بهموجب آن کنسرســیوم امضا میشود و دیگری قرارداد
مشــارکت که خارج از کنسرسیوم حاکمیت دولت بر منابع نفتی را تأمین میکند .بر اساس
این قانون ،شرکت ملی نفت از اختیارات وسیعی درزمینۀ عملیات نفتی برخوردار شد (راسخی
لنگرودی  .)272 :1384در این قانون نسبت به مالکیت نفت تصریح نشده است و مرجع تأیید
و تصویب قراردادهای نفتی هیئتوزیران و مجلس تعیینشدهاند .بر مبنای ماده  2این قانون
شــرکت ملی نفت ایران میتوانــد بهمنظور اجرای مقررات این قانون با هر شــخصی اعم از
ایرانــی و خارجی که صالحیت فنی و مالی او محرز باشــد مذاکــره و هرگونه توافقی را که
مقتضی بداند بر اساس مقررات و مصرحات این قانون و سایر شرایطی که مخالف با قوانین
کشــور نباشــد به عملآورده و موافقتنامه مربوطه را تنظیم و امضا و به هیئتوزیران تقدیم
نماید که در صورت تأیید برای تصویب به مجلسین تقدیم گردد.
در تطبیــق قــرارداد مشــارکت در تولید با قانون نفــت مصــوب  1353در بحث انتقال
مالکیــت و ماهیت قرارداد با تعارض قانونی مواجه نمیشــویم .ماهیــت این قرارداد چیزی
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جز پیمانکاری نیست .درواقع شــرکت خارجی بهعنوان پیمانکار وارد قرارداد نفتی میشود
و حقوقی بیش از آن دارا نیست .البته در موضوع بازپرداخت حقالزحمه و بازگشت سرمایه
پیمانکار ،قانون  1353شــیوه نوینی غیر ازآنچه در قرارداد مشــارکت در تولید مرسوم است
بنیان نهاده اســت .مطابق با ماده  12این قانون ،درصورتیکه عملیات اکتشــاف و توســعه
میدان نفتی به نتیجه برســد ،تولیــد تجاری و فروش نفت آغاز و قــرارداد تولید تجاری بین
طرفین منعقد میشــود .بازگشت ســرمایه پیمانکار و بازپرداخت هزینههای او بر اساس نرخ
بانکی بهاضافه مابهالتفاوتی از  1تا  10درصد و ظرف ده سال انجام میشود .سود پیمانکار از
قرارداد ،تابع میزان تولید اســت و از محل قرارداد تجاری فروش نفت تأمین میگردید .طبق
قرارداد تجاری ،دولت تعهد میکند مقداری از نفت استحصالشده را (حداکثر تا  50درصد
تولید) به مدت پانزده سال و با تخفیفهایی به پیمانکار بفروشد .چنین ترتیبی در قراردادهای
مشارکت در تولید ،قابلاعمال نیست؛ زیرا سهمی از نفت تولیدی همان میدان بابت هزینهها
و سود سرمایهگذاری پیمانکار است .البته این دو شیوه در بحث حاکمیت دولت هیچگونه
تعارضــی با یکدیگر ندارنــد .در هر دو روش ،دولت حاکمیت کاملــی بر منابع نفتی خود
خواهد داشــت (حمید زاده  )255-256 :1391قسمت ســوم بند «ت» از ماده « »3قانون نفت
مصوب  1390مقرر میدارد وزارت نفت مجاز اســت نســبت به جذب سرمایهگذاریهای
مختلف برای توســعه میادیــن هیدروکربوری با اولویت از میادین مشــترک از طریق طراحی
الگوهای قراردادی جدید ازجمله مشــارکت با ســرمایهگذاران و پیمانکاران خارجی بدون
انتقــال مالکیت نفــت و گاز موجود در مخازن و با رعایت قواعد تولید صیانت شــده اقدام
کند؛ بنابراین پذیرش الگوی مشــارکت در ایــران ،دلیلی دیگر بر جــواز انعقاد قراردادهای
مشارکت در تولید با لحاظ شروط و الزامات فنی صیانت از مخازن ،حاکمیت دولت و حفظ
منافع ملی دولت میزبان از راه طراحی نظام مالی کارآمد برای قرارداد و درنهایت ،ساماندهی
نظام مالیات بر درآمد کشور است (امانی و شفیعزاده خولنجانی .)168 :1391
با توجه به عبارتپردازی عام قســمت ســوم الگوی قراردادی «مشــارکت» در ابتدا به
نظر میرســد انواع این شــیوه ،نظیر مشــارکت در تولید ،مشارکت در ســود و مشارکت در
ســرمایهگذاری تجویز میشود .البته برخی ،الگوی قراردادهای مشارکت در تولید را به دلیل
شــبهه انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن مشــمول تجویز قانون نمیدانند و آن را
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مغایر با قانون اصالحی نفت مصوب  1391میدانند .ازاینرو واژه مشــارکت در مادهقانونی
فوق را تنها به مشــارکت در ســرمایهگذاری و مشــارکت در ســود منحصر کردهاند .برخی
دیگر از حقوقدانان ،قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» در بند ســوم
بخش «ت» ماده ( )3را دارای مفهوم مخالف میدانند بهطوریکه انتقال مالکیت در خارج
از مخــزن ممکن خواهد بود ،با این تفســیر که قراردادهای مشــارکت در تولید که در آنها
مالکیت جزئی شرکت نفتی خارجی در تولید به رسمیت شناخته میشود ،مجاز است (منظور
و دیگــران  .)191-192 :1394قانونگذار نهتنها امکان ســرمایهگذاری خارجی در میادین نفتی
ایران را پذیرفته ،بلکه امکان انعقاد سایر الگوهای قراردادی را نیز پیشبینی نموده است .البته
این الگوهای قراردادی باید دارای دو ویژگی باشــند ،نخست آنکه مالکیت نفت در مخزن
را به سرمایهگذار منتقل نکند و دیگر تولیدشان از مخزن بهطور صیانتی باشد و به عمر مفید
مخزن لطمه وارد نکند .به نظر میرسد با رعایت این ماده شبهه تباین قانونی قرارداد مشارکت
در تولید از بین خواهد رفت .لذا وزارت نفت مجاز به انعقاد قراردادهای مشــارکت در تولید
خواهد بود (حمید زاده .)286 :1391
 .4 -2عدم تباین ماهیت و شرایط قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل

بررســی ماهیت و شرایط قرارداد مشارکت در تولید ما را به این مهم رهنمون میسازد که این
قرارداد با قاعده نفی ســبیل در تعارض نیســت .در این رابطه باید توجه داشــت که ماهیت
قرارداد مشــارکت در تولید را نمیتوان نوعی امتیاز دانست؛ زیرا در امتیاز ،تمام نفت تولیدی
و همچنین وسایل و تجهیزات در مالکیت شرکت است؛ اما در مشارکت در تولید ،تمام نفت
تولیدی و تجهیزات در مالکیت دولت بوده و این مسئله در تمام این قراردادها ذکر میشود.
نتیجــه آنکه تمام نفت تولیــدی در مالکیت دولت قرار میگیرد و شــرکت نفتی هیچگونه
مالکیتی بر نفت تولیدی ندارد .نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینکه در حقوق ایران
از شــرایط اساســی صحت انتقال مالکیت ،معین ،معلوم و مقدورالتسلیم بودن مورد معامله
اســت درحالیکه هر دو شــرط در مورد نفت که در اعماق زمیــن و درون مخزن قرار دارد
ً
محل تردید اســت؛ چراکه تعیین میزان دقیق نفت موجود در مخازن تقریبا غیرممکن بوده و
تنها به تخمین حاصل از تفسیر دادههای لرزهنگاری مبتنی بر روشهای شبیهسازی و مباحث
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فنی پیچیده اکتفا میشود .حتی در صورت تعیین میزان دقیق نفت موجود در مخزن ،بازهم
همه آن قابل تســلیم نیســت و بســته به ضریب بازیافت و فناوریهای مورداستفاده و رفتار
مخزن در بهترین حالت کمتر از  50درصد آن قابل بازیافت اســت؛ بنابراین انتقال مالکیت
سالبۀ به انتفای موضوع است (منظور و دیگران  .)193-194 :1394در این زمینه باید توجه داشت
که حقوق برآمده از قراردادها به سه گروه حقوق معدنی ،حقوق استخراج از معدن و حقوق
اقتصادی تقســیم میشود .حقوق معدنی داللت بر مالکیت مواد معدنی در درون زمین قبل
از اســتخراج دارند؛ درحالیکه حقوق اســتخراج از معدن ،ناظر بر اختیار (حق) اسـ�تخراج
مواد معدنی از درون ذخیره معدنی است و سرانجام ،حقوق اقتصادی متضمن مالکیت مواد
معدنی پس از اســتخراج است .در الگوی مشــارکت در تولید ،حقوق سهگانه از آن دولت
میزبان اســت و شرکت نفتی خارجی ،تنها مســتحق دریافت بخشی از حقوق اقتصادی در
نقطه صدور بهشــرط تولید تجاری از میدان اســت .میتوان گفت که ماهیت این دســته از
قراردادها نیز منافاتی با مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی ندارد (بهمئی و آرین .)23 :1397
در قراردادهای مشــارکت در تولید ،بخشــی از نفت تولیدی پس از استخراج و در سر
چاه درازای هزینههای پیمانکاری و ســایر هزینههای مرتبط به پیمانکار تحویل دادهشــده و
انتقال مالکیت نفت در ســر چاه به شرکت خارجی ،به کیفیتی که در قراردادهای مشارکت
ً
در تولید مطرح اســت و ماهیتا انتقال منابع نفتی بهگونهای که در قانون اساسی و قانون نفت
 1366ممنوعیت آن اعالمشــده ،محسوب نمیشــود .نفت در سر چاه کاالی تجاری بوده
و حق تقســیم تولید مندرج در قراردادهای مشارکت در تولید ،حق دینی دولت میزبان است
کــه در راســتای اعمال حق مالکیت خــود بر منابع نفتی از آن برخوردار اســت .درواقع در
قراردادهای مشــارکت در تولیــد تنها درروش بازپرداخت هزینهها تفاوت دارد و بخشــی از
نفــت بهعنوان جبران هزینههای پیمانکار و حقالزحمــه در قالب کاال و نه بهصورت نقدی
بــه وی تحویل داده میشــود .با توجه به اینکه انعقاد قرارداد مشــارکت در تولید مالزمه با
تشکیل شرکت ندارد و همچنین مفاد اصل  81به معنی عدم حضور خارجیان در شرکتهای
ایرانی نیســت؛ بنابراین این اصل مانعی درراه انعقاد قرارداد مشارکت در تولید نیست .ضمن
اینکه تشکیل شرکت با سهامداران خارجی در مناطق آزاد بالمانع است .البته ،هرچند طبق
قانون اساســی ،نفت و منابع طبیعی متعلق به عموم و در مالکیت عمومی اســت ،اما پس از
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اســتخراج و بهاصطالح ســر چاه بهصورت کاالی تجاری درآمده و در شمار اموال عمومی
دولت اســت و دولت میتواند در آن تصرف مالکانه کند؛ یعنی نفت را بفروشد و یا سهمی
از آن را بابت حقالزحمه و ســود ســرمایهگذاری پیمانکار خارجی در قراردادهای مشارکت
در تولید به وی بپردازد .تصدی صنایع باالدســتی نفت و اداره صنعت نفت در اختیار دولت
است .قانون اساســی انعقاد قراردادهای نفتی را چنانچه متضمن نفی مالکیت عمومی نفت
یا ایجاد محدودیت در مالکیت آن باشد ،ممنوع اعالم کردهاند ،اما هیچ حکمی یا دستوری
در مورد شــیوۀ اداره منابع نفتی و الگوی قراردادی ندارد و تعیین تکلیف در خصوص آن را
به قوانین عادی واگذار کرده است.
 .5نتیجهگیری

بر مبنای قاعده نفی سبیل برقراری هرگونه رابطه اقتصادی و انجام هرگونه اعمالی که منجر به
ســلطه اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،فرهنگی و عقیدتی کافران بر مسلمانان شود ،مردود است.
امــام خمینــی توجه به این اصل را در سیاســتگذاریهای کالن دولت اســامی و درنتیجه
ً
قانونگذاری ضروری دانســتهاند؛ لذا این قاعده در قوانیــن داخلی ما خصوصا در حوزههای
سیاسی و اقتصادی منعکسشده است .در حوزه اقتصادی ،با تکیهبر آرای امام حفظ مالکیت
عمومی بر منابع یکی از مهمترین نمودهای قاعده نفی ســبیل اســت کــه همواره موردتوجه
سیاستگذاران و قانونگذاران داخلی قرارگرفته است .در این راستا حقوق اقتصادی ناشی از
قراردادهای نفتی نیز مبتنی بر حفظ این مالکیت است .لذا هرگونه قراردادی که ناقض مالکیت
عمومی منابع درون زمین و استخراجشــده باشد ،نافی قاعده نفی سبیل خواهد بود .بقای این
مالکیت نسبت به منابع استخراجشده نیز ضروری قلمداد شده است.
در قراردادهای مشــارکت در تولید ،منافع تولید نفت بین دو شــرکت تقسیم میشود و اثر
تملیکی آن برای دولت میزبان باقی میماند و تا زمانی که نفت بهصورت کاالی تجاری درنیامده
قابلانتقال به پیمانکار نیست .در این قرارداد پیمانکار میتواند هزینههای خود را از محل فروش
سهم نفت متعلقه تأمین کند؛ بنابراین انتقال مالکیت نفت درون مخزن و استخراجشده منتفی
به نظر میرسد .درواقع در این الگوی قراردادی مالکیت منابع نفتی درون زمین به دولت میزبان
تعلق داشته و سرمایهگذار در بخشی از نفت تولیدی سر چاه بهعنوان حقالزحمه شریک خواهد
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شد .حق سرمایهگذار در این زمینه یک حق دینی بوده و حق مالکیت عینی بر نفت مخزن برای
دولت میزبان باقی خواهد ماند .در این زمینه بررسی آرای مختلف ،نگارندگان را به این نتیجه
همراه میسازد که مالکیت حتی پس از تولید نیز به پیمانکار خارجی منتقل نخواهد شد و این
انتقال در نقطه تحویل صورت میگیرد .لذا مالکیت بر منابع استخراجشده همچنان به دولت
میزبان تعلق داشته و سرمایهگذار در زمان تقسیم تولید در نقطه محاسبه ،مالک سهم خویش از
تولید خواهد شد .بر این اساس ،این نوع قرارداد در تعارض با قاعده نفی سبیل و ضرورت حفظ
مالکیت عمومی بر انفال قرار نمیگیرد.
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