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چکیده

زمینه و هدف :در راستای جاریسازی الزام قانونی ارزیابی قوانین مقررات به منظور بررسی کفایت آنها
از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد ،این پژوهش با پرداختن به اسناد قانونی ایران در حوزه نفتی به
این سؤال پاسخ داده که آیا قوانین و مقررات نفتی کفایت الزم برای پیشگیری از جرم و مقابله با فساد را
دارد یا خیر .ارزیابی قوانین و مقررات نفتی منجر به این نتیجه شده که قوانین و مقررات نفتی کفایت الزم
برای پیشگیری از جرم و مقابله با فساد را ندارد؛ زیرا قانونگذار از طرفی انعقاد قراردادهای نفتی و تعیین
شرایط اساسی قراردادها را همزمان به وزارت نفت ،واگذار نموده و از طرف دیگر ،الزامی برای تصویب
قراردادهای منعقده با شرکتهای داخلی و خارجی توسط قوه مقننه تعیین نکرده است.
روش :پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

نتایج و یافتهها :الزام به توسعه میادین نفتی از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت
با سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی در کنار امکان انعقاد قراردادهای انحصاری و بلندمدت
نفتی بدون لزوم اخذ تضمینات اجرایی ،همچنین عدم شفافیت در قراردادهای نفتی ،اهمیت بازنگری قوانین

و مقررات نفتی با رویکرد پیشگیری از جرم و مقابله با فساد بیشازپیش آشکار میسازد .ارزیابی قوانین و
مقررات نفتی ایران با رویکرد پیشگیری وضعی و به منظور بررسی کفایت آنها از لحاظ پیشگیری
از جرم و مبارزه با فساد در قراردادهای نفتی منتج به این نتیجه شد که این قوانین ،کفایت الزم
برای پیشگیری از جرائم نفتی را ندارد.
کلیدواژهها :بازنگری قوانین ،پیشگیری وضعی ،قراردادهای نفتی ،قوانین و مقررات نفتی ،مبارزه با فساد.
 استناددهی ( : APAاحمدی ،اعظم؛ مالمیر ،محمود . 1400( .ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و
مبارزه با فساد .فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.65-85 ، 61(16 ،
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مقدمه
آسیبشناسی قوانین و مقررات به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری وضعی ع وه بجر ایفجای نقجش
1

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

مستقیم در اص ح جامعجه ،مجیتوانجد بجهصجورت غیرمسجتقیم بجا ریج گجذاری مسجیر عملکجرد سجایر
دستگاههای اجرایی ،قضایی ،امنیتی و انتظامی در حذف علج و بسجترهای اجتمجاعی ارتکجام ججرم
نقش ایفا کند .بهعبارتدیگر ،قانونگذار میتواند با وضع قوانین کارآمد ع وه بر پیشگیری از جرم
با جرمانگاری از طریق ایجاد تکالیف قانونی بر سایر دستگاههای قضایی و اجرایی مسیر را بر وقجوع
جرم ببندند (حسینی. 91 :1397 ،
ع وه بر الزام عقلجی در اججرای دسجتاوردهای پیشجگیری وضجعی در حجوزه قجوانین و مقجررات،

کشور ایران با توجه به الحاک به کنوانسیون مریدا ،2از لحاظ قانونی نیز موظجف بجه ارزیجابی متنجاوم

اسناد قانونی ،از منظر تعیین کفایت آنها برای پیشگیری از جرم و مبارزه بجا فسجاد مجیباشجد؛ 3زیجرا
تدوینکنندگان پیمان مبارزه با فساد ،بهکارگیری تدابیر موقعیتمجدار شجام شجفافسجازی ،ایججاد
سازوکارهای منسجم نظارتکننده ،پیشبینی و راهاندازی فرآیند گزارشدهی در زمینه درآمجدها و
هزینهها ،اص ح مقررات و برطرف کردن خ ء های قانونی را بجه عنجوان شجیوههجای مناسجب بجرای
پیشگیری از فساد در شمار تکالیف دولتهای عضو گنجاندند (نیازپور. 69 :1392 ،
الزم به ذکر است ع وه بر کنوانسیون مریجدا از اقجدامات قانونگجذار در زمینجه مبجارزه بجا فسجاد،

تصویب قانون ارتقای س می اداری و مقابله با فساد است 4که میتوان گفت تحت تأثیر کنوانسجیون

مریدا به تصویب رسیده است 5.قانون مذکو ر ،ارزیجابی قجوانین کیفجری بجه منظجور بررسجی تناسجب

 .1پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روشهای پیشگیری اولیه به مجموعه تدابیری اط ک می شودکه کاهش و حذف موقعیتهجا
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و فرصتهای ارتکام جرم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است .این پیشگیری کنشجی و غیجر کیفجری بجوده و فرآینجد گجذار
اندیشه مجرمانه به عم را با مانع مواجه مینماید و از جذابیت رفتار مجرمانه میکاهد( .بابایی ،محمدعلی؛ نجیبیجان ،علجی:1390 ،
. 147
 .2کنوانسیون مریدا در تاریخ  9آبان  1382برابر  31اکتبر  2003به تصویب رسیده و متعاقباً کشجور ایجران بجر اسجان قجانون الحجاک
دولت جمهوری اس می ایران به کنوانسیون سازم ان ملج متحجد بجرای مبجارزه بجا فسجاد در تجاریخ 20مهجر  1387مصجوم مجلج
شورای اس می ،به آن ملحق شده است.
 .3بند  3ماده  5کنوانسیون مریدا :هر کشور عضو ت ش خواهد نمود تا به صورت متناوم اسجناد قجانونی مربجو و اقجدامات اداری
را از نظر تعیین کفایت آنها برای پیشگیری و مبارزه با فساد ارزیابی نماید .ماده  27کنوانسیون نیز م حظه شود.
 .4قانون ارتقای س مت نظام اداری و مبارزه بجا فسجاد در تجاریخ  17اردیبهشجت  1378بجه صجورت آزمایشجی بجه تصجویب مجلج
شورای اس می رسید و در تاریخ  7آبان 1390از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصالح نظام تشخیص داده شجد؛ بجه
دنبال پایان یافتن دوره آزمایشی با تمدید آن موافقت گردیده و «قانون دائمی نمودن قانون ارتقای س مت نظام اداری و مقابلجه بجا
فساد» در جلسه علنی  6بهمن 1398به مجل

تقدیم و در تاریخ  12شهریور 1399موافق با مصالح نظجام تشجخیص و در تجاریخ 18

بهمن 1399جهت اجرا اب غ شد.
 .5قانون ارتقای س مت نظام اداری بر اسان کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد و تحجت تجأثیر آن تجدوین و بجه تصجویب رسجیده
است (نظری نژاد ،محمد رضا؛ اسفندیاری فر ،خشایار. 212 :1395 ،
66

جرائم با مجازاتها را مدنظر قرار داده؛ 1و با استفاده از سامانهها و زیرساختهای الکترونیک سجعی
در جاریسازی رویکجرد ارتقجای شجفافیت دارد 2.همچنجین ،در راسجتای تحقجق اهجداف کنوانسجیون

به گواهی مطالعات انجامشده ،نظام حقوک ایران ،تعارض بنیادی با استانداردهای جهانی مبجارزه
با فساد ندارد ،اما تطبیق بیشتر حقوک داخلی بجا اهجداف کنوانسجیون در حجوزههجای گونجاگون بجرای
اجرای معیارهای پذیرفتهشده بینالمللی در قوانین داخلی الزامی است (ج لی ،قاسمی281 :1394 ،
و  . 285بنابراین ،خواستگاه این پژوهش بازنگری قوانین و مقررات نفتی با رویکرد ارزیجابی قجوانین
این حوزه از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه مؤثر با فساد است .بهعبارتدیگر ،این نوشتار درصجدد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

مبارزه با فساد ،الزام مینماید.

3

احصای جرائم و مجازاتهای نفتی 4و متعاقباً جرمانگاری جدید و ایجاد تورم کیفری در این حوزه
نبوده ،بلکه با ارزیابی مجموعه قوانین و مقررات نفتی با عینک ارتقای قوانین در راسجتای پیشجگیری
از جرم به دنبال تصویب قوانین کارآمد برای از میان بردن کاسجتیهجای قجانونی ،همچنجین شناسجایی
گلوگاههای فسادزا به منظور سلب امکان ارتکام هرگونه جرم و یا فساد میباشد.
با توجه به اهمیت صنعت نفت ،همچنین با لحاظ پراکندگی قجوانین و مقجررات نفتجی ،در اسجناد
قانونی ،ضمن ارزیابی یکپارچه قوانین از منظر امکان ارتکام جرم یجا فسجاد ،بجه ایجن پرسجش پاسجخ
داده شده که آیا قوانین نفتی ایران کفایت الزم ،برای پیشگیری از جرم و مبارزه با فسجاد را دارد یجا
ندارد؛ البته ،فرض بر این است که قوانین نفتجی بجا کفایجت الزم بجرای پیشجگیری از ججرم را نجدارد.

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

مریدا انجام تمهیدات الزم برای توسعه و تقویجت سجازمانهجای مجردمنهجاد را در زمینجه پیشجگیری و

نوآوری این تحقیق ،ارزیابی اسناد قانونی نفتی از منظر تعیین کفایت آنها برای پیشگیری از جرم و
مبججارزه بججا فسججاد مججیباشججد؛ عج وه بججر ارتقججای قججوانین از منظججر پیشججگیری وضججعی ضججمن شناسججایی

 .2ماده  8قانون پیشگفته.
 .3ماده  10قانون پیشگفته.

 .4جرائم موضوع حقوک کیفری نفت را بر اسان دو معیار میتوان تقسجیم نمجود-1 :موضجوع و ماهیجت ججرم (از منظجر صجنعتی و
فنی  ،جرائم از لحاظ ماهیت به دو دسته تقسیم میشوند؛ اول :مرتبط با نفت که شام هرگونجه فعج و تجرف فعلجی مجیشجود کجه
قوانین مربو به اجرای عملیات نفتی را نقض نماید و در معنای وسیع شام جرائم مدنی حوزه نفت مث سجلب مالکیجت بجر منجابع
نفتی و هرگونه تخلف آییننامهای و دستورالعملی است .دوم ،جرائم ضد نفت :این جرائم مربو به ضمانت اجراهای موججود در
قراردادهای نفتی بوده و موضوع آن صنعت نفت و قراردادهای نفتی است .ماهیت این جرائم فنی و مهندسی است و مجرتکبین آن
افراد متخصص در این زمینه میباشند .مهمترین مصادیق آن عبارت است از ججرم سووپ نفتوی تخلجف از مقجررات  HSEو
سابوتاژ (خرابکاری ؛ -2زمان وقوع جرم ،جرایم نفتی با لحاظ زمان وقوع به سجه دسجته تقسجیم مجیشجوند :اول ،ججرائم مجرتبط بجا
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 .1ماده  11قانون دائمی قانون ارتقای س مت نظام اداری و مبارزه با فساد.

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

ساختارهای قاب بهبود اقدام به ارائه پیشنهادات سازنده در خصجو

اصج ح قجوانین گردیجده ،امیجد

مرحله اکتشاف ،دوم ،جرائم مرتبط با مرحله تولید و سوم ،جرائم مرتبط با مرحله توزیع و فروش؛ (خلجی ،روح اله1394 ،
67

است این امر منجر به سیاستگذاری جامع در راستای پیشگیری از هرگونه جرم و فسجاد در قجوانین
و مقررات نفتی و نهایتاً ،حفظ منافع ملی در این صنعت شود.
ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

با ارزیابی قوانین و مقررات نفتی از منظجر پیشجگیری از ججرم و مقابلجه بجا فسجاد ،هفجت مجورد از
ساختارهای معیوم قانونی استخراج گردید؛ این موارد شام .1تک رکنجی بجودن فرآینجد تصجویب
قراردادهای نفتی.2 ،اختیارات نامحدود در انعقاد قراردادهای نفتی .3 ،قراردادهای نفتجی بلندمجدت،
.4اختیارات گسترده قائم به شخص.5 ،قراردادهای نفتی انحصاری.6 ،عدم اخذ تضجمینات مناسجب،
. 7محرمانگی در قراردادهای نفتی ،است .قجوانین دارای ایجن سجاختارها نجه تنهجا کفایجت الزم بجرای
پیشگیری از جرم را ندارد ،بلکه میتواند موجبات ارتکجام هجر گونجه ججرم یجا فسجاد را نیجز فجراهم
نمایند؛ بنابراین ،اص ح و بازنگری تمامی قوانین حوزه نفجت بجا هجدف حجذف و یجا اصج ح هفجت
محور پیشگفته ضروری است.
روش
با توجّه به ماهیّت موضوع ،پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اط عات،
به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اط عات به دست آمده ،به
صورت توصیفی -تحلیلی مورد تجزیه وتحلی قرار گرفته است.
یافته ها
.1تکرکنی بودن فرپیند تصویب قراردادهای نفتی
شاید مؤثرترین اقدام در راستای اص ح قوانین و مقررات نفتی به منظور ججاریسجازی پیشجگیری از
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جرم و مبارزه با فساد ،تعریف نقش مجل به عنوان یجک رکجن بجرای تصجویب قراردادهجای نفتجی
باشد؛ بدین صورت که الزماالجرا شدن قراردادهای نفتی پ از انجام مجذاکرات دولجت ،مشجرو
بججه تصججویب آن در مجلجج شججورا گججردد؛ زیججرا واگججذاری کامجج انعقججاد قراردادهججای نفتججی بججه
زیرمجموعهای از دولت بدون تعریف یک نهاد نظارتی خارج از قوه مجریه امکان ارتکام فساد را
فراهم میسازد .با توجه به اهمیت موضوع نخست به اختصار سابقه تقنین در این خصو
قوانین حاکم بیان میگردد.

و سجپ ،

کشورهای صاحب نفت با گذر زمان و عبور از قراردادهای امتیازی ،همچنین در راستای تحقجق
بخشیدن به اندیشه ملی کردن صنعت نفت ،مشروعیت انعقاد قراردادهای نفتی را منو بجه تصجویب
نمایندگان خود در قوه مقننه دانسجتند؛ در حقجوک ایجران نیجز ،گجام نخسجت بجه منظجور ایججاد حجق و
تکلیف قانونی نمایندگان مجل شورا برای نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتجی ،بجا مشجرو نمجودن

اعتبار مذاکرات و قراردادهای نفتی خارجی ،به اط ع مجل
بعدی و پ

شورای ملجی تحقجق یافجت 1.در گجام

از ملی شدن صنعت نفت ،نفوذ کلیه توافقات نفتی انجامشده توسط شرکت ملجی نفجت

گونه توافق در زمینه قراردادهای نفتی ،به تصجویب مجلج  ،متعاقجب تأییجد هیئجتوزیجران ،نظجارت
نمایندگان مردم بر این دست قراردادها را فراهم مینمود.
ساختار استوار قانونی سال  1336در خصو

دورکنی بجودن قراردادهجای نفتجی بجینالمللجی بجه

معنای الزماالجرا شدن مذاکرات نفتی به شر تصویب در مجل

شورا ،دیری نپایید و با عجدول از

آن طی قانون نفت مصوم  8مرداد  1353مجل شورای ملی ،با حجذف نقجش نظجارتی مجلج بجر
3
قراردادهای نفتی ،صرف تأیید هیئتوزیران برای تصویب قراردادهای پیمانکاری را کافی دانست؛

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

گردید .این تدبیر قانونی ،با منو نمودن الزماالجرا شدن هر

البته ،شاید بتوان تغییر رویکرد قانونگذار را با تغییر الگوی قراردادها از امتیازی به پیمانکاری توجیجه
نمود 4،زیرا در قراردادهای مجاز طبق قانون وقت ،اختیارات سرمایهگذار از مشجارکت ،مجدیریت و
یا حتی مالکیت بر منابع نفتی به صرف انجام خدمات پیمانکاری محدودیت شده بود.

متعاقب پیروزی انق م اس می ،در ادامه دیدگاه قانونگذار سال  1353با نادیده انگاشتن وظیفه
نظارتی مجل شورای اس می در زمینه قراردادهای نفتی ،بجه موججب قجانون اساسجی مقررگردیجد:
قراردادهای بینالمللی منعقده فیمابین مجل با دولتهجای خجارجی بجه تصجویب مجلج شجورای

اس می برسد؛ 5این در حالی است که از طرفی بیشتر شرکتهای مهم نفتی غیردولتیاند و از طرف
دیگر ،برای فرار از تشریفات قانونی اص پیشگفته ،در عم  ،شجرکتهجای نفتجی غیردولتجی بجرای

ملی  ،قانون نخستوزیر و وزیران میتوانند برای فروش نفت و طرزی کجه دولجت ایجران معجادن نفجت خجود را اسجتخراج و اداره
 2ماده  2قانون مربو به تفحص ،اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و ف ت قاره مصوم  7مرداد  1336مجل

شجورای

ملی :شرکت ملی نفت ایران میتواند  ...هر مذاکره و هرگونه توافقی را که مقتضی بداند بر اسان مقررات و مصرحات این قانون
و سایر شرایطی که مخالف با قوانین کشور نباشد ،به عم آورد و موافقتنامه مریوطه را تنظیم و امضا و به هیئجتوزیجران تقجدیم
نماید که در صورت تأیید برای تصویب به مجلسین تقدیم گردد .موافقتنامههایی که به این طرز امضجاء شجود ،پج

از تصجویب

مجلسین و از تاریخ تصویب مزبور قاب اجرا خواهند بود.
 3بند  2ماده  3قانون نفت  :1353قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئتوزیران بهموقع اجرا گذارده خواهد شد.
 4مطابق قانون نفت  ،1353الگوی پیمانکاری به عنوان تنها روش قراردادی مجاز بجرای عملیجات باالدسجتی معجین گردیجد و روش
عاملیت در تولید که در مشارکتهای الگوی کنسرسیوم متداول بود ،کنار گذاشته شد (امانی ،حمیدزاده. 166 :1394 ،
 5اص  77قانون اساسی جمهوری اس می ایران (مصوم  24آبان  1358مجل خبرگان قانون اساسی  :عهدنامهها ،مقاولهنامههجا،
قراردادها و موافقتهای بینالمللی باید به تصویب مجل
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میکند ،مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجل

شورای ملی را مستحضر نمایند.

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

 1ماده  2قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجیها (مصوم  11آذر  1323مجل

شجورای

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

ایران ،مشرو به تصویب در مجل

2

شورای اس می برسد.
69

انعقاد قراردادهای نفتی گزینش میشدند 1.در واقجع ،نگجارش قجانون بجدین نحجو ،بجا حجذف عملجی
نظججارت قججوه مقننججه ،بججر قراردادهججای نفتججی ،موجبججات قججانونی عملکججرد مسججتق دولججت ،در انعقججاد
ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

قراردادهای نفتی را فراهم کرد .بدیهی است این نحوه از قانوننویسی کجه تخصجیص اکثجر را سجبب
میشود ،بستر ارتکام جرم را فراهم مینمایجد و نیازمنجد اصج ح و بجازنگری از منظجر پیشجگیری از
جرم و مقابله با فساد میباشد.
قانون نفت  1366به عنوان اولین قانون نفت کشور ایران بعد از پیروزی انق م اس می ،در مقام

ابهامزدایی از اص  77قانون اساسی ،برخ ف رویه 2نقش نظارتی مجل

را محدود به قراردادهجای

منعقده با دولتها اع م و در خصو دیگر قراردادها که در عمج اکثریجت قراردادهجا را تشجکی
میدهند ،به وزارت نفت اختیار کام در انعقاد قراردادهای نفتی ،اعطا نمود 3.دیگر موضوع مبهم و
فسادآفرین این قانون ب تکلیف بودن آییننامه قراردادهای مهم نفتی تا سجی سجال پج

از تصجویب

این قانون بود؛ بنابراین ،طبق قانون نفت  1366در کنار آییننامه آن ،قراردادهجای نفتجی ،بجه محجض
انعقججاد حتججی بججدون اط ج ع هیئججتوزیججران الزماالجججرا هسججتند 4.همچنججین ،صججرفاً مججوارد معججین در
قراردادهای مهم نفتی (نه متن کام قرارداد  ،باید به تأیید شورای اقتصاد برسد.

5

 1اجمال مفهومی موافقتنامهها و قراردادهای بینالمللی در قانون اساسی ،موجب استفسار از شورای نگهبان در مقام مفسر قجانون
اساسی گردیده و این نهاد گرچه از معاهدات بینالمللی تعریفی جامع و مانع ارائه نداده ،اما شجمول اصج  77قجانون اساسجی را در
حالتی دانسته که موافقتنامه با هر عنوانی که داشته باشد ،میان دولت ایران با سایر دولتها یا سازمانی بینالمللی منعقد شده باشد
(خلف رضایی. 2 :1395 ،
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فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

2قراردادهای نفتی پ از انق م قب از قانون نفت  ،1366طبق قوانین قبلی تنظیم و چارچوم قرارداد باید بر پایه قانون پیشبینجی
می شد؛ برای نمونه ،ارسال رایگان نفت به سوریه در سالهای نخست جنگ ایران و عراک ،بر پایه قانون هر ساله پیشبینی میشجد
(عالی پور. 24 :1394 ،
 3ماده  5قانون نفت (مصوم  7مهر  1366مجل
عملیات نفتی با اشخا

شورای اس می  :انعقاد قراردادهای مهجم فیمجا بجین وزارت نفجت یجا واحجدهای

حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آیجیننامجهای خواهجد بجود کجه بجا پیشجنهاد

وزارت نفت به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید .قراردادهای منعقد فجیمجابین وزارت نفجت بجا دولجتهجا طبجق اصج  77قجانون
اساسی عم میشود.
4ماده  3آییننامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آن (مصجوم  29مهجر  : 1396وزارت نفجت مکلجف اسجت وزارت
امور خارجه را در زمان مقتضی در جریان انعقاد قراردادهای موضوع این تصویبنامه با طرفهای خارجی قرار دهد.
5ماده  2آییننامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی :در انعقاد قراردادهای موضوع ماده  1این تصویبنامه ،ضجمن رعایجت قجوانین و
مقررات حاکم بر معام ت شرکت ملی نفت ایران ،رعایت موارد زیر نیز الزامی اسجت :الجف -در قراردادهجای موضجوع بنجدهای
الف و م ماده  1این تصویبنامه ،موارد زیر باید به تصویب شورای اقتصاد برسد-1 :ارزش قرارداد -2حججم گجاز صجادراتی -3
قانون حاکم -4مدت قرارداد .م-در قراردادهای موضوع بند پ ماده  1ایجن تصجویبنامجه مجوارد زیجر بایجد بجه تصجویب شجورای
اقتصاد برسد-1 :توجیه فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی طرح -2برآورد مبلغ سجرمایهگجذاری ،زمجانبنجدی اججرا و بازپرداخجت -3
سقف تعهدات دولت -4دوره اجرای طرح و مدت قرارداد.
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در ادامه این فضای ایجاد شده ،قانونگذار قانون تنظیم بخشی از مقررات مجالی دولجت (مصجوم
 27بهمن  1380مجل

شورای اس می با تأکید بر حذف سازوکارهای نظارتی ،تصجویب شجورای
1

قانون اص ح قانون نفت (مصوم  1تیر  1390مجل
در خصو

شورای اس می  ،در مقام تعیجین تکلیجف،

نظارت بر قراردادهای نفتی این امر را وظیفه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی برشمرده

که با توجه به ساختار هیئت نظارت به عنوان زیرمجموعجهای از دولجت 3ایجن امجر بجه مفهجوم حجذف
هرگونه ساختار نظارتی مستق برای نظارت بر قراردادهای نفتی است .همچنجین ،قجانون مجذکور در
گامی بزرگ به عقجب ،شجأن نماینجدگان مجردم را از تصجویب قراردادهجای نفتجی بجه دریافجت یجک
گزارش محرمانه مشرو و پ

از تنفیذ قرارداد ،کاهش داده است.

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

کلی انعقاد قراردادهای نفتی را اعطا کرد.

2

4

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوم  19اردیبهشت  1391مجل شجورای اسج می
با گسترش اختیارات اعطایی به وزارت نفت در رابطه با سرمایهگذاری در عملیات باالدستی مندرج

در قوانین پراکنده قبلی 5،ع وه بر صدور مججوز فعالیجت در عملیجات باالدسجتی 6،نظجارت و پجایش

 1ماده  87قانون تنظیم بخشجی از مقجررات مجالی دولجت مصجوم  :1380/10/26شجرکتهجای دولتجی موضجوع مجاده  2ایجن قجانون

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

اقتصاد را محدود به توجیه فنی ،اقتصادی و مالی قراردادها اعج م نمجوده و بجه وزارت نفجت مججوز

مکلفاند تمام طرحها و پروژههای سرمایهگذار ی از منابع داخلی بیش از هشت میلیجارد ریجال خجود را ،بجرای یجک بجار بجه تأییجد
شورای اقتصاد برساند .این موضوع در قوانین دیگر مثج مجاده واحجده قجانون اججازه بجه شجرکت ملجی نفجت ایجران جهجت اججرای

2بند ( 1الف ماده  125قانون برنامه پنجم توسعه؛ این موضوع در آییننامجه تشجخیص قراردادهجای مهجم نفتجی و نحجوه انعقجاد آن
(مصوم  29مهر  1396نیز تکرار شده است.
حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اس می بر عهده هیئجت عجالی نظجارت بجر منجابع نفتجی
است.
این هیئت متشک از نه عضو و به صورت ترکیبی از نمایندگان قوای سهگانه تعریف شده؛ یک عضو از قوه قضجاییه ،دو عضجو از
قوه مقننه و مابقی اعضاء متعلق به قوه مجریه و دبیر آن نیز وزیر نفت است.
 4قانون اص ح قانون نفت ،بند  4ماده  ، 7از وظایف هیئت نظارت :ارائه گزارش ساالنه به مجل

شورای اس می؛ ماده  15همجان

قانون  :وزارت نفت متعهد است یک نسخه از قراردادهای نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال باشد را به صجورت محرمانجه
به مجل

شورای اس می تسلیم نماید.

 5قوانین برنامه چهارم،پنجم و ششم توسعه.
 6بند  5قسمت پ ماده  :3صدور مجوز فعالیت و پروانه بهجرهبجرداری بجرای اشجخا
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 3ماده  2قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوم  :1390کلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروتهای عمومی است .اعمجال حجق

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

طرحهای اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری از میدانهای نفت و گاز دریای خزر و ماده  125قانون برنامه پنجم توسعه ،همچنجین بنجد
قاف تبصره  2قانون بودجه سال  1393ک کشور نیز تکرار شده است.

حقجوقی واججد صج حیت بجرای اکتشجاف،

توسعه ،استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور.
71

مجوزها و پروانههای صادره در عملیات باالدستی و پجاییندسجتی نفجت را هجم ،از جملجه وظجایف و
اختیارات وزارت نفت در امور نظارتی دانسته است.

1

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

قانون اساسجنامه وزارت نفجت( ،مصجوم  23فجروردین  1395کمسجیون انجرژی مجلج

شجورای

اس می از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نیز فراتر رفته و با اعطای اختیارات ویژه به وزیجر
نفت ،صرف تأیید وزی ر نفت را برای تعیین کلیجات قراردادهجای مهجم نفتجی شجام قیمجت ،مجدت و
اعمال شرایط عمومی قرارداد کافی دانسته است .الزم به ذکر است ،در این حد نیز توقف نکجرده و
حتی عدم اع م نظر از طرف وزیر نفت ظرف مدت معین را نیز ،بجه منزلجه موافقجت دانسجته ،بنجا بجر
قانون ،الزماالجرا ش دن خود به خودی قراردادهای مهم نفتی را بجدون اعج م نظجر وزیجر نفجت نیجز،
2
تجویز کرده است.
تصویبنامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتجی مصجوم  ،1395/05/13شجاید در
مقام بیان نحوه اجرای تأیید قراردادهای نفتی توسجط وزیجر نفجت ،بجا تأکیجد بجر لجزوم تأییجد کلیجات
قراردادهای نفتی (شام قیمت ،مدت و اعمال شرایط عمومی توسجط وزیجر ،یجک سجری تکجالیف
قانونی برای وزارت نفجت تعیجین کجرده اسجت :اول اینکجه توجیجه فنجی ،اقتصجادی ،زیسجتمحیطجی،
زمانبندی اجرا و بازپرداخجت و سجقف تعهجد دولجت را بجه تصجویب شجورای اقتصجاد برسجاند؛ البتجه،
تصویب قراردادهای مهم نفتی در شورای اقتصاد ،درواقع به مفهوم کاهش سازوکار نظجارتی اسجت؛
زیرا شورای اقتصاد به عنوان زیرمجموعهای از سازمان برنامه و بودجه ،بخشی از دولجت بجه حسجام

میآید و اعضای شورای اقتصاد همان افجراد مججاز بجرای انعقجاد قراردادهجای نفتجی هسجتند 3و نهجاد
نظارتی مستق از متولی انعقاد قرارداد محسوم نمیشود .دومین تکلیف وزارت نفجت ارسجال یجک
نسخه از قرارداد ظرف ده روز از تاریخ نفوذ هر قرارداد بهصورت طبقهبنجدی بجرای رئجی مجلج
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فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

شورا است و تکلیف سوم ،ارائه گزارش جهت بررسی و ارزیابی بجه هیئجت عجالی نظجارت بجر منجابع
نفتی ظرف ده روز از تاریخ نفوذ هر قرارداد میباشد.
بدیهی است واگذاری نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی در کنار سپردن حجق اعمجال حاکمیجت
بر منابع نفتی بجه دولجت ،موجبجات عجدم اسجتق ل نجاظر از عامج در قرارهجای مهجم نفتجی را فجراهم
میسازد؛ بنابراین ،شاید بتوان مهمترین موضوع قاب بهبود قوانین نفتی ،از منظر پیشگیری وضجعی را
حذف گامبهگام نظارت نمایندگان مردم بر انعقاد قراردادهای نفتی (مقرر در قانون  1336دانسجت؛
 1بند  7قسمت م ماده  3قانون وظایف و اختیجارات وزارت نفجت :نظجارت و پجایش مجوزهجا و پروانجههجای صجادره در عملیجات
باالدستی و پاییندستی نفتی.
 .2تبصره ماده  39قانون اساسنامه وزارت نفت « :کلیات قراردادهای مهم نفتی شام قیمت ،مدت و اعمال شرایط عمومی بایجد بجه
تأیید وزیر نفت برسد .عدم اع م نظر از طرف وزیر نفت ظرف مدت بیست روز به منزله موافقت است».
 .3ماده  12قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت :وزیر نفت عضو شورای اقتصاد است.
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زیرا با اعطای اختیارات گسترده به وزارت نفت و حذف نقش نظارتی مجلج

شجورای اسج می در

انعقاد قراردادهای نفتی فی مجابین وزارت نفجت یجا واحجدهای عملیجاتی نفتجی بجا اشجخا

حقیقجی و

نفت در مرحله اکتشاف ،تولید ،توزیع و فروش نفت محتم است.
پیشنهاد میشود تصویب قراردادهای مهجم نفتجی ،دارای ویژگجیهجایی کجه آیجیننامجه تشجخیص
قراردادهای مهم نفتی ارائه داده (شام مدت زمان قرارداد ،ارزش مجالی ،حججم مبجادالت ،و غیجره
به مجل شورای اس می واگذار شود .همچنین ،بسته به نوع قرارداد( ،پیمانکجاری و یجا مشجارکتی
تصویب مجل و یا تأیید هیئتوزیران مقرر گردد .البته ،یکی از معیارهای اهمیت ،طجرف قجرارداد
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ضوابط ملی بودن مالکیت بر منابع نفتی محسوم میشود ،ارتکام هرگونه جرم یجا فسجاد مجرتبط بجا

است که در اص  77قانون اساسی لحجاظ گردیجده ،امجا نحجوه نگجارش ایجن اصج در کنجار نادیجده
انگاشتن دیگر معیارهای اهمیت قراردادها در عم موجب نسخ ضمنی این اص شده است.
.2اختیارات نامحدود در انعقاد قراردادهای نفتی
از دیگر عوام مؤثر در خصو رعایت الزام تقویت قوانین از منظر پیشگیری از ججرم و مبجارزه بجا
فساد در قوانین و مقررات نفتی ،تعیین دامنه گسترده و بدون هرگونجه محجدودیت قجانونی در انعقجاد
قراردادهای نفتی است؛ اهمیت این امر به ویژه در قوانین جدید التصوم با اعطای اختیجار در انعقجاد
قراردادهای جدید نفتی آشکار میگردد ؛ بجرای تبیجین درسجت موضجوع گریجزی از بررسجی قجوانین

ملی نفت ایران واگذار نمایند.

3

 1تبصره  2ماده  1قانون  :1336منظور از عام در این قانون هر شخصی است که در حدود مقجررات ایجن قجانون مججاز بجه اججرا و
اداره عملیات نفت باشد.
 2بند  2ماده  3قانون  : 1353شرکت ملی نفت ایران میتواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخجشهجای آزاد
نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند ،برمبنای پیمانکجاری و بجا رعایجت
مقررات و مصرحات این قانون ،تنظیم و امضا نماید.
 3بند  1ماده  3قانون  : 1353منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق حاکمیت ملت ایران نسجبت بجه منجابع نفتجی در
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پیمانکاری را تجویز کردند 2.به موجب این قوانین ،قراردادهای نفتی در قالب عاملیت مجاز بجوده و
پیمانکاران میبایست پ از اتمام عملیات اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری منابع نفتجی را بجه شجرکت

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

مرتبط نیست.
با هدف تحقق بخشیدن به ملی شدن صنعت نفت و به منظور اجرای حق حاکمیت ملی بر منجابع
نفتی ،قانون نفجت 1336همچنجین قجانون نفجت  ،1353ترتیبجات مشجارکتی را ممنجوع 1و قراردادهجای

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

حقوقی داخلی و خارجی یک ساختار قانونی فاسد تشکی میشود .در این سجازوکار کجه بجرخ ف

زمینه اکتشاف ،توسعه ،تولید ،بهرهبرداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و ف ت قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفجت ایجران
است که رأساً یا بوسیله نمایندگیها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.
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با همین رویکرد ،قانون اساسی جمهوری اس می ایران ،بر مالکیت مردم بر منابع نفتی تصریح و
معادن که شام مخازن نفت و گاز هم میشود را مانند دیگر انفال و ثروتهای عمجومی در اختیجار

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

حکومت اس می قرار داد تا بر طبق مصالح عامجه مجورد مجدیریت و اسجتفاده قجرار گیجرد 1.بنجابراین،
سرمایهگذاری مستلزم مالکیت سرمایهگذار بر منافع نفت و گاز ،مخالف این اص از قجانون اساسجی
اع م و اداره منابع نفتی اعم از صنایع باالدستی و پاییندستی جزء بخجش انحصجاری دولتجی قلمجداد
شد .بر همین اسان ،مشارکت ،تملک ،تصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعجاونی اعجم از
داخلی و خارجی در فعالیتهای نفتی ممنوع گردید (شیروی. 315 :1395 ،
اولین قانون نفت کشور ایران بعجد از پیجروزی انقج م اسج می (مصجوم  7مهجر  1366مجلج
شورای اس می در سایه اص  45قانون اساسی ،با تأکید بجر انفجال بجودن منجابع نفجت ،آن را ثجروت
عمومی متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اس می تعریف و به منظور جلجوگیری از هرگونجه
نفوذ خارجیها در صنعت نفت ،هر نوع عملیجات سجرمایهگجذاری خجارجی (اعجم از عملیجات نفتجی
باالدستی و پاییندستی و صجنایع مجرتبط را ممنجوع اعج م 2و انعقجاد قجرارداد مشجاوره ،پیمانکجاری،
طراحی ،تأمین کاال و ساخت و امثال آن را بهصورت پیمانکاری و با منابع مالی وزارت نفجت مججاز
دانست (شیروی. 305 :1395 ،
تغییر موضع قانونگذار در عبور از قراردادهای پیمانکاری به عنوان نوع مجاز قراردادهجای نفتجی،
طی دو مرحله انجام شد؛ در گام نخست ،سرمایهگذاری خارجی در بخش باالدسجتی صجنعت نفجت
تجویز و در گام دوم ،انعقاد قراردادهای مشارکتی مجاز گردید؛ البته ،سجرمایهگجذاری خجارجی در
عملیات باالدستی نفت شام اکتشاف ،استخراج و انتقال نفت خام و گاز طبیعی نیز ،طی دو مرحلجه
تحقق یافت؛ ابتدا ،قانون اجازه به شرکت ملی نفت ایران ،جهت اجرای طرحهای اکتشجاف ،توسجعه
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و بهرهبرداری از میدانهای نفت و گاز دریای خزر 3،در بخش محدودی از جغرافیای نفتی ایجران و

سپ  ،قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی 4برای ک جغرافیای ایران ،سرمایهگجذاری
همچنین ،ماده  19این قانون بیان میدارد  :نفت تولید شده از منابع نفتی ایجران در مالکیجت شجرکت ملجی نفجت ایجران خواهجد بجود.
شرکت مزبور نمیتواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است ،به غیر انتقال دهد.
 .1اص  45قانون اساسی :انفال و ثروتهای عمومی از قبی زمینهای موات یا رهجا شجده ،معجادن ...در اختیجار حکومجت اسج می
است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عم نماید.
 .2ماده  1و ماده  2قانون نفت .1366
 .3قانون اجازه به شرکت ملی نفت ایران ،جهت اجرای طرحهای اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری از میدانهای نفت و گاز دریجای
خزر( ،مصوم  4خرداد  1379مجل

شورای اس می  :به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشجود جهجت اججرای طجرحهجای

اکتشاف ،توسعه و بهرهبرداری از میدانهای نفت و گاز دریای خزر بجا انعقجاد قراردادهجای الزم بجا شجرکتهای داخلجی و خجارجی
اقدام نماید.
 .4بند «دال» ماده  2قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی (مصوم  19اسفند  1380مجمجع تشجخیص مصجلحت نظجام
تعیین رشتههای ممکن برای سرمایهگذاری خارجی را موکول به آییننامهای که به تصویب هیئتوزیران میرسجد ،مجینمایجد .در
74

خججارجی در بخججش باالدسججتی را مجججاز دانسججت .متعاقبججاً ،قججوانین برنامججههججای چهججارم (مصججوم
 ، 1383/06/11پججنجم (مصججوم  1389/10/15و ششججم توسججعه اقتصججادی ،اجتمججاعی و فرهنگججی

قراردادهای پیمانکاری نمودند .بنابراین ،با این تغییجر موضجع گجامبجهگجام قانونگجذار انعقجاد قجرارداد
مشارکتی در عملیات باالدستی نفت را مجاز دانست.
برخی از حقوقدانان ،به دلی عام بودن کلمه مشارکت ،آن را معرف قالب خاصجی از مشجارکت
در تولید دانسته و فقط مشارکتی که ،مالکیت منابع نفتی را حفظ کرده و هجیچ گونجه حجق مجالکیتی
برای پیمانکار ایجاد نکند را میپذیرند (گودرزی و باقری . 161-162 :1394،با ایجن اسجتدالل کجه
عمومات قانون تشجویق نمجیتوانجد قجوانین خجا

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

خارجی در بخش باالدستی صجنعت نفجت اسجتفاده از انجواع جدیجد قراردادهجای نفتجی را ججایگزین

نجاظر بجه ممنوعیجت سجرمایهگجذاری در عملیجات

باالدستی کجه مسجتظهر بجه قجانون اساسجی و سیاسجتهجای کلجی اصج  44اسجت را تخصجیص بزنجد.
(شیروی 318 :1395 ،؛ اما دیگر حقوقدانان بر این باوراند که قانونگذار در قانون اساسنامه وزارت
نفججت ،بججا عنایججت بججه واقعیججتهججای اقتصججادی کنججونی داخلججی و بججینالمللججی صججنعت نفججت ،در پججی
انعطافپذیری بیشتر در طراحی قرارداد باالدستی جدید بوده و به همین منظور ،بر مواردی همچجون
حضور پیمانکار در مرحله تولیجد از میجدان هیجدرکربوری و امکجان همکجاری مشجارکتی 1بجا طجرف
خججارجی تصججریح کججرده اسججت (ابراهیمججی و شججیرجیان . 3 :1393 ،الزم بججه ذکججر اسججت برخججی
صاحبنظران ،با استناد به قوانین جدید نفتی ،حتی انعقاد مجدد امتیازنامهها را هجم مججاز دانسجتهانجد
(عامری فیص و شیرمردی دزکی. 1393 ،
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوم  19اردیبهشت  1391مجل

شجورای اسج می

آییننامه پیشگفته رشتهها تعیین نمیشود ،اما در پیوست آییننامه مصوم  ،1381/06/24بخشها و رشتههای قاب سرمایهگجذاری
خارجی شمارش و به نفت خام و گاز طبیعی برای اکتشاف ،استخراج و انتقال ،به عنوان زیربخش معدن ،تصریح شده است.
 .1بند  9ماده  9قانون اساسنامه وزارت نفت :تصویب سیاستهای سرمایهگذاری و مشارکت با رعایت سیاستهجای کلجی نظجام و
قوانین و مقررات مرتبط.

 .2قوانین برنامه چهارم ،پنجم و ششم توسعه.
حقجوقی واججد صج حیت بجرای اکتشجاف،
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در قوانین پراکنده قبلی 2،صدور مججوز فعالیجت در عملیجات باالدسجتی 3،را از وظجایف و اختیجارات
وزارت نفت دانست؛ 4همچنین ،به وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی از طریق طراحی الگوهجای
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با گسترش اختیارات اعطایی به وزارت نفت در رابطه با سرمایهگذاری در عملیات باالدستی مندرج

 .3بند  5قسمت پ ماده  :3صدور مجوز فعالیت و پروانه بهرهبجرداری بجرای اشجخا
توسعه ،استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور.

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

جمهوری اس می ایران (مصوم  1395/12/14با حذف تدریجی ،محدودیتهای سرمایهگجذاری

 .4بند  7قسمت م ماده  3قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.
75

جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی مججوز داد 1.در
واقع ،وزارت نفت اختیار یافت که برای جذم و هدایت منابع مالی به سمت توسعه میجادین نفجت و
ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

گاز ،روشهای قراردادی جدید طراحی و با بخش خصوصی اعجم از داخلجی و خجارجی مشجارکت
کند.

2

با تصریح قانونگذار در قانون نفت  ،1391بر امکان مشجارکت در قراردادهجای نفتجی باالدسجتی،
میتوان بیان داشت این قانون برخ ف قجانون اساسجی و قجانون نفجت  1366و حتجی روح حجاکم بجر
قانون ملی شدن صنعت نفت به نظر میرسد؛ زیرا قوانین پیشگفتجه ترتیبجات مشجارکتی را ممنجوع و
فقط قراردادهای پیمانکاری را مججاز مجیدانسجت ،امجا قجانون جدیجد بجرخ ف رویجه ،بجهکجارگیری
سرمایههای خارجی و انعقاد گونههای جدید قرارداد نفتی از جمله مشارکت ،را بجه عنجوان تکلیجف
قانونی وزارت نفت اع م کرده است.
صرفنظر از مغایرت مشارکت در قراردادهای نفتی بینالمللی با قجوانین باالدسجتی ،تغییجر رویجه
قانونی در رابطه با سرمایهگذاری خارجی در عملیات باالدسجتی نفتجی ،بجهخجودیخجود مغجایرتی بجا
کفایت قوانین برای پیشگیری از جرم تدارد؛ اما بجا توججه بجه اینکجه مشجارکت و مجدیریت عملیجات
باالدستی ،مالکیت را هم به دنبال دارد ،بدیهی است عدم پیشبینی یک سجازمان نظجارتی مسجتق از
قوه مجریه در حین تجویز سرمایهگذاری خارجی در عملیات باالدستی نفتی میتواند موجبات نفوذ
بر منابع نفتی ایران را فراهم سازد.
قوانین نفت  1353و  1366بجا لحجاظ ممنوعیجت هرگونجه عملیجات نفتجی مشجارکتی باالدسجتی و
تجویز صرف فعالیت پیمانکاری نقش نظارتی مجل را ملغی نمود ،اما اکنون که قجانون وظجایف و
اختیارات وزارت نفت با تکلیف به انعقاد گونههای جدید قراردادی حجاکم اسجت ،نظجارت مجلج
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فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

شورای اس می بر قراردادهای نفتی ضروری به نظر میرسد .بهعبارتدیگر ،اگجر نماینجدگان مجردم
در مجل

شورای اس می ،دیدگاه بر لزوم ورود سرمایهگذار خجارجی در عملیجاتهجای باالدسجتی

 .1بند  3قسمت ت ماده  3قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت :جذم و هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به منظور توسجعه
میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترف از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سجرمایهگجذاران
و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده.
 .2واژه مشارکت کلمها ی عام است و برای تفسیر آن باید توجه داشت انواع قراردادهای بینالمللی در زبان فارسی به قراردادهای
مشارکتی ترجمه شده است .بنابراین ،واژه کلی «مشارکت» مندرج در این بند نمیتواند الزاماً معرف قجرارداد مشجارکت در تولیجد
باشد .البته ،انتقال مالکیت محصول به پیمانکار در نقطه تحوی از اصول ذاتی قرارداد مشارکت در تولید است .همچنجین ،قجرارداد
مشارکت در تولید ،حق مالکیت بر نفت و گاز موجود در چاه را به طرف قجرارداد مجیدهجد .در واقجع ،در ایجن قجرارداد بجا تعیجین
درصد مشخصی از تولید ،به عنوان سهم طرف مقاب  ،از همان ابتدای قرارداد حق مالکیت بر نفت و گاز موججود در چجاه ،ایججاد
می شود .و این حق مالکیت بر محصول مجوز رزرو میدان در بورن بینالمللجی نفجت مجیگجردد ،در حالیکجه در قراردادهجای بیجع
متقاب صرف تعهد به فروش وجود دارد و نه اعطای حق مالکیت به پیمانکار (گودرزی و باقری. 162-161 :1394،
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صنعت نفت دارنجد ،پیشجنهاد مجیشجود بجرای پیشجگیری از ججرائم احتمجالی ،اوالً حجدود اختیجارات
مذاکرهکنندگان در انعقاد قراردادهای نفتی مشخص باشد؛ ثانیجاً ،روش الزماالججرا شجدن قجرارداد،

یکسان برای همه انواع قراردادها ،از عاملیت تا مشارکت ،مورد پذیرش نیست؛ شجاید عجدم نظجارت
مجل

بر قراردادهای عاملیت توجیهپذیر باشد ،اما قطع به یقین ،اعطای اختیار تجام بجه وزارت نفجت
ساختاری جرمزا و فسجاد آفجرین بجوده کجه

برای انعقاد قراردادهای جدید نفتی بدون نظارت مجل

امکان ارتکام هرگونه جرم یا فساد مرتبط با نفت در مرحله اکتشاف ،تولید ،توزیع و فجروش نفجت
را فراهم میسازد .و به وضوح ،نیازمند اص ح و بازنگری میباشد.

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

روشن است عدم ارتبا معنادار بین نظارت و نوع قراردادهای نفتی و برقراری سازوکار قجانونی

.3قراردادهای نفتی بلندمدت
یکی از عوام در ظاهر کماهمیت ،اما بسیار کاربردی به منظور رعایت الزامات پیشجگیری از ججرم
1

و مبارزه با فساد در قوانین و مقررات نفتی ،انعقاد قراردادهای نفتی بلندمدت است .برای تبیین نقجا
آسیبزا که امکان ارتکام جرم و یا فساد را فراهم میکند ،به بررسی قوانین و مقجررات حجاکم بجه
همراه سابقه تقنین در این خصو

پرداخته میشود.

مهمترین شاخصه قراردادهای امتیازی ،مدت طوالنی قرارداد بجود (فیصج عجامری و شجیرمردی
دزکججی . 65 :1393 ،ایججن رویججه در سججایه عججدم تعیججین تکلیججف قججانون در خصججو

مججدت مجججاز

ایجاد چارچوم قانونی در رابطه با مدت مجاز در قراردادهای نفتی در قوانین و مقجرارت بعجدی
مورد غفلت قرار گرفت و هیچ گونه معیار و ضابطهای در این خصو تعیین نشد؛ این امر در عم
سبب اختیار گسترده منعقدکنندگان قراردادهای نفتی در خصو تعیین مدت قجرارداد گردیجد؛ تجا
 .1در توافقنامه انتقال که بین دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلی

منعقجد شجد ،مقجرر گردیجد کجه دو نفجر از طجرف دولجت

بریتانیا در هیئتمدیره شرکت حضور داشته و در کلیه تصمیمات که به منافع ملی بریتانیا مربو است ،حق وتو داشته باشجند .روز
بعد ،شرکت نفت ایران و انگلی

متعهد شد که به مدت سی سال نفت را با قیمت ثابت به نیروی دریایی بریتانیا بفروشد؛ یکجی از

ایرادات وارد به قرارداد کرسنت نیز همین ثبات قیمت در عین مدت طوالنی قرارداد اسجت کجه در سجال  1381بجین شجرکت ملجی
نفت با شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم منعقد شده است.
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اما با توجه به طول مدت امتیازنامهها در آن زمجان 2،بجازه زمجانی پجیشگفتجه ،در واقجع نجوعی ایججاد
محدودیت در مدت مجاز قرارداد به شمار میآمد.

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

قراردادهای نفتی ادامه داشت تجا اینکجه قجانون نفجت  1336معجروف بجه قجانون تفحجص ،اکتشجاف و
استخراج نفت در سراسر کشور و ف ت قاره ،مدت اصلی قراردادهجای نفتجی را بیسجت و پجنج سجال
اع م نمود .اگرچه این بازه زمانی طوالنی بوده و ممکن است معادل عمر مفید یجک مخجزن باشجد،

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

متناسب با میزان اهمیت آن تعریف شود.

 .2اکثر امتیازنامهها برای مدتهای طوالنی بیش از  50سال منعقد میشدند (شیروی. 199 :1395 ،
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اینکه دولجت بجه منظجور پرکجردن ایجن خج قجانونی بجه موججب تصجویبنامجه هیئجتوزیجران مجور
 1395/05/13مدت مجاز قراردادهای نفتی را  20سال در نظر گرفت .الزم به ذکر است بجه موججب
ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

این تصویبنامه قراردادهای غیر پیوسته قاب تمدیجد پجنج سجاله هسجتند و بجرای قراردادهجای پیوسجته
باالدستی نفت و گاز هیچ محدودیتی لحاظ نشده است 1.در همین راستا و با در نظر گجرفتن اهمیجت
طول مدت قرارداد ،دیگر قوانین و مقررات جدیدالتصویب نیز قراردادهای نفتی بیش از پجنج سجال،
را به عنوان م ف داری اهمیت لحاظ نموده و بر ضرورت تأیید و تصویب مجدت قجرارداد تصجریح

نمودند.2

طول مدت قرارداد معیار قاب م حظهای اسجت ،زیجرا در قراردادهجای بلندمجدت ،احتمجال تغییجر
قوانین و مقررات و در نتیجه بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد از یک طرف ،و از طرف دیگجر
در نظر گرفتن مقتضیات زمان ،در تعدی مبلغ قرارداد دارای اهمیت است؛ جالبتوجه اینکه ،الجزام
بهروزآوری قراردادهای نفتی در صورت تمدید بیش از پنج سال فقط در قجانون نفجت  1336مجورد
3
توجه قرار گرفته است.
عدم توجه بجه مجدت قجرارداد ،در قراردادهجای نفتجی ،سجاختار معیجوبی را تشجکی مجیدهجد کجه
میتواند بهصورت رانتی جرمزا و فساد آفرین عم نماید و موجبات ارتکام هرگونه جرم یا فسجاد
مرتبط با نفت و ضد نفت را در مرحله اکتشاف ،تولید ،توزیع و فروش نفت فراهم سجازد .بنجابراین،
به منظور ارتقای کفایجت قجوانین نفتجی از لحجاظ پیشجگیری از ججرم و مقابلجه بجا فسجاد بجه اصج ح و
بازنگری با در نظر گرفتن اهمیت طول مدت قرارداد نیازمند هستند .بدیهی است حتی قراردادی که
در راستای تأمین منافع ملی ،اما بلندمدت منعقد شده باشد ،در صجورت وججود شجر بجهروزرسجانی
قیمت ،همچنین لحاظ اوضاع و احوال میتواند حفظ منافع ملی در بلندمدت را تضمین نماید.
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 .1ماده  7تصویبنامه هیئتوزیران با عنجوان «شجرایط عمجومی ،سجاختار و الگجوی قراردادهجای باالدسجتی نفجت و گجاز» ،مصجوم
 1395/05/13دوره مجاز قراردادهای نفتی را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرحها و حداکثر به مدت  20سال از تاریخ شروع
عملیات توسعه در نظر گرفت که این زمان ،در صورت اجرای طرحهای افزایش تولید ،متناسب بجا نیازهجای عملیجاتی و اقتصجادی
هر طرح تا مدت پنج سال قاب تمدید است و در مورد طرحهای پیوسته حسب مورد به دوره قرارداد اضافه میشود.
 .2بند اول تصویبنامه در خصو

نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مصجوم  :1395/05/13کلیجات قراردادهجای

نفتی شام قیمت ،مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تأیید وزیر نفت برسد؛ بند الف مجاده  1آیجیننامجه تشجخیص قراردادهجای
مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها مصوم  1396/7/29هیئتوزیران ،قراردادهای صادرات گاز بیش از پنج سال به عنجوان اولجین بنجد از
قراردادهای مهم نفتی احصا شده است.
 .3بند دال ماده  7قانون  : 1336مدت اصلی قرارداد در مورد هر ناحیه حداکثر  25سال از تاریخ شروع بهرهبرداری تججاری در آن
ناحیه خواهد بود ،ولی ممکن است مدت قرارداد به درخواست هریک از طرفهای شرکت ملی نفجت ایجران حجداکثر بجرای سجه
دوره پنج ساله تمدید شود در دوره پنج ساله اول بر طبق شرایط مدت اصلی ولی در دو دوره بعد شجرایط و مزایجا و اوضجاع روز ،
در نظر گرفته میشود.
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پیشججنهاد مججیشججود قانونگججذار در رابطججه بججا سججقف زمججانی مجججاز قراردادهججا ،لججزوم بججروزآوری
قراردادهای بلندمدت ،همچنین تعیین تکلیف برای الزماالجرا شجدن قراردادهجای نفتجی متناسجب بجا

جرم و مبارزه با فساد ،اعطای اختیارات قجانونی بجه شجخص وزیجر نفجت اسجت کجه گسجتره تصجویب
بیسابقه آن در قوانین جدید ،قاب تأم به نظر میرسد.
طبق قوانین حاکم ،اختیارات ویژه از جمله تأیید کلیجات قراردادهجای مهجم نفتجی شجام قیمجت،

مدت و اعمال شرایط عمومی قرارداد به وزیر نفت اعطا شده است 1.شایسته بود بجه منظجور رعایجت
دیدگاه تفکیک قوا و تقسیم قدرت ،همچنین رعایجت مفجاد قجانون ملجی شجدن صجنعت نفجت ،تأییجد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

.4اختیارات گسترده قائم به شخص
از دیگر عوام عدم انطباک قوانین و مقررات نفتی با الزام بازنگری قجوانین بجا رویکجرد پیشجگیری از

انعقاد قراردادهای نفتی به وزارت نفت و نه شخص وزیر ،همچنین تصویب آن بجه مجلج شجورای
اس می واگذار می شد؛ ع وه بر این ،اعطای گسترده وظایف به یجک شجخص ،بجه نجوعی تکلیجف
ماالیطاک به نظر میرسد ،قانونگذار ،عدم اع م نظر از طرف وزیر نفجت در بجازه معجین را بجه منزلجه
2

موافقت دانسته است.
از دیگر اختیاراتی که قانونگذار قانون اساسنامه به وزیر نفجت اعطجا نمجوده ،امکجان عضجویت در
هیئتمدیره یا مدیرعاملی شرکت یا شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت است؛ این در حالی اسجت

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

زمان قرارداد ،چارچوبی منطقی تعیین نماید.

که دیگر اعضای مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران از این امر نهی شدهاند 3.الزم به ذکر اسجت،
نه تنها هیچ دلی مشخصی برای استثنا دانستن وزیر نفت از این حکم بیان نشده ،بلکه بجر فجرض کجه

اص ح قانون نفت است؛ تجمیع و انحصار اختیار انعقاد و نظارت بر نحجوه انعقجاد قراردادهجای مهجم
نفتی ذاتاً فساد آفرین بوده و به نظر قاب توجیه نمیباشد.
 .1تبصججره مججاده  39قججانون اساسججنامه وزارت نفججت؛ تصججویبنامججه نحججوه نظججارت بججر انعقججاد و اجججرای قراردادهججای نفتججی مصججوم
.1395/05/13
 .2تبصره ماده  39قانون اساسنامه وزارت نفت.
 .3تبصره ماده  8همان قانون :هیچ یک از اعضای مجمع عمومی شرکت نمیتوانند به عنوان عضو اصلی یا علیالبدل هیئتمجدیره
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شاید ،برجستهترین موضوع قاب بهبود در مجموعه قوانین نفتی که میتواند بستر ارتکام ججرائم
نفت و ضد نفت را در مرحله اکتشاف ،تولید ،توزیع و فروش نفت فراهم سجازد ،اعطجای اختیجارات
قانونی گسترده به یک نفر در زمینه تعیین شرایط ،انعقاد و تأیید قراردادهای نفتی مجذکور در قجانون

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

ممنوعیت برای اعضای دیگر هیئتمدیره به منظور پیشگیری از احتمال وقوع ججرم باشجد ،ایجن امجر
برای وزیر نفت با اختیارات گسترده قانونی به طریق اولی محتم است.

یا مدیرعام شرکت یا شرکتهای فرعی تابعه منصوم شوند .وزیر نفت ،از حکم این تبصره مستثنی است.
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الزم به ذکر است ،رعایت اخ ک معنوی و اجتماعی از منظر پیشگیری اجتماعی با همجه اهمیتجی
که دارد ،برای پیشگیری از همه جرائم کافی نیست .اگر این گونجه بجود ،اشخاصجی کجه اخج کمنجد
ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

هستند ،نباید هیچگاه مرتکب جرم شوند ،در حالی که همواره چنین نیست( .شم

ناتری و توسجلی

زاده . 200 :1390 ،بنابراین ،با توجه به عجدم کفایجت پیشجگیری اجتمجاعی و اقبجال ججرمشناسجان بجه
پیشگیری وضعی ،پیشنهاد میشود قانونگذار نیز بجا همجین رویکجرد ،از تفجویض کلیجه اختیجارات در
انعقاد قراردادهای نفتی را به یک نفر عدول نموده و با تقسیم قدرت بجین قجوه مجریجه و قجوه مقننجه،
تأمین منافع ملی در زمینه منابع نفتی را تضمین نماید.
 .5قراردادهای نفتی انحصاری
دیگر خ ء قانونی در قوانین و مقررات نفتی ،که شایسته اسجت بجه منظجور رعایجت الجزام قجانونی در
خصو ارتقای قوانین با دیدگاه پیشگیری از جرم و مبارزه بجا فسجاد ،تعیجین تکلیجف گجردد ،عجدم
تفکیک شرایط انعقاد قراردادهای نفتی انحصاری از دیگر قراردادها است؛ این امر در حجال حاضجر
که امکجان انعقجاد قجرارداد مشجارکت در عملیجات باالدسجتی نفتجی وججود دارد ،از اهمیجت ویجژهای
برخوردار است؛ زیرا امکان انعقاد قرارداد مشارکتی انحصاری فراهم میباشد کجه مجیتوانجد فضجای
الزم برای ارتکام جرم و فساد را فراهم سازد .جالبتوجه اینکه ،قجانون اساسجی مشجروطه مصجوم
 1285/10/8نفوذ قراردادهای انحصاری را مشرو به تصویب مجل
قوانین حاکم هیچ چارچوبی در این خصو

شورای ملی میدانسجت؛ 1امجا

تعیین نکرده است.
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.6عدم اخذ تضمینات مناسب
تقنین در خصو اخذ تضمین مناسب برای قراردادهای نفتی نیز ،موضوعی است که مجیتوانجد بجه
عنوان یک فرصت بهبود برای جاریسازی رویکرد پیشگیری وضعی از جرم در قوانین نفتی ،مجورد
توجه قرار گیرد؛ علی رغم صراحت مجاده  15قجانون نفجت  ،1336کجه شجرکت ملجی نفجت ایجران را
مکلف به اخذ ضمانت کافی از طرف قرارداد به منظور اجرای تعهجدات مجینمجود ،مجاده  11قجانون
وظجایف و اختیجارات وزارت نفججت ،بجدون هجیچ دلیلججی واگجذاری و اججرای طججرحهجای مربجو بججه
اکتشاف ،توسعه ،تولید ،تعمیر و نگهداشت میادین مشترف نفجت و گجاز را بجا تأییجد وزیجر نفجت از
مشمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی نمود.
بدیهی است اگر اجرای ضوابط قانون مناقصات برای قراردادهجای نفتجی بجا طجرف داخلجی و در
حیطه موضوعات پاییندستی نفت ،برای پیشگیری از جرم و فساد ضروری باشد ،اخذ تضجمینات بجا
 .1اص بیست و چهارم قانون اساسی مشروطه مصوم  1285/10/8لحاظ شده بود ،بستن عهدنامهها و اعطای امتیجازات انحصجاری
را اعم از اینکه طرف داخلی باشد یا خارجی ،منو به تصویب مجل
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شورای ملی میدانست.

اشخا

خارجی در حیطه قراردادهای باالدستی نفتی آن هجم در میجادین مشجترف بجه طریجق اولجی

ضرورت دارد .پیشنهاد میشود به منظور پیشگیری از ارتکام ججرائم نفجت و ضجد نفجت در مرحلجه

.7محرمانگی در قراردادهای نفتی
این موضوع که پیشگیری و مبجارزه بجا فسجاد در گجام اول مسجتلزم رعایجت شجفافیت در حجوزههجای
مختلف میباشد ،قاب انکار نیست .با این وجود ،تعریف یک حیطه محرمانگی وسجیع ،در قجوانین و
مقررات نفتی موضوع سؤالبرانگیجزی اسجت؛ زیجرا قجوانین حجاکم بجا ایججاد مجانع در مقابج اججرای
شفافیت ،امکان اجرای قوانین مصوم در راستای پیشگیری از ججرم و مبجارزه بجا فسجاد را در قلمجرو
قوانین و مقررات نفتی سلب و بستر ارتکام فساد را فراهم نموده است.
علی رغم تصویب قوانین مختلف به منظور انتشار و دسترسی آزاد به اط عات 1،محرمانجه تلقجی

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

مورد بازنگری و اص ح قرار گیرد.

کردن قراردادهای نفتی سبب استثنا شدن این قراردادها از دیگر قراردادهای دولتی را فراهم سجاخته
است .اهمیت این موضوع با بررسی قوانین و مقررات جدیدالتصوم مثج قجانون انتشجار و دسترسجی

آزاد به اط عات( 2مصوم  4بهمن  1388قانون ارتقای س مت نظام اداری و مقابله با فساد 3منشور

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

اکتشاف ،تولید ،توزیع و فروش نفت ،قوانین در رابطجه بجا اخجذ تضجمین در قراردادهجای مهجم نفتجی

 .1قوانین مصوم در راستای شفافیت :ماده  44قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی؛ بنجد الجف مجاده  23قجانون

اط عات مورد نیاز دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی؛ قوانین مربو به بازار سرمایه از جمله قانون تأسی

سجازمان بجورن

و اوراک بهادار در جهت ممنوعیت استفاده از اط عات قب از انتشار عمجومی آن و ممنوعیجت معجام ت کجارگزاران و کارمنجدان
کسبوکار.
 .2ماده  2قانون انتشار و دسترسی آزاد به اط عات :هر شخص ایرانی حق دسترسی به اط عات عمومی را دارد ،مگر آنکجه قجانون
منع کرده باشد؛ ماده  : 10هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اط عات دارای طبقهبنجدی مجیباشجد ،در راسجتای
نفع عمومی و حقوک شهروندی  ...اط عات عمومی خود را منتشر سازند؛ ماده  ... :13دسترسی به اط عات طبقجهبنجدیشجده تجابع
قوانین و مقررات خا

خود خواهد بود.

 .3بند م ماده  3قانون ارتقای س مت نظام اداری و مقابله با فساد :متن قراردادهای مربو بجه معجام ت متوسجط و بجاالتر موضجوع
برگزاری قانون مناقصات که به روش مناقصه ،مزایده ،ترف تشریفات و غیره ...منعقد میشود و همچنجین ،اسجناد و ضجمایم آن و
هرگونه الحاک ،اص ح ،فسخ ،ابطال و خاتمه قرارداد بیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختهجای مربجو بجه ایجن قراردادهجا
باید در پایگاه اط عات قراردادها وارد شوند .تبصره  :1قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که بجه موججب
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برگزاری مناقصات مصوم 1383؛ الیحه تشدید مجازات سوءاستفادهکنندگان از اط عات منتشجر نشجده و نیجز افشجای غیرقجانونی
اط عات اشخا در دستگاههای مختلف؛ الیحه حمایت از مخبران و شهود؛ الیحه نحوه پاسخگویی بجه مجردم و تجأمین و تولیجد

قوانین ،افشای اط عات آنها ممنوع است و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است.
81

حقوک شهروندی( 1اب غیه  29آذر  ، 1395به خوبی آشکار مجیشجود؛ زیجرا علجی رغجم اینکجه ایجن
قوانین در راستای مبارزه با فساد به تصویب رسیده تا حق غیرقاب سجلب مجردم و در مقابج  ،تکلیجف
ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

دولت در عملکرد شفاف را محقق سازد و با رویکرد پیشگیری وضعی بجه مقابلجه بجا فسجاد بپجردازد؛
لیکن تمامی قراردادهای نفتی بدون تعیین حد و مجرزی محرمجانگی بجهصجورت کامج اسجتتار شجده
است.

2

این در حالی است کجه کنوانسجیون مریجدا عج وه بجر الجزام بجه ارزیجابی کفایجت قجوانین از منظجر
پیشگیری از جرم در خصو

ارتقای شفافیت نیز تصریح دارد 3.مضافاً ،اینکه قانون ارتقای س مت

نظام اداری و مبارزه با فساد ،همچنین سند تحول قضایی بجا رویکجرد پیشجگیری از وقجوع ججرائم بجه
گسترش شفافیت توجه ویژه دارد؛ شایسته است قانونگجذار در راسجتای رعایجت اصج برابجری همجه
اشخا

در برابر قانون و نیز اجرایی کردن بند  7از فرمان  8مادهای مقام رهبری که هر نوع تبعجیض
4

در امر مبارزه با فساد را منع مینماید( ،ابراهیمی و صفایی آتشگاه 19 :1394عدم شمول قوانین در
راستای مبارزه با فساد را نسبت به قراردادهای نفتی مورد اص ح و بازنگری قرار دهد.
بحث و نتیجهگیری
ارزیابی قوانین و مقررات نفتی ایران با رویکرد پیشگیری وضعی و به منظور بررسی کفایت آنها از
لحاظ پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد در قراردادهای نفتی منتج به این نتیجه شد که ایجن قجوانین،
کفایت الزم برای پیشگیری از جرائم نفتجی را نجدارد؛ بجا توججه بجه اسجتخراج سجاختارهای ججرمزا و
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فسادآفرین از مجموعه قوانین نفتی ،مهمترین اقدامات اص حی قانونی میتواند شجام مجوارد ذیج
باشد.1 :ایجاد الزام بر دو رکنی بودن فرآیند تصویب قراردادهای مهم نفتی به منظجور فجراهم شجدن
امکان نظجارت مجلج شجورای اسج می بجر قراردادهجای مهجم نفتجی.2 ،تعیجین محجدوده اختیجارات
منعقدکنندگان قراردادهای نفتی.3 ،تعیین سقف زمانی مجاز در قراردادهجای نفتجی ،همچنجین لجزوم
تصریح به شر بهروزآوری در قراردادهای بلندمدت.4 ،حذف اختیارات گسترده قائم به شجخص،
 .1ماده  30منشور حقوک شهروندی :حق شجهروندا ن اسجت کجه بجه اط عجات عمجومی موججود در مؤسسجات عمجومی و مؤسسجات
خصوصی ارائهدهندگان خدمات عمومی دسترسی داشته باشند .همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مسوتمر االععوات
غیرالبقهبندیشده و مورد نیاز جامعه میباشند.

 .2ماده 15قانون اص ح قانون نفت مصوم 1تیر :1390وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهجای منعقجده ...را بجه
صورت محرمانه به مجل

شورای اس می تسلیم مینماید.

 .3بند  4ماده  7کنوانسیون :هر کشور عضو  ،بر اسان اصول قانون داخلی خود ،ت ش خواهد کرد تجا نظجامهجایی کجه شجفافیت را
ارتقا میدهد ،اتخاذ و تحکیم بخشد.
 .4بند  7فرمان  8مادهای به سران قوا درباره مبارزه بجا مفاسجد اقتصجادی  :در امجر مبجارزه بجا فسجاد نبایجد هجیچ تبعیضجی دیجده شجود.
هیچک و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود .هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتسام بجه اینجانجب یجا دیگجر مسجئوالن
کشور ،خود را از حسام کشی معاف بشمارد .با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
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.5ممنوعیت انعقاد قراردادهای نفتی انحصاری.6 ،لزوم اخذ تضمینات مناسب .7ارتقجای شجفافیت در
قوانین و مقررات نفتی.

جمله مشارکت با سرمایهگذاران خارجی به عنوان یک الزام قانونی بیجان شجده ،از طجرف دیگجر ،بجا
عدول از قوانین قبلی امکان نظارت نمایندگان مردم در مجل

شورا بر قراردادهجای نفتجی در عمج

حذف گردیده اسجت؛ بجهعبجارتدیگجر ،قر اردادهجای نفتجی کجه طبجق قجوانین قبلجی ،پج

از مرحلجه

مذاکرات میبایست تأیید هیئتوزیران و تصویب مجل را کسب مجینمجود تجا الزماالججرا شجود،
طبجق قجوانین حجاکم ،بجا تأییجد وزیجر نفججت و حتجی در مجواردی بجا سجکوت وی ،الزماالججرا اسججت.

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

سرمایهگذاری خارجی برای قراردادهای باالدسجتی نفتجی و طراحجی الگوهجای جدیجد قجراردادی از

بهعبارتدیگر ،انعقاد قرارداد باالدستی و مهم نفتی به نحو مشجارکت بجهصجورت بلندمجدت و بجدون
اخذ تضجمینات و بجهصجورت انحصجاری از لحجاظ قجانونی مججاز اسجت ،در حجالی کجه ایجن قجرارداد
بهصورت تکرکنی ،و با صرف امضای وزیر و یا بدون امضای وی ،الزماالجرا است.
اعطای همزمان اختیارات گسترده قایم به شخص در نوع ،زمان ،تضجمینات ،قجرارداد انحصجاری
محرمانه به همراه حذف نهاد نظارتی مستق  ،به معنای ایجاد ساختار قانونی معیوبی است که امکجان
ارتکام هر گونه جرم یا فساد را فراهم میسازد  .مجمجوع ایجن عوامج در کنجار هجم بجه روشجنی بجه
معنای عدم کفایت قوانین نفتی برای پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد اسجت؛ ایجن گونجه خطاهجای
قانونی میتواند منجر به برقراری تعهدات بلندمدت مغایر با منافع ملی و باز شدن دست بیگانگان بجر

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

الزم به ذکر است ،طبق قوانین جدیدالتصویب از طرفی با عبور از قراردادهجای عاملیجت ،ججذم

منابع نفتی کشور گردد.
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سپاسگزاری
پژوهشگران ،از عزیزانی که در فرآیند ویراستاری ادبی و صفحهآرایی این مقاله همکاری و
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ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد
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منابع
 ابراهیمی ،سید نصراهلل؛ شجیرجیان ،محمجد (« . 1393قراردادهجای باالدسجتی نفجت و گجاز نظجام جمهجوریاس می ایران و تبیین داللتهای قانونی و الزامات قراردادهای جدید» ،فصلنامه اقتصاد انرژی ایران ،شجماره
10
 ابراهیمی ،سید نصراهلل؛ شجیرجیان ،محمجد . 1393( .قراردادهجای باالدسجتی نفجت و گجاز نظجام جمهجوریاس می ایران و تبیین داللتهای قانونی و الزامات قراردادهای جدید .فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، 10( 3 ،
.1-39
https://jiee.atu.ac.ir/article_532.html

 ابراهیمی ،شهرام؛ صفاییآتشگاه ،حامجد . 1394( .رویکجرد قجانونگجذار بجه پیشجگیری از ججرم در قجانونارتقای س مت نظام اداری و مقابله با فساد .پژوهشنامه حقوک کیفری.7-31 ، 12( 2 ،
https://jol.guilan.ac.ir/article_1391.html

 امانی ،مسعود؛ حمیدزاده ،محمدحسین . 1394( .تحلی حقوقی قراردادهجای مشجارکت در تولیجد صجنایعباالدستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوک ایران .پژوهشنامه حقوک اس می.151-180 ، 41( 16 ،
https://ilr.journals.isu.ac.ir/article_1771.html

 امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران . 1393( .مجموعه قوانین و مقررات نفت ،گاز و پتروشیمی (پیش ازمشروطیت تاکنون  .جلد  .1تهران .شرکت ملی نفت ایران.
 امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران . 1393( .مجموعه قوانین و مقررات نفت ،گاز و پتروشیمی (پیش ازمشروطیت تاکنون  .جلد  .2تهران .شرکت ملی نفت ایران.
 امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران . 1390( .گزیده قوانین و مقجررات حجاکم بجر صجنعت نفجت .تهجران:شرکت ملی نفت ایران.
 بابججایی ،محمججدعلی؛ نجیبیججان ،علججی . 1390( .چججالشهججای پیشججگیری وضججعی از جججرم .مجلججه حقججوقیدادگستری.147-172 ، 75( 75 ،

سال شانزدهم  /شماره  / 61زمستان 1400

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

http://www.jlj.ir/article_11079.html

 ج لی ،محمود؛ وحید ،قاسمی . 1394( .قلمرو انطباک رویکرد قانونگذار ایران بجا مقجررات متحدالشجکمقابله با فساد در کنوانسیون مریدا .فصلنامه مطالعات حقوک عمومی.381-403 ، 45( 3 ،
https://jplsq.ut.ac.ir/article_55794.html

 خلجی ،روح اله . 1394( .درآمدی بر حقوک کیفری نفت و گاز ایران .فصلنامه حقجوقی مججد، 33( 10 ،.1-10
http://icmstudy.ir

 حسینی ،سیدابراهیم . 1397( .نقجش قجوانین در پیشجگیری از ججرمهجا و آسجیبهجای اجتمجاعی .فصجلنامهمطالعات اس می آسیبهای اجتماعی.81-106 ، 2( 1 ،
http://issh.shahed.ac.ir/article_736.html

 خلججف رضججایی ،حسججین . 1395( .شججرح مبسججو قججانون اساسججی شججرح اصج  77قججانون اساسججی .تهججران.پژوهشکده شورای نگهبان.

84

 سجلمانپجور ،عبججان؛ هجادیتبجار ،اسججماعی  . 1393( .سیاسجت جنجایی تقنینججی ایجران در پجذیرش الزامججاتپیشگیرانه کنوانسیون مریدا .فصلنامه سیاست جهانی.269-300 ، 1( 3 ،
https://interpolitics.guilan.ac.ir/?_action=article&au=3383&_au=.++.&lang=fa

شیروی ،عبدالحسین . 1395( .حقوک نفت و گاز .تهران .میزان. عالیپور ،حسن . 1394( .الگوی جدید قراردادهای نفتی .دیده بان امنیت ملی.23-30 ، 1( 45 .https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/93275

 -عامری ،فیص ؛ شیرمردی دزکی ،محمدرضجا . 1393( .قراردادهجای امتیجازی جدیجد و منجافع کشجورهای

تول یدکننده نفت :تحلیلی بر مالکیت نفت ،نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قراردادها .فصجلنامه
پژوهش حقوک خصوصی.63-108 ، 6( 2 ،

نویسندگان :اعظم احمدی ،محمود مالمیر

https://jlq.ut.ac.ir/article_29768.html

https://jplr.atu.ac.ir/article_655.html

 گودرزی ،زهرا؛ باقری ،محمود . 1394( .تحلی قوانین جدید در حجوزه نفجت و گجاز و بررسجی ظرفیجتقانونی موجود در پذیرش تحوالت قراردادی .دو فصلنامه مطالعات حقوک انرژی.153-166 ، 2( 2 ،
https://jrels.ut.ac.ir/article_57208.html

 نظری نژاد ،محمدرضا؛ اسفندیاریفر ،خشایار . 1395( .بررسی تطبیقی کنوانسجیون بجینالمللجی مبجارزه بجافساد مالی و قانون ارتقای س مت نظام اداری .پژوهشنامه حقوک کیفری.191-215 ، 13( 7 ،
https://jol.guilan.ac.ir/article_1758.html

 نیازپور ،امیرحسن . 1394( .پیشگیری از فساد اداری-مالی در پرتو آییننامه پیشگیری و مقابله نظجاممنجد.پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه .1392فصلنامه راهبرد.61-78 ، 76( 3 ،

ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

 شم ناتری ،محمدابراهیم؛ توسلیزاده ،توران . 1390( .پیشگیری وضجعی از ججرائم اقتصجادی .فصجلنامهحقوک.199-217 ، 4( 41 ،

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1107076

فصلنامه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

سال شانزدهم  /شماره  / 61زمستان 1400
85

