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بي گمان مهم ترين ماده ی غير ساخت دست بشر که موثر در پيشرفت صنعت 
و ســاخت کاالهاي گوناگون بوده، نفت است. از نظر اقتصادي نفت تنها يک 
کاال نيســت که مبادله مي شــود، بلکه زمينه و مبنايي براي تهيه ی کاالهاي 
بي شمار ديگر است. بنابراين اين ماده ی حياتي قابليت آن را دارد که موضوع 
معامالت و انتقاالت بســياري باشــد. کشوري که توانايي اســتفاده و امکان 
بيشــتري براي در اختيار داشــتن اين پديده را دارد بي شک قدرت تجاري و 

اقتصادي افزون تري را از آن خود مي کند.
انرژي به عنوان يک کاالي استراتژيک عامل و اهرمي است قدرتمند در دست 
صاحبــان آن براي کنتــرل بازارهاي جهاني و رونق تجــارت خارجي. بخش 
انرژي، بخش تعيين کننده در دنياي صنعتي و حتي دنياي غيرصنعتي است، 
به عبارت ديگر، اگرچه انرژي مثل هر کاالي ديگر مبادله مي شــود، ولي وزن 

انرژي در مبادالت سياسي بسيار سنگين تر از کاالهاي ديگر است.
جزئيات قراردادهاي باالدستي صنعت نفت و گاز در نقاط مختلف دنيا متفاوت 
و متنوع بوده و شــامل ماهيت هاي قراردادي امتيازي،  مشاركتي و يا خدماتي 
اســت. از آنجا كه فرآيند تشــريفات انتخاب ســرمايه گذاران و قراردادهاي 
باالدســتي نفت و گاز در كشــورهاي مختلف متفاوت بــوده و تابع ضوابط و 
مقررات خاص هر كشور مي باشد،  شرايط حاكم بر اين قراردادها به ويژه طول 

مدت قراردادها نيز متفاوت است.

سوال اينجاست که اگر حقوقدانان ما راجع به مسائل حقوقي مربوط به بخش 
انــرژي تحقيق و مطالعه نکرده و نظرات علمــي ارائه ندهند و حضور آنها در 
زمان تصميم گيري هاي مهم راجع به قراردادهاي مرتبط با آن کمرنگ باشد، 

پس چه صنف و گروهي بايد به اين مهم بپردازد؟
در اختيار داشــتن ۹7 ميليارد بشــکه ذخاير نفتي و 27 تريليون مترمکعب 
ذخايــر گاز طبيعي و قرار گرفتــن در منطقه اي که بيش از 5۰درصد منابع 
انرژي جهان را دارا اســت، ايران را در جايگاهي خاص قرار داده، به گونه اي 
کــه نه مصرف کننــدگان خارجي و نه دولتمردان نمي توانند نســبت به آن 

بي توجه باشند.
بــا وجود تحوالت اخيــر در زمينه ی قراردادهاي نفــت و گاز در ايران، نظام 
حقوقي کشــورمان با خألهاي بســياري در اين زمينه مواجه اســت و بايد با 
مطالعه و بررســي و شــناخت دقيق نظام هاي حقوقي کشــورهاي ديگر در 
حيطــه ی صنعت نفت و گاز و انواع مختلــف قراردادها اين خألهاي علمي و 
حقوقي را پر کرد تا در نتيجه بتوان به توســعه و پيشرفت اين صنعت مهم و 

حياتي کمک کرد.
يكي از کشــورهاي پيشــرفته در زمينه ی صنعت نفت و گاز، اياالت متحده ی 
آمريكا است. اين کشور رويه اي متفاوت را نسبت به ديگر کشورهاي برخوردار 

از منابع معدني و به خصوص نفت و گاز در پيش گرفته است. 
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امروزه قراردادهاي رايج در صنعت نفت و گاز دنيا به ســه گروه عمده تقســيم مي شوند که شامل قراردادهاي 
امتيازي، قراردادهاي مشــارکت در توليد و قراردادهاي خدماتي است. اين سه دسته قرارداد با توجه به کثرت 
اســتفاده از آنها در طول تاريخ توســط كشورهاي مختلف به قدر کافي مورد بررســي قرار گرفته، اما به ديگر 
قراردادهاي باالدستي توجه کافي نشده است. يکي از اين قراردادها، قراردادهاي اجاره ی صنعت نفت و گاز است. 
ايــن قراردادها با توجه به نظام مالکيت خصوصي نفت و گاز در کشــورهاي محدودي از جمله اياالت متحده ی 
آمريکا و کانادا رايج هستند. اين قرارداد، توافقي است که بين مالک مواد معدني و شرکت نفتي انجام مي شود 
و طبق آن مســتاجر به مواد معدني موجود در زمين مالک دسترسي پيدا مي  کند و حق اکتشاف، بهره برداري 
و توليد را دارد و موجر اين اختيار را در مقابل رســيدن به امتيازاتي در نتيجه ی توليد به مستاجر مي دهد. در 
اين پژوهش، با توجه به عدم بررســي اين قراردادها در منابع حقوقي كشورمان سعي شده است که جنبه هاي 

حقوقي اين قرارداد بررسي و اين نوع قراردادها به صنعت نفت و گاز شناسانده شود.
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مباحث ویژه

در اياالت متحده برخالف بسياري از کشورها از جمله ايران که مالكيت منابع 
معدني در اختيار دولت و حكومت اســت، مواد معدني در مالكيت خصوصي 
افراد قــرار دارد، در واقع مالک زمين، مالک مــواد معدني موجود در آن نيز 

هست. 
در اين کشــور، شــركت هاي نفتي از طريق نماينده اي بــه نام دالل زمين يا 
واسطه ی زمين به طور مستقيم با مالكين حقوق معدني ارتباط  برقرار مي کند 
و بــه مذاكره در باب انعقاد يك قرارداد ميــان طرفين مي پردازد. اين قرارداد 
در اكثر موارد قرارداد اجاره ی نفت و گاز1 اســت كه داراي ساختار و شروطي 

متفاوت از ساير قراردادهاي رايج باالدستي است. 
قرارداد اجاره ی نفت و گاز از جمله قراردادهاي رايج در اياالت متحده اســت و 
در حقيقت اين قراردادها جزو اصلي صنعت نفت و گاز از زمان حفر نخستين 

چاه در سال 185۹ در اياالت متحده است.
اجــاره ی نفــت و گاز نوع منحصربه فــردي از قراردادهاي حقوقــي با قواعد 
مخصوص به خود اســت. اين قرارداد، توافقي است که بين مالک مواد معدني 
و شرکت نفتي انجام مي شــود و طبق آن مستاجر به مواد معدني موجود در 
زمين مالک دسترســي پيدا مي کند و حق اکتشــاف، بهره برداري و توليد را 
دارد و موجر اين اختيار را در مقابل رســيدن به امتيازاتي در نتيجه ی توليد 

به مستاجر مي دهد.
در ادبيات حقوق نفت و گاز کشــورمان تاکنــون کتب و مقاالت متعددي به 
بررســي انواع قراردادهــاي رايج در صنعت نفــت و گاز از جمله قراردادهاي 
امتيازي، مشارکت در توليد و خدماتي پرداخته اند. اما به جرات مي توان گفت 
تاکنــون در خصــوص قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز جــز يک منبع، به اين 
قراردادها پرداخته نشده، لذا ضروري است ماهيت و مفاد اين قرارداد حداقل 
به صورت مختصر مورد بررسي قرار گرفته تا در آينده امکان سنجي کاربرد آن 

در حقوق نفت و گاز ايران ميسر شود.

1- معرفي قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز
 قرارداد اجاره در صنعت نفــت و گاز آمريکا در حقيقت يک معامله ی تجاري 
و يــک قرارداد ميان مالک منابع نفت و گاز از يک طرف که فاقد ســرمايه و 
تخصص کافي به منظور بهره برداري از منابع خود مي باشد و يک شرکت نفت 
و گاز از طرف ديگر که اعالن مي کند سرمايه و دانش کافي براي بهره برداري 
از منابع مربوطه را دارا است، مي باشد. اين قرارداد تابع قواعد عمومي قراردادها 
اســت. رويه ی قضايي در اياالت متحده نيز اين امر را اثبات کرده است. براي 
مثال در قضيه ی تيتيزر عليه شرکت گاز اتحاديه، دادگاه تگزاس بيان داشت: 
»اجاره ی نفت و گاز، يک قرارداد اســت و تفســير آن نيز با توجه به شرايط 

خاص صنعت نفت و گاز، تابع قواعد عمومي قرارداد ها مي باشد.« ]1[

همچنين در قضيه ی شرکت بهره برداري والنس عليه دورست، دادگاه معتقد 
بود که تفسير اجاره هاي نفت و گاز با استفاده از اصول قراردادها انجام مي شود 
و بيان داشت: »در تفسير يک قرارداد مبهم اجاره ی نفت و گاز ما به دنبال آن 
هســتيم که قصد و نيت طرفين را آن گونه که در قرارداد تصريح شده است، 

اجرا کنيم.«
اهداف اصلي طرف اجاره کننده را در دو مورد مي توان خالصه کرد:

1- اجاره کننده به دنبال تحصيل حق انجام عمليات توســعه در زمين موضوع 
اجاره است، بدون آنکه به موجب قرارداد ملزم به انجام چنين کاري باشد.

2- در صورت رســيدن به توليد، مادام که توليد از حيث اقتصادي ســودآور 
است، اجاره کننده مي خواهد حق حفظ اجاره را داشته باشد. ]2[

فلســفه ی  اين دو هدف، واقعيات اقتصادي بخش نفت و گاز در اياالت متحده 
است. همان طور که گفته شد، نخستين هدف اجاره کننده آن است که اختيار 
انجام عمليات اکتشاف، توسعه و بهره برداري نفت و گاز را داشته باشد، بدون 
آنکه ملزم به انجام اين عمليات باشــد. علت آن است که در هنگام انعقاد عقد 
اجاره، اجاره کننده نمي داند که آيا منابع قابل توجهي در زير زمين اجاره شده 
نهفته اســت يا خير. البته پيشــرفت فناوري و تکنيک هاي زمين شناختي در 
کشــف منابع نفت و گاز به ميزاني که اســتعداد توليد تجاري داشته باشند، 
بســيار موثر بوده است، اما تا زماني که چاهي حفر نشود، هيچ قطعيتي وجود 

نخواهد داشت. 
دومين هدف اجاره کننده نيز تحت تاثير واقعيات اقتصادي قرار دارد. وي مايل 
اســت تا زماني که توليد از حيث اقتصادي سودآور است، قرارداد اجاره معتبر 
باشــد تا بتواند کماکان توليد کند. اجاره کننده مي خواهد حال که ريســک 
حفاري را پذيرفته و اين ريســک نتيجه ی مثبتي در پي داشــته است، سود 

خود را حداکثر کند. 
بدين ترتيب براي اجاره کننده مطلوب است که اجاره را براي مدت نامحدودي 
در اختيار داشته باشــد، چراکه نمي توان پيش بيني کرد که چاه هاي حفاري 
شــده تا چه زماني توليد ســودآور خواهند داشــت. از اين رو، تقريبا تمامي 
قراردادهاي جديد اجاره تا زماني که امکان توليد تجاري وجود داشــته باشد، 

ادامه مي يابند.

2- ماهيت حقوقي قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز
قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز، يک توافق قراردادي اســت که بر اســاس آن 
شرکت نفتي با تحمل ريسک پروژه، متعهد به ارائه ی خدمات فني و مالي در 

قالب انجام فعاليت هاي اکتشاف، توسعه، توليد و بازاريابي است. 
در مقابل، مالک زمين حق االمتياز دريافت مي کند و مهم ترين شرط مالي که 
به سود اجاره دهنده در قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز درج مي شود شرط حق 
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امتياز اســت. طبق اين شــرط، زماني که قرارداد به توليد برسد، اجاره دهنده 
مبلغي را به عنوان حق امتياز دريافت مي کند که اين مبلغ معموال به صورت 
درصدي از توليد يا درصدي از ارزش فروش يا درآمد هاي ناشــي از فروش آن 

و بدون احتساب هزينه هاي توليد عنوان مي شود. ]۳[
اوال، طرف هــاي اصلــي اين قرارداد عبارت اســت از: يک شــرکت نفتي که 
صالحيت فني الزم براي انجام فعاليت هاي اکتشــاف و توســعه و نيز توانايي 
مالــي مورد نياز، براي تامين مالي پروژه را دارد. تعهدات فني شــرکت نفتي، 
مربوط به انجام فعاليت هاي اکتشاف، توسعه، توليد و بازاريابي است. عالوه بر 
اين، شرکت نفتي هزينه هاي پروژه را در طول دوران عمليات تامين مي کند.

در مقابــل، مالک زمين قرار دارد که متعهد به واگذاري زمين موضوع قرارداد 
اجاره به اجاره کننده و دريافت حق اجاره مي باشد. 

شايان ذکر است، قراردادهاي اجاره در زمره قراردادهايي است که نتيجه محور 
است و اجراي تعهدات شرکت نفتي منوط به تحقق ميزان مشخصي از توليد 
است. به ديگر سخن، در صورتي که نتيجه ی مطلوب قرارداد که همان ميزان 

توليد مشخص است محقق شود، قرارداد موفقيت آميز تلقي مي شود.
اين قراردادها بين مالک زمين و شرکت نفت و گاز منعقد مي شوند، اما از آنجا 
که اين قراردادها، قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز ناميده مي شوند طرفين آن 

نيز اجاره دهنده2 )مالک( و اجاره کننده۳ خوانده مي شوند.
شــناخت ماهيت قرارداد اجاره عموما براي محاکم کاربرد دارد. قرارداد اجاره، 
ســازوکار منحصربه فردي اســت که به راحتي در طبقه بندي حقوقي موجود 
نمي گنجــد. اين اجاره را مي توان هم يک ســند انتقــال4 و هم يک قرارداد 
دانســت، بيش از آنکه اجاره باشد، يک سند مالکيت5 است و حقوقي را ايجاد 

مي کند که توصيف حقوقي آن دشوار است. 
محاکم در اکثر اياالت آمريکا، اجاره را هم يک ســند انتقال حقوق معدني 
از مالــک مواد معدني )اجاره دهنده( به شــرکت نفتي )اجاره کننده( و هم 
يــک قرارداد ميان اجاره دهنده و اجاره کننده بــراي بهره برداري از نفت و 

مي دانند. گاز 
اجاره به اين علت يک ســند انتقال است که به موجب آن مالک، حقوق خود 
بر منابع را به طرف ديگر منتقل مي کند. قرارداد دانستن آن نيز به اين دليل 
است که شرکت نفتي، انتقال حقوق مالک بر نفت و گاز را به همراه شرايط و 

تعهدات خاصي مي پذيرد. ]4[
در ايالت لوئيزيانا اجاره ی مواد معدني صرفا يک قرارداد است که به موجب آن 
اجاره کننده حق اکتشاف و توليد مواد معدني را به دست مي آورد. قراردادهاي 
اجــاره ی مواد معدني در صورت عدم اســتفاده يا اجرا، مشــمول مرور زمان 
نمي شــوند. با اين حال طبق قانون گفته شــده، در صورت عدم اکتشــاف، 
بهره بــرداري يا توليد، اجاره ی مواد معدني نمي تواند بيش از ده ســال ادامه 

يابد. ]5[

قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز متفاوت از اجاره ی امالک است. به عنوان مثال، 
در اجاره ی نفت و گاز، اجاره کننده نه تنها حق اســتفاده از زمين تحت اجاره 
را دارد، بلکه حق دارد منابع موجود در زمين را برداشت کند، در حالي که در 
اجاره ی امالک، اجاره کننده تنها از حق اســتفاده از عين مستاجره برخوردار 
مي شــود. عالوه بر ايــن، در اجاره هاي نفت و گاز حقــوق اجاره کننده پايان 
مشــخصي ندارد و تا زماني که توليد ادامــه دارد حقوق قراردادي وي برقرار 
است، اما در اجاره ی امالک، عمر قرارداد تا زمان مشخصي است که در قرارداد 

پيش بيني مي شود. 
البتــه در اجاره هــاي نفت و گاز، حقــوق اجاره کننده در اســتفاده از زمين، 
انحصاري نبوده و حقوق مالک ســطح زمين نيز بايد رعايت شود.]6[ از اين رو 
اجاره ی نفت و گاز بيشــتر به ســند حاوي حق ارتفاق6 يا يک سند متضمن 

حقوق معدني7 شباهت دارد تا اجاره ی زمين. ]7[

3- شروط اساسي قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز
در اين قســمت به بررســي شروط اساســي اين قراردادها خواهيم پرداخت. 
شروط اساسي قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز، آن دسته از شروطي هستند که 
به منظور انتقال حقوق قــراردادي و تامين اهداف بنيادين طرف اجاره کننده 
پيش بيني مي شــوند. به طور کلي، شروط اصلي و اساسي اين قراردادها چهار 
دسته هستند: شــرط اعطاکننده، شرط دوره ی قرارداد، شرط پرداخت اجاره 

بابت تاخير در عمليات حفاري )حق تاخير( و حق امتياز. 
در ادامه ی بحث به توضيح و تفســير اين چهار شرط و مسائل مربوط به آنها 

مي پردازيم.

1-3- شرط اعطاکننده
شرط اعطاکننده، بندي در قرارداد است که حقوقي که از سوي مالک منابع 
معدني به اجاره کننده اعطا شده را مشخص مي کند. در نتيجه ی اين شرط، 
اجاره کننده حق اکتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز را از زمين موضوع اجاره 
پيــدا مي کند، بدون آنکه هيچ الزام و تعهدي به انجام اين اقدامات داشــته 
باشد. يک شــرط اعطاکننده در صورتي معتبر است که سه موضوع را مشخص 

کرده باشد:
1- چه حقوقي به اجاره کننده اعطا شده است.

2- کدام مواد معدني به موجب قرارداد حق بهره برداري از آنها به وجود آمده است.
3- چه مقدار از زمين، تحت اجاره قرار گرفته است. 

عــالوه بر اين، اکثر شــروط اعطاکننده، انواع اســتفاده هاي مجاز از زمين را 
تصريح مي کنند.]6[
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مباحث ویژه

1-1-3- حقوق اعطا شده به اجاره کننده
يکي از ويژگي هاي قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز آن اســت که ساختار اين 
قراردادها به گونه اي اســت که گويا مالک مواد معدني 1۰۰درصد منافع را به 
موجب قرارداد واگذار کرده اســت، اگرچه اجاره کننده ممکن است بداند که 

اجاره دهنده تنها مالک بخشي از مواد معدني است. 
علت اين عرف قراردادي آن است که شرکت هاي نفتي تا پيش از امضاي قرارداد، 
تحقيق جامعي در خصوص مالکيت منافع زمين موردنظر انجام نمي دهند. عالوه 
بر اين، حقوق معدني اغلب به بخش هاي کوچکي تقســيم مي شوند که ممکن 
است بســياري از آنها در طول سال ها از دســت بروند. اين احتمال بسيار باال 
اســت که پس از انعقاد قرارداد، اجاره کننده دريابد که برخالف تصور طرفين، 

اجاره دهنده مالک قسمت ديگري از منافع معدني بوده است. 
از ايــن رو، شــرکت هاي نفتي ترجيــح مي دهنــد در قراردادهــا هريک از 
اجاره دهندگان را مالک 1۰۰درصد منافع محســوب کنند تا در صورتي که به 
عنوان مثال، منابع معدني زميني داراي ســه مالک بوده و با هر ســه قرارداد 
اجاره بسته باشند، نتيجه ی آن اجاره 1۰۰درصد منافع باشد. البته اين ريسک 
براي طــرف اجاره کننده به وجود خواهد آمد که اين رويه، شــرط تضمين8 

قرارداد را نقض خواهد کرد.

2-1-3- مواد معدني موضوع اجاره 
چاه هاي نفت و گاز ممکن اســت عالوه بر نفت و گاز، مواد ارزشمند ديگري 
را در خود جاي داده باشند. شــرکت هاي نفتي معموال مايل هستند تمامي 
مواد ارزشــمندي که به همراه نفت و گاز اســتخراج مي شــود را در اختيار 

داشته باشند.
عــالوه بر اين، در اين مورد که نفت و گاز شــامل چه موادي مي شــود نيز 
اختالف وجود دارد. در اوايل قرن بيســتم، محاکــم ايالت اوکالهوما معتقد 
بودند گازي که همراه نفت از چاه هاي نفت توليد مي شــود، مشمول مفهوم 

نفت و گاز نمي شود. 
در نتيجه، در صورتي که موضوع قرارداد تنها نفت و گاز باشد، گازهاي توليدي 
به همراه نفت را شــامل نمي شــود و اجاره کننده حقي بر اين گاز ها ندارد. از 
اين رو براي جلوگيري از بروز اختــالف، اکثر قراردادهاي اجاره، مواد ديگري 

غير از نفت و گاز را دربرمي گيرند. 
عبارت ديگري که به طور معمول در قراردادها به کار مي روند به تعريف نفت 
و گاز مي پردازند، به عنوان مثال، تمامي هيدروکربن ها و ســاير موادي که به 
همراه آنها توليد مي شوند۹ يا نفت و گاز و کليه ی مواد معدني ديگر.1۰ از آنجا 
که اشــاره هاي کلي ابهام آميز اســت، تصريح اين موضوع به طور جزئي نقش 

مهمي در جلوگيري از بروز اختالفات دارد.]6[

3-1-3- مقدار زمين تحت اجاره
در قراردادهاي اجاره مانند ساير قراردادهاي انتقال اموال غيرمنقول، مختصات 
زمين بايد معين باشــد. بدين منظور، به طور معمول از روش حدود و ثغور11 
يا شــيوه ی مستطيلي12 استفاده مي شــود. در روش حدود و ثغور از خطوط 
مرزي زمين جهت مشــخص کردن موقعيت و مساحت آن استفاده مي شود، 
اما در روش مستطيلي از خطوط فرضي شمال، جنوب، شرق و غرب استفاده 

مي شود.]5[
عالوه بــر توصيف حقوقي زمين تحــت اجاره، بســياري از قراردادها حاوي 
توصيف کلي تري هســتند. در اين قراردادها اغلب گفته مي شــود که قرارداد 
مزبــور تمامي زميني که تحت مالکيت طــرف اجاره دهنده قرار دارد را تحت 
پوشــش قرار مي دهد. به عنوان مثــال، در قرارداد درج مي شــود: »کليه ی 
زمين هايي که تحت مالکيــت يا طبق ادعاي اجاره دهنده در اختيار وي بوده 
و در مجاورت يا همســايگي زميني که توصيف شده است، قرار دارند را تحت 
پوشــش قرار داده و شامل مي شــود، حتي اگر اين زمين ها در درون مرزهاي 

زميني که در باال توصيف شد، واقع نشده باشد.« 
اين عبارت، شــرط جامع1۳ ناميده مي شــود. هدف از درج چنين شرطي در 
قرارداد حمايت از اجاره کننده در مقابل توصيفات غيردقيق حقوقي اســت تا 
حتي اگر بخشــي از زمين بر مبناي توصيف اشــتباه مختصات آن در قرارداد 
حذف شــد، حقوق اجاره کننده دستخوش لطمه نشود و آن بخش هاي حذف 

شده نيز بر مبناي شرط جامع جزو قرارداد محسوب شوند.]5[
در مــواردي، محاکــم اياالت متحــده به تفســير تحت الفظي شــرط جامع 
پرداخته اند. در يکي از اين دعاوي، محاکم تگزاس اعالم داشــتند وجود شرط 
جامعي که مقرر مي دارد »اگر هر زمين ديگري در ناحيه ی تگزاس در مالکيت 
اجاره دهنده باشــد... به موجب اين قرارداد اجاره ی تمامي زمين هايي که در 
ناحيه ی تگزاس در مالکيت اجاره دهنده قرار دارد، به طرف مقابل انتقال پيدا 
مي کند«، به اين معنا که منافعي که مالک نسبت به مواد معدني داشته و قبل 
از انعقاد قرارداد اجاره آنها را اســتثنا کرده بود نيز به موجب قرارداد اجاره به 

طرف اجاره گيرنده انتقال پيدا مي کند. ]۹[
در اين رابطه، دعوي اســميث عليه آليســون نمونه ی بهتــري براي انعکاس 
رويکرد محاکم نســبت به شــروط جامع اســت. در اين دعوي، ديوان عالي 
تگزاس از تفسير تحت الفظي شــرط جامع خودداري کرد و اعمال اين شرط 
را محدود به تکه زمين هايي دانســت که اوال پيشتر اجاره نشده باشند و ثانيا 

طرفين يا يکي از آنها از وجود آن تکه زمين اطالعي نداشته باشند. ]1۰[

2-3- شرط دوره ی قرارداد
شــرط دوره ی قرارداد14 در قراردادهاي اجــاره ی نفت و گاز که گاهي اوقات 
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شرط زماني15 ناميده مي شود، مشخص کننده ی دوره ی زماني است که حقوق 
مندرج در شرط اعطاکننده تا آن زمان قابل اجرا هستند. در قراردادهاي نوين 
اجاره، شــرط دوره ی قرارداد، يک دوره ی اول و يک دوره ی دوم را پيش بيني 
مي کند. دوره ی اول16 اين قراردادها، يک دوره ی چند ســاله ی ثابت است که 
طــي آن اجاره کننده حق دارد به انجام عمليات نفــت و گاز در زمين محل 
اجــاره مبادرت ورزد، بدون آنکه ملزم به انجام اين کار باشــد. دوره ی  دوم17 
در حقيقت، تمديد دوره ی اول محســوب مي شــود. به عبــارت ديگر، اگر تا 
قبل از خاتمه ی دوره ی اول اجاره کننده به توليد رســيد، تا زمان پايان توليد 
)هر چند ســال که زمان ببرد( حــق دارد از تمامي حقوق مندرج در قرارداد 
اســتفاده کند و قرارداد نيز تا پايان توليد، معتبر اســت. بند دوره ی قرارداد 
که پيش بيني کننده ی دوره ی اول و دوره ی دوم قرارداد اســت، معموال با این 

عبارت در قرارداد درج مي شود:
»ايــن قرارداد اجاره بــراي دوره ی زماني .... ســال از تاريخ انعقــاد قرارداد 
الزم االجرا اســت که دوره ی اول ناميده مي شود و پس از آن نيز تا زماني که 

توليد نفت و گاز ادامه داشته باشد، قرارداد معتبر خواهد بود...«

1-2-3- دوره ی اول
دوره ی اول، يک دوره ی اختياري براي اجاره کننده است، زيرا وي مي تواند در 
ايــن دوره هيچ گونه عمليات حفاري انجام ندهد. هدف دوره ی اول را مي توان 

در سه مورد خالصه کرد.
اجاره کننده فرصت کافي داشته باشد تا:

1- قراردادهاي اجاره ی ديگري را در همان منطقه به دست آورد. 
2- آزمايش هاي زمين شــناختي الزم را انجام دهد تا مشــخص شود که آيا 

مي تواند چاه آزمايشي حفاري کند.
3- ترتيبــات الزم براي تامين مالي و خدمات پشــتيباني الزم براي عمليات 

حفاري را بينديشد. 
طول دوره ی اول تابعي از مقتضيات بازار است. طول اين دوره بسته به قدرت 
چانه زني طرفين و ميزان حق امضايي که اجاره کننده مايل به پرداخت است، 
مشخص مي شود. اين دوره ممکن اســت بسيار طوالني يا بسيار کوتاه باشد.

)به اســتثناي اياالت لوئيزيانا و تنســي که دوره ی اول نمي تواند از ده ســال 
تجاوز کند( 

در گذشــته معموال طرفين دوره ی اول را ده سال توافق مي کردند. البته هنوز 
نيز دوره ی اوليه ی ده ســاله در مناطقي که داراي ذخاير اثبات نشده ی نفت و 
گاز هســتند، مشاهده مي شود. در مناطقي که داراي ذخاير اثبات شده ی نفت 
و گاز هســتند و ســابقه ی توليد دارند، دوره هاي يک تا پنج سال معمول تر 
اســت.]5[ دوره ی اول در قرارداد، پيش بيني کننده ی حداکثر زماني است که 

اجاره کننده مي تواند حقوق خود را بــدون انجام عمليات حفاري حفظ کند. 
اين دوره ممکن است با واگذاري قرارداد اجاره به مالک توسط اجاره کننده يا 
در اثر قصور در پرداخت به موقع حق تاخير، کاهش يابد. دوره ی اول زماني به 

دوره ی دوم گسترش مي يابد که اجاره کننده به توليد برسد.]6[

2-2-3- دوره ی دوم
هدف دوره ی دوم آن اســت که اجاره کننده حق داشته باشد اجاره اي که در 
حال توليد اســت را تا زماني که از حيث اقتصادي قابل توجيه است در اختيار 
داشــته باشد. در قرارداد، طول دوره ی دوم به طور دقيق مشخص نيست زيرا 
در هنگام انعقاد قرارداد معلوم نيست که توليد تا چه زماني ادامه خواهد يافت 
يا اينکه توليد تا چه زماني داراي صرفه ی اقتصادي اســت. به همين دليل در 
قرارداد پيش بيني مي شــود که پس از دوره ی اول نيز تا زماني که توليد نفت 

و گاز ادامه داشته باشد، قرارداد معتبر خواهد بود.]2[
البته عدم پيش بيني طول دوره ی دوم در قرارداد، سبب بروز اختالفاتي ميان 
طرفين مي شود. مهم ترين اين اختالفات دو مورد هستند. اول اينکه منظور از 
توليدي که موجب تمديد قرارداد اجاره مي شود چيست و دوم اينکه توليد چه 

زماني پايان مي پذيرد و قرارداد اجاره چه زماني خاتمه مي يابد.

3-3- شــرط حق تاخير )پرداخت اجاره بابــت تاخير در عمليات 
حفاري(

هدف از درج شــرط پرداخت اجاره بابت تاخيــر در عمليات حفاري يا همان 
شــرط حق تاخير آن اســت که تضمين کند که اجاره کننده در طول دوره ی 
اول قرارداد هيچ الزامي به انجام عمليات حفاري ندارد و هرگونه تعهد ضمني 

در اين باره را نفي مي کند.
شرط پرداخت اجاره بابت تاخير در عمليات حفاري وجود هرگونه قيد ضمني 
در قرارداد مبني بر حفاري چاه آزمايشي را نفي مي کند. براي مثال، در دعوي 
شرکت وارم اسپرينگز دولوپمنت عليه مک آولي، ديوان عالي نوادا ادعاي وجود 
يک قيد ضمني جهــت آزمايش زمين موضوع اجــاره اي که دوره ی اوليه ی 
آن 2۰ ســال بود را رد کــرد، بدون آنکه حتي مبلغي کــه بابت حق امضا18 
پرداخت شــده را مورد توجه قرار دهد، اگرچه مبلغي که بايد بابت تاخير در 
اجراي عمليات حفاري پرداخت مي شد، ساالنه تنها 1۰ سنت براي هر جريب 
)فرنگي( بود. ]11[ در حقيقت اجاره کننده اي که حق داشته باشد با پرداخت 
مبلغي بابت تاخير، قرارداد را در دوره ی اوليه حفظ کند، هيچ تعهد تلويحي و 

ضمني به آزمايش زمين موضوع قرارداد اجاره نخواهد داشت.
مالکيــن معموال مخالفتي با شــرط پرداخت اجاره بابــت تاخير در عمليات 
حفاري ندارند. اين عدم مخالفت تا اندازه اي به اين علت اســت که اين شرط 
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مباحث ویژه

در قراردادهــاي اجاره صورت عرفي پيدا کرده اســت. اجاره کنندگان معموال 
با اين فرض وارد قرارداد مي شــوند که تقريبــا تا نزديک به پايان دوره ی اول 

قرارداد هيچ عمليات توسعه اي انجام نخواهد شد. 
در نتيجه مالکيني که زمان حفاري نخستين چاه را واجد اهميت مي پندارند، 
در مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد با اين خواســته وارد مي شوند که دوره ی 
اول قرارداد کوتاه باشــد يا اينکه تعهد صريح و خاصي مبني بر انجام عمليات 

حفاري در قرارداد درج شود.
از ديدگاه اجاره کننده، مطلوب آن است که دوره ی اول قرارداد که يک دوره ی 
اختياري اســت بتواند تا زمان نامعيني تمديد شــود. در اوايل قرن بيســتم، 
قراردادهايي منعقد مي شــدند که به اجاره کننده اختيار مي دادند بتواند زمان 

قرارداد را تا زمان نامعيني بدون انجام عمليات توليد تمديد کند. 
اين قراردادها اجاره هــاي بدون مدت1۹ ناميده مي شــدند، چراکه اين امکان 
وجود داشت تا بتوان با پرداخت مبلغي بابت تاخير در انجام عمليات، قرارداد 

اجاره را تا زمان نامعيني تمديد کرد. 
اما، در حال حاضر دســت کم در بحث هاي توســعه ی نفت و گاز، اجاره هاي 
بدون مدت هيچ طرفداري ندارد. بســياري از محاکم از الزم االجرا شــناختن 
اجاره هاي بدون مدت اجتناب ورزيدند، با اين اســتدالل که چنين اجاره هايي 
حالت اختياري پيدا کــرده و هر يک از دو طرف قرارداد مي توانند به قرارداد 

خاتمه دهند. 
البتــه برخي از محاکم اجاره هــاي بدون مدت را معتبر شــناختند اما با اين 
محدوديت که اجاره کننــده تعهد دارد که ظرف يک دوره ی زماني معقول به 

انجام عمليات توسعه اي مبادرت ورزد يا قرارداد اجاره را رها کند.]2[
به هر حال، دليل اوليه براي عدم اســتفاده از اجاره هاي بدون مدت آن اســت 
که اين قراردادها در بازار قابل قبول نيســتند. هــم مالکين منابع نفتي و هم 
توليدکنندگان، خواستار قطعيت بيشــتر و قابليت پيش بيني در قراردادهاي 
اجاره هســتند در حالــي که در اين عناصر قطعيــت و قابليت پيش بيني در 

اجاره هاي بدون مدت وجود ندارد.

4-3- حق امتياز در قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز
در اکثر اياالت آمريکا حق امتيازي که در قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز وجود 
دارد بــه عنوان منفعتي در اموال عيني2۰ توصيف مي شــود. اما پس از اينکه 
توليد حاصل شد، نفت و گاز توليدي اموال شخصي21 محسوب مي شوند. ]5[ 

تعيين ماهيت حق امتياز در قالب هاي مختلف آن متفاوت خواهد بود. 
به اين صورت که اگر حق امتياز مالک به صورت درصدي از توليد باشد، حق 
امتيــاز در واقع به صورت حق شــرط مندرج در قــرارداد اجاره ی نفت و گاز 
خواهــد بود و به هنگام توليد نفت و گاز مالک بر ســهم خود مالکيت خواهد 

داشت. اما اگر حق امتياز به صورت سهمي از ارزش توليد يا عوايد ناشي از توليد 
باشــد، ماهيت حق امتياز يک حق قراردادي بر عليه اجاره کننده خواهد بود و 

مالکيت نفت وگاز درجا و توليدي در اختيار اجاره کننده قرار خواهد داشت.
قراردادهاي اجــاره ی نفت و گاز نيز مانند همه ی قراردادهايي که در حوزه ی 
صنعت نفت و گاز منعقد مي شــوند واجد جنبه ی تجاري مي باشــد. طرفين 
قرارداد طبيعتا به دنبال کســب ســود و منفعت خويش هستند و مالحظات 
مالي در اين قراردادها نيز از اولويت نخســت برخوردار اســت. اجاره کننده با 
قــرارداد، اجــاره ی زميني را در اختيار خود مي گيــرد و پس از صرف هزينه 
و انجام عمليات مشــخصي بر روي آن، از فــروش توليدات حاصله نفع مالي 
مي برد. اما اينکه منفعت مالي اجاره دهنده يا مالک در اين قراردادها چيســت 
و اين منفعت مالي در قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز چگونه تنظيم مي شــود 

موضوع اين قسمت از بحث است.
مهم تريــن آورده ی مالي مالک در قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز، حق امتياز 
اســت. البته نفع مالــي مالک منحصر به حق امتياز نبــوده و در فرصت هاي 
مختلــف مبالغي را از اجاره کننده دريافت مــي دارد. به هنگام امضاي قرارداد 
مبلغي به عنوان حق امضا22 به مالک پرداخت مي شــود. در طول دوره ی اول 
قرارداد ممکن اســت به صورت دوره اي مبالغي به عنوان حق تاخير به مالک 
پرداخت شود. اما مهم ترين نفع مالي اجاره دهنده در اين قراردادها حق امتياز 
اســت و مهم ترين شرط مالي که به ســود اجاره دهنده در قرارداد پيش بيني 
مي شود، شرط حق امتياز2۳ است. طبق اين شرط، زماني که قرارداد به توليد 
برسد، اجاره دهنده مبلغي را به عنوان حق امتياز دريافت مي کند که اين مبلغ 
معموال به صــورت درصدي از توليد يا درصدي از ارزش فروش يا درآمدهاي 

ناشي از فروش آن و بدون احتساب هزينه هاي توليد قید مي شود.]8[
معموال در قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز، حق امتياز به صورت درصد ثابتي درج 
مي شود. گاهي اوقات نيز به صورت يک جدول پلکاني پيش بيني مي شود. در اين 

صورت در سطوح باالتر توليد، درصد قابل پرداخت نيز افزايش مي يابد. ]2[
در تمامي شروط حق امتياز مبلغي که مالک پس از توليد دريافت مي کند بايد 
هماهنگ با ميزان توليد تغيير يابد. اگر توليد پايين باشــد، حق امتياز پايين 
خواهد بود و اگر توليد باال باشد، ميزان حق امتياز نيز باال خواهد بود. بنابراين، 

ميان سود مالي اجاره دهنده و اجاره کننده توازن برقرار مي شود.

4- خاتمه ی قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز
در اين قسمت به بررسي اين موضوع مي پردازيم که يک قرارداد اجاره ی نفت 
و گاز در چه شــرايطي ممکن است خاتمه يابد. البته عالوه بر مواردي که در 
اين بخش مورد بررســي قرار مي گيرند، در صــورت وجود توافقات خاص در 
قرارداد، ممکن اســت شيوه هاي ديگري براي اختتام قرارداد نيز وجود داشته 
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باشــد و موارد مطروحه در اين قســمت به هيچ وجه حصري نيستند. داليل 
مختلفــي مي توانند ســببي براي اختتام قرارداد باشــند. برخي از اين داليل 
خاتمه  بخــش قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز در دوره ی اول قرارداد و برخي 
ديگــر در دوره ی دوم آن بروز مي کنند. به همين علت، داليل اختتام قرارداد 

در دوره ی اول و دوره ی دوم را به صورت جداگانه بررسي مي کنيم.

1-4- اختتام قرارداد در دوره ی اول
مهم تريــن دليلي که موجب اختتام قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز در دوره ی 
اول قرارداد مي شــود، عدم پرداخت حق تاخير است. همان طور که قبال گفته 
شد، مدت قرارداد اجاره به دو دوره تقسيم مي شود: دوره ی اول و دوره ی دوم. 
دوره ی اول مدت ثابتي است که در قرارداد مشخص مي باشد و معموال يک تا 
ده ســال مي باشد. دوره ی دوم به طور دقيق در قرارداد پيش بيني نمي شود و 

تا زماني که توليد اقتصادي در جريان باشد ادامه مي يابد.
دوره ی اول، به دوره هاي زماني ساالنه تقسيم مي شود که اين دوره هاي ساالنه 
از تاريخ موثر شــدن قرارداد اجاره شــروع مي شــوند. در سررسيد هر يک از 
دوره هاي ســاالنه اگر عمليات حفاري يا توليد انجام نشده باشد، توليدکننده 
بايد مبلغي را بابت تاخير در انجام عمليات به مالک بپردازد تا بتواند اجاره را 

براي يک سال ديگر نيز در اختيار داشته باشد. 
در پايان هر يک از دوره هاي ســاالنه، اين ترتيب تکرار مي شود عدم پرداخت 

حق تاخير از سوي اجاره کننده سبب اختتام قرارداد مي شود.
داليل متعــددي وجود دارد که باعــث مي شــود در دوره ی اول حق تاخير 

پرداخت نشود که از آن جمله مي توان به این موارد اشاره کرد:
در صورتي که قبل از سررسيد يک سال از تاريخ موثر قرارداد، اجاره به توليد 
برســد يا عمليات حفاري در زمين موضوع اجاره شروع شده باشد، لزومي به 

پرداخت حق تاخير وجود ندارد. 
همچنين اگر در حين عمليات توليد، اين عمليات به داليل موقتي تا نود روز 
متوقف شــوند، پرداخت حق تاخير موضوعيت نخواهد داشــت. اين نود روز، 
مهلت ارفاقي24 ناميده مي شود. مهلت قرارداد ارفاقي از 6۰ تا 18۰ روز متغير 

است که معمول آن ۹۰ روز مي باشد.
در مهلت ارفاقي، توليدکننده مي تواند بدون آنکه هيچ اقدام خاصي از ســوي 
وي ضرورت داشته باشــد، بتواند کماکان به قرارداد اجاره ادامه دهد و خطر 

اختتام، قرارداد وي را تهديد نخواهد کرد.
تعطيلــي موقت چاه ها در دوره ی اول قرارداد نيــز توليدکننده را از پرداخت 
حق تاخير معاف مي کند. ايــن مقررات اين امکان را براي توليدکننده فراهم 

مي کنند که بدون انجام عمليات بتواند قرارداد را حفظ کند. 
امــا برخالف مهلت ارفاقي، تعطيلي موقــت خودبه خود پس از توقف عمليات 

اعمال نمي شــود. تعطيلي موقت در مواردي اعمال مي شود که چاهي تکميل 
شده اما به داليلي امکان توليد از آن وجود ندارد. معموال تعطيلي موقت زماني 
اعمال مي شــود که چاه گازي تکميل شده و در انتظار راه اندازي خطوط لوله 

قرار دارد.]6[
يکي ديگر از داليلي که باعث مي شود در طول دوره ی اول حق تاخير پرداخت 
نشود قوه ی قاهره است. در صورتي که شروط قرارداد به داليل مربوط به قوه ی 
قاهره محقق نشــود، اجاره کننده از پرداخت حق تاخير معاف مي باشد. قوه ی 
قاهره عبارت اســت از واقعه اي که به طــرز معقولي وراي کنترل توليدکننده 

باشد و مانع شروع يا ادامه ی عمليات شود.
قــوه ی قاهره مرور زمان را به طور موقت متوقف مي کند و اثر آن اين اســت 
که قرارداد تا زمان برطرف شــدن قوه ی قاهره تمديد مي شــود. بنابراين، اگر 
توليدکننده اي در اثر قوه ی قاهره مجبور به تعليق عمليات حفاري در دوره ی 
اول قرارداد شــد و قــوه ی قاهره تا مدتي تداوم داشــت و در همين اوضاع و 
احوال، دوره ی ساالنه ی قرارداد نيز فرا رسيده باشد، توليدکننده هيچ تعهدي 

به پرداخت حق تاخير نخواهد داشت.

2-4- اختتام قرارداد در دوره ی دوم
بــا پايان يافتن دوره ی اول، قرارداد در صورتي وارد دوره ی دوم مي شــود که 
اجاره در حال توليد باشــد. اگر توليدي در کار نباشد، قرارداد خاتمه خواهد 

يافت که البته در اين مورد سه استثنا وجود دارد:
نخســت: حالتي که توليد يا عمليات تا مــدت ۹۰ روز از پايان دوره ی اول 
متوقف باشــد. در اين مورد به علت وجــود نهاد مهلت ارفاقي، قرارداد پس از 
گذشــت ۹۰ روز از توقف عمليات خاتمه مي يابــد و نه در پايان دوره ی اول. 
اجاره کننــده نيز بايد توليد يا عمليات را پيش از پايان مهلت ارفاقي ۹۰ روزه 
از ســر بگيرد، در غيراين صورت قرارداد را از دست خواهد داد و اجاره خاتمه 

خواهد يافت.
دوم: موردي است که چاهي موقتا تعطيل مي شود. اين چاه، چاه در حال توليد 
محسوب مي شــود. از اين رو، اجاره تا زماني تداوم مي يابد که وضعيت تعطيلي 

موقت چاه ها ادامه داشته باشد و حق امتياز تعطيلي موقت نيز پرداخت شود.
سوم: دوره ی اول به علت وقوع قوه ی قاهره تمديد مي شود.

طول دوره ی دوم به نحوه ی جمله بندي و عبارات بند دوره ی قرارداد بستگي 
دارد. بســياري از شروط دوره ی قرارداد، مقرر مي دارند که اجاره تا زماني که 
توليد ادامه داشته باشد جريان خواهد داشت. در برخي ديگر از شروط دوره ی 
قرارداد عنوان مي شــود تا زماني که عمليات ادامه دارد، دوام خواهد داشــت 
کــه دادگاه هاي تگزاس اين عبارت را تا زمانــي که چاه، توليد اقتصادي دارد 

تفسير کرده اند.
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يکي ديگر از حالت هايي که مي تواند سبب اختتام قرارداد در طول دوره ی دوم 
شــود، توقف توليد است. در اين موارد، قراردادهاي اجاره در اکثر اياالت مقرر 
مي دارنــد که جز در صورتي که توليدکننده توليد يا عمليات را ظرف ۹۰ روز 

از تاريخ توقف از سر بگيرد، قرارداد خاتمه خواهد يافت.
در برخي اياالت مانند تگزاس توليدکننده بايد گزارش توليد خود را به صورت 
ماهانه به کميســيون راه آهن تگزاس تســليم کند. مالکيني که تمايل داشته 
باشــند به طور دقيق مطلع شوند که آيا ۹۰ روز مهلت ارفاقي گذشته است يا 
خير، مي توانند به کميسيون مربوطه مراجعه کرده و رونوشتي از گزارش هاي 

مربوطه را دريافت کنند.]7[ 
يکي ديگر از مواردي که ممکن اســت موجب اختتام قرارداد در طول دوره ی 
دوم شــود، نقض يک قيد ضمني از سوي توليدکننده است. در صورت نقض 
يکي از قيود ضمني اگر شيوه ی پرداخت خسارت کافي نباشد و انصاف رعايت 

نشود ممکن است دادگاه با تحقق شرايطي حکم لغو قرارداد را صادر کند.
يکي از موارد ابهام در صورت اختتام قرارداد اجاره آن اســت که چه کســي 
مسئول پرداخت هزينه هاي مربوط به پرکردن و مسدود کردن چاه مي باشد؟

در پاسخ بايد گفت اگر در قرارداد اجاره خالف اين امر در قرارداد شرط نشده 
باشد، تعهد پر کردن و مسدود کرن چاه بر دوش توليدکننده قرار دارد.

در مــورد تجهيــزات و لوله هاي جداري معموال در قرارداد قيد مي شــود که 
توليدکننــده حق دارد که تجهيزات و لوله هاي جداري را در هر زماني پس از 

خاتمه ی قرارداد جمع آوري کند.

نتيجه گيري
قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز، يک توافق قراردادي اســت که بر اســاس آن 
شرکت نفتي با تحمل ريسک پروژه، متعهد به ارائه ی خدمات فني و مالي در 

قالب انجام فعاليت هاي اکتشاف، توسعه، توليد و بازاريابي است. 
در مقابــل، مالک زمين حق االمتياز دريافت مي کند و مهم ترين شــرط مالي 
که به ســود اجاره دهنــده در قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز درج مي شــود، 
شــرط حق امتياز است. طبق اين شــرط، زماني که قرارداد به توليد برسد، 
اجاره دهنــده مبلغي را به عنــوان حق امتياز دريافت مي کنــد که اين مبلغ 
معموال به صــورت درصدي از توليد يا درصدي از ارزش فروش يا درآمد هاي 

ناشي از فروش آن و بدون احتساب هزينه هاي توليد مطرح مي شود.
در اين قراردادها برخي شــروط اساسي وجود دارد که به منظور انتقال حقوق 
قراردادي و تامين اهداف بنيادين طرف اجاره کننده پيش بيني مي شــوند. از 
جمله ی اين شــروط،  شرط اعطاكننده مي باشد که حقوقي که از سوي مالک 

منابع معدني به اجاره کننده اعطا شده را مشخص مي کند. 
در نتيجه ی اين شرط، اجاره کننده حق اکتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز را 

از زمين موضوع اجاره پيدا مي کند. شــرط اعطاكننده سه موضوع را مشخص 
مي کند:

1- چه حقوقي به اجاره کننده اعطا شده است. 
2- کدام مواد معدني به موجب قرارداد حق بهره برداري از آنها به وجود آمده است. 

3- چه مقدار از زمين، تحت اجاره قرار گرفته است.
از ديگر شروط اساسي اين قراردادها شرط دوره ی قرارداد است. شرط دوره ی 
قرارداد25 در قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز که گاهي اوقات شــرط زماني26 
ناميده مي شــود، مشــخص کننده ی دوره ی زماني است که حقوق مندرج در 

شرط اعطاکننده تا آن زمان قابل اجرا هستند. 
در قراردادهــاي نوين اجاره، شــرط دوره ی قرارداد، يــک دوره ی اول و يک 
دوره ی دوم را پيش بينــي مي کنــد. دوره ی اول27 اين قراردادها، يک دوره ی 
چند ســاله ی ثابت اســت که طي آن اجاره کننده حق دارد به انجام عمليات 
نفــت و گاز در زمين محل اجاره مبادرت ورزد، بدون آنکه ملزم به انجام اين 

کار باشد. دوره ی دوم28 در حقيقت، تمديد دوره ی اول محسوب مي شود. 
به عبارت ديگر، اگر تا قبل از خاتمه ی دوره ی اول اجاره کننده به توليد رسيد، 
تا زمان پايان توليد )هر چند ســال که زمان ببرد( حق دارد از تمامي حقوق 

مندرج در قرارداد استفاده کند و قرارداد نيز تا پايان توليد معتبر است.
شرط حق تاخير از ديگر شروط اساسي قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز است. 
هدف از درج شــرط پرداخت اجاره بابت تاخيــر در عمليات حفاري يا همان 
شــرط حق تاخير آن اســت که تضمين کند که اجاره کننده در طول دوره ی 
اول قرارداد هيچ الزامي به انجام عمليات حفاري ندارد و هرگونه تعهد ضمني 

در اين باره را نفي مي کند. 
شرط پرداخت اجاره بابت تاخير در عمليات حفاري وجود هرگونه قيد ضمني 

در قرارداد مبني بر حفاري چاه آزمايشي را نفي مي کند.
سرانجام در قسمت پاياني اين پژوهش به داليل خاتمه ی قراردادهاي اجاره ی 
نفت و گاز پرداخته شد. دوره ی اول به دوره هاي زماني ساالنه تقسيم مي شود 

که اين دوره هاي ساالنه از تاريخ موثر شدن قرارداد اجاره شروع مي شوند. 
در سررســيد هر يک از دوره هاي ســاالنه اگر عمليات حفاري يا توليد انجام 
نشــده باشد، توليدکننده بايد مبلغي را بابت تاخير در انجام عمليات به مالک 
بپردازد تا بتواند اجاره را براي يک ســال ديگر نيز در اختيار داشــته باشد. در 

پايان هر يک از دوره هاي ساالنه، اين ترتيب تکرار مي شود. 
عدم پرداخت حق تاخير از سوي اجاره کننده سبب اختتام قرارداد مي شود. در 
دوره ی اول مهم ترين دليلي که موجب اختتام قراردادهاي اجاره ی نفت و گاز 

در دوره ی اول قرارداد مي شود، عدم پرداخت حق تاخير است. 
بــا پايان يافتن دوره ی اول، قرارداد در صورتي وارد دوره ی دوم مي شــود که 
اجاره در حال توليد باشــد. اگر توليدي در کار نباشــد قرارداد خاتمه خواهد 
يافت. در اين موارد، قراردادهاي اجاره در اکثر اياالت مقرر مي دارند که جز در 
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صورتي که توليدکننده توليد يا عمليات را ظرف ۹۰ روز از تاريخ توقف از سر 
بگيرد، قرارداد خاتمه خواهد يافت.

در پايان اين پژوهش، پس از شناســايي مختصر اين دسته از قراردادها، نظر 
به تحوالت اخير در قانون گذاري نفت و گاز كشور به ويژه قانون برنامه ی پنج 
ساله ی ششــم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين قانون اصالح قانون 

نفت مصوب تيرماه 1۳۹۰، فضاي حقوقي رو به جلويي را پيش بيني كرده كه 
شركت هاي نفتي بتوانند نه تنها در مرحله ی اكتشاف، توصيف و توسعه، بلكه 
در دوره ی توليد و بهره بــرداري حضور پيدا كنند. به اين ترتيب اصوال امكان 
اســتفاده از ديگر قراردادهاي بين المللي نفت حتي مدل اجاره ی ميادين نفت 

و گاز وجود دارد.

پانویس هاپانویس ها
1. Lease Contract
2. Lessor
3. Lessee
4. Conveyance
5. Deed
6. Deed of easement
7. Mineral deed
8. Warranty clause
9. All hydrocarbons and other subs tances 
produced therewith

10. Oil, gas and all other minerals
11. Metes and Bounds
12. Rectangular
13. Mother Hubbard clause or cover –all clause
14. Habendum clause
15. Term Clause
16. Primary term
17. Secondary term
18. Bonus
19. No Term Lease

20. Interes t in real property
21. Personal property
22. Bonus
23. Royalty clause
24. Grace Period
25. Habendum clause
26. Term Clause
27. Primary term
28. Secondary term 
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