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مالكيت خصوصي بر منابع نفت و گاز
در حقوق اياالت متحد امريكا
دكتر ميرشهبيز شافع

*

چكيده :شايد تصور مالكيت خصوصي بر منابع نفت و گاز در بين حقوقـدانا
ايراني پديدهاي ناآشنا و غريب به نظر آيـد ،ولـي در ايـاالت متحـد امريكـا از
نخستين روزي كه اسـتخرا نفـت آغـاز شـد ،مالكيـت خصوصـي بـر منـابع
هيدروكربني مورد پذيرش قرار گرفته است .جستجو در بـين قـوانين مختلـ
ايالتي و آراي قضايي صادره در اين زمينه تشخيص دو دسته كلي موضوعات را
كه بر پايه آ مالكيت خصوصي اين منابع بنا شده است ،امكا پذير مـيسـازد:
نحوه تعيين مالكيت بر حوزههاي نفتي و بهويژه تشخيص حدود و ثغور حقوق
مالكا مجاور اين حوزهها كه در اين زمينه اين حق به مالكـا هـر زمـين داده
شده تا هر ميزا كه صالح مـيداننـد از منـابع هيـدروكربني زيـر زمـين خـود
بهرهبرداري نمايد و دوم تعيـين دقيـق تعهـدات مالـو و بهـرهبـردار در برابـر
يكديگر كه در اين زمينه رويه قضايي تعيين تعهدات طرفين را صرفاً به قرارداد
منعقد بين طرفين واگذار نكرده و با فـر وجـود تعهـدات ضـمني ،فراتـر از
تعهدات مصرحه اقدام به تنظيم روابط حقوقي بين طرفين نموده است.
كليدواژهها :نفت ،گاز ،مالكيت ،استخرا  ،شروط ضـمني ،حفـر چـاه ،جرـرا
خسارت ،اكتشاف ،حق امتياز ،لكس پتروليا ،حقوق امريكا

* دكتراي حقوق بينالملل و عضو كانو وكالي دادگستري مركز
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مقدمه
شايد در هيچ نقطهاي از جها به جز در ايـاالت متحـد ،امكـا بـه وجـود آمـد مالكيـت
خصوصي بر منابع نفت و گاز به لحاظ ساختار حقوقي ،سياسي ،اقتصادي و اجتماعي ايـن
كشور متصور نميبود و دقيقاً در چنين مكاني است كه نخستين چاه نفت توسط ادويـن ال.
دريو حفر و در سال  1959به بهرهبرداري ميرسد و بـدين ترتيـب اكتشـاف و اسـتخرا
نفت به صورت يو صنعت به شيوه جديد ،آغاز ميگـردد و افـراد گونـاگو تـالش خـود
جهت حفر چاه و دستيابي به ثروت را آغـاز مـيكننـد .ايـن پديـده اجتمـاعي بـه سـرعت
پرسشهاي حقوقي گوناگوني را در زمينه حق مالكا اراضي بر اسـتخرا نفـت از مخـاز
واقع در زير اين اراضي را مطرح ميسازد و اين دادگاههاي ايالتي ،و نه مجالس مقننـه ايـن
كشور بودند كه به ارائه پاسخ به اين پرسشها و ايجاد و توسـعه نظـام حقـوقي حـاكم بـر
قراردادهاي نفت و گاز همت ميگمارند .در اين مقاله به اختصار به اصول كلـي حـاكم بـر
مالكيت خصوصي بر منابع نفت و گاز (بند اول) و نحوه تعامل بين مالو زمين و بهرهبردار
(بند دوم) ميپردازيم.

بنداول:نحوهتعيينمالكيتبرحوزههاينفتي
در اياالت متحد امريكا دو تئوري عمده در خصوص مالكيت نفت و گـاز وجـود دارد .بـر
اساس تئوري مالكيت در محل ،1مالو زمين تمامي مواد موجود در زمين ،از جمله نفـت و
گاز را كه در زيرزمين قرار دارد مالو ميباشد .اين نوع مالكيت الرته مشروط است ،چرا كه
بر اساس قاعده مربوط به استخرا  2محدود ميگردد .بر اساس اين قاعده ،كسي كـه اقـدام
به استخرا نفت ميكند ،مالكيت نفت و گـاز اسـتخراجي را تحصـيل مـيكنـد ،حتـي در
صورتي كه اين نفت و گاز متعلق به حوزه نفتي باشد كه در زير ملو همسـايه واقـع شـده
باشد .در چنين شرايطي ،قاعده سنتي استخرا پيشبيني مينمود مالو زميني كـه همسـايه
وي در حال استخرا منابع نفت و گاز او به علت اشتراك مخز بين دو زمـين مـيباشـد،
تنها با يو راهحل مواجه است :شخصاً اقدام به حفر چاه در زمين خود نمايد و تا آنجا كـه
امكا پذير است ،ميزا نفت و گاز استخراجي از زمين خـود را افـزايش دهـد .نتيجـه ايـن
راهحل سنتي اين ميباشد كه تمامي دارندگا زمينهايي كـه داراي منـابع زيرزمينـي نفـت
1. Ownership in Place
2. Law of Capture
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ميباشند در رقابت جديد استخرا هرچه بيشتر نفت و گاز ،اقـدام بـه اسـتخرا بـيرويـه
منابع خود مينمايند.
رويه قضايي نيز در ابتداي امر از اين نظريه حمايت به عمل ميآورد .در قضيه دلمونتـه
ماينينگ اند ماينينگ عليه لست چنس ماينينگ اند مايلينگ 3دادگاه اسـتيناف ايـاالت متحـد
اعالم نمود كه بر اساس قاعده عمومي كامنال ،هر كس مالو زمـين باشـد ،مالكيـت منـابع
طريعي زير سطح زمين را نيز در اختيار دارد .4در موردي نيز كه مالو يكـي از زمـينهـا بـا
حفر چاه ضمن اقدام به بهرهبرداري از نفت و گاز موجود در زيـر زمـين خـود ،بخشـي از
منابع نفت و گاز زمين مجاور را نيز استخرا ميكند ،مالكيت كامل مواد اسـتخراجي را بـه
دست مي آورد .دادگاه استيناف اياالت متحد در قضيه شركت گـاز پيپـل عليـه تـاينر 5ايـن
قاعده را اعالم مينمايد كه مالو زميني كه به صورت قانوني اقدام به حفـر چـاه در زمـين
خود مينمايد و در نتيجه اين اقدام گاز زمين مجاور را به ضـرر صـاحب زمـين اسـتخرا
ميكند ،عملش مشمول قاعده ضرر و زيا غيرقابل جررا  6گرديده و نميتواند مرناي طرح
دعوا قرار گيرد.7
اين نظريه در ابتدا مورد تأييد دكترين حقوقي نيز قرار مـيگيـرد ،بـراي مثـال ،يكـي از
حقوقدانا امريكايي در اين زمينه چنين اظهارنظر كرده است:
«مالو زمين ،مالكيت نفت و گاز استخراجي از چاههاي حفر شده در زمين خود را بـه
دست ميآورد ،حتي اگر ثابت شود كه بخشي از اين نفت و گاز از زمـينهـاي مجـاور
منتقل گرديده است .بر طرق اين قاعده و در صورتي كه قوانين خاصي در زمينه حفاري

3. Del Monte Mining & Mining Co. v. Last Chance Mining & Milling Co.
4. Del Monte Mining & Mining Co. v. Last Chance Mining & Milling Co., 171 U.S. 55, 18 S.CT. 895, 43
L.Ed. 72 (1898), cited in: Eugene O. Kuntz, John S. Lowe, Owen L. Anderson & Ernest E. Smith: “Oil
and Gas Law: Cases and Materials”, American Casebook Studies, 1986, p. 11.

در اين قضيه ،شركت دلمونته ماينينگ و لست چنس ماينينگ ،هر يو بـا انعقـاد قـرارداد جداگانـهاي بـا ايالـت
نيويورك ،مالكيت بخشي از منافع زمين را به دست آورده بودنـد :اولـين شـركت مالكيـت سـطح و شـركت دوم
مالكيت زير زمين .دادگاه استيناف و ديوانعالي كشور امريكا هر دو با تأكيد بر اين امر كه در كامنال مالكيت سطح
مالكيت تمامي ذخاير زير زمين را نيز دربر ميگيرد ،امكا جداسازي اين دو را از هم مورد پذيرش قرار دادند.

5. People’s Gas Co. v. Tyner, cited in: Ibid, p. 12.
6. Damnum absque injuria
7. People’s Gas Co. v. Tyner, 131 Ind. 277, 31 NE 59 (1982), cited in: Ibid, p. 12.

در اين قضيه ،شركت گاز پيپلز با طرح دعوايي ،مدعي گرديد كه مالو زمين مجاور (تانير) بـا اسـتفاده از تزريـق
نيتروگليسيرين به داخل چاههاي خود ،ميزا استخرا گاز را افزايش داده و در نتيجه بخشي از گازهاي واقـع در
زير زمينهاي مجاور را نيز استخرا ميكند .دادگاه اين اقدام را قانوني دانست.
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به تصويب نرسيده باشد ،مالو يو زمين در قرال مالكا زمينهاي مجاور كه بر اساس
اين عمليات نفت و گازشا استخرا گرديده مسؤوليتي ندارد  ...جررا خسـارتي كـه
در چنين مواقعي براي مالو زمين متضرر وجود دارد ،اقـدام متقابـل اسـت .بـه تعريـر
ديگر ،فرد متضرر ميتواند اقدام مشابهي را انجام دهد».8

ولي در عمل و با گذشت زما مشخص گرديد كه اعمال چنين قاعدهاي ميتواند مالو
زمين را از نفت و گازش محروم نمايد .براي جرـرا ايـن امـر ،بـه تـدريج اعمـال «سـهم
منصفانه» 9در حقوق اياالت متحد شكل گرفت .بر اساس اين اصل ،مالكا هر زمين بايد به
گونهاي اقدام به بهرهبرداري از يو مخز مشترك نمايند كه متناسب با ميزا نفت و گازي
باشد كه در زير سطح زمين وي يافت ميشود .ارائه اين نظريه مستلزم اين بـود كـه نظريـه
عليـه تكسـو  10محقـق

ارائه شده در قضيه دلمونته محدود شود؛ امري كه در قضيه اليـ

گرديد .در اين قضيه ،ديوانعالي تگزاس ضمن تأكيد بر آزادي عمل مالو زمين در حفر هـر
تعداد چاه كه مايل است حفاري نمايد ،اين آزادي را نامحـدود ندانسـته و مالـو زمـين را
موظ

ميسازد تا از انجام فعاليتهايي كه به ايجاد ضرر به مخز مشترك منجر ميگـردد،

خودداري نمايد .از نظر اين دادگاه ،اگر تمامي بهـرهبـردارا و اسـتخرا كننـدگا دقـت و
مهارت كافي و مشابهي را در استخرا نفت و گاز به كار گيرند ،در اكثريت مـوارد تمـامي
مالكا سهم منصفانهاي را از نفت و گاز به دست خواهند آورد.

11

از اين پس ،مفهوم حقوق متقابل در بهرهبرداري از يو مخز مشترك مطرح گرديد .بر
اساس اين مفهوم ،هر يو از مالكا زمينهـاي مجـاور كـه از مخزنـي مشـترك اقـدام بـه
استخرا نفت و گاز مينمايد ،ميتواند به هر ميزا كه مايل است اقدام به حفر چاه نمايـد،
ولي نفت و گاز استخراجي به اين شكل نرايد به هدر رفته يا از بين برود.
اين راهحل حقوقي در تعيين مالكيت بـر نفـت و گـاز اسـتخراجي در عمـل بـه نتـايج
غيرمنتظرهاي منجر گرديد .از آنجا كه مالو يو زمين همانند گذشته ميتوانسـت بـا حفـر
چاه ،نفت و گاز موجود در زيرزمين همسايه خود را نيز استخرا كند ،رقابتي بـين مالكـا
8. Kuntz et al., op. cit., p. 27.
9. Fair Share
10. Elliff v. Texon
11. Elliff v. Texon Drilling Co. 146 Tex. 575, 582, 210 S.W. 2d 558, 562, (1948); cited in: Ibid.

در اين قضيه ،عمليات بهرهبرداري تكسو در زمينهاي مجاور زمينهاي الي
به انفجار دكلهاي استخرا الي

و بهرهبرداري تكسو از نفت الي

كه با بياحتياطي همراه بود ،منجـر

گرديد .ديوانعالي تگزاس اعالم نمود كه اين

برداشت نفت مشروع نروده و تكسو حق بهرهبرداري از نفت واقع در زير زمين الي

در اين شرايط را ندارد.
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زمينهاي مجاور در ميگرفت تا با حفر هر چه بيشتر چاه به بهرهبرداري و اسـتخرا نفـت
بيشتري اقدام نمايند .در صورتي كه بازار كافي براي فروش اين نفت استخراجي نيز وجـود
نداشت ،مالو زمين ناچار به ذخيرهسـازي نفـت اسـتخراجي در مخـاز سـطح زمـين يـا
حفرههاي زيرزميني ميگشت .گاز آزاد شده به سطح زمين نيز يا سوزانده مـيشـد و يـا در
فضا منتشر ميگرديد.
با گذشت زما  ،تحقيقات علمي و مطالعات بر روي چاههـاي گونـاگو نشـا داد كـه
حفر چاههاي متعدد و استخرا بيش از حد باعث كوتاهتر شـد عمـر چـاه مـيگـردد ،در
حالي كه رعايت فاصله در حفر چاه و بهرهبرداري مناسب از چاه مـيتوانـد بـر عمـر چـاه
افزوده و به استخرا نفت بيشتري منتهي گردد .به تدريج مالكا چاههـاي مجـاور بـه ايـن
نتيجه رسيدند كه با توافقات متقابل و همكاري مشترك ،نحوه استخرا نفت از زمـينهـاي
خود را هماهنگ سازند و اندكاندك نيز قانو گذارا گوناگو ايالتي نيز قوانيني را جهـت
نحوه استخرا نفت به تصويب رساندند ،به گونهاي كه در حـال حاضـر ،اكثريـت ايـاالت
حفر چاه نفت يا گاز بدو كسب مجـوز از مقامـات ايـالتي را ممنـوع سـاختهانـد .مجـوز
استخرا به طور كلي محل حفر چاه و حداكثر عمق يو چاه را ذكر ميكند .براي تضـمين
اين امر كـه چـاه بـه صـورتي صـحيح حفـر و پـس از خاتمـه اسـتخرا رهـا نشـود نيـز
ضمانتنامهاي در زما صدور مجوز از متقاضيا حفـر چـاه اخـذ مـيگـردد .12در صـدور
مجوز استخرا نيز كميسيو مربوط بايد بـه گونـهاي عمـل نمايـد كـه ميـزا نفـت قابـل
استخرا به صورت منصفانهاي بين مالكا زمينهاي مجاور توزيع گردد؛ امـري كـه رويـه
قضايي نيز بر آ تأكيد نموده است:
«كميسيو در تعيين ميزا حقوق مرترط و متعلق [بـه هـر يـو از مالكـا زمـينهـاي
مجاور] بايد حداقل نكات ذيل را احراز نمايد:
 -1ميزا نفت قابل استخرا از مخز ؛
 -2ميزا نفت قابل استخرا از هر يو از چاههاي حفاري شده؛
 -3نسرت نفت متعلق به هر يو از مالكا مجاور؛

13

 -4ميزا نفتي كه بدو هدر رفتن ميتواند استخرا شود» .

12. Kuntz, op. cit., pp. 26-27.
13. Larsen v. Oil & Gas Conservation Commission, 569 p. 2d 87, 61 O&GR 246, cited in: Ibid.

در اين قضيه ،الرسن با طرح دعوايي صالحيت كميسيو هاي ايالتي در وضع قواعدي جهت تنظيم استخرا نفت
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در خصوص زمينهايي كه مالكا متعدد داشته و جنره مشاعي دارد ،عـالوه بـر مسـائل
فوق اين پرسش نيز به ميا ميآيد كه آيا يو يا چند نفر از مالكا مشاع حق حفـر چـاه و
استخرا نفت و گاز يا انعقاد قرارداد اجاره با شخصي ثالث در اين زمينه را دارا مـيباشـند
يا نه .در قضيه شركت نفت و گاز پريري عليه آلن ،14دادگاه اين حق را براي مالكـا زمـين
مشاعي به رسميت ميشناسد كه بدو اجازه ديگر مالكا مشاعي ،اقدام به انجـام عمليـات
استخرا نفت و گاز از مال مشاعي نمايد .اين امر الرته به منزلـه ناديـده انگاشـتن سـهم آ
دسته از مالكا مشاعي كه در استخرا نفت و گاز مشاركت نداشتهاند ،نخواهد بـود ،چـرا
كه پس از كسر هزينههاي توسعه و عمليات از ارزش خالص نفـت و گـاز توليـدي ،سـهم
مالو مشاعي كه در عمليات استخرا مشاركت نداشته بـه وي پرداخـت خواهـد شـد .بـا
وجود اين ،در صورتي كه از عمليات استخراجي خساراتي به بار آيد ،مالكا مشاعي كه در
انجام عمليات استخرا نقشي نداشتهاند تعهدي بر مشاركت در پرداخـت سـهم هزينـههـا
نخواهند داشت.

15

پس از تعيين وضعيت استخرا نفت از زمين ،پرسش ديگـري كـه بـه سـرعت مطـرح
گرديد اين بود كه پس از استخرا نفت و گاز و به علت عدم موفقيت در يـافتن مشـتري،
اگر استخرا كننده مجرور گردد تا نفت و گاز استخراجي را در حفرههاي زيرزميني ذخيـره
سازد و اين نفت و گاز توسط استخرا كنندگا مجاور ،مورد استخرا مجدد قرار گيرد ،آيا
همچنا قاعده فوق اعمال خواهد شد؟ در قضيه شركت گاز لو استار عليه مورچينسو ،16
اين پرسش مطرح گرديد كه آيا پس از استخرا گاز و ايجاد مالكيت بـر گـاز اسـتخراجي،
تزريق مجدد آ در مخاز طريعي زيرزميني با هـدف ذخيـرهسـازي ،باعـث از بـين رفـتن
را مورد اعترا

قرار مي دهد كه در نهايت ديوانعالي ايالت وايومينگ با رد اين ادعا ،صالحيت اين كميسيو ها را

به رسميت ميشناسد.
14. Prairie Oil and Gas Co. v. Allen

در اين قضيه ،فردي به نام گودلند كه مالكيت منافع را با آلن به صورت مشاع در اختيار داشت ،سهم خـود را بـه
شركت پريري جهت استخرا نفت واگذار نمود ولي شركت موفق به استخرا سودآور نفت نشد .آلن نيز كه تنها
 %10مالكيت مشاعي را در اختيار داشت ،موانعي را بر سر فعاليت اين شركت به وجود آورد كه دادگاه بـا صـدور
رأي خود ،اين اقدام را غيرقانوني اعالم كرد.
15. Oil and Gas Law Outline, downloaded from: http://www.studentweb.law.ttu.edu
16. Lone Star Gas Co. v. Murchinson

در اين قضيه شركت لو استار كه شركتي فعال در زمينه گاز بود ،با طرح دعوايي عليه مورچينسو مدعي گرديـد
كه اين اشخاص اقدام به استخرا و فروش گازي كردهاند كه شركت لو استار از زير زمين استخرا نموده و به
طور موقت تا پيش از فروش ،در حفرههاي زيرزميني ديگري تزريق كرده بود.

363

مالكيتخصوصيبرمنابعنفتوگازدرحقوقاياالتمتحدامريكا

مالكيت بر اين گاز گرديده و شخص ديگري مي تواند اقدام به استخرا اين گاز و تحصيل
مالكيت بر آ نمايد؟ در اين قضيه ،دادگاه تگزاس با مقايسه كرد اين وضعيت با وضـعيت
حيواناتي كه از مالكيت مالكا خود ميگريزند و به طريعت فرار ميكنند ،اعالم داشت:
«اگر فردي روباهي را در جنگل به دام اندازد و در نقطه ديگري اين روباه را آزاد كند يا
اگر اقدام به صيد ماهي كند و در نقطه ديگري ماهي را به رودخانه بازگرداند ،آيا اقـدام
مشابهي با آنچه كه تجديدنظرخوانده با گاز خود كرده صورت نگرفته اسـت؟ آيـا ايـن
شركت مالكيت انحصاري خود نسرت به اين گاز را پس از آنكه گاز بـه مكـا طريعـي
خود بازگشت ،از دست نميدهد؟  ...بـه عقيـده مـا اگـر گـازي كـه بـه داخـل زمـين
بازگردانده شده به زيـر زمـين تجديـدنظرخواه حركـت كنـد ،وي مسـؤوليتي در قرـال
استخرا اين گاز ندارد ،چرا كه استخرا كننده اوليـه ديگـر مالكيـت انحصـاري خـود
نسرت به اين گاز را از دست ميدهد».17

اين رأي به شدت مورد انتقاد حقوقدانا قرار گرفت .با وجود اين 26 ،سـال بـه طـول
انجاميد تا دادگاهي ديگر در اياالت متحد اين نظريه را رد كند .در قضيه وايت عليه شركت
گاز طريعي ايالت نيويورك 2دادگاه با كنار گذاشتن نظريه دادگاه كنتاكي اعالم نمود پـس از
آنكه با تحصيل گاز طريعي ،مالكيت آ به دسـت آمـد ،ايـن مالكيـت بـا تزريـق گــاز بـه
ميدا هاي زيرزميني طريعي با هدف ذخيرهسازي از بين نميرود.3
ديوانعالي تگزاس نيز بـا صـدور رأي ديگـري در قضـيه اليـ

عليـه شـركت تكسـو

دريلينگ ،هرگونه ترديد در اين خصوص را كنار ميگذارد و انجام قياس بين نفت و گاز و
ديگر اموال از قريل حيوانات وحشي يا آبهاي زير زميني را مردود اعالم ميكند.

4

نكته قابل توجه اين است كه بينظميهايي كه از اعمال قاعده برداشت نفـت در ميـزا
توليد به وجود ميآمد به كاهش يا افزايش قيمـت نفـت و گـاز و همچنـين نوسـا ميـزا
عرضه نفت و گاز در بازار منجر ميشد .از سوي ديگر ،در اغلب موارد نيز اسـتخرا نفـت

17. Lone Star Gas Co. v. Murchison, 353 S.W. 2d 870, 16 O & GR *16 (Tex. Civ. App. 1962), cited in:
Kuntz et. Al., op. cit., p. 18; White v. New York State Natural Gas Corp. et al., U.S. Dist. Ct Western
Dist. Of Pa. 190 F. Supp. 342.

در اين قضيه ،وايت با طرح دعوايي عليه شركت گاز طريعي نيويورك ،خواستار توق

توليد گـاز از منـابع گـازي

وي به علت اختالفات قراردادي شد .در مقابل شركت گاز مدعي بود كه منابع اوليه گاز زيرزميني به اتمام رسـيده
و آنچه اكنو به فروش ميرسد ،گازي است كه پيشتر استخرا شده و جهت ذخيرهسازي مجدداً بـه زيـر زمـين
تزريق شده بوده است.

Cited in: Kuntz, op. cit., p. 21; Ellif v. Texon Drilling Co., Ibid, p. 29.
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و گاز بيش از كشش لولههاي نفتي ،ظرفيت پااليش و تقاضاي بازار صورت ميپـذيرفت و
در نتيجه نفت استخراجي كه قابل فروش نرود ،در تانوها و يا گـودالهـاي سـر بـاز انرـار
ميشد كه به نوبه خود به از بين رفتن مقادير قابل توجهي از نفت به علت ترخير ،فرو رفتن
در زمين يا آتش گرفتن منجر ميشد .براي مقابله بـا ايـن پديـده از سـال  1935پـارهاي از
اياالت با تصويب قوانيني ،كميسيو هايي را جهت تعيين ميزا نفت قابل برداشت به وجود
آوردند ،تا ميزا توليد در هر ايالت منطرق با تقاضاي معقول بازار باشد و بر اين اساس اين
كميسيو ها اقدام به تعيين تقاضاي معقول بازار كنند .هر چند اين كميسيو ها نميتوانند به
تعيين قيمت نفت اقدام نمايند ،محدوديتهاي توليد وضع شده توسط اين كميسيو ها تأثير
تثريتكنندهاي بر قيمت دارد .بر اساس اختيارات اعطايي به اين كميسيو ها ،هـر زمـا كـه
كميسيو ميزا نفتي را كه ممكن است در يو ايالت توليد شود محدود مـينمايـد ،توليـد
قابل مجاز را در بين ميادين يا چاهها بر مرنايي معقول تقسيم ميكنـد 18.تقسـيم ايـن ميـزا
بايد به نحوي صورت پذيرد كه مانع از ترعيض ناروا بين ميادين شـود .بـراي نيـل بـه ايـن
هدف ،مفهومي تحت عنوا «تقاضاي معقول بازار» در حقوق اياالت متحد به وجـود آمـده
است« .تقاضاي معقول بازار» به معناي ميزا نفت يا گازي اسـت كـه بـه صـورتي معقـول
جهت مصرف ،استفاده ،انرارسازي در داخل و خار از آ ايالت مـورد نيـاز مـيباشـد .بـا
وجود اين ،ايالتهاي كاليفرنيا ،كلرادو ،ايلي نويز ،كنتاكي ،ميسي سي پي ،مونتانا ،اوهـايو،
يوتا و وايومينگ تا كنو از تصويب چنين قوانيني امتناع نمودهانـد 19.بـدين ترتيـب ،رويـه
قضايي اياالت متحد با صدور آراي گوناگو نظام حقوقي خاصـي را پايـهگـذاري نمـوده،
ضمن پذيرش مالكيت بر منابع نفت و گاز توسط مالكا زمـينهـا ،ايـن مالكيـت را مـنظم
ميسازد :هر مالكي ميتواند اقدام به استخرا نفت و گاز به ميزا مورد نظـر خـود نمايـد،
ولي دولتهاي ايالتي نيز ميتوانند حدودي را جهت ميزا نفت و گـاز اسـتخراجي تعيـين
نمايند.

بنددوم:تعهداتمالكوبهرهبرداردربرابريكديگر

پس از تعيين مالو منابع ،اين پرسش مطـرح مـيگـردد كـه چگونـه رابطـه بـين مالـو و
سرمايهگذار بهرهبردار تنظيم ميگردد .از آنجا كه حفر چاه نفت و فروش نفـت اسـتخراجي
نيازمند سرمايهگذاري عظيمي ميباشد و مالكا اين زمينها از چنين سـرمايهاي برخـوردار
18. Ibid, p. 37.
19. Ibid, p. 88.
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نميباشند ،به ناچار نيازمند انعقاد قرارداد با سرمايهگذارا ميباشند .بدين ترتيب ،رابطه بين
مالو منرع و بهرهبردار در وهله نخست توسط قرارداد فيمابين طرفين تنظيم ميگردد.
در كنار تعهدات صريح قراردادي كه مورد توافق طرفين نيز واقع شده اسـت ،در عمـل
دادگاههاي اياالت متحد ،تعهداتي ضمني را نيز در كنار تعهدات صريح پيشبيني نمودهانـد.
هدف از اعالم اين شروط ضمني توسط دادگاهها اين است كه بهرهبـردار از منـابع نفـت و
گاز ،بدو لحاظ كرد منافع صاحب زمين فرصتطلرانه اقدام به بهرهبرداري از ايـن منـابع
ننمايد و مسـتأجر بهـره بـردار از منـابع نفـت و گـاز ،منـافع هـر دو طـرف را در عمليـات
بهرهبرداري خود لحاظ كند .بدين ترتيب در شكلدهي به نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي
نفتي ،دادگاههاي اياالت متحد در دومين گام خود قواعدي خاص را در زمينـه انعقـاد ايـن
نوع قراردادها و شروط مندر در آ مقرر نمودهاند.
نكته قابل ذكر در خصوص اينگونه قراردادها كه بـين مالكـا زمـين و سـرمايهگـذارا
منعقد ميگردد ،ويژگي خاص حقوقي اين نوع قراردادها ميباشد .قراردادهاي نفـت و گـاز
هم سند انتقال حق است و هم قرارداد محسوب ميشود .اين قرارداد سند انتقال است ،چرا
كه سندي است كه بر اساس آ مالو مواد معـدني كـه حـق اكتشـاف نفـت و گـاز را دارا
ميباشد ،اين حق را به يو شركت نفتي انتقال ميدهد و براي خود حق امتيـاز را محفـوظ
ميدارد .از سوي ديگر ،بخش عمده اجارهها بر موافقتنامهاي قراردادي مرتني مـيباشـد و
مسائل گونـاگوني از نحـوه محاسـره حـق امتيـاز تـا نحـوه اجـراي عمليـات اسـتخرا را
دربرميگيرد.
در اياالت متحد ،مرسوم است كه قرارداد اجاره بهرهبرداري نفت و گاز توسط مسـتأجر
تهيه يا انتخاب ميگردد .اين قراردادها معموالً حاوي دو هدف اساسي ميباشد:
 )1مستأجر ميكوشد حق توسعه محوطه مورد نظر را براي مدت زما معيني به دسـت
آورد ،بدو آنكه تعهدي جهت استخرا ميزا معيني نفت و گاز بر عهده گيرد؛
 )2اگر توليد نفت و گاز موفقيتآميز بود ،مستأجر تمايل دارد حق استخرا را در طول
مدت قابليت بهرهبرداري براي خود حفظ كند.

همانگونه كه اشاره شد ،دادگاههاي اياالت متحد در عمل يو سلسله شروط ضـمني را
جهت حمايت از منافع مالو منابع نفت و گاز مقرر نمـودهانـد كـه حتـي در صـورتي كـه
قرارداد فاقد چنين تعهداتي براي بهرهبردار باشد ،بهرهبردار موظ

به رعايت آنـا خواهـد

بود .اين شروط ضمني را ميتوا به دستههاي كلي زير تقسيم نمود:
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 )1حفر چاههاي آزمايشي و تحقيقاتي؛
 )2حفر چاههاي اضافي؛
 )3حمايت در برابر خشو شد چاههاي نفت؛
 )4جررا خسارت قصور از انجام تعهدات؛
 )5تعهد ضمني بر اكتشاف بيشتر؛
 )6تعهد ضمني بر انجام عمليات استخرا با رعايت دقت و به طرز صحيح؛
 )7تعهد ضمني بر بازاريابي محصوالت استخراجي؛
 )8پرداخت حق امتياز؛
 )9جررا خسارت در برابر عدم پرداخت حق امتياز؛
 )10شرط ضمني مرني بر بازاريابي.

.2-1حفرچاههايآزمايشيوتحقيقاتي
در قضيه ايستر اويل كمپاني عليه بيتي ،20مالو زميني ،قرارداد حفر چـاههـاي آزمايشـي و
تحقيقاتي جهت اكتشاف و استخرا نفت از زمين خود را در سال  1910با يو متخصـص
اكتشاف و بهرهبرداري منعقد مينمايد و ضمن آ شرط ميشود كه در صـورت قصـور يـا
تعلل جهت حفر اين چاهها و اكتشاف نفت و گاز ،مالـو زمـين حـق دريافـت خسـارات
تأخير انجام تعهدات به ميزا مقطوع و ثابتي را دارا ميباشد .پـس از انعقـاد ايـن قـرارداد،
اكتشافكننده نسرت به آغاز كار خود جهت اكتشاف و بهرهبرداري تعلل و تأخير ميكنـد و
وفق مفاد قرارداد ،مرالغي را به صورت دورهاي به حساب مالو زمين واريـز مـينمايـد .در
همين فاصله ،مالو زمين مجاور ،اقدام به آغاز استخرا نفت از زمين خود مـينمايـد و در
پي اين تحول ،مالو زمين با صدور اخطاريهاي براي متخصـص اكتشـاف و بهـرهبـرداري،
خواستار آغاز فعاليتهاي اكتشافي و بهرهبرداري ظرف  30روز از تاريخ دريافت اخطاريـه
ميشود و با ادامه امتناع متخصص اكتشاف از آغاز فعاليتهاي خود ،مالو زمين دعوايي را
جهت فسخ قرارداد آغاز ميكند .دادگاه پس از بررسي اسناد و مـدارك ،بـا رد درخواسـت
مالو زمين در فسخ قرارداد ،اعالم ميدارد:
«در هيچيو از آراي دادگاهها [در اياالت متحد]  ...پذيرفته نشده است كه مؤجر [مالو
زمين] بتواند از طريق صدور اخطاريه براي طرف مقابـل از دريافـت خسـارت تـأخير
20. Eastern Oil Co. v. Beatty
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انجام تعهد امتناع نموده و خواستار دريافت غرامت شود يا اقدام بـه فسـخ قـرارداد بـه
علت قصور در انجام تعهدات طرف مقابل نمايد .چنـين امـري مغـاير اصـول بنيـادين
حقوق قراردادها ميباشد .اين امر به يو طرف قـرارداد ايـن اجـازه را خواهـد داد تـا
خواستار اجراي فوري مفاد قرارداد شود ،در حالي كه از سوي ديگر خود پذيرفته است
كه ممكن است اجراي قرارداد با تأخير روبهرو شود .موجر در ناتواني خـود در اجرـار
طرف مقابل به انجام تعهداتش متحمل هيچگونه خسارتي نميشود ،بـه جـز تـأخير در
دريافت حقاالمتياز نفت و گاز توليدي .نفت و گاز همچنا بـراي اسـتخرا در آينـده
موجود ميباشد و در برابر تأخير به وجود آمـده نيـز [مالـو زمـين] در قـرارداد خـود
پذيرفته كه غرامت دريافت نمايد».21

.2-2حفرچاههاياضافي
22

در قضيه سوپرير اويل عليه دو كورپوريشن  ،مالو زمين اقدام به واگذاري حق اكتشـاف
و استخرا نفت به شركت سوپرير اويل در برابر دريافت حقاالمتياز مينمايد .مدت اوليـه
قرارداد ده سال پيشبيني شده بود كه پس از سپري شد مدت اوليه و در صـورت كشـ
نفت و گاز ،مدت قرارداد تا زما ادامه بهرهبرداري تجاري از نفت و گاز قابل تمديـد بـود.
سوپرير اويل موفق به كش

نفت در اين منطقه و استخرا آ مـيگـردد و قـرارداد بـراي

مدت زماني بيشتر از ده سال نخست نيز تمديد ميشود ،ولي سوپرير اويل از حفر چاههاي
استخرا نفت بيشتر خودداري ميكند و مالكا زمين نيز خواستار فسخ قرارداد مـيشـوند.
دادگاه تجديد نظر در خصوص تعهد استخرا كننده نفت در توسعه چاههـاي نفـت ضـمن
پذيرش تعهد ضمني مستأجر بر گسترش ميزا استخرا نفت ،بر اين نكته تأكيد مـينمايـد
كه انتظار معقول كسب سود از سوي موجر در تعيين اين امر كه آيا مستأجر جهت توسـعه
بيشتر ميادين اقدام كرده است يا خير تعيينكننده نيست چرا كه ميزا حقاالمتيـاز دريـافتي
موجر ،عاملي مرترط با هزينههاي توليد نميباشـد ،هـر چنـد كـه توليـد نفـت در قسـمت
كوچكي از زمين مورد اجاره نميتواند توجيهكننده امتناع مستأجر از گسترش خطوط توليد
و محروم ساختن موجر از حق امتياز مورد نظر خود باشد .نكته حائز اهميـت در ايـن رأي
21. Eastern Oil Co. v. Beatty, 71 OKL. 275, 177, 1918, cited in: Kuntz et al., op. cit., p. 280.

در اين قضيه ،بياِتي قرارداد دهسالهاي را با شركت ايستر اويل جهت استخرا نفت در برابر پرداخت حق امتياز
منعقد مينمايد ،ولي متعاقراً به علت تعلل اين شركت اقدام به فسـخ قـرارداد مـيكنـد كـه دادگـاه ايـن اقـدام را
غيرقانوني اعالم ميكند.
22. Superior Oil Co. v. Devon Corp.
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در اين است كه دادگاه نه تنهـا از منظـر رابطـه خصوصـي بـين طـرفين بـه ايـن موضـوع
ميپردازد ،بلكه همچنين در ادامه استدالل خود ،منـافع عمـومي را نيـز مـورد توجـه قـرار
ميدهد .از نظر اين دادگاه ،منافع عمومي ايجاب ميكند كه توسعه پايدار توليد نفت و گـاز
استمرار يابد ،چرا كه توسعه منابع داخلي نفت ،ميزا نفـت وارداتـي بـه ايـاالت متحـد را
كاهش ميدهد و ضمن كاسته شد از ميزا كسري تراز تجاري ،از اياالت متحـد در برابـر
ناآراميهاي سياسي در داخل كشورهاي توليدكننده نفت حمايت بيشتري به عمـل مـيآورد
.23

.2-3حمايتدربرابرخشكشدنچاههاينفت
در حقوق اياالت متحد تعهد بهرهبردار در چگونگي بهرهبرداري از ميـدا نفـت و گـاز بـه
گونهاي كه منجر به خشو شد ميدا مزبور نشود ،بر قواعد كـامنال مرتنـي مـيباشـد .در
قضيه يو وي اينداستريز عليه دانيلسن 24دادگاه در بيا اين تعهد چنين اظهار ميدارد:
«اين قاعده كامنال متضمن اين امر ميباشد كه در تمامي قراردادهاي مربوط بـه اجـاره
جهت استخرا نفت و گاز ،مستأجر [بهرهبردار از ميدا ] متعهد است تا از منابع نفتـي
موجر [صاحب زمين] در برابر خشو شد به علت حفر چاههاي زمـينهـاي مجـاور
ممانعت به عمل آورد .هدف اين تعهد ضمني اين است تا قصد طـرفهـاي اجـاره بـه
اجرا درآيد .هدف طرفين ،توليد نفت و گاز جهت كسب سود ميباشد و بـراي مـوجر
اين كسب سود در قالب دريافت حقاالمتياز توليد محقـق مـيگـردد  ...تعهـد ضـمني
مستأجر در حمايت از زمين در برابر خشو شد  ،تعهـد بـر اعمـال مراقرـت و دقـت
معقول جهت جلوگيري از خشو شد زمين به علت حفر چاههاي مجـاور مـيباشـد.
مقصود از مراقرت و دقت معقول ،نحوه عملكرد يو بهرهبردار معقول و محتـاط اسـت
كه با توجه به شرايط موجود در هر قضيه ،جهت حمايـت از منـافع مـوجر و مسـتأجر
اقدام مينمايد  ...به موجب معيار بهرهبردار محتاط و معقول ،قانو به مستأجر فرصـتي
معقول اعطا ميكند تا طي اين مدت ،خواه پس از دريافت اخطاريهاي در اين خصوص

 .23اين قاعده در دعاوي ذيل نيز مورد تأكيد قرار گرفته است:
Stabbs v. Imperial Oil & Gas Products Co., 164 La. 689, 144 So. 595 (1927); mart v. Crow, 220 Ark. 141,
246 S.W. 2d 432, 10 & GR 246 (1952); anfeldt v. Hanes, 196 Kan. 719, 414 P2d 7, 25 O & GR 127
(1966); Temple v. Continental Oil Co., 182 Kan. 213, 320 P.2d 1039, 8 O & GR 717 (1958).
24. U.V. Industries Inc. v. Danielson
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از سوي مالو زمين و خواه از طريقي مشابه اقدام به حفر چاههاي اضافي نمايد».25

تعهد مزبور بايد با اين شرط صورت پذيرد كه انتظار استخرا نفـت و گـاز در ابعـادي
تجاري وجود داشته باشد ،بدين معنا كه پس از كسر هزينههاي توليد ،سودي معقول بـراي
مستأجر بهرهبردار باقي بماند.26
در قضيه شركت سوندهايم عليه شركت ري

اويل ،27مستأجر بهرهبردار براي مـدت 4

سال هيچ اقدامي انجام نداد .موجرا اين استدالل را مطرح مـيكردنـد كـه طـي آ مـدت،
 145،000بشكه نفت از امالك آنا توسط امالك مجـاور اسـتخرا شـده بـود و مسـتأجر
بهرهبردار تعهد ضمني خـود را در حمايـت در برابـر خشـو شـد منـابع نفـت و گـاز و
بهرهبرداري امالك مجاور نقض كـرده اسـت .در برابـر ،مسـتأجرا عنـوا مـيكردنـد كـه
ميبايست اخطاريه يا درخواست كتري مرني بر حفاري از سوي آنا دريافت ميشد .دادگاه
اعالم نمود كه شرط صدور اخطاريه در مواردي كه مستأجر از استخرا نفت توسـط سـاير
امالك مطلع ميباشد ،ضرورت نداشته ولي اثرات اين امر كه مستأجر مطلع از ايـن شـرايط
ميباشد ،بر عهده مالو است.

.2-4جبرانخسارتقصوردرانجامتعهدات
بررسي رويه قضايي در اياالت متحد نشا ميدهد كه دريافـت غرامـت و همچنـين فسـخ
قرارداد بهرهبرداري و استخرا  ،متداولترين شيوههاي موجود در جرـرا خسـارت نقـض
تعهد ضمني حفر چاه اكتشافي ،حفر چاههاي اضافي جهـت توسـعه ميـادين و حفـره چـاه
جهت جلوگيري از به هدر رفتن و استخرا نفت توسط زمـينهـاي مجـاور مـيباشـد .در
پارهاي از اياالت دريافت غرامت از بهرهبردار و در پارهاي ديگر از ايـاالت فسـخ قـرارداد،
)25. U.V. Industries Inc. v. Danielson; 184 Mont. 203, 602 P.2d 571, 64 O & GR 454 (1979

در اين قضيه ،دانيلسن قراردادي را جهت استخرا نفت از زمينش با شركت يو وي اينداستريز منعقد ميكند ولي
با خشو شد برخي چاهها ،شكايتي را عليه اين شركت به سرب قصور در جلوگيري از خشو شد چـاههـا از
طريق حفر چاههاي جديدتر طرح ميكند .دادگاه ضمن اعالم تعهد ضمني بهرهبردار در اين زمينه ،اعالم مينمايـد
كه اين تعهد مشمول مرور زما هشتساله ميباشد.
26. Oil and Gas Law Outline, op. cit., p. 34.
27. Sundheim v. Reef Oil Corp., 247 mont. 244, 511, 806 p. 2d 503 (1991).

در اين قضيه ،طرفين با انعقاد قراردادي بر اكتشاف و استخرا نفت توافق نمودند و خوانده كار خود را آغاز نمود
ولي خواها مدعي بود  145.000بشكه نفت وي به علت قصور خوانده توسط مالـو زمـين همسـايه اسـتخرا
گرديده است .دادگاه مرناي رأي خود را عدم اطالع خوانده از اين امر قرار داد.
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شيوههاي متداول جررا خسارت ميباشد.
با وجود اين ،هر يو از اين دو راهحل نيز مشكالت و محدوديتهاي خـاص خـود را
داراست .هنگامي كه تأكيد اصلي بر پرداخـت غرامـت مـيباشـد ،هـدف اصـلي پرداخـت
عدمالنفع به مالو زمين معادل ميزاني است كه اگر تعهد ضمني توسط بهرهبـردار بـه مـورد
اجرا گذاشته ميشد ،اين ميزا حقاالمتياز دريافت ميگرديد .در خصوص حفـر چـاههـاي
اكتشافي بيشتر جهت يافتن نفت ،مشكل عمده اثرات اين امر از سوي مالو زمين ميباشـد
كه اگر چاههاي اكتشافي حفر ميشد ،نفت در زمينهاي مورد نظر كش

ميگرديد .ولي در

خصوص تعهد ضمني بر حفر چاههاي بيشتر جهت استخرا نفت بيشتر ،اثرات اين امر بـر
عهده مالو زمين ميباشد كه اگر چاهها حفر ميشد ،نفت بيشتري قابل اسـتخرا مـيبـود.
دشواري قضيه بيشتر مربوط به اختالف بر سر حفر چـاههـاي بيشـتر جهـت جلـوگيري از
كشيده شد نفت توسط استخرا كنندگا زمينهاي اطراف ميشود .در ايـن مـورد ،سـؤال
اساسي جهت تعيين ميزا غرامت اين اسـت كـه آيـا تعيـين ميـزا غرامـت بايـد بـر پايـه
حقاالمتيازي صورت پذيرد كه اگر چاههاي بيشتري حفر ميشد ،قابل پرداخـت بـه مالـو
ميشد ،يا حقاالمتياز ميزا نفتي كه توسط استخرا كنندگا زمينهـاي اطـراف استحصـال
شده و به ضرر مالو اين زمين به فروش رسيده است.28

.2-5تعهدضمنيبراكتشافبيشتر
29

در قضيه ميچل عليه آمرادا هس كورپوريشن  ،دادگـاه بـه صـورتي مرسـوط و مفصـل بـه
جنرههاي گوناگو تعهد بهرهبردار در اكتشاف بيشتر و حفر چاههاي ديگر پرداخته است .به
عقيده اين دادگاه ،تعهدي ضمني بر كاوش بيشتر پس از آنكه توليـد و اسـتخرا اقتصـادي
آغاز شد ،با توجه به دو عامل مورد ارزيابي قرار ميگيـرد؛ اول آنكـه آيـا بـه مالـو زمـين
خسارتي بر اثر عدم اكتشاف وارد خواهد شد و دوم آنكه آيا اين خسارت ناشـي از نقـض
30

قاعده نحوه عمل به صورت يو بهرهبردار محتاط ميباشد يا خير.

بر اين اساس پس از آغاز استخرا نفت و گاز از امالك مورد اجاره ،مستأجر بهرهبردار
28. Kuntz et. al., op. cit., p. 331.
29. Mitchell v. Amerada Hess Corp., 638 P.2d 441, 72 O & GR 104 (OKL. 1981), cited in: Ibid, p. 333.

در اين قضيه ،طرفين قراردادي را جهت اكتشاف و استخرا نفت از زمين خواها منعقد نموده بودنـد و خوانـده
اقدام به اكتشاف و استخرا نفت از زمين خواها نيز نمود ،ولي خواها مدعي بـود كـه خوانـده بايـد اقـدامات
بيشتري را انجام داده و ميزا اكتشاف را افزايش دهد .دادگاه وجود چنين تعهدي براي خواها را مردود دانست.
30. Cited in: Ibid, p. 333.
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است اقدام به حفر چاههاي اضافي جهت تداوم توسـعه بهـرهبـرداري بـه صـورتي

معقول نمايد و اين توسعه را به شكلي انجام دهد كـه منـافع مـوجر و مسـتأجر ،هـر دو را
لحاظ نمايد .صاحب امالك در صورتي ميتواند عليه مستأجر بهرهبردار اقدام به طرح دعوا
به علت نقض اين شرط ضمني نمايد كه اوالً ،اثرات كند تداوم توسعه عمليـات حفـاري و
استخرا ميتوانست از نظر اقتصادي توجيهپذير باشد و ثانياً ،بهرهبـردار محتـاط در چنـين
شرايطي اقدام به بهرهبرداري مينمود .31با وجود اين ،اين شرط در صورتي بـه كـار گرفتـه
ميشود كه در قرارداد ،صراحتاً در خصوص نحوه حفر چاه بين طـرفين تـوافقي بـه عمـل
نيامده باشد .در قضيه شركت گال

پروداكشن عليـه كيشـي 32در قـرارداد اجـاره ،طـرفين

پيشبيني نموده بودند كه در صورت موفقيت در حفر چاه و استخرا نفت ،در يـو قطعـه
از زمين  12حلقه چاه و در قطعه ديگر  4حلقه چاه حفر شود .پس از موفقيت حفـر چـاه،
خوانده در قطعه نخست  15حلقه چاه و در قطعه دوم  4حلقه چاه حفر نمود ولي از آنجـا
كه صاحب ملو اين تعداد را كافي نميدانست ،خواستار حفر چاههـاي بيشـتر بـر اسـاس
شرط ضمني در خصوص توسعه معقول و ادامه كاوش گرديد .دادگاه اعالم نمـود كـه ايـن
شرط ضمني تنها در صورتي مورد استفاده قرار ميگيرد كه مادهاي صريح در زمينـه توسـعه
استخرا نفت در قرارداد پيشبيني نشده باشد .در صورتي كه چنين شرطي در قرارداد ذكر
شده باشد ،شرط ضمني ديگر كاربردي نخواهد داشت.33
در صورتي كه مستأجر بهرهبردار مايل به توسعه بهرهبرداري از بخشي از زمـين نراشـد،
همواره ميتواند آ بخش از زمين را به مالو باز پس دهد و خود را از تعهد بر توسـعه آ
بخش آزاد نمايد .در صورتي كه مستأجر بهرهبردار اقدام به بازپس داد زمين مورد اجاره يا
توسعه بهرهبرداري ننمايد ،مالو زمين از نظر حقوقي دو راهحل را پيش روي خود دارد:
ال ) فسخ :مالو زمين ميتواند اقدام به فسخ قرارداد اجاره نمايد ،به جز در خصـوص
قطعهاي كه چاههاي موجود در آنجا قرار دارد؛
ب) اخطار فسخ :مالو ميتواند اخطاريهاي صادر نمايد و اعالم نمايد در صـورتي كـه
تعداد معيني چاه در ظرف مدت معيني حفر نگردد ،اجاره فسخ خواهد شد.
31. Ibid, p. 334.
32. Gulf Production Co. v. Kishi, 129 Tex 487, 103 S.W. 2d 965 (1937).

در اين قضيه ،طرفين در قرارداد خود تعداد چاههايي كه بايد حفر شود را تعيين نمودند ولي مالو زمين خواسـتار
حفر چاههاي بيشتري شد .دادگاه با رد اين خواسته ،اعالم نمود تعهد ضمني تنها در مواردي به وجود ميآيـد كـه
تعهد صريح پيشبيني نشده باشد.
33. Ibid, pp. 335-336.
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.2-6تعهدضمنيبرانجامعملياتاستخراجبارعايتدقتوبهطرزصحيح
در اياالت متحد ،قضيه بالدوين عليه كوبتز 34مرناي تعيين دامنه تعهـد بهـرهبـردار در زمينـه
استخرا و نحوه اجراي اين تعهـد مـيباشـد .بـر اسـاس رأي صـادره در ايـن قضـيه ،در
قراردادهاي استخرا نفت و گاز نيز همانند ديگر قراردادها ،تعهد ضمني بر رعايت حسـن
نيت و رفتار منصفانه وجود دارد ،بدين معنا كه هيچيو از طـرفين نرايـد دسـت بـه انجـام
اقدامي زند كه منجر به ورود آسيب يا تضييع حق طرف مقابل در بهرهمنـدي از قـراردادش
شود .بهرهبردار با اين تعهد ضمني روبهرو است كه با حسن نيت و با استفاده از شيوههـاي
معقول و به كارگيري بهترين شيوه ممكن ،اقدام به توسعه ،بهـرهبـرداري ،توليـد و فـروش
نفت استخراجي نمايد .در كنار شناسايي اين تعهد ضمني ،دادگاه تعهـد ضـمني ديگـري را
نيز مرني بر كاوش دقيق و انجام عمليـات دقيـق بهـرهبـرداري از چـاههـاي توليـدي مـورد
شناسايي قرار ميدهد .اين تعهدات ضمني از چنـا اهميتـي برخـوردار مـيباشـند كـه در
صورت نقض آنها از سوي بهرهبردار ،مالو زمين ميتواند زمـين خـود را مجـدداً تصـرف
نمايد و به قرارداد اجاره خاتمه دهد ،در حالي كه اصـوالً در حقـوق ايـاالت متحـد فسـخ
قرارداد مورد استقرال چنداني قرار نگرفته است.

35

.2-7تعهدضمنيبربازاريابيمحصوالتاستخراجي
پس از آنكه مستأجر موفق به اكتشاف نفت يا گاز و توليد آ به ميـزا تجـاري شـد ،ايـن
تعهد براي مستأجر (بهرهبردار) به وجود ميآيد كه اقدام به بازاريابي نفت يا گاز استخراجي
جهت فروش آ نمايد .با وجود اين در پارهاي از موارد اين احتمال وجـود دارد كـه محـل
استخرا نفت يا گاز فاصله بسياري با خطوط لوله داشته و علـيرغـم آنكـه امكـا توليـد
اقتصادي وجود دارد ،ولي امكا حمل اين محصول به بازار فروش فراهم نراشد .در چنـين
حالتي ،آيا صاحب زمين ميتواند به علت عدم امكا فروش نفت يا گـاز ،اقـدام بـه فسـخ
قرارداد اكتشاف نمايد؟ در قضيه بريستول عليه شركت نفت و گاز كلرادو 36دادگـاه در ايـن
34. Baldwin v. Kubetz
35. Baldwin v. Kubetz, 148 Cal. App. 2d 937, 307, P.2d 1005, 7 O&GR 407 (1957), cited in: Kuntz et al.,
op. cit., p. 339.

در اين قضيه ،بهرهبردار متعهد شده بود كه تا پيش از انتهاي سال نخست ،يو چاه را راهاندازي نمايـد .بـه علـت
مشكالت پيش آمده كه منتسب به بهره بردار نرود ،وي موفق به انجام اين كار نشد .دادگاه اعالم نمود كـه قـرارداد
مربوط (كه براي  3سال منعقد شده بود) همچنا معترر ميباشد ،چرا كه قصور بهرهبردار قابل توجيه ميباشد.
36. Bristol v. Colorado Oil & Gas Corp.
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زمينه اشعار ميدارد:
«قاعده كلي بر اين است هنگامي كه عمليات حفاري منجـر بـه توليـد مـيگـردد ولـي
بهرهبردار به علت فقدا بازار يا عدم خطوط لولـه ارترـاطي قـادر بـه بازاريـابي سـريع
محصول خود نميباشد ،صاحب زمين حق فسخ قرارداد را نـدارد؛ مشـروط بـر اينكـه
بهرهبردار تمامي تـالش و وقـت خـويش را مصـروف بازاريـابي كـرده باشـد ،تمـامي
تجهيزات ضروري براي چاه فراهم شده باشد و اين امر ظرف مدت معقـولي صـورت
37

گرفته باشد».

ذكر اين نكته ضروري است كه تعهد مزبور بيشتر در خصـوص اسـتخرا گـاز مطـرح
ميباشد تا استخرا نفت و علت عمده اين تفاوت ،تفاوت در ويژگيهاي فيزيكي نفـت و
گاز است .نفت را ميتوا به سهولت انرار كرد و ميتوا در هما محل ذخيرهسازي ،اقدام
به فروش و تحويل آ نمود؛ ولي از آنجا كه فروش و حمل گاز مستلزم وجـود خـط لولـه
ميباشد ،بازاريابي و فروش آ در مقايسه با نفـت ،از پيچيـدگيهـاي بيشـتري برخـوردار
است.
در مواردي كه بازار مصرف مناسري براي نفت و گاز استخراجي وجود دارد و بهرهبردار
اقدام به انعقاد قرارداد جهت فروش نفت و گاز مينمايـد ،از اختيـار مطلـق جهـت تعيـين
قيمت فروش برخوردار نيست ،بلكه بايد همانند يو بهرهبـردار معقـول در ايـن خصـوص
عمل نمايد .در قضيه شركت توليدي آموكو عليه نخستين كليساي باپتيستي پيوت 38دادگـاه
اعالم مينمايد كه يو بهرهبردار محتاط و معقول متعهـد اسـت بـا لحـاظ منـافع مـوجر و
مستأجر ،بازاري را جهت فروش گاز با بهترين قيمت ممكن به دست آورد و در اين زمينـه
با حسن نيت عمل كند .در ارزيابي اين امر كه آيا بهرهبردار با حسن نيت عمل كرده اسـت
يا خير نيز بايد با توجـه بـه شـرايط حـاكم بـر آ زمـا مشـخص گـردد كـه آيـا شـرايط
مناسبتري جهت فروش گاز استحصالي قابل حصول بوده است يـا خيـر .از نظـر دادگـاه،
فروش به قيمتي كمتر از باالترين قيمت موجود در بازار ،همواره به معناي نقـض تعهـدات
قراردادي نميباشد ،چرا كه قرارداد فروش حاوي شروط متعددي است كه بايد طـرفين بـر
37. Bristol v. Colorado Oil & Gas Corp., 225 F.2d 894.5 O&GR 50 (10th Cir. Okl. 1955), cited in: Ibid,
p. 348.

در اين قضيه ،بريستول دعوايي را عليه شركت نفت و گاز كلرادو جهت فسخ قرارداد منعقده بين طرفين به علـت
قصور اين شركت در استخرا نفت و گاز به ميزا مورد نظر طرح نمود.
38. Amoco Production Co. v. First Baptist Church of Pyote
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سر آ توافق نمايند و تعيـين قيمـت تنهـا يكـي از مجمـوع شـروط قـراردادي را تشـكيل
39

ميدهد.

.2-8پرداختحقامتياز40
در صورتي كه مالو زمين ،حق استخرا نفت و گاز خود را از طريق انعقاد عقد اجاره بـه
شخص ثالثي واگذار نمايد ،در برابر اين واگذاري ،حق دريافت امتياز واگذاري را تحصـيل
مينمايد .به جز در لوئيزيانا ،در ساير اياالت در امريكا ،حق امتياز يو حق عيني غيرمنقـول
محسوب ميگردد .حق امتياز به مالو زمين اين امكا را اعطا ميكند كه يا قسمتي از نفت
و گاز استخراجي را دريافت نمايد يا سهمي از قيمت فروش را به دست آورد.
در خصوص زماني كه قيمت محصـول بايـد بـرآورد گـردد ،در بـين ايـاالت مختلـ
اختالف نظر وجود دارد .اكثر اياالت بر اين عقيده هستند كه ارزش بازار بـه معنـاي ارزش
بازار در زما توليد و تحويل است و نه در زماني كه قرارداد فروش منعقد مـيگـردد .ايـن
قاعده ،به «قاعده وال» موسوم ميباشد 41.در قضيه پايني وودز كـانتري اليـ

سـكول عليـه

شركت نفت شل ،42نحوه تعيين قيمت و پرداخت حقاالمتيـاز مـورد بررسـي دادگـاه قـرار
گرفت:
«قيمت بازار در سر چاه به معناي قيمت بازار پـيش از پـردازش و حمـل و نقـل گـاز
ميباشد و گاز در صورتي در سر چاه به فروش ميرسد كه قيمت پرداختي ،قيمت گاز
توليدي باشد ،نه گاز پردازش و حمل شده.
در اين قضيه ،گاز فروخته شده توسط شل ،گاز فروخته شده بر سر چـاه نرـوده اسـت،
چرا كه شل پيش از تعيين قيمت فروش ،آ را ترديل به گاز شيرين مينمود .گـاز تنهـا
در صورتي فروخته شده بر سر چاه محسوب ميگردد كه ارزش آ پـيش از فـروش و
39. Amoco Production Co. v. First Baptist Church of Pyote, 579 S.W. 2d 280 (Tex. Civ. App. 1979), cited
in: Ibid, pp. 359-362.

در اين دعوا ،اختالف طرفين بر سر اين موضوع بود كه آيا شركت آموكو موظـ

اسـت تـا جهـت فـروش گـاز

استخراجي ،اقدام به بازاريابي مناسب جهت فروش آ به باالترين قيمت نمايد يا نه .دادگاه چنـين تعهـد كلـي را
براي خوانده مورد شناسايي قرار نداد.
40. Royalty
41. Ibid, p. 28.
42. Piney Woods Country Life School v. Shell Oil Co., 471 U.S. 1005, 105 S.CT 1868,85 L. Ed. 2d

در اين قضيه ،اختالف طرفين بر سر اين امر بود كه مالكيت نفت استخراجي در چه زماني بـه بهـرهبـردار منتقـل
ميگردد و در نتيجه در چه زماني و بر اساس چه قيمتي ،حقاالمتياز بايد به مالو زمين پرداخت شود.

مالكيتخصوصيبرمنابعنفتوگازدرحقوقاياالتمتحدامريكا

375

از طريق حمل و نقل يا پردازش افزايش نيافته باشد .اجارهكننده زمـين و خريـدار گـاز
طرق قانو متحدالشكل تجاري ميتوانند مالكيت گاز را در سر چـاه منتقـل نماينـد .بـا
وجود اين ،اينكه مالكيت در كجا از اجارهكننده زمين به خريدار منتقل ميگـردد ،الزامـاً
براي واگذاركننده اجاره الزامآور نيست .در غير اين صورت اجارهكننده زمين ميتوانـد
معين كند كه گاز در بيرو از محل توليد يا بر سر چاه منتقل ميگردد و از اين روي به
صورت يكجانره قيمت را تعيين نمايد .مستأجر [بهرهبردار] موظ

است حقوق مـوجر

را لحاظ نمايد ...
دادگاه چنين رأي ميدهد كه گاز تا زماني كه توليد نگردد ،به فروش نميرسـد .از ايـن
روي ،مرناي حقاالمتياز بايد ارزش بازار بر سر چاه باشد».43

بدين ترتيب ،هزينههايي كه بهرهبردار متحمل آ ميگردد ،پيش از آنكه اقدام به فروش
نفت و گاز نمايد در صورتي كه اين هزينهها براي پردازش نفت يا گاز باشد ،بر عهـده وي
ميباشد ،چرا كه قيمت گاز در سر چاه كه مرناي محاسره حقاالمتياز ميباشد ،قيمـت پـيش
از پااليش است .در برابر ،هزينههايي كه جهت فروش بر سـر چـاه ضـروري اسـت ،بايـد
توسط مـوجر نيـز بـر عهـده گرفتـه شـود .در قضـيه وود عليـه شـركت تـي .ايكـس .او.
پروداكشن ،44موضوع اختالف بر سر اين امر بود كه آيا بهرهبردار حـق كاسـتن هزينـههـاي
فشرده كرد گاز از منافع حقاالمتياز اجاره دهنده را دارا ميباشد يا خير .دادگاه بر اين باور
بود كه بهرهبردار بايد هزينههاي فشرده كرد را در مواردي كه فشرده كرد براي بازاريـابي
ضروري است ،متحمل شود .استدالل دادگاه بـر ايـن مرنـا بـود كـه وظيفـه بهـرهبـردار در
بازاريابي دربرگيرنده هزينه آماده كرد گاز براي بازاريابي نيز ميباشد .45در قضـيه شـركت
هريتج ريسورسز عليه نيشنز بانو ،46نيشنز بانو (دارنده زمين) اقدام بـه طـرح دعـوا عليـه
هريتج (كه بهرهبردار بود) كرد ،بر اين اساس كه بهرهبردار با نقض قرارداد اجاره ،اقـدام بـه
كاستن هزينههاي حمل و نقل از حق امتياز نموده است .بهرهبردار متقـابالً ايـن اسـتدالل را
مطرح ميكرد كه شروط قراردادي صرفاً بدين معناست كه هريتج نميتواند اقدام به كاسـتن
هزينههايي از قيمت فروش نمايد كه باعث ميشود حـقاالمتيـاز پرداختـي ،كمتـر از مرلـ
43. Ibid.
44. Wood v. TXO Production Corp, 1992 OK 100 854 P.ld 880 63 OB J 2023.

در اين قضيه ،اختالف طرفين بر سر اين موضوع بود كـه در محاسـره و پرداخـت حـق امتيـاز بـه مالـو زمـين،
هزينههاي فشردهسازي توسط كداميو از طرفين بايد پرداخت شود.
45. Ibid, p. 29.
46. Heritage Resources Inc. v. Nationsbank, 939 S.W. 2d 118, 39, Tex. Sup. Ct. J. 537.
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ارزش بازار بر سر چاه باشد .دادگاه اعالم نمود كه «حق امتياز» و «ارزش بازار بر سر چـاه»
را بايد در معناي تجاري آ به كار برد و نه معنايي كه اين واژهها براي طرفين در بر دارد.

.2-9جبرانخسارتدربرابرعدمپرداختحقامتياز
در صورتي كه بهرهبردار اقدام به پرداخت حق امتياز تعيين شده در قرارداد اجاره ننمايد ،در
حقوق اياالت متحد جررا اين نقض تعهد قراردادي فسخ قرارداد اجاره نيست ،بلكه موجر
تنها از اين حق برخوردار ميباشد كه اقدام به اقامه دعوا جهت دريافت حق امتياز به اضافه
بهره اين مدت نمايد .اين امر در قضيه كانو عليه كاسيدي 47به خوبي مـورد بررسـي قـرار
گرفته است .در اين قضيه ،بهرهبردار ميبايست حق امتياز را هر فصل پرداخـت مـينمـود،
ولي در عمل به مدت يازده ماه از پرداخت حق امتياز امتناع كرده بود (علـيرغـم اينكـه در
طي اين مدت گاز استخرا و فروخته شده بود) .موجر اين استدالل را مطـرح مـيسـاخت
كه عدم پرداخت حق امتياز ،نقض تعهدات ضمني و عرفـي موجـود در بـازار مـيباشـد و
خواستار فسخ قرارداد اجاره گرديد .دادگاه چنين رأي داد كه قصـور مسـتأجر در پرداخـت
حق امتياز مقرر در قرارداد اجاره ،به موجرا اين امكا را اعطا نميكند كه اقـدام بـه فسـخ
قرارداد اجاره نمايند ،مگر آنكه بر اساس مفاد صريح قرارداد ،اين حق به موجر اعطـا شـده
باشد .بر اساس نظر دادگاه ،موجرا بر اساس قانو از ايـن حـق برخـوردار مـيباشـند تـا
غرامت دريافت كنند.48
شيوه مرسوم جهت جررا خسارت ناشي از نقض اين تعهد ضمني ،پرداخت بهره حـق
امتياز است .حق امتياز منابع استخرا نشدهاي كه ميتوانست استخرا گردد مرناي محاسره
ميزا خسارت قرار نخواهد گرفت ،چرا كه فر

بر ايـن اسـت ايـن ميـزا نفـت و گـاز

همچنا زير زمين قرار دارد و ميتوا در آينده آ را استخرا نمود .در پارهاي از ايـاالت،
دادگاهها حكم به پرداخت حق امتياز اين دسته از منابع استخرا نشده نيز ميدهند ،ولي در
صورتي كه مستأجر بهرهبردار اقدام به استخرا بيشتر نمايد ،ايـن مرـال بايـد بـازپس داده
شود.
47. Cannon v. Cassidy, 1975, OK 151, 542, P. 2d, 514.

در اين قضيه ،بهرهبردار از پرداخت حق امتياز تعيين شده وفق قرارداد براي مدت  11ماه امتناع نمود و مالو زمين
خواستار فسخ قرارداد مزبور شد .دادگاه اعالم نمود در صورتي كه چنين حق فسخي در خود قـرارداد پـيشبينـي
نشده باشد ،خواها از چنين حق فسخي برخوردار نميباشد.
48. Ibid, pp. 29-30.

مالكيتخصوصيبرمنابعنفتوگازدرحقوقاياالتمتحدامريكا

377

در قضيه ژيلت عليه پپر تنو ،49تالشهاي مستأجر بهرهبردار در ظرف بيست سـال كـه
از انعقاد قرارداد اجاره سپري ميشد ،حفر يو چاه فعال ،يو چاه غيرفعال و يو عمليـات
ناموفق تزريق آب به داخل چاه جهت استخرا نفت بود .موجرا استدالل مـيكردنـد كـه
عملكرد مستأجر بهرهبردار ،نقض تعهد ضمني در توسعه عمليات ميباشـد .دادگـاه بـدوي
صدور اخطار فسخ را پذيرفت و به مستأجر بهرهبردار  60روز فرصت داد تا برنامه توسـعه
خود را اعالم نمايد .مستأجر از اين حكم به دادگاه تجديدنظر شكايت كرد و عنـوا نمـود
كه ادله و شواهد كافي دالِّ بر اين امر كه انجام عمليـات توسـعه اسـتخرا و بهـرهبـرداري
سودآور ميباشد ،وجود ندارد .دادگاه تجديدنظر بين تعهد ضمني بر توسعه و تعهد ضـمني
بر كاوش قائل به تفكيو شد و بر اين نكته تأكيد نمود كـه تعهـد ضـمني بـر كـاوش تنهـا
نيازمند اثرات اين امر است كه عدم كاوش بيشتر غيرمعقول ميباشد .از نظر دادگـاه تجديـد
نظر ،عواملي كه ميبايست مد نظر قرار ميگرفت عرارت بودند از مدت زماني كه از تـاريخ
حفر آخرين چاه سپري شده است ،اندازه قطعه زمين و تعداد و مكـا چـاههـاي موجـود،
وضعيت زمينشناسي منطقه ،نگرش مستأجر بهرهبردار نسرت به ادامـه كـاوش در زمـين و
تمايل اشخاص ثالث به انجام كاوش و استخرا در زمين.50
در قضيه شركت سا اكسپلوريشين اند پروداكشن عليه جكسن ،51موجرا ايـن اسـتدالل
را مطرح كردند كه شركت سا تعهد خود بر توسعه و كاوش كل اراضي مورد اجاره را نقض
كرده است .اعترا

آنا بهويژه حول اين محور بود كه شركت سا تنها قطعه «اوليسـتر بـي»

را توسعه داده و سا از انجام كاوش و توسعه در بقيه مورد اجاره غفلت نموده است .دادگـاه
اعالم نمود كه تعهد ضمني بر توسعه معقول ،به معناي تعهد بر حفر تمامي چـاههـاي اضـافي
است ،پس از آنكه توليد موفقيتآميز انجام گرفت .اين چاههاي اضافي هم شامل حفر چاه در
زمينهايي است كه قرالً چاه در آنها حفر گرديده و هم شامل حفر چاه در زمينهايي ميگردد
كه تاكنو در آنجا چاه حفر نشده است .بنابراين ،مستأجر بهرهبردار موظـ

اسـت اقـدام بـه

حفر چاه در آ دسته از زمينها كه تاكنو چاهي در آنجا حفر نشده نيز بنمايـد ،مشـروط بـر
آنكه انتظار معقول بر كسب سود در آ زمينها را داشته باشد.
49. Gillette v. Pepper Tank Co., 694 P.2d 369, 373, Colo. Ct. App 1984.

در اين قضيه بهرهبردار در طول مدت  20سال اعترار قرارداد اجاره ،فعاليت اندكي در جهت اكتشـاف و اسـتخرا
نفت به عمل آورده بود .دادگاه اعالم مينمايد كه نقض تعهد بر اكتشاف مستلزم اثرات غيرمعقول بـود اكتشـاف
بيشتر از سوي بهرهبردار ميباشد.
50. Ibid, p. 37.
51. Sun Exploration and Production Co. v. Jackson, 729 S.W. 2d 310 (Tex. App.), 1987.
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.2-10شرطضمنيمبنيبربازاريابي
شرط ضمني در بازاريابي ،اين تعهد را براي مستأجر بهرهبردار بـه وجـود مـيآورد كـه بـا
استفاده از دقت و مهارت و ظرف مدت زما و قيمت معقول ،اقدام به بازاريابي نفت و گاز
نمايد.
در قضيه رابينز عليه شورو  ،52مستأجر بهرهبـردار ،اقـدام بـه تمديـد قـرارداد خـود بـا
خريدار نمود ولي متعاقب اين امر ،قيمت نفت در بازار كاهش پيدا كرد كه اين امر به بـروز
اختالف بين مستأجر بهرهبردار و خريدار و بستن چاهها توسط مسـتأجر بـه مـدت  2سـال
منجر گرديد .موجرا نيز با طرح دعوا ،اعالم نمودند كه شركت شورو  ،تعهد ضمني خود
مرني بر بازاريابي نفت و گاز را نقض نموده است .دادگاه ضمن تأكيد بر تعهـد ضـمني بـر
بازاريابي نفت و گاز ،در تعيين اين امر كه آيا شورو مرتكب قصور گرديـده اسـت رفتـار
شورو را با يو بهرهبردار با تجربه و داراي رفتار معقول مقايسه نمود .با وجـود ايـن ،بـار
اثرات غيرمعقول بود رفتار را بر عهده مـدعي چنـين امـري گذاشـت و در نهايـت رفتـار
شورو را غيرمعقول تشخيص نداد.
«تعهدي ضمني مرني بر بازاريابي نفت و گـاز در يـو قـرارداد اجـاره وجـود دارد .در
تعيين اين امر كه آيا شورو در اقدامات خود ،با بيمالحظگي رفتـار نمـوده اسـت ،رفتـار
شورو را بايد با رفتار يو بهرهبردار باتجربه و داراي رفتـاري معقـول بـا توجـه بـه امـور
موضوعي موجود در پرونده ارزيابي نمود  ...افرادي كه مـدعي وقـوع رفتـاري غيرمعقـول
هستند ،بار اثرات آ را بر عهده دارند .در اين قضـيه ،در خصـوص ايـن امـر كـه شـورو
رفتاري غيرمعقول داشته است ،شو و ترديد جدي وجود دارد».53
از سوي ديگر ،در بحث مربوط به بازاريابي ،شرط ملـتهـاي كاملـةالـوداد نيـز مـورد
استفاده فراوا در اياالت متحد قرار ميگيرد .بر اساس ايـن شـرط ،در صـورتي كـه سـاير
توليدكنندگا نفت و گاز در منطقه قيمت بيشتري براي نفت و گاز با هما كيفيت پرداخت
كنند ،قيمت پيشبيني شده در قرارداد نيز به هما اندازه افزايش خواهد يافت.

جهگيري
نتي 
همانگونه كه مشاهده ميگردد ،هر چند مالكيت خصوصي بر منابع نفت و گـاز در ايـاالت

52. Robbins v. Chevron
53. Ibid, pp. 37-38.
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متحد مورد پذيرش قرار گرفته است و طرفين ميتوانند با انعقاد قرارداد ،رابطه حقوقي بين
خود را تنظيم نمايند ،اما اين بدا معنا نيست كه فارغ از هرگونه محدوديتي از چنين حقـي
برخوردار ميباشند .آنچه كه در اين كشور حقـوق مالـو منـابع و بهـرهبـردار را مشـخص
مينمايد ،به توافق آنا اعترار ميبخشد و در صورت لزوم نقصا اين توافـق را بـر طـرف
ميسازد ،نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي نفت و گاز ميباشد .در چارچوب اين نظـام ،از
يوسوي ،هر چند مالكا زمين ميتوانند هر زما كه مايل بودند بهرهبـرداري و اسـتخرا
نفت از زمين خود را آغاز نمايند ،ولي از آزادي مطلق در تعيين ميزا نفت توليدي پـس از
آغاز استخرا برخوردار نيستند و در اين زمينه بايد محدوديتهاي ميزا توليد مقرر شـده
توسط مقامات ايالتي را رعايت نمايند .بدين ترتيب ،با سـازوكار پـيشبينـي شـده در ايـن
كشورها ،مقامات ايالتي ميتوانند ميزا عرضه نفت و گاز را كنترل نمـوده و بـا اسـتفاده از
اين ابزار ،قيمت نفت و گاز را به صورت غيرمستقيم كنترل نمايند.
از سوي ديگر ،در تنظيم رابطه بين مالكا زمين و بهرهبردارا نيز هر چند اصـل آزادي
قراردادها محترم شناخته شده و طرفين ميتوانند قرارداد مورد نظر خـود را منعقـد نماينـد،
ولي اين آزادي عمل منجر به آ نشده كه مقامات ايالتي هيچگونه مداخلهاي در ايـن زمينـه
انجام ندهند .از آنجا كه بهرهبردارا در اكثريت موارد شركتهاي عظيم نفتي ميباشـند كـه
با برخورداري از امكانات خود ،ميتوانند قراردادهاي تأمينكننـده منـافع خـويش را تنظـيم
نمايند و مالكا زمينها از چنين امكاني محروم ميباشند ،دادگاهها با پـيشبينـي شـروط و
تعهدات ضمني براي بهرهبردارا و استخرا كنندگا نفت و گاز در چنين قراردادهـايي در
مقام تكميل توافق طرفين اين قراردادهـا و ايجـاد رابطـه منصـفانه بـين مـوجر و مسـتأجر
بهرهبردار برآمدهاند تا بدين ترتيب از ترديل بهرهبردار به يگانه تصـميمگيـر در ايـن رابطـه
حقوقي جلوگيري نمايند.
در حقيقت ميتوا گفت كه در اياالت متحد «حقوق نفت و گاز» بـه صـورت مسـتقل
رشد يافته و مسير تكامل را طي كرده و يو نظام حقوقي خاص خـود را بـه وجـود آورده
است .از يوسوي ،قواعدي حقوقي در اين نظام مالحظه مـيشـود كـه از مسـير كـاوش و
استخرا تا فروش و عرضه در بازار را قاعدهمند ميسازد و هر يو از بازيگرا اين عرصه
از ميزا حقوق و تكالي

خود مطلع ميباشند .از سـوي ديگـر ،قراردادهـاي منعقـده بـين

مالكا زمين و بهرهبردارا امروزه در چنا ابعاد و با چنا تفصيلي منعقد ميگـردد كـه در
چارچوب قواعد حقوقي تعيين شده توسط قـانو گـذارا يـا دادگـاههـاي ايـالتي ،تمـامي
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جنرههاي حقوقي ـ فني اين رابطه را مقرر ميسازد و سرانجام رويه قضـايي آنچنـا رشـد
نموده كه امكا پيشبيني نتيجه رسيدگي فراهم ميباشد ضمن آنكه اين رويه قضايي خـود
 بدين ترتيب ميتوا در حقوق.نقش مهمي در رشد و اعتالي اين نظام حقوقي داشته است
اياالت متحد از شكلگيري «لكس پتروليا» و به تعرير ديگر «حقوق نفت و گـاز» سـخن بـه
.ميا راند
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