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 گاز نفت وهای قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله  بررسی مدل

 المللی و قابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران بین
 

 3یعباس درضایحم - 2نژاد یطباطبائ محمد دیس - 1یریپ یمهد
 

  3/7/1311: رشیپذ -22/7/1317: افتیدر

 
 دهیچک

باشند.بهطورینفتوگازمینیانتقالزمیهاراهنیازپرکاربردتریکیخطوطلوله
اتصتالکتردیتحتتدورویالمللنیاحداثخطوطلولهبیهاچارچوبموافقتنامهیکل

ت،یتمالکریتنظیدرمتواردمتدتددکتردیدورونیکهارندیگیقرارمکپارچهیدهندهو
دیتباشتند.امتابایمتیزیقواعتدمتمتایدارایستیزطیومحیمنیاات،ینونحاکم،مالقا

حاکمبرخطتوطلولتهرایخطلولهکهنظامحقوقیهاتوجهداشتعالوهبرموافقتنامه
ازکیتهااجازهانتخابهترکشورهااستکهبهدولتینظامداخلنیادهند،یشکلم
مورداستتفادهیهامدلیکلرچوبچایمقالهبهبررسنیدهد.درایرامکردهایرونیا
یمتککوردرنظتامحقتوقیهامدلیاجراتیوقابلیالمللنیاحداثخطوطلولهبیبرا
یارهتایقواعدحاکمبراحداثخطوطلولهباتوجهبهمدیمطالدهوبررسیبرمبنارانیا

دیتدرحالحاضتربادیدمشخصگریبررسنیاجهیپرداخت.درنتمیفوقالککرخواه
کیتخطوطلولهانتقالقائلبهتفکگریودیباالدستساتیخطوطلولهمتصلبهتاسنیب
ریپتکامکانیزیمتمایهااستفادهازمدلران،یایوبنابرنوعخطلولهدرنظامحقوقشد

خواهدبود.
 

متدل،خطتوطلولتهنفتتوگتاز،متدلاتصتالدهنتدهیقراردادهتا:یدیکل واژگان
رانیاینفتنیقوان،یانرژتیترانزکپارچه،ی
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 مقدمه
خطوطلوله،یکیازطرقانتقتالنفتتوگتازمیتانکشتورهاازطریت دریتاوخشتکی

است.امروزهروزبهروزبرتددادخطوطلولهجهتانتقالنفتوگازدرسراستردنیتاافتزوده

هنفتوگازدرجهان،کشورایتراناستتشود.دراینمیانیکیازکشورهایصادرکنندمی

تواندازطری خطوطلولتهاقتدامبتهفترو وکهباداشتنمنابعنفتوگازفراوانهموارهمی

صادراتنفتوگازیامحصوالتآنهاکند.همچنینبهدلیلموقدیتخاصجغرافیتاییختود

درترانزیتتانترژیایفتاتواندبهعنوانیککشورگکری)ترانزیت(نقتشقابتلتتوجهیمی

مربوطبتهاحتداثخطتوطلولته،نظتامحقتوقیحتاکمبترمسائلینتریتازپراهمکند.یکی

یتکدرفقتطیاکهختطلولتهی.هنگامباشدمینفتوگازخطوطلولهیاحداثقراردادها

رحتاکمبتی.امانظامحقتوقگیردقرارمیاستتحتقانونومقرراتهمانکشورواقعکشور

.شتودپیچیتدهمتییاردبستنتکنیازچنتدکشتورعبتورمتاینخطتوطکهیخطوطلولههنگام

یگتکردممکتناستتدرهترکتدامازکشتورهابترایازچنتدکشتورمتهکهخطلولیهنگام

یکشتورهاهمختوانیگترکتهبتادموجتودبتودهییواستانداردهاینقوانیبرداروبهرهیتمالک

مخاطراتخطلولهرایاسیوسیستیخطراتتروریدرکشورممکناستیحت.نداشتهباشد

لکانظامقتانونحتاکمبتر.امکانقطعانتقالازخطلولهاتفاقافتدیلیکهبههردلددهیشافزا

یتدارانوخرگانفروشتندینهمچنتگانختطلولتهودکننتیمالینمالکانوتامیخطلولهبرا

مهتماستتیاربستیتتمنظتورداشتتنابتاتوامنتوستطختطلولتهبتهیافتتهمحصوالتانتقال

((Dulaney, Merrick, 2005: 249یترهمختلت هماننتدزنجیکشتورهایانخطلولهدرم.یک

چندمالکبتهطتورهتمزمتانداشتتهباشتد،لتکایاتواندچنداپراتوریمتصلبههماستکهم

 :Ishrak Ahmed Siddiky, 2014)استتیچیتدهپیحاکمبرخطوطلولهامترحقوقنظامیینتد

کتهگردنتداحتداثیخشکایویایلولهممکناستدردروطخطموارد،نیبراعالوه(.308

ازمنتدیهترکتدامننیهمچن،مواراستنیطرفیهاتیامردراستانداردهاونظارتومسئولنیا

روآنکتهخطتوطلولتهدرقلمتیکشوریداخلینقوانمدموالنظامحاکمخاصخودهستند.

یت ازطرینظتامحقتوقیتناستکتهایدرحالین،اخواهدبودقرارداردبرخطوطلولهحاکم

ممکتنحاکمبرخطوطلولتهیکپارچهیکردروینهاجهتتضممداهداتدوجانبهوموافقتنامه
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توانتدبتهیدررابطهبتاخطتوطلولتهمتیحصححقوقینظامیک.نمایدییرتغیاویلتکماست

کمتککنتدودوامیخطوطفراملتاییرهزنجیاطرافمختل قراردادینفاتبکاهشاختال

خطتوطلولتهبتهیهتادرقراردادهاوموافقتنامتهحقوقیکهنظامیهنگامبهآنبخشد.یشتریب

یحقتوقیهتاازچتالشیاریبس،شودینحاکمبرقراردادمدیهامشخصوچارچوبیدرست

مالکتانیتامالتکیشتودبترایاخکمتیاتکهازپروژهمالیمثالروشیشود.برایمیریتمد

 & Dulaneyدهتد)یمتقتراریرپتروژهراتحتتتتاایبقارایز،استیتاهمیخطوطلولهدارا

Merrick, 2005: 255).خطوطلولهحتاکمیهابرموافقتنامهیمدونوهماهنگیاگرنظامقانون

خطتوطیتتمالکهمچنتینلهحاکمخواهدبود.برخطوطلویمدونومنظمیاتیباشدنظاممال

یتشتود.نتوعومستئولیمتیتینتدموافقتنامهخطلولهحاکمبروقیحقهاینظامینلولهدرهم

براساسشوندیجادآناونظارتبریریتساختپروژهومدیکهبراییهاشرکتیاشرکت

قتراردادوهتمدررابطتهیهاطرفبامسئلههمدرروابطیندکهانشویمشخصمهاایننظام

ازختطلولتهیناشیطیمحیستزیهایبآسیتمسئولیحتباپروژهمواراست.اشخاصاالث

یجتادهتاومداهتداتادرچارچوبموافقتنامتهحقوقیهابراساسنظامتوسطافرادودولتکه

مقالتهبتهبراستاسآنچتهبیتانشتدایتن.ممکناستتحتنظاممتمایزیقترارگیتردشود،یم

برداریازخطتوطلولتهنفتتوگتازدرستطحهایاحداثوبهرهبررسیانواعمدلموافقتنامه

هتاییکتههایموافقتنامهپردازد.دراینراستاسدیبرآناستتانمونهالمللیوآاارآنمیبین

ستپ بتادراینخصوصوجوددارندنیزتحلیلشدهونظامقانونیحاکمبرآنهابیانشتودو

بررسیاسنادباالدستیوقوانینصندتنفتایراندرپیدریافتموضعحقوقایراننستبتبته

 المللیاست.برداریازخطوطلولهبینالمللیاحداثوبهرههایبینموافقتنامه



 المللی( ی )بینخطوط لوله فرامرزهای  نظام حقوقی حاکم در موافقتنامه .1
هایحقوقیاستکتهتدهتداتهایخطوطلولهچارچوبقتنامهنظامحقوقیحاکمبرمواف

هایخاصوعاممتفتاوتهابرایموافقتنامهگیردواینچارچوبطرفینبراساسآنشکلمی

است.البتهبایدتوجهداشتکهنظامحقوقیحتاکمبترقراردادهتایختاصهمتوارهچتونبتر

رددبرموافقتنامهعامترجیحدارد.قبلازگهایآنمندقدمیهاوویژگیاساسپروژهوچالش
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المللی،بایدانواعخطوطلولهفرامترزیبیتانهایبینورودبهنظامحقوقیقراردادیموافقتنامه

خطتوطلولتهنفتتوگتردد.هایمختل متییدایشقراردادهاوموافقتنامهپشود،زیراموجب

وخطوطلولهنفتتویتی(ترانزگکری)زخطوطلولهنفتوگاخودبهدودستهیگازفرامرز

خطتوطیرگتکریشوند.خطوطلولتهنفتتوگتازغیمیمتقسیتی(ترانزیرگکری)غیرگازغ

یتانمیتنشتودودرایهستندکهازکشورصادرکنندهبهکشورمصرفکنندهمنتقلمیالوله

یتک،بلژ-طلولهانگلستانتوانندمانندخینوعخطوطلولهمینوجودندارد.ایاکشورواسطه

یتیاخطوطلولهیتباشد.خطوطلولهترانزینیزمیهترک-یرانمانندخطلولهایاباشندیاییدر

عبتورتنهتااینکشتورکنندویاستعبورمهازمصرفکنندیرکهغاالثکشورهستندکهاز

مستقلیکهازکشورییاخطوطلولهینایگردیانبهب(Piri & Faure, 2014: 78). استدهدهن

ردیتایر کشتوردرپتکیتنداردوایمستتقلیتتحاکم،کنتدیوفروشندهعبورمیدارازخر

احداثختطلولتهدرسته.بنابراین((Stevens, 2009 :1توافقنامهاحداثخطلولهمستقلاست

یگتروهدومکشتورهاه،صتادرکننتدیگتروهاولکشتورها.دهتدیگروهازکشتورهار مت

بهمصرفکننتدهازآنهتایدنرسیکهخطوطلولهبراییرفکنندهوگروهسومکشورهامص

کشتورترانزیتتیتاانتقتالکشورهمباشد.یکازیشتواندبیمیتکشورترانزکند.یعبورم

تواندخریدارمحصولنیزباشدبهعبارتدیگرهمخریداروهمترانزیتتکننتدهدهندهنیزمی

ویمحلتینقتوانیتببتهترکیتازنیالمللتینخطوطلولهببنابرآنچهبیانشدباشد.بدیهیاست

خودداردکتهپت ازمشتورتخاصیبهنظامحقوقیازهرپروژهخطلولهنوداردیالمللینب

یمتنظتالمللتیودرنظترگترفتنمداهتداتواستتانداردهایبتیندرآنیتردرگیکشورهاینب

برتدهداتقراردادیمدمولدرخصوصاحتداثخطتوطلولتهبهدیگرسخنعالوهشود.یم

باشتد.هایمیزبانوترانزیتبرایاحداثخطوطلولهنیزبسیارحائزاهمیتمیتدهداتدولت

یبترایهترکشتوریجتهلولهاغلبمتفاوتاستودرنتخطدرپروژهیردرگیمنافعکشورها

یخطتوطلولتهمترزیهتایژگتیازویکیکند.یپروژهخطلولهتال میبررویشترکنترلب

صتادرکننتدهویکشتورهاینتضادمنافعبتینکشورهااست.بهترینمناقشهمنافعبی،المللینب

سودازپروژهخطلولهیشترینآوردنبدستبهیدوبرایناینرقابتبیراواردکنندهاست،ز

گتکارباشتد.یردبترخطلولتهتااتوانتیمتیینیتزقضتایهاتفاوتدرحوزهین،است.عالوهبرا
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ماننتدیالمللتینهستتندوبتهمداهتداتبتی ضتدینظتامقتانونیتکیازکشتورهادارایبرخ

،انتدنیزنپیوستته(ECT)نرژیمداهدهمنشورایا(وGATTهاوتجارت)تدرفهیتوافقنامهعموم

درایتنپتروژهثدراحتدا،احتمتالییهتایریپتکیبگکارانبهعلتخطراتوآسیهسرمالکا

کنند.یعملمترمحتاطانههاکشور


 های چارچوب( های خط لوله )موافقتنامه پروژههای عام  موافقتنامه .1-1

مصتارفمختلت یمختل چندجانبهودوجانبهبهطورخاصبرایهانامهموافقتبرخی

هتااحتداثتنامتهدرایتنموافقمندقدشدهاست.خطلولهی نفتوگازازطریتانتقالوترانز

یتهدرایتنخصتوص.ازجملتهتوافقتاتاولخطلولهمشخصیموردتواف قترارنگرفتتهاستت

چندجانبتهتوستطهتایوموافقتنامه8391درسالیویکهوبولیلبرزینبتوانبهموافقتنامهمی

هتدفاشتارهکترد.8مندقتدشتد،8398پاراگوئهواروگوئهدرسالیل،برزیوی،بولین،آرژانت

ویتاتینظاممالیکیجادخطلولهباای ازطریالمللینبوگازتجارتنفتارتقایآنهایاصل

.(Vinogradov, 2013: 2)مطلوببودیگکاریهسرما

یریتمتتدیتتاحاکمیتتتاعمتتالتنظتتیمچتتارچوبوبتتهمنظتتورعتتامعمتتدتا یهتتانامتتهموافقت

دریکلتیهمکتاررایبییهاتنامهوافقمین.چنگردندمندقدمیخطوطلولهمختل یهاپروژه

گتتردد.ایتتنایجتتادمتتی،کتتهمدمتتوالدرهمستتایگیهتتمقتتراردارنتتدیدولتتتهتتایطتترفیتتانم

ازیبرختیمترزینخطلولتهبتونظتامقتانونیونظتارتیبترچارچوبهابرایایجادموافقتنامه

رایتجتارتانترژییتادمقتدارزکته2متحدهوکانتادایاالتمانندایکشورهایژهکشورها،بو

نامتهموافقتتنفتتوگتازیتدانمشتتر میبترایکشورهاحتبرخی.اندایجادگردیدهدارند

منظتوربتهکتهمانندانگلستانونروژکنندبرداریخطوطلولهمندقدمیدوجانبهاحداثوبهره

یمترزکشورهاخطوطلولتهینا،گیردوریالزمازپروژهصورتمیبهرهبهحداکثررساندن

چتارچوبوهتاتوافقنامتهدرقالتبوحمتلونقتلنفتتوگتازرایآورجمتعیچندگانهبرا

هتایمربتوطبتهختطلولتهآنکنندوبراستاسآنپتروژهیمیانخودتنظیممیکاربردعموم

                                                                                                                                                                                                     
1.The Convention on Construction of Oil Pipelines Signed by Argentina, Bolivia, 
Brazil, Paraguay and Uruguay (1941). 
2. The Agreement Between the United States of America and Canada, Signed at 
WasbiQgton January 28, 1977. 
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ازیط،استکتهتمتامشترایمدنینبهایاستفادهعمومیطاساسا،شرا8دهند.میدانراانجاممی

اعمتالشتودقراردادهایخطلولهتواندبههمهیمیمنی،وایطیمحیستزیانداردهاجملهاست

(Piri & Faure, 2014.)دوجانبهیاچندجانبهمربتوطتوافقنامهیکصورتممکناستیندرا

انتواعاحداثشتوندیتایندهنیزآایکهحتیممکناستدرلولهوطمختل خطیهاپروژهبه

قتراردادیت ،ازطرهتاطترفهتایختطلولتهرامیتانبرختیدرپتروژهیگکاریهمختل سرما

 ,Vinogradov)پوششقتراردهتدگرددراتحتیاچندجانبهمندقدمیدوجانبهیگکاریهسرما

هایعام،نظامقتانونیحتاکمبترخطتوطلولتهتنظتیم.بنابراینبراساساینتوافقنامه3 :2013)

 شود.می

ادهتایختطلولتهختاصمیتانکشتورهایطترفموافقتنامتهحتاکماینتوافقاتبترقرارد

تواننتدهتمبترخطتوطدریتاییوهتمبترهامتیهایعاممیانطرفخواهندبود.اینموافقتنامه

هتایعتام،(.درموافقتنامتهPiri & Faure, 2014: 83خطتوطلولتهدرخشتکیاعمتالشتوند)

درموردختطلولتهیتحاکماعمالح بادولتتوسطعمدتایمنیوایطیمحیستمقرراتز

یمنتیومحتیطاینقتوانهتایطترفتوافقنامته،ممکناستتدولتتینهمچنگردند،اعمالمی

نامتهبتینخودمندقدکنندهماننتدموافقتتیبینتمامطولخطلولهمرزیبرازیستییکسانی

مشتتر راشتاملدولتانگلستان،ایرلندوبلژیککهتمامخطتوطلولتهانتقتالگتازطبیدتی

ختاصختطلولتهاستت،یوبازرستیمنتیایاستتانداردهانیتیشاملتدموافقتنامهنیاشود.می

احتمتالوجتودنیهمچنتدرآنوجتوددارد.کسانییاستانداردهاجادیایبرایاگرچهمقررات

اپراتتورکیهربخشازخطلولهوجودداردامادرصورتوجودیاپراتورجداگانهبراکی

نیت.براساسابرسدکشوردوهردییتابهدیاپراتورباکهاستشدهانیبنامهموافقتنیددراواح

هتاتدرفتهنیهمچنت2.ردیپتکصورتدوجانبهیاطارتبونیسیکمکیتوسطدیاجرابا،توافقنامه

بهحملونقلاستت،لیکهمایمحاسبهشودوهرفرد"منصفانهیتجارطیشرا"براساسدیبا

اتیتازمالیریجلتوگهتادولتتراستتانیتادرکتهرددودولتاستتفادهخواهتدکتتیازظرف
                                                                                                                                                                                                     
1. The Framework Agreement between the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and the Government of the Kingdom of Norway relating to the Laying, 
Operation and Jurisdiction of the Inter-connecting Submarine Pipelines (25 August 
1998) together with the 2006 Supplement updating the MoU. 
2. Articles 4, 5 and 6 Agreement between the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Ireland 
Relating to the Transmission of Natural Gas by Pipeline between the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Ireland, 1993. 
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هتردرتوجتهداشتتکتهیدبا.البته(Vinogradov, 2013: 77,78)ردیگیبرعهدهمرامضاع 

کنتدیتاگتازرامنتقلمتینفتیاآینکهبستهبها،مختل یوحقوقیفنخصوصیات؛خطلوله

هتایلکاموافقتنامتهپردازندیوعاممیتنهابهاصولکلهایعامتنامهمتفاوتخواهدبود.موافق

مثتالدرمتادهچهتارمقتراردادیبتراباشتند.هایخاصختطلولتهمتینامهعامنیازمندموافقت

ویمنتیمقترراتایبتهبتهطتورکلت،8311کانتادادرستال-متحدهیاالتخطوطانتقالگازا

پرداختهاستامابرایتکمیلدرخصتوصهرکتدامازقلخطوطلولهحملونیطیمحیستز

هایخاصاست.خطوطلولهنیازمندموافقتنامه


 برداری از پروژه خط لوله خاص های احداث و بهره نامه . موافقت2-1

یکبرداریازاحداثویابهرهیبراباشندکه،مداهداتیمیخاصپروژهیهانامهتوافقم

یتایتکمنجتربتهیکتردیروین.چنگردندهامندقدمی،فیمابیندولتخطلولهخاصپروژه

ههمتراهبتهتااینتوافقنامهالبتهخواهدشد،کشورهایانپروژهمبهاحداثچندمداهدهمنحصر

ود.ازایتنشتیمتمندقتدیاختاصپتروژهیمرژیکیجادگکارانبهمنظورایهتوافقنامهباسرما

وختطلولته8ینخطلولتهگتازدلفت،کامرون-خطلولهچادتوانبههایخطلولهمیتوافقنامه

پتروژهیجامعبرانظامیکیجادا،خاصیهاهدفپروژهجیحوناشارهکرد.-باکو-تفلی 

هتایمیزبتانبتراستاسهایدولتتالمللیوموافقتنامه.دراینراستاتوافقاتبینمشخصاست

دراینحالتمدموال یککنسرسیومخصوصیویادولتتیشوند.هاتنظیممییکیازایننظام

حقوقیمگکارانبارژیهسرماارتباطمنظورشود.بهشودکهپروژهبهآنواگکارمیتشکیلمی

بتهیگتکارانختارجیهعضووسرمایکشورهاینبیاضافیهاپروژه،موافقتنامهحاکمبریک

کتهمیتتانIGAs))9یدولتتیهتاتوافقنامتهوHGAs) )2هتایدولتتمیزبتانحتوافقنامتهاصتطال

یهتادولتتیناستکهبتیا،توافقنامهیدولتینموافقتنامهبشود.یمهامیباشندمندقددولت

مندقتدبترداریازخطتوطلولته،جهتتاحتداثوبهترهخطلولهقتراردادنتدیرکهدرمسیمل

یتانمکتهاستیزبان،توافقیولتمنامهدموافقت.(Dulaney & Merrick, 2005: 251شود)یم
                                                                                                                                                                                                     

ینبتشتدهیهپروژهانتقالگازتصفیناولینوعماناست.ایقطر،اماراتمتحدهعربیدیپروژهگازطبین؛پروژهگازدلف.8
استتکتهدرمنطقتهیمربوطبتهانترژیگکاریهسرماینبزرگتریکیازرسوفایجخلیهمکاریشورایکشورهایمرز

.(Rafael Leal-Arcas, Costantino Grasso, Juan Alemany Ríos, 2016: 215)انجامشدهاست
2.Host Government Agreement. 
3.Intergovernmental Agreement. 
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،توافت یتنبراساساگردد.مندقدمیبانیزودولتمگکاریااپراتوریاسرمایهمالکخطلوله

یهتانامتهدرموافقتت.کنندیمیداپیتتدهدومسئولدربرابرمالکخطلولهیزبانمیهادولت

کهیاهرکشوربرخطلولهاول: کردیرووجوددارد.کردیرودوخاصخطوطلولهاحداث

رابهعلتتاتصتالکردیرونیکند.ایخودراحاکممیدرکشورخوداستنظامحقوقداخل

دهیتنامدهنتدهاتصتالرو گریکتدیبتهیهاکشتورتیتومالکتیتخطوطلولهتحتتحاکم

ینتستکتردیروراآنگریدیبرخاما(.Jamal, 2015: 109)(Piri & Faure, 2014: 79)شودیم

یتیداراکیتتوانبهعنتوانیخطلولهرامدوم: کردیرو(Vinogradov, 1999: 75).انددهینام

کتهییکنندکشتورهایدرآنموافقتمریدرگیکهکشورهایمدننیواحدمتحدساختبها

ایتپارچتهختاصپتروژهکینظتامجتامعوکیتشتودبتریپروژهختطلولتهدرآناحتداثمت

درتیتحاکموتیتمالکاستاسنیتابتر،کنندیپروژهتواف میاختصاصریغیهانامهموافقت

(.Lagoni, 1997: 1033)استکسانیلولهخطپروژهسراسر


 . رویکرد اتصال دهنده1-2-1

هتایرویکرداتصالدهندهیارویکردسنتی،مدلقراردادیاستکهبتراستاسموافقتنامته

رقسمتیازخطتوطلولتهکتهدرهترکشتورقترارداردهایدولتمیزبان،هدولتیوموافقتنامه

تحتنظامومالکیتهمانکشوریاستکهخطلولهدرآنواقعیتادرحتالاحتداثاستت.

کتلواحتدمحستوبیتکبتهعنتوانیکلختطلولتهانتقتالمترزیکرداتصالدهنده،دررو

بتهحتیممکناستمختل باشدویاپراتورهایاصاحبانویممکناستدارابلکهشودینم

یهتاینههاوهزمانندمسائلمربوطبهتدرفهیمنجرشود.مقرراتنیزیملینظارتینقواناختالف

بتراستاسیترهوغحقوقزمینمسیرختطلولتهت،یظرفیصتخصی،حملونقل،ح دسترس

وتوافقنامتهبتایخصوصتیودولتتیهتابختشیاپراتورهتابتاصتاحبانینکتهبتییقراردادها

حملونقلخطتوطاینشیوهعمدهیباشد.دشواریمربوطهصورتگرفتهاست،میهادولت

حاکمبرآناستتکتهباعتثظهتورمشتکالتیهمچتونیدرقوانیننظمیبی،المللینبیمرز

 ,Vinogradov)شتودیمتیقتراردادیتایحلاختالفاتتجاری،گکاریمتبرقیهدرتکیناتوان

دولتتوموافقتنامتهمیتان8جیحتون-توانبتهموافقتنامتهکرکتو می.براینمونه(75 :2013
                                                                                                                                                                                                     
1. Crude Oil Pipeline Agreement between the Government of the Turkish Republic and 
the Government of the Iraqi Republic. 
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-موافقتنامتهکرکتو 8یکاشتارهکترد.متادهبلژپادشاهیودولتیشمالیرلندواانگلستان

ویمتالینتتامیریت،مدنگهداری،ازدوطرفاحداث،ساخت،یکهرکند:جیحونبیانمی

حمتلونقتلنفتتقتراریبترا،درخا خودکهروژهازپیبخشیالزمبرایطشرایرارائهسا

.براساساینموافقتنامه،مالکیتهربخشیازخطلولهکهدرهرکشتوردنکنیمینتضمدارد

قراردارددرمالکیتهمانکشوراستت.ایتنرویکتردبیشتتردرمیتانکشتورصتادرکننتدهو

الکیتخطلولهومحتویاتآنبهشود.دراینرویکرد،مکشورمصرفکنندهنفتمندقدمی

نظتامبترعتالوه8محضواردشدنبهمرزکشوردیگربهمالکیتآنکشوردرخواهنتدآمتد.

موافقتنامته86و2هتمدرمتادهییقضتاتیدرخصوصصالحن،یمتفاوتدرهرسرزمحقوق

ازختطیبخشهر:کندیمانیبکیبلژیودولتپادشاهیشمالرلندیدولتانگلستانواانیم

ایتنییقضتاتیلولهکهدرکشورانگلستانواقعاستمتدل بتهدولتتانگلستتانودرصتالح

دروکیتبلژدولتتبتهمتدلت استتواقتعکیتبلژکشتوردرکتهیبخشتهترواستتکشور

ویمنتیمقترراتاکلیتهامتورمالیتاتی،درمدلاتصالدهنتده،.استکیبلژییقضاتیصالح

خطیکهربخشازوبرباشدیقابلاجرامیهتحتمجوزقانونملخطوطلولیستزیطمح

تواننتدالمللتیمتیهستند.البتهبایتدتوجتهداشتتمداهتداتبتینمختل قابلاجراینلولهقوان

هایخطوطلولهوقوانینداخلیمربوطبهاینخطوطراجبرانکننتد.نامههایموافقتکاستی

ختطیترهزنجلتکاایتنمختل عبورکنتد،یتواندازکشورهایمایخطوطلولهینچنبنابراین

مستائلمربتوطبتهیمتنظین،مالکباشد.عالوهبرایااپراتوردارایچندهمزمانتواندیلولهم

ویتاازطریت یبختشملتیاپراتورهتابتاصتاحبانینبتراستاسقتراردادبتیخطلولهفرامرز

توانتدبتهیدررابطهبتاخطتوطلولتهمتمناسبحقوقچارچوبیکاست.یدولتیقراردادها

کمتککنتدیختطلولتهفراملتیترهمختل قترارداددرزنجهایطرفیانکاهشاختالفاتم

(Siddiky, 2014: 308.)


 . رویکرد یکپارچه2-2-1

متندک ایتنپیچیتدگیترشدهاستت،یچیدهلولهپوطخطیهانامهتوافقمباگکشتزمان،
                                                                                                                                                                                                     
1. Smith, Herbert, (2002), “International Law Regime of Transboundary Pipelines”, 
available at: www. mondaq. com/ x/ 18195/ international: trade investment 
/Internationa+Law+Regi me+of+ Transboundary+  Pipelines. 
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رویکتردی8رویکتردیکپارچتهاستت.هتادرآنیردرگییوقضایلقانونمسائیچیدگیکنندهپ

بترداریختطاستکهدرآننظامقانونیحاکمبهصورتواحدبرکلپروژهاحتداثوبهتره

لولتتهحتتاکماستتت،صتترفنظتترازاینکتتهختتطلولتتهدرکتتدامکشتتوردرحتتالاحتتداثویتتا

چیست.اینرویکتردازاستتقبالفراوانتیبرداریاستوقوانینواستانداردهایآنکشوربهره

بینیرابرخطتوطلولتهگکارانبرخورداراست.زیرانظموچارچوبقابلپیشدرمیانسرمایه

مختلت یهاتوافقنامهیامضای زطراخطوطلولهحقوقییکپارچهیمرژینچنکند.حاکممی

 & Piri)شودایجادمیهخطلولهدرپروژیردرگینطرفینبیتجاریوقراردادهاهادولتینب

Faure, 2014: 80)هاییکهدرپروژهخطلولهدررویکترداتصتالدهنتده.اینرویکردچالش

.نظامحقوقیVinogradov, 2013: 75)دهد))سنتی(وجودداردراتاحدودزیادیکاهشمی

هتاوقتنامتهبتیندولتتهتاوهمچنتینموافدولتتینبتیهتاموافقتنامهحاکمبرپروژهازطری 

،وبتارانیتجرحجتمازیناشتفتاتاختالتوانتدیمتکتردیرونیتاشود.گکارایجادمیسرمایه

 :Siddiky, 2014)دهدکاهشرامضاع اتیمالایوقلحملونیهانهیازهزیاختالفاتناش

امنیتتدرجهتتحفت رارویکتردیتنایبرایخطوطلولهمنشورانرژیمانکنفران پ.(308

هتایفراوانتیانجتامدادهازجملتهآن،ارائتههاستتودرایتنراستتاتتال کردیهتوصانرژی

فییدولتنیبموافقتنامهچندایکیکردیرونیادر2قراردادهاینمونهدراینخصوصاست.

قترارهتادولتوگکارهیسرماانیمیاصلنامهموافقتریتااتحتکهشودیممندقدهادولتنیبما

دولتتیوهتایبتینایازموافقتنامتهبتهعبتارتدیگتربترایپتروژهختطلولتهمجموعته.دارند

هایدولتمیزبانمندقدشدهاستکهبراساسآنهتاپتروژهبتهصتورتیکپارچتهنامهموافقت

عضتو،مشتکلیدرهمتهکشتورهایکپارچتهاستتفادهازمتدلاحداثومدیریتخواهدشد.

یر قانونحاکم.درموردپکسازدرامنتفیمیخطلولهیکدرمختل یاعمالاستانداردها

دررویکردیکپارچهنیزممکناستنظامیکپارچهبرقوانینملیالویتتپیتداکننتدویتامتانع

(.بهبیاندیگراگرنظامحقوقییکپارچتهPiri & Faure, 2014: 81اجرایقوانینداخلیشوند)

توانبهآنهارجوعکرد.امتااگتراداخلیشوددیگردرمواردخلعنمیمانعاجرایقانونملیی

                                                                                                                                                                                                     
1.Unified. 
2.The West African Gas Pipline, aviailable at: https://energycharter.org/(accessed July 
27, 2018). 
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توانبهآنهارجوعکرد.اینامرموجبمتیشتودازاولویتبرخوردارباشددرخلعقانونیمی

.(Redgwell, 2012: 107)پروژهتحتقانونحاکممستقلازقوانینداخلیکشتورهاقرارگیترد

جیحتوناشتارهکتردکته-تفلتی -توانبهخطلولتهبتاکوالل،میایازایناستقبراینمونه

 ,Nougayrede).برداریآنحاکماستتقانونانگلستانبربرخیمفادموافقتنامهاحداثوبهره

یهتاوموافقتنامتهیدولتتینبیهاموافقتنامهینمتقابلوتداملبیوابستگیزانمالبته(395 :2005

رویکترداست.مدموالدرایتنخاصهرپروژهیطتوجهبهشراوبامتفاوتاستیزباندولتم

هایچندملیتیبهعنوانمجتریواپراتتوردرسراسترپتروژهیکشرکتکنسرسیومازشرکت

 & Piriگتردد)شود.اینامترموجتبیکپتارچگیدرسراسترپتروژهمتیخطلولهانتخابمی

Faure, 2014: 80).شتودکتههانیزشرکتمسئولیتمحدودایجادمتیالبتهدربرخیموافقتنامه

تواناینگونهبرداشتکردکتهدرایتناشارهکرد.می8توانبهخطلولهگازآفریقایغربیمی

برداریخطلولهرابرعهدهبگیرد،حالنتوعآنچتهرویکردبایدیکشرکت؛احداثوبهره

بتایاحداالولهخطشورهاوابستهاست.باشدومسئولیتآنچگونهتدیینشودبهتواف میانک

درپتروژهمندقتدریدرگیکشورهاهمهانیکهمیدولتنیبنامهتوافقکیمدموال باکردیرونیا

هشتدجتادیاکشتورهاهمتهوگتکارهیسترماانیم،زبانیمدولتنامهتوافقکیشدهبودهمراهبا

 تمامحقوقووظای طرفیندرآندومشخصشدهاست..است

داردکهپروژهبراستاسقتوانینختاصکتهبترآنهتابیانمی2موافقتنامهبیناعضا9ماده
شودوهرکشوربایتدازآنهتاتواف صورتگرفته،جداازقوانینداخلیکشورها،ادارهمی

هتا،کنتد:بتراستاسموافقتنامتهبتیندولتتهمینموافقتنامهنیزبیتانمتی9پیرویکند.ماده

کتهکننتدی راتاستWAGPبامستئولیتمحتدودیالمللینببایدشرکتمتداهدیهادولت
ویحقتوقیتشخصتیداراوهمچنتین9بخشیازسهامآنمتدل بهکشتورهایعضتوباشتد

کتهدرچتارچوبیتکینختطلولتهدلفتتوانبتهبراینمونهدیگرمی9باشد.یاستقاللمال
شترکتبتامستئولیتقطتروینموافقتنامهبیکویقطرواماراتمتحدهعربینبموافقتنامه

                                                                                                                                                                                                     
1. The West African Gas Pipeline. 
2. TheTreaty on the West African Gas Pipeline Project between the Republic of Benin 
and the Republic of Ghana and the Federal Republic of Nigeria and the Republic of 
Togo singed in 2003. 
3. Shareholders include (WAPCo). Shareholders: Chevron (36.9%), NNPC (24.9%), 
Shell (17.9%), VRA (16.3%) Bengaz (2%) & Sotogaz (2%). 
4. Article IV 1. (1), The State Parties Hereby establish the WAGP Authority which 
Shall be an International Institution having Legal Personality and Financial Autonomy. 
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وابتتشتدهاستتیاماراتمتحدهعربیناستکهتحتقوانی،شرکتمحدودانرژیدلفین
8خطلوله

TANAPموافقتنامتهویجتانوآذربایتهترکینبتموافقتنامهدولتیکتهبراساسکه

2)ابتشدهدرهلند(Trans Anatolian B.Vوشرکتخطلولهگازیهترکینبدولتمیزبان
هایکشورهایعضومندقدشدهاستتوتوستطکهدراصلکنسرسیومیمتشکلازشرکت

یخطلوله،امضتارویکردیکپارچهیمدلبراینتریجرااشارهکرد.اما9،شودیادارهمآنها
ینبتیزبتاندولتتموچندموافقتنامهیردرگیتمامکشورهاینواحدبیموافقتنامهدولتیک

یزبتاندولتتمبتهتدتدادکشتورهاموافقتنامتهیگردیانگکاراناست،بهبیههرکشوروسرما
افغانستتان-جیحون،خطلولهترکمنستان-تفلی -توانبهخطلولهباکوکهمیوجوددارد

ویتهمقدونی،آلبتانینبتTrans-BalkanویتاختطلولتهTAPI هندتحتعنتوان-پاکستان-

ارهکرد.انتخابهرکدامازاینرویکردهاآااروتبدتاتختودراداردکتهدراشبلغارستان
هنگاماندقادموافقتنامهدولتیودولتمیزبانبایدبهآنتوجهشود.برایمثالممکتناستت

مالکیتخطلوله،فرو محصوالتواجازهترانزیتدراختیاردولتویاشرکتخارجی
 استهریکازمواردفوقآاارحقوقیمتمایزیخواهدداشت.یاغیردولتیباشد.بدیهی



انتقال و اثار حقووقی آن  خطوط لوله ی احداث ها مدلامکان استفاده از  یبررس .2

 در نظام حقوقی ایران
دارایازخطوطلولتهیبرداراحداثوبهرههایبررسیشدهدرخصوصازمدلهرکدام

یحقوقیمتمتایزینیتزخواهنتدبتود.درایتنآااریداراتبداباشندکهارکانیبدضامتمایزمی

هتایمتککوردرنظتامسنجیاعمتالمتدلبخشباتوجهبههدفاینمقالهدرخصوصامکان

سنجیباتوجهبهالزاماتقانونیحاکمبراحداثخطوطلولهبهبررسیوامکانحقوقیایران،

واهیمپرداختت.جایگتاهایتراندرمنطقتهازهایمککوردرنظامحقتوقیایترانختاعمالمدل

هایآزادوپلارتباطیبینغربوشرقآسیاودارابودنمنتابعنفتتولحاظدسترسیبهآب

گازباعثشتدهاستتایتنکشتوریکتیازکشتورهایاستتراتژیکدرحتوزهحمتلونقتلو
                                                                                                                                                                                                     

-گرجستتان-(کهخطلولتهمیتانآذربایجتانTrans-Anatolian Gas Pipelineین)خطلولهگازتران آناتول.8
ترکیهوایتالیااستکههدفآندورنگهداشتناروپاازگازایرانوروسیهاست.

 است.ی لولهقانونسوینخطقانونحاکمبرموافقتنامهوپروژهایزبان،نامهدولتمبراساسموافقت.2

پاراگرافهفتمپیشگفتارموافقتنامهدولتترکیهوآذربایجان..9
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بترایاحتداثوشتودتتاقتوانینمتدونومناستبیصادراتانرژیگردد.همینامرباعتثمتی

یکلتیهتایاستتسبرداریازخطوطلولهدرحقوقایرانتدوینگردد.همانطورکهدربهره

یتاییوجغرافیامنطقهیتموقدبیانشدهاستبایداز(یمقامرهبریازسوی)ابالغ8916نظام

یزارهتابتهبامداوضهوانتقالنفتوگازمنطقتهیش،پاالی،فرآور،فرو ید،خریکشوربرا

دراینبخشبااستنباطازقوانینحتاکمنظیترقتانوننفتت،8.یشودبرداربهرهیوجهانیداخل

قتتانونوظتتای واختیتتاراتوزارتنفتتت،قتتانوناساستتنامهشتترکتملتتینفتتتوبتتراستتاس

نفتتوگتازبتهبررستیالزامتاتحقتوقیکتهبرداریخطوطلولهقراردادهایاحداثوبهره

هتایخطتوطلولته،مالکیتخطوطلوله،قانونحاکمبرخطوطلولته،استتانداردانداز:عبارت

مالیاتبرخطوطلوله،ایمنیومحیطزیستوتدهداتطرفیندرمقابلبرچیدنخطتوطلولته

خواهیمپرداخت.


 یالمللنیبو قانون حاکم بر خطوط لوله  تیمالک .1-2

بترداریازادهتایاحتداثوبهترهمالکیتخطوطلوله،یکیازموضوعاتمهمدرقرارد 

هتابتامشتخصشتدنمالکیتتخطتوطلولتهخطوطلولهاستزیرابیشترتدهداتومستئولیت

شود.برخیمدتقدندمالکیتخطوطلولهبهتواف میانکشتورهایطترفاحتداثمشخصمی

یهتا(.ازسویدیگرممکناستدربرخینظامBalmaceda, 2006: 19گردد)خطلولهبرمی

حقوقی،قواعدخاصیدرخصوصمالکیتخطوطلولهوضعگردیدهباشتدوبتهموجتبآن

گکارانخارجیدرنظرگرفتهشتدههاییبرایمالکیتبخشخصوصیویاسرمایهمحدودیت

هایحقوقیپرداختتهستپ باشد.درادامهاینبخشابتدابهبررسیالگوهایمالکیتدرنظام

گیرد.درنظامحقوقیایرانراموردتوجهقرارمیوضدیتمالکیتخطوطلوله


های احداث و  های موافقتنامه . بررسی مالکیت و قانون حاکم بر خطوط لوله در مدل1-1-2

 برداری   بهره

یومقترراتداخلتنیتابعقوان،کشورهردردهندهاتصالمدلدرگازونفتلولهخطوط
                                                                                                                                                                                                     

یروزنامتهرستم86/3/8916ت81336نقتلازشتماره(یمقتاممدظتمرهبتریازستوینظتام)ابالغتیکلتیهتایاستتس.8
 .168289شماره
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درخصتوصمثتالیبرا.دشویمنییتدآنهااساسبرزینلولهخطوطتیمالکوبودهکشورآن

انگلستتانونیبتلولهخط یطرازگازانتقالموافقتنامه9مادهبهتوانیم،خطوطلولهتیمالک

نیتاباشتد.تابعمحلقرارگرفتنآنمیلولهخطتیمالک.کهیهموجبان،کرداشارهرلندیا

 8.استشدهتکرارزین2001سالدرکشوردونیاانیملولهخطدومنامهمادهدرموافقت

شتود.امتادرمتدلیکپارچتهمدمتوالبنابراینمالکبراساسقانونهرکشورمشتخصمتی

المللیویایکشترکتبتاشخصتیتحقتوقیمستتقلمالکیتخطلولهبایککنسرسیومبین

درموافقتنامتهخواهدبودکهمدموالسهامدارانیازبخشدولتیوخصوصتیخواهتدداشتت.

المللینابوکوبرداریبرایشرکتبین،مالکیتوبهرهنابوکوهادرخصوصپروژهمیاندولت

موافقتنامتهبتینقطتروامتاراتمتحتدهعربتی،مالکیتتو9باشد.همچنینبتهموجتبمتادهمی

ازستوی2برداریازخطلولهبرعهدهشرکتبامسئولیتمحدودخطلولتهدلفتیناستت.بهره

ازخطتوطلولتهیبتردارکهدرانتواعمتدلاحتداثوبهترهاتیموضوعینمهمتردیگریکیاز

وحتلوفصتلاختالفتاتخطتوطلولتهراهتمیتتواندنظاممالکیموموردتوجهاستیاربس

هتادردولتت؛متدلاتصتالدهنتدهدرقانونحاکمبرخطوطلولهاستت.،قراردهدیرتحتتاا

یهتاازنمونهیگردیکیسازند.یخودحاکممینخودرادرسرزمیقانونملی،موافقتنامهدولت

یجنتوبیتانکشوراحداثشدهاستختطلولتهجرینچندیانمدلاتصالدهندهکهدرمبارز

ازیتکهترابتیهدوجانبهامضاشدهتوستطروستیدولتتوافقنامهینبااستفادهازچنداستکه

مجارستتان،صربستتان،یونتان،ی،بلغارستتان،کرواستیش،اتتربهعنوانمثالیردرگیکشورها

ختطلولتهیتن.ااستتدهیتگرداحداث یهوترکیاسلوونیه،ساب مقدونیوگسالوییجمهور

ازختطیبتردارساختوستازوبهترهیمختل ،برایانتخابمدلاتصالدهندهازخطوطمل

قتانونحتاکم،مدلاتصالدهنتدهدرنیرابناب؛(Vinogradov, 2014: 101)استیالمللینلولهب

8متاده9تتوانبتهبنتدیمتدیگرمثالیخطوطلولهبهکشورمحلاحداثمرتبطاست.برابر

هردولتتبتاتوجتهبته؛بندینبراساسا،اشارهکردیشمالیرلندقراردادخطلولهانگلستانوا
                                                                                                                                                                                                     
1. Any Owner or Change of Owner of the Pipeline or any Part Thereof Shall Require 
the Approval of the relevant Minister of Ireland, or other competent authority of 
Ireland, and that Approval Shall not, In Relation to any Part of the Pipeline, Prejudice 
any Legislative Requirements for the Consent of the Government in whose Jurisdiction 
that Part of the Pipeline Lies. 
2. Owner and Operator of the Pipeline: At the Time of Signature of this Agreement, 
The owner and Operator of the Pipeline is Dolphin Energy Limited. 
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خطلولهیبرداربهنصبوبهرهالزمرانسبتیترضایاخودهرگونهمجوزمقرراتوینقوان

یخطلولهتحتقتانونملتبهموجبحاکمیتکشورمیزبان،پارچهیکمدلدرکند.یصادرم

بااین.برداریقرارخواهدگرفتاحداثوبهموردبهرهیاستکهخطلولهدرآنکشورآن

گتکارودولتتیهوجودمدموالاعمالقوانینداخلیدرقالبشروطقراردادیفیمتابینسترما

عضتویکشورهایقانونداخل،موافقتنامهیبازاندقادوتصوپ گردد.لکامیزبانمحدودمی

موافقتنامته2متاده5بندبراینمونهبگکاردوآنرامتاارسازد.یرتواندبرآنموافقتنامهتااینم

یتایتدهتدداخلتیایتوافقپکیر هیچدولتعضوح د:داریمیانبیحونج-ی تفل-باکو

اجرایایتنموافقتنامتهراکهیالمللینمداهدهبمفادهریایهرقانونداخلیاجرایاویالمللینب

.ایجادکندنخواهدداشتتوافقنامهینایبراجرایتیمحدودیادهدقراریرتتااتح

 
 گاز در حقوق ایران  های نفت و  خطوط لوله بر تیمالک و تیحاکم اعمال یبررس. 2-1-2

قانوناساسیجمهوریاسالمیایران؛کلیهصنایعبزرگازجملهنفتتو99براساساصل

بهبیاندیگتربتراستاسایتناصتل؛کلیته8گازبهعنوانبخشدولتیدرنظرگرفتهشدهاست.

دستتی،صتادراتبختشنفتتختاموهایصندتنفتوگازاعتمازباالدستتیوپتایینبخش

برداریومالکیتخطوطلولهدرباشد.لکااحداثوبهرهتآندرمالکیتدولتمیمحصوال

قتانون99هتایکلتیاصتلاختیاربخشدولتیخواهدبود.بااینوجودپ ازابتال سیاستت

قتانون99هتایکلتیاصتلاساسیازسویمقاممدظمرهبریوتصویبقانوناجرایسیاست

اینقتانون9و9ندتنفتوگازایرانپدیدآمد.براساسمواداساسی،تغییراتبزرگیدرص

بهشترح99هایمندرجدرصدراصلخصوصفدالیتدریریتومدیتمالکگکاری،یهسرما

اعتالممجتازیوخصوصیتداونیهاوبخشیردولتیغیعمومیهاونهادهاتوسطبنگاهیلذ

نفتتودستتییینبتزرگپتایعجملتهصتنا)ازمادریعبزرگ،صنایعصناشدکهدرراسآنها

%ازستهام10یواگتکارقترارداشتت.همچنتیننفتتوگتاز(یاستثناگاز(ومدادنبزرگ)به

یستهامیتدتاونیهتاشترکتی،خصوصیهابهبخش99مشمولصدراصلیدولتیهابنگاه
                                                                                                                                                                                                     

بخشدولتیشاملکلیهصنایعبزرگ،صنایعمادر،بازرگانیخارجی،مدادنبزرگ،بانکداری،بیمه،تامیننیرو،ستدها.8
آهنوماننتداینهتاراهوتلگرافوتلفن،هواپیمایی،کشتیرانی،راهوهایبزرگآبرسانی،رادیووتلویزیون،پستوشبکه

وموسستاتتدتاونیتولیتدوهتادراختیاردولتاست.بخشتداونیشتاملشترکتاستکهبهصورتمالکیتعمومیو
 .شودتوزیعاستکهدرشهروروستابرطب ضوابطاسالمیتشکیلمی
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کتهدریدولتتیهاهبنگااعالمگردیدکهبراساسآنمجازیردولتیغیعمومیهاوبنگاهعام

نفتتویدستتیینبتزرگپتایعمادر)ازجملهصتنایعبزرگوصنایعمدادنبزرگ،صناینهزم

نفتتختامیداستخراجوتولیهاوشرکتیراننفتایشرکتملیاستثنابهتند،گاز(فدالهس

ستهایزیرمجموعهشرکتملیگازایرانازلیقابلواگکاریهستند.هرچندشرکتوگاز

توانبیانکردبراستاسقتانوناجترایهایقابلواگکاریخارجگردیدند.بنابراینمیشرکت

سازیراپیدادستیصندتنفتوگازایرانامکانخصوصیصنایعپایین99هایاصلسیاست

کردند.اماسوالایناستکهخطوطلولهنفتوگازجزءکدامقستمتصتندتنفتتوگتاز

رسدپاسخبهاینسوالوابستهباکاربردخطلولهموضتوعبحتثباشتد.ظرمیایراناست؟بهن

دستتیهیچتدریفیازعملیاتباالدستیوپتایین8955وقانوننفتسال8969قانوننفتسال

دستیصندتیوپایینباالدستیاتملع8930اصالح8955ارائهندادهبودند.امادرقانوننفت

واقتداماتمربتوطبتهاکتشتاف،هتایتتمطالدتات،فدالیتهکلساینقانونبیانشد.براسانفت

...وصتادراتآنستازییترهانتقال،ذخی،ازمنابعنفتیانتوصیبرداراستخراج،بهرهی،حفار

یتتاتعمل.شتتودیمحستتوبمتتیباالدستتتیتتاتفتتوقجتتزءعملیتتاتعمل...ونظتتارتیریتمتتد

...واقتداماتمربتوطهایتمطالدات،فدالیهبهکلمادهنیزبراساسایننفتدستیصندتیینپا

وینفتتتیهتتاصتتادراتووارداتفتترآوردهی،فتترو داخلتتیتتع،توزستتازی،یتترهوانتقتتال،ذخ

9دربند8936نفتمصوبیقانوناساسنامهشرکتمل.شودیاطالقمیمیمحصوالتپتروش

اجتاره،د،یتاستاسآنخردکتهبترکنتیمانینفترابیشرکتملاراتیواخت یوظا5ماده

وستاتیهتا،تأسوحفاظتازخطتوطلولته،دستتگاهریتدم،یتوسده،نگهدارل،یتکم ،یتأس

درمیستتیوبتتمیباستتیختتابراتمیهتتا یستترویارتباطتتاتالزمازجملتتهبرقتترارزاتیتتتجه

رتباطتاتمقترراتوامیواخکمجوزازسازمانتنظتیومقررات،باهماهنگنیچهارچوبقوان

بتاتوجتهبتهموضتوعرستدینفتقرارداهشدهاستکهبهنظرمیبرعهدهشرکتملییویراد

،شترکتتیتموضتوعفدال؛اساسنامهمتککور6مندرجدرمادهرانینفتایشرکتملتیفدال

.خطوطلولهمککورعمدتادرحوزهباالدستیدرکنتترلوباشدیمیباالدستیهاتیانجامفدال

شرکتملینفتایرانخواهندبود.برایناساسبهطتورکلتیبتادونتوعختطلولتهمدیریت

مواجههستیم:
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دستیانتقالهایبخشپایینایکهنفتوگازطبیدیرابدونانجامفدالیتخطلوله-ال 

وتوانددرخودمیدانیامیانمیدانوپاالیشگاهباشدیامیانمیتداندهد،حالاینانتقالمیمی

پایانهصادراتویاخودخطلولهازجملهخطوطلولهصادراتیباشدکهدراینصورتایتن

خطلولهدربخشباالدستیصندتنفتایرانقترارداردومالکیتتومتدیریتآندردستت

دولتاست؛

ایکهازپاالیشگاهخارجشدهومحصوالتبددازفراوریراانتقالوصادرخطلوله-ب

دستیصندتنفتایترانجزءبخشپایین8930نداینخطلولهبراساسقانوننفتسالکمی

قتانوناساستیامکتانمالکیتتومتدیریتبختش99هتایاصتلباشدوبراساسسیاستتمی

خصوصتتیوغیردولتتتیبتترآنوجتتوددارد.لتتکابتتراستتاسقتتوانینایتتراندرمتتورداحتتداثو

اشتکهاینخطلولهازکتدامنتوعبتودهتتابراستاسآنبرداریخطوطلولهبایدتوجهدبهره

موافقتنامهاحداثخطلولهمندقدشود.بهعبارتدیگراگرخطوطلولهبهمنظتورانتقتالنفتت

ازمیادیننفتیمشتر باشدممکناستبهنحویجزئیازتاسیساتتوستدهمیتدانبتهشتمار

رتیبباتوجهبهاینکهمستقیماموضتوعفدالیتتآیدوتابعمقرراتباالدستیقرارگیرد.بدینت

شرکتملینفتایرانقرارخواهدگرفت،مالکیتآنبههمرادیگرتجهیزاتوتاسیستاتاز

ابتدادراختیارشرکتملینفتخواهدبودلیکنزمانیکهخطوطلولهصرفابرایانتقالنفت

بتردارییوفرو آنهامتوردبهترهخامومیداناتگازیوهمچنینمحصوالتگازیویانفت

دستتیوهتایمیتانرستددرچرختهانتقتالوبتهعنتوانبخشتیازفدالیتتقرارگیرندبهنظرمی

و8930یاصتالح8955قتانوننفتتاستاسبترنیبنتابراشتوند.دستتینفتتقلمتدادمتیپایین

بختشتوستطلولتهخطتوطتیتمالکرستدیبتهنظترمتی،اساستقتانون99اصتلیهااستیس

نخواهتدیمتاندباشتد،یدستتنییاگتردرقستمتپتا؛تیتترانزایتوفرو منظوربهیردولتیغ

 کنتترلدریگتازوینفتتلولتهخطتوطاحتداثوتیریمتدحاضترحالدرنکهیاکماداشت.

یسواز.باشدیمرانیاگازانتقالیملشرکتوینفتیفراوردهاپخشوشیپاالیملشرکت

یاستتگکاریدروسیتیامتورحتاکموظتای واختیتاراتوزارتنفتت،براساسقتانونگرید

وزارت8متادهخصوصخطوطلولهنفتوگازدراختیاراینوزارتخانهقتراردارد.بتراستاس

دربختشنفتتوگتاز،یترانایاستالمینظامجمهتوریکلهاییاستبهمنظورتحق س؛نفت
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صتندتیدستتیینوپتایباالدستتیاتعملیهکلونظارتبریزیربرنامهی،راهبریاستگکاری،س

یازطترفحکومتتاستالمیندگیشدهاستوبهنمایلتشکیشیوپاالیمینفت،گاز،پتروش

بنتابرایناعمتال.یتدنمایمیعمومیتومالکیتنفتوگازاعمالح حاکمیربرمنابعوذخا

نتابراینهرگونتهاحتداثحاکمیتبرخطوطلولهازوظای واختیاراتوزارتنفتتاستت.ب

خطوطلولهبرایانتقالنفتوگازنیازمندکسبموافقتومجوزهتایالزمازجانتبوزارت

باشد.هایوابستهبهآنمینفتوارگان


 . مالیات  2-2

بترمالیاتدرقراردادهایاحداثخطوطلولهیکیازعناصرکلیدیوحائزاهمیتاست.

آدابوی ،هتا،وظتاینتهتمامهزیعامشاملبهمدنایاتطالحمالمدل،اصیهااساسقرارداد

یتابترارز افتزودهیتات)ازجملهمالیاتها،مالیابیها،ارزپرداخت،مجازاتیل،رسوم،تحو

یتایمرکتزدولتتچته،هرعضوتوستطدولتتبرشدهیلتحمیهاینهبرفرو (وهزیاتمال

هتایبرداریازختطلولتههمتوارهشترکتداثوبهرههایاحنامهدرموافقت8.باشدیمیمحل

بترداربتهدنبتالمتدیریتمالیتاتهستتند،زیترانظتامتقنتینمالیتاتدراحتداثکننتدهوبهتره

برداریازخطتوطلولتهکشورهایمحلاحداثخطلولهیکیازمخاطراتیکهاحداثوبهره

(.درهتتردورویکتترد،Thomas J. Dimitroff, 2014: 328دهتتد)راتحتتتتتتاایرقتترارمتتی

ایبترداریازخطتوطلولتههمتوارهمالیتاتازجایگتاهویتژههتایاحتداثوبهترهنامهموافقت

برخورداراست.


 یبوردار  احداث و بهوره  یالملل ینب یها خطوط لوله در موافقتنامهمالیات  یبررس. 1-2-2

 خطوط لوله

کنتد.لتکادربرخطلولتهاعمتالمتیدرمدلاتصالدهنده،هرکشورنظاممالیاتیخودرا

گتکارختارجیبتراستاسقتانونداخلتیختودفتار ازقتوانینهایمیانسرمایهتمامموافقتنامه

کننتد.ماننتدهتایاحتداثکننتدهواپراتتورختطلولتهاعمتالمتیکشورهایدیگربرشرکت
                                                                                                                                                                                                     

هتایحتوافقنامتهبتهاصتطالیگکارانخارجیهعضووسرمایکشورهاینبیاضافیهاتنامهموافققراردادهایمدل8ماده.8
(توسطمداهدهمنشورانرژیتنظیمشدهاست.(IGAsیدولتیهاتوافقنامهاغلبدرکه( (HGAsدولتمیزبان
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یتالیتادرکشتورهایا-یونتان-آذربایجتان-برداریختطلولتهآلبتانیموافقتنامهاحداثوبهره

موافقتنامهکشورآلبانیباشرکتاحداثکنندهخطلولتهو29یونانوآلبانیاشارهکرد.ماده

نامهکشوریونانباشرکتاحداثکنندهخطلولهبهموضوعمالیتاتموافقت82همچنینماده

وقوعیااحداثختطها،مالیاتتابعنظامحقوقیکشورمحلدرهردوموافقتنامه8پردازند.می

کنتدواختالفتاتناشتیازمالیتاترادرصتالحیتلولهبودهوازقوانینمالیاتیآنپیرویمی

برداریازهایاحداثوبهرهنامههایموافقتازانواعمالیات2دادگاههمانکشوردانستهاست.

مالیتاتبتر9الامال ،مالیاتبرانتق9توانبهمالیاتبرتجهیزاتودارایی،ازخطوطلوله،می

قتانوناشارهکرد.دراینمیانبرخیکشورها)مانندیونتان(5مالیاتبرارز افزوده6درآمد،

در1کنتد.اندکهازمالیاتمضاع بردرآمتدجلتوگیریمتیهاییتدوینکردهویاموافقتنامه

کنتد.اگرچتهمدلیکپارچهتال شدهاستتامخاطراتمالیاتتتاحتدامکتانکتاهشپیتدا

باتوجهبه1امکانوجودنظاممالیاتیمانندمدلاتصالدهندهدرمدلیکپارچههموجوددارد.

اینتفاوتکهتوافقاتاینمدلازاحداثخطلولهجلویمالیتاتمضتاع راگرفتتهاستت،

پارچتهکنندازسیستتممالیتاتییکامادراینمدل،اطرافموافقتنامهاحداثخطلولهتال می

(WAG)یغربتیقتایخطلولهگازآفرمندشوند؛همانندبرایمدیریتمخاطراتمالیاتیبهره

هااحداثکنند.اینختطلولتهازیتکسیستتممالیتاتیموافقتنامه،میاندولت6براساسماده

ینبتیتاتکنتدکتهمالیمتیجتادکامتلایمالیمرژیکتوافقنامهکند.اینیکپارچهاستفادهمی

بر3کند.یمیمتقسیتبراساسنسبتفاصلهوظرفی راباتوجهبهمحاسبهدقیردرگیورهاکش

برداریازخطوطلولتهنفتتهایمدلقراردادهایاحداثوبهرهایناساسیکیدیگرازفرق
                                                                                                                                                                                                     
1. Taxes Shall Mean all Existing and Future Levies, Duties, Customs, Imposts, 
Payments Fees, Penalties, Assessments, Taxes (Including Value Added Tax or Sales 
Taxes), Charges and Contributions Payable to or Imposed by a State, any organ or 
Subdivision of a State, Whether Central or Local, or any other Body having the 
Effective Power to Levy any Suchcharges within the Territory of a State, and “Tax” 
Shall Mean any one of them. 
2. Taxation Disputes 24.9 Subject to Clause 24.11, All Taxation Disputes Shall be 
Resolved by the Greek Tax Administration and/or the Greek Courts in Accordance 
with Applicable Greek Law (The Taxation Dispute Resolution Process).  
3. Real Estate Property Tax. 
4. Real Estate Transfer Tax. 
5. Corporate Income Tax. 
6. Value Added Tax. 
7. Greek law 1502/1984. 
8. Article 19 of the CCO IGA. 
9. Paragraph 29 of the WAGP HGA. 
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برداریازخطوطلولهنفتوگاز،امکانمدیریتنظاممالیاتیدرسراسرپروژهاحداثوبهره

باشد.جهتجلوگیریازمخاطراتوحف واباتپروژهمیوگازدر


 و مدیریت خطوط لوله در نظام حقوقی ایران یاتمال . بررسی2-2-2

براساسقوانینمالیاتیکشوربهدلیلدولتیبودنخطوطلولتهنفتتوگتاز،هتیچمالیتات

هتایقانونمالیتات898ایبرخطوطلولهنفتوگازوضعنگردیدهاستومادهمجزاوویژه

مستقیمتنهابهکاالهاینفتیاشارهدارندومالیاتیبرطریت حمتلونقتلمحصتوالتنفتتیاز

طری خطوطلولهدرنظرنگرفتهشدهاست.اماشایدباخصوصتیشتدنخطتوطلولتهصتنایع

اهمیتنقتشدستیامکانوضعمالیاتبرخطوطلولهتحق یابداماشایدتاکنونبهدلیلپایین

استراتژیکاینخطوطدرامنیتومدیریتکشورایناقدامصتورتنپکیرفتتهاستت.امتروزه

باشتد.یرانمیمخابراتنفتاشرکتخطوطلولهومدیریتخطوطلولهنفتایراندراختیار

متدیریتخطتوطبترعهتدهدارد.راخطوطلولهیلومترهزارک89حدوداینشرکت،مدیریت

راندراختیارشرکتملیگازایرانقرارداردلتکادرایتنراستتادرجهتتستاختلولهگازای

هایمختل دولتیوخصوصتیکتردهاستتخطوطلولهگازاقدامبهاندقادقراردادباشرکت

 BOTیوواگکاریبردارخت،بهرهساقراردادتوانبهاندقادکهدراینمیانمی
یشترکتملت8

اشتارهارمنستتان-رانیتالولتهخطبهتوانیمهمچنین2یرواشارهکرد.یرانباشرکتنفتانگازا

اجتراو EPCMونگهتداریتیری،ستاختومتدکتاالنیتتام،یمهندستصتورتبتهکتهکرد

ایتتنقراردادهتتادرصتتندتگتتازایتترانبیتتانکننتتدهحضتتوروپتتکیر 9.شتتدهاستتتتیریمتتد

دستتیدرهگتازدربختشپتایینپیمانکارانخصوصیدربخشمالکیتومدیریتخطوطلول

المللیدراینخصوصاقدامتواندرصورتوجودموافقتنامهبینباشد.لکامیحقوقایرانمی

بهتنظیمموافقتنامهبامالکیتومدیریتیکپارچهیکشرکتتحتمدلیکپارچتهموافقتنامته

الیاتبترخطتوطلولتهبرداریازخطوطلولهگازنماییم.دراینصورتوضعماحداثوبهره
                                                                                                                                                                                                     
1.Build–operate–transfer. 

یفازهتایمختازنگتازیمبااستفادهازمنابععظیههمسایباکشورهایتجارهاییباهدفگستر همکار.اینقرارداد2
استواگکارکردهBOTبهصورتیربهشرکتنفتانکهباشندیوتوسدهمیدکهدرحالتولیپارسجنوب

http://www.naftanir.com/naftanir/index.php?option=com_content&view=article&id=4
6:6sarasary&catid=34:project&Itemid=59 (accessed July 27, 2018). 
3. http://payandan.co.ir/portfolio/details /ارمنستتان-تبریتز-90 -گاز-انتقال-خط/  (accessed July 27, 

2018). 
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نیزتحق خواهدیافت.


 . ایمنی و محیط زیستی 3-2

یهتاتوستطستازمانکهیمنیوایطیمحیستزیازاستانداردهایاگستردهی طباوجود

ایجادگردیتدهکاهشخطراتحوادثخطلولهنفتوگازیبرایوخصوصیملی،المللینب

 :Piri &Faure, 2014دهنتد)فتتوگتازر متیاست،هنوزحوادثمتدددیدرخطوطلولهن

استنادمربوطتههمتانطورکتهامتادهتد.یمختل ر متعواملیجهحوادثخطلولهدرنت(.81

حوادثخطلولهاست.درواقتع،اغلتبحتوادثیعاملاصلیدهد،سوءرفتارانسانینشانم

ر یااراتختارجیای ضدیونگهداریرتدمی،فنیهایخرابیلبهدلمربوطبهخطوطلوله

هتایمحتیطزیستتیوآستیبازیاری.بهعنوانمثال،بسباشندمییشگیریقابلپکهدادهاست

ویتروتدمیینپتایفیتتبتاکیمنتیایاستتانداردهادرنتیجتهیجریتهختطلولتهنفتتدرنایمنی

پت ازیهاستاسآمتارروستبتر.بتودینفتتیتیچنتدملیهتاتوستطشترکتی ضدینگهدار

مربتوطییاروپتایهاازخطلولهیشترازخطلولهبههفتبرابربیخطراتناشیزانمی،شورو

ستالمتی،(.Piri & Faure, 2014: 81)استتی ضدونظارتشودکهعمدتابهعلتکنترلیم

برداریازخطوطلولهموردتوجتهایمنیومحیطزیستهموارهدرقراردادهایاحداثوبهره

.اماعلیرغمتوجههردومدلقراردادیبهآنیکیازعواملافتتراقایتندومتدلبودهواست

باشد.قراردادیمی


بورداری   های احداث و بهره در موافقتنامه یستیز یطمح اقداماتو یمنیا یبررس. 1-3-2

 خطوط لوله  
لیتاتیهتایعمدرمدلاتصالدهندههرکشوربراساساستانداردهاوقوانینوآییننامته

خطتوطلولتهایتنمتدلازدرخوداقدامبهتامینایمنیوحفاظتازمحیطزیستمیکند.

شتدهیمتقستکشتورهادرمترزیتخطلولهوجودندارد.صتالحیبرانظامواحد،المللیبین

گتردد.حتتینیتزمتیختطلولتهیوبازرستیمنتیایاستانداردهایینشاملتدینامراواست

توستطهتریتداپراتتورباشتهباشدوجوددایکسانیاستانداردهایجادایابریاگرچهمقررات

هربختشازختطیاحتمالوجوداپراتورجداگانهبراصورت،شود.دراینییددوکشورتا
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قترارداد5و6تتوانبتهمتوادبترایمثتالمتی.Vinogradov, 1999: 77))لولهوجتوددارد

ایمنیومحیطزیستیخطوطلولهبراساسقوانینداخلیوانگلستانوایرلندشمالیبهامور

پردازد.هرچنددرایتنمتاده،مقامتاتصتالحازدودرحوزهصالحیتقضاییهرکشورمی

امتاایتنمتواردبایتددرچتارچوبقتوانین8کشوربایدازایمنیخطلولهاطمینانپیداکنند،

بترداریاستتانجتامپتکیرد.لتکاایتنکشوریکهخطلولهدرآندرحتالاحتداثوبهتره

باشد.درمدلیکپارچهبهدلیلحف ایمنیوامنیتپتروژهاقداماتبهصورتیکپارچهنمی

بتترداریستتدیشتتدهاستتتتتتاازهتتادرقراردادهتتایاحتتداثوبهتترهبتترایتمتتامیطتترف

رفتتهاستانداردهایواحددرسراسرخطوطلولهجهتایمنتیومحتیطزیستتیو...بهترهگ

شودتامخاطراتخطلولهتاحدامکانکاهشپیداکنتد.ایتنامترازقراردادهتایمختلت 

موافقتنامته80شود.برایمثالمادهبرداریبراساسمدلیکپارچهفهمیدهمیاحداثوبهره

ویمنتیای،فنیبااستفادهازاستانداردهایدهرکشورعضوبا»دارد:خطلولهنوباکوبیانمی

وهماهنت ینتابوکوهمکتاریهتاعضووشترکتیکشورهایرمرتبطباسایطیمحستیز

لکایکاستانداردایمنیومحیطزیستییکسانبایددرسراسرخطلولهحاکمباشتد.«.کند

بتاهترکشتور»کنتد:جیحوننیزبیانمی-تفلی -موافقتنامهخطلولهباکو9همچنینماده

یجتادوایتریگگکارقابلاجرادرشکلیهسرمایهاوپروژهانیگربادیوهماهنگکاریهم

یتر،تدمی،بتردارستاخت،بهترهیبترایکنواختتیطتیمحیستوزیمنیای،فنیاستانداردها

یالمللینبهایمطاب بااستانداردیالتتسهیتوسدهونگهداریایتگستر ظرفیگزینی،جا

یکمترازآنچهکهمدموالدرکشتورهایدباگاهنیچصندتخطلولهنفت)کههیهایوهوش

کتهیزبتانشود(والزاماتمندرجدرتوافقنامهمربوطهدولتتمیاروپااعمالمیهعضواتحاد

لتتدویداخلتینمنتدرجدرقتوانیهتایوهبدونتوجهبتهاستتانداردهاوشت.اعمالشودیدبا

استتانداردهایفنتیایمنتیودونکتهدرایتنمتادهبستیارحتائزاهمیتتاستتاوال .«مربوطه

اروپتایتهعضتواتحادیکمترازآنچتهکتهمدمتوالدرکشتورهایدگاهنبایچهمحیطیزیست

کشتورهایداخلتینقتوانبدونتوجتهبتههایوهاستانداردهاوشباشد.اانیا اینشودمیاعمال

باشتدوبترنزمینهمیگردد.بهبیاندیگراینموافقتنامهفراترازقانونکشوردرایاعمالمی

                                                                                                                                                                                                     
1.The Competent Authorities of the Two Governments Shall Sonsult one Another with 
a View to Ensuring that there are Appropriate Safety Measures for the Pipeline and that 
the Pipeline is Subject to Uniform Safety and Construction Standards. 
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گتکارودولتتمیزبتاندرآنحاکماست.ازسویدیگردرقراردادهایفتیمتابینسترمایه

محیطیدولتمیزبانبهنفعشروطقراردادیمواردمتدددیقوانینومقرراتایمنیوزیست

8باشدمحدودگردیدهاست.کهمتضمناستانداردهایمحیطزیستیوایمنینیزمی


. بررسی استانداردهای ایمنی و محیط زیستی صنعت نفت ایران در خصوص خوط  2-3-2

 لوله

وزارتنفت،خطوطلولهدرایرانبایدبراستاسایتناستتانداردها2براساساستانداردهای

ساختهشوندورعایتایناستانداردهابرایاحداثکنندگانخطوطلولتهالزامتیاستت.زیترا

ازآنجتاکتهامکتان9صایمنیومحیطزیستیصتندتنفتتهستتند.ایناستانداردهادرخصو

دستتیبتراستاسقتوانینایترانبتهصتورتیکپارچتهوجتوددارد،احداثخطوطلولتهپتایین

المللتی،هایبیناستانداردهایایراندراینخصوصبایدموردتوجهقرارگیرند.درموافقتنامه

درکشورایراننیزشترکتپیمانکتارموظت بتهاحداثخطلولهاگرمدلاتصالدهندهباشد

رعایتاستانداردهایوزارتنفتایراناست.امادرصورتیکهمدلیکپارچهباشتددوحتال

اینکهبراستاسقتراردادشترکتاحتداثکننتدهخطتوطلولتهبترقابلتصوراست:حالتاول

دولیدرحالتدومممکناستاساساستانداردهایایرانویاباالترازآناقدامبهفدالیتکن

شرکتاحداثکنندهخطوطلولهبراساسقانونایراناقدامبهفدالیتنکندامابراساستوافت 

استانداردهایاینشرکتموردپکیر مسئوالنوزارتنفتباشدازآنجاکهایناستانداردها

رایتنحالتتنیتزگترددلتکادروزرستانیمتیراوزارتنفتتدوینکردهوهرچنتدستالبته

اقداماتشرکتاحداثکنندهبایدموردپکیر وزارتنفتباشد.برایتناستاسنیتزامکتان

                                                                                                                                                                                                     
1.Host Government Agreement Between and among the Government of Georgia and 
State Oil Company of the Azerbaijan Republic, BP Exploration (Azerbaijan) Limited, 
Totalfinaelf E&P Caucasian Gas SA, Lukagip N.V., Statoil Azerbaijan a.s., Naftiran 
Intertrade Co. (NICO) Limited, Turkish Petroleum Overseas Company Limited, Apr. 
17, 2002, art. 12. 

نفتیعدرصنایرهساختونصب،انتخابموادوغی،مهندسیکارهایبرایازالزاماتموردنحداقلاستاندارد:ی درت.2
باشتتدیختتاصمتتینتتهزمیتتکدریفیتتتازنظتتموکیمطلتتوبیتتزانبتتهمیابیوهتتدفآندستتتیمیوگتتازوپتروشتت

http://www.mop.ir/Portal/home/?event/35298/29939/38020/یتتتتتترانا-نفتتتتتتت-یاستتتتتتتانداردها
(accessed July 27, 2018).

استانداردهایصندتنفتایران .9
https://www.mop.ir/portal/home/?event/(accessed Februry 11, 2020). 

http://www.mop.ir/Portal/home/?event/35298/29939/38020/
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اندقادموافقتنامهیکپارچهبراساساستانداردهایایرانوجوددارد.



 گیری نتیجه
هایمتنوعیتوسطکشورهاموردالمللی،مدلبرایاحداثخطوطلولهنفتوگازبین

هتایفنتیوحقتوقیختاصختوددهقرارگرفتهاست.هرچنتدهترختطلولتهازویژگتیاستفا

هتایحقتوقیمتورداستتفادهبترایخطتوطلولتهراباشد؛بهطورکلیچارچوببرخوردارمی

بنتدینمتود.قتوانینومقترراتموجتوددرنظتامتواندردومدلپیوستهویکپارچهتقسیممی

ولهوابستتهبتهتاسیستاتباالدستتیرامجتزاازخطتوطلولتهحقوقایرانبهطورکلیخطوطل

هاییرابرایدستتهاولدرنظترگرفتتهدستینمودهاستومحدودیتوابستهبهتاسیساتپایین

درمالکیتبخشدولتیقترار99هایاصلاستازجملهاینکهبراساسقانون،اجرایسیاست

دستتهدومبراستاساماباشد.ملینفتایرانمیبرداریازآننیزدردستشرکتداردوبهره

قتراراستتفادهمتوردگازونفتصندتیدستنییخطوطکهدربخشپاینفتومقرراتنیقوان

لکاعالوهبراستتفادهوباشندینممواجهیباالدستبخشدرموجودیهاتیمحدودبارندیگیم

همانطورکتهدررسدیمنظربهخطوطنیاازیبرداراحداثوبهرهیازمدلاتصالدهندهبرا

درلولتهخطتوطازیبترداربهترهواقتدامبتهاحتداثرانیتگتازایشرکتملتزینحالحاضر

ومقرراتنیقوانیبرختینمودهاستدرصورترعاBOTیگکارهیسرماقراردادچارچوب

یهتامتدلازاستفادهالزمازوزارتنفتامکانیهاوکسبمجوزستیزطیدرخصوصمح

یقابلتتوجهیقانونمنعباانتقالقابلمحصوالتگریدوینفتیفراوردهاانتقالیبراکپارچهی

دیتتوستدهوتولستاتیخطوطلولهمتصتلبتهتاسیاجرارسدیمنظربهجهیمواجهنباشد.درنت

یابترمبنترودیمتکتاربتهگتازوختامنفتتمحدودانتقالویورآجمعینفتوگازکهبرا

درخصتوصخطتوطلولتهانتقتالکنیمواجهباشد.لیقانونتیمحدودیبابرخوستهیپیالگو

بیداخل اتصتالوکپارچتهیکردیرودوهرازاستفادهیبرایتوجهقابلتیمحدودیالمللنیو

 .دینگردمالحظهدهنده
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