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فقط زبان زور را می فهمد فلذا ما باید کش��وری بسیار  آمریکا کش��وری ذاتا ش��رور و س��لطه گر است و 
نیرومند بسازیم تا هیچ تحریم و انحصار و تهدیدی به 

آن اثرنکند.
0912...

یک نکته حائزاهمیت است که این قسمت و این رنگ  قس��مت یادآوری بسیارزیبا، بجا ومهم است، ولی 
را فقط به اصولگرایان اختصاص دهید و بس.

0918...
و مس��تأجری با چهارتا نان خورعوارض تونل و پل هم  آقای شهردار بنده با800هزارتومان درآمد ماهانه 
بدهم تازه جناب ش��هردار!وقتی برای سبدکاال شماره 

ملی خود را فرستادم جواب آمد تعلق نمی گیرد.
0910...

سازمان های بگیر دریک مکان جمع شده و تمام مردم  ب��ه نظر بنده ش��هرداری و اداره مالی��ات و تمام 
دریافتی های خود )کارمندیاکاس��ب( به حس��اب آنها 
واریز ک��رده و درعوض ماهانه جیره به خانواده ها داده 
ش��ود. با این طرح تمام سازمان ها و ادارات بگیر دیگر 
انرژی خود را برای طرح نقشه برای اینکه به چه طریق 

ازمردم پول بگیرند مصرف نکنند.
0910...

چ��ون با محدودی��ت ارزی مواجهیم، قیم��ت ارز باال  معاون رئیس جمهورآق��ای اکبرترکان اعالم کرد: 
می رود.

0912...
مستأجر تعدی می کند و برخي دستگاه ها هم تمام قد  متأسفانه صاحب ملک هرچه دلش می خواهد به 
فقط ازصاحب ملک حمایت می کند وهیچ کس به داد 

مستأجر گوش نمی دهد. چرارسیدگی نمی شود؟
0939...

دارید و برای آنها زیرگذرو پل درس��ت می کنید چون  آقای شهردارش��ما که مردم و کش��ور تو دوست 
شهردارتهرانی می توانید خیابانی را نام ببرید که چاله 
نداش��ته و رفو نش��ده باشد. آقای ش��هردار قانونا شما 
مس��بب صدمه دیدن خودرو ش��هروندان دراثرافتادن 
درچال��ه خیابان ها می باش��ید. وقتی دری��ک بزرگراه 
درته��ران رانندگی می کنید و چاله ای در پیش رویتان 
پیدا می ش��ود س��عی می کنید با انحراف به راس��ت یا 
چ��پ ازآن فرارکنید که این کارباعث تصادفات خیلی 
ش��دیدی که گاهی منجربه صدمات جانی گش��ته یا 

می شود.
0910...

چون همدم آنها نبودن انسان  را ازخیلی خطاها حفظ  پدرم میگه از کسی که شرم و حیا ندارد پرهیزکن 
می کند. 

0910...
عدالت و رفاه مرحمت کردی��د. به امید خدا مدیریت  آقای احمدی نژاد شما به قدر کافی به ما ایرانی ها، 
جهان را که دردس��تان باکفایت خ��ود گرفتید مردم 

دیگرکشورها را بی نصیب نگذارید.
0910 ...

قدم زدن آق��ای ظریف باآق��ای ک��ری بربادرفته فرض  آق��ای... اگرع��زت وغی��رت و مردانگ��ی را به خاطر 
کردید پس ج��واب آقای ظریف به خبرنگاران درمونیخ 
را مالحظه کنید. دقت کنید می بینید تمام وجود ظریف 
غیرت وعزت ومردانگی می باشد چون توکل به خدا دارد 
و در حرف ها و اعمالش خشنودی خدا برایش ارزش دارد.
0910...

انفصال از خدمت هم نباش��ید، مطمئن باشید انشاءا...  جناب آقای... فرض براینکه ش��ماجزء دو نماینده 
این ملت بصیر در انتخابات س��ال آین��ده وضعیت را 

مشخص خواهند کرد.
0915...

نمی گ��ذارد؟ وقت��ی اعتراض می کن��م می گویند تازه  سالم، چرا در رشت هیچ بقالی شیر را در یخچال 
رسیده! اکثرا یخچالشان جا ندارد!

0911...
جواب خبرنگاری که درباره انتقاد برخی ازنمایندگان  آفری��ن به آقای ظریف ک��ه باهوش و درایت خود 
به خاطر قدم زدن با آقای کری پرس��یده بود با منطق 
و رعایت حرمت منتقدان)مخربان( داخلی جواب داد.

0910 ...
خندیدم! االن؟! نماینده دومیلیارد هزینه مي کند براي  نی��م س��اعتي از مت��ن دخ��ل وخ��رج و ذره بین 
اینکه مجددا به مجلس راه یابد فقط به نیت خدمت؟! 

اوال ازکجا آورده؟ دوما اینقدر شیفته خدمت است؟ 
0918...

کمی از صدای بلند برخي ها در مجلس کاسته شود. با مس��ائل پیش آمده اخیر ملت امیدوار اس��ت، 
0910...

اداری اش منجر به حکم انفصال ازخدمات دولتی شده  در مجلس فعلی نماین��ده ای که تخلفات مالی و 
اس��ت، حاضر به قبول اش��تباه و عذرخواهی و استعفا 

نمی باشد.
0910...

بزرگم��رد تاریخ ایران و رهبر فراموش نش��دنی امت.  س��الم و درود بر روح ملکوت��ی و بلند امام راحل 
مرجع ومجتهد زمان. ضمن تش��کر از جنابان خدیری 
و اباذری از مقاالت اس��تخوان دار و با محتوایشان. جدا 
بیان اجتهاد ونواندیش��ی امام سطحی نگری عده ای را 
برمال می کرد و ادامه راه امام می طلبد... بازهم بامقاالت 
ومطالب روش��نگر، جوانان را از آبش��خور متحجرین و 
جزم اندیش��ان برحذر داشت تا درمسیر صحیح اسالم 

ناب قرارگیرند وعاشقانه با اسالم زندگی کنند.
0911...
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مجلس فرا برسد تا مردم  این تندروهای مجلس را از  س��الم. من لحظه ش��ماری می کنم ت��ا انتخابات 
نماینده بودن عزل کنند.

0919...
نماینده ای که افاضه کالم نموده که گرفتن پول ازمعاون  ازیاس��وج مزاحم مي ش��وم. خواس��تم در جواب آن 
اول دولت سابق توس��ط 170نماینده امری عادی است 
بگوی��م درچنین فکر و منطقی برای رس��یدن به هدف 
مي توان دس��ت ب��ه هرکاری زد، کلید ای��ن طرز فکر در 
مناظره انتخاباتی88 زده شد که یک نامزد برای رسیدن به 
هدف، 30سال گذشته انقالب را  مورد با حمله قرار مي داد 
و بزرگان انقالب را به اختالس و غارتگری متهم مي کرد. 
0917...

مسکوت ماندن وعدم افزایش قیمت بنزین درسال94،  باعرض س��الم و ادب و احت��رام فراوان و خداقوت. 
ازعوام��ل اصلی کاه��ش درصد تورم در کشوراس��ت و 
به طورکلی اگر از بخش تولید حمایت تسهیالتی شود، 
تولیدکنندگان محترم نیز با انصاف تمام مجبور نخواهند 
شد طبق هزینه های انجام شده و دقیق، کاالها و اجناس 

تولیدشده خودشان را قیمت گذاری کنند.
0938...

مالی و راهکارهای مبارزه با آنها مطلب بنویسید. لطفا درباره انواع اختالس و فس��ادهای نامشروع 
0912...

آیین نامه ای را در قراردادهای بین کارفرمایان و بخش های  باسالم وخسته نباشید. از وزارت کار تقاضا می کنیم 
خصوص��ی تنظیم کنند تا ب��ا نظ��ارت و پیگیری های 
مستمربازرسان،امکان هرنوع سوءاستفاده و دخل و تصرف 
از حقوق و مزایای مصوب نیروهای پیمانکار اعم از کارگر 

و کارمند توسط بخش های خصوصی فراهم نشود.
0912...

ریزگرده��ا و مانع تراش��ي برخي نماین��دگان مجلس  درم��ورد تصمی��م دول��ت به منظور رفع مش��کل 
درعدم تصویب بودجه مزبور چه باید گفت!

0918...
و دوستان ماست در نس��خه موبایل که داشتیم باهم  دیشب درس��ایت اعتدال که سایت موردعالقه ما 
مي خواندیم، آقای نوبخت زحمت شما رو هم خداوند 

و هم مردم قدرشناس بی اجر نخواهند گذاشت.
0935...

مستمر بازرس��ان، امکان هر نوع سوءاستفاده و دخل و  باسالم وخسته نباشید. انتظار می رود با پیگیری های 
تصرف از حقوق و مزایای تعیین شده نیروهای کارگر و 

کارمند بخش های خصوصی فراهم نشود.
0912...

5م��اه از تاریخ تحویل گذش��ته و چندی��ن هزار تا دنا  ماشین دنا در ایران خودرو ثبت نام کردم، با اینکه 
تولید کرده و انب��ار نموده ولی به صورت قطره چکانی 
تحویل می دهد. این آشفته بازار را توسط عوامل خود 
درست کرده است که سود مشارکت را به نحوی پس 

بگیرد و هیچ کس هم جوابگو نیست.
0912...

رس��تگار نمی شود کس��ی که به هوی وهوس اشتیاق  موالی متقی��ان، حضرت امام علی)ع( می فرمایند: 
دارد و مدام مشغول لهو و طرب است.

0938...
اوقات فراغت بهتر از مناجات با خداوندعزوجل است. حضرت ام��ام رضا)ع( می فرمایند: و چه کاری در 
0938...

راهبردی نظام مالیاتی کشور! از دانشگاه تهران درآمد و  آقا »فرهادرهبر« ش��ده اس��ت نایب رئیس شورای 
یک راست و هلووار رفت اون جا! چرا باید اینجوری باشد؟ 
0913...
آفتاب يزد: احتماال شايس�تگي داش�ته اس�ت 
انشاءاهلل با شايستگي در اين سمت قرارگرفته اند.
0913...

مس��ئولیت اجتماعی ما ایرانیان کجاست. بسیاری از  ه��ر انس��انی در جامعه خ��ود مس��ئولیتی دارد. 
ش��ما که یارانه می گیرید ای��ن مبلغ توجیبی یک روز 
ش��ما یا بچه هایتان اس��ت. درحالی که ای��ن دولت با 
ایجاد بیمه س��المت و تامین اجتماعی نیازمندان کار 
بزرگی را شروع کرده. کمکش کنیم اعضای این دولت 
انس��ان های شریف و درستی هس��تند. به آنها اعتماد 

کنید. برای سالمتی بچه هایتان انصراف بدهید.
0912...

قدم زدن ظریف وکري باید بگوید نظر من این  اس��ت   عضوش��وراي عال��ي انق��الب فرهنگ��ي راجع به 
ایشان اجازه ندارد بگوید نظر ملت این  است. نظر ملت 
را مقام  معظم  رهبري امام خامنه اي مي گوید والغیر. 

والسالم
0911...

انقالب بوده و خواهان تحقق ش��عارهای اصلی انقالب  ش��رکت ما در راهپیمایی 22بهمن پاس��داری از 
و هیچ کس و گروه��ی این خیل عظیم و پرخروش را 
به نفع خود تحلیل نکند ضمن��ا با این حضور از یاران 

اصیل امام و انقالب دفاع می کنیم. 
0911...

ولی فقی��ه فرمان ببرید نه به م��رام جبهه تان. رهبري  اگ��ر مطی��ع والیت و پی��رو رهبرهس��تید به امر 
معظم از تیم مذاکره کننده خشنود و به غرب مشکوک 
ولی ش��ما به تیم مذاکره کننده مشکوک. لطفا دولت 

را حمایت کنید.
0918...
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ابتدا درباره مفهوم حقوق نفت و گاز، قلمرو و ماهیت و ویژگی هایی که آن 
را از سایر رشته های حقوقی مجزا می کند توضیح بفرمایید.

از زمانی که نفت به مفهوم امروزی آن کش��ف ش��د، کم و بیش مس��ائل حقوقی آن به 
صورت پراکنده در نوش��ته ها منعکس شده است. به رغم اهمیت نفت در ایران، مسائل 
حقوقی نفت آن چنان مورد توجه مجامع علمی و دانشگاهی و حقوقدانان در کشور ما 
نبوده اس��ت و به ندرت مباحث نفت در کتاب های حقوقدانان مطرح شده است. بر این 
اس��اس، شناسایی رشته حقوقی مستقلی تحت عنوان »حقوق نفت« یا »حقوق نفت و 
گاز« مطرح نبوده اس��ت. در خارج از کش��ور نیز وضع به همین منوال بوده است و اکثر 
حقوقدانان چنین رش��ته ای را شناس��ایی نکرده اند. البته مس��ائل حقوقی نفت و گاز به 
صورت بخشی در کتاب ها، مقاالت و سایر نوشته ها مطرح بوده اند اما به ندرت این مسائل 

به صورت جامع و منسجم مطرح شده اند.
بعد از تأکید مقام معظم رهبری بر راه اندازی رشته های حقوق نفت و گاز در دانشگاه های 
ایران و راه اندازی این رش��ته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های مادر، 
مسائل حقوقی و قراردادی نفت و گاز بیش از پیش مورد توجه مجامع علمی و دانشگاهی 
کش��ور قرار گرفت. اس��تقبال زیاد فارغ التحصیالن حقوق از رشته حقوق نفت و گاز در 
مقاطع تحصیالت تکمیلی و اقبال عمومی از مباحث نفت و گاز باعث ش��ده اس��ت که 
دانشجویان با استعداد زیادی جذب این رشته شوند و رقابت سال به سال برای ورود به 
این رشته زیادتر و فشرده تر می  شود. با ورود این همه استعدادهای کشور به این رشته، 

باید انتظار داشت که این رشته آینده  روشنی داشته باشد. 

شما علت کم توجهی مجامع علمی به این حوزه را چه می دانید؟
تخصصی و انحصاری بودن از جمله دالیلی اس��ت که مس��ائل نف��ت کمتر مورد توجه 
مجامع علمی قرار گرفته اس��ت. برای آش��نایی به مس��ائل حقوقی نفت، فرد باید عالوه 
بر آگاهی از مس��ائل حقوقی و ق��راردادی، اطالعات فنی، مال��ی، بازرگانی، اقتصادی و 
سیاسی داشته باشد. این اطالعات معموال در انحصار است. قبال این اطالعات در انحصار 
ش��رکت های بزرگ نفتی بوده اس��ت و در کشور ما این اطالعات در انحصار شرکت های 

نفتی دولتی است و دسترسی دانشگاهیان به این اطالع خیلی میسر نیست. 
کتاب  »حقوق نفت و گاز« اینجانب که در ش��هریور منتشر شد و بالفاصله به چاپ دوم 
رسید برای اولین بار در کشور مسائل نفت و گاز را به صورت منسجم و روشمند مطرح 
می  کند و جنبه های علمی و نظری این رشته را پایه ریزی می  نماید. جامعیت مباحث و 
استحکام مطالب از مهم ترین نکاتی بوده است که در تدوین این کتاب مد نظر قرارگرفته 
اس��ت. بیان مسائل پیچیده نفت و گاز به زبان ساده از دیگر مشخصه های این اثر است 
که امکان استفاده از آن را برای عموم مردم اعم از حقوقدانان یا مدیران و سیاستمداران 

فراهم کرده است.  
حقوق نفت و گاز به زبان ساده به مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی اطالق می  شود که 

مسائل نفت و گاز را در جامعه تنظیم می  کند. مثال بیان می  کند که مالکیت نفت از آِن 
چه کسی است؟ دولت چه نقشی در مالکیت یا مدیریت منابع مالی دارد؟ تا چه حدودی 
س��رمایه گذاران بخش خصوص��ی اعم از داخلی یا خارج��ی می  توانند در عملیات نفتی 
فعالیت کنند؟ قراردادهای نفتی باید ش��امل چه شروطی باشند؟ حل و فصل اختالفات 
نفتی به چه ش��یوه ای حل و فصل گردند؟ مس��ائل زیست محیطی عملیات نفت و گاز  
چیس��ت؟ چه رژیم حقوقی بر منابع مشترک نفت و گاز حاکم است؟ چه حمایت هایی 
از سرمایه گذاری در حوزه نفت وگاز وجود دارد؟ تا چه حدودی مسائل حقوقی نفت در 
کشور از مسائل بین المللی متأثر است؟ درآمدهای نفتی چگونه باید هزینه شوند؟ چه 

قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از فساد در این حوزه وجود دارند؟ و ...

درباره پیش�ینه و س�ابقه حق�وق نفت در ای�ران و جایگاه حق�وق نفت در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران توضیح بدهید.

در قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران، »نفت« به طور خاص تحت ضوابط معینی 
قرار نگرفته اس��ت. ولی معادن که نفت نیز جزء آن اس��ت در قانون اساس��ی جزء انفال 
و ثروت های عمومی قلمداد ش��ده اس��ت. ب��ا توجه به اهمیت و نق��ش بی بدیل نفت و 
 تفاوت اساس��ی آن با س��ایر معادن، بهتر بود که نفت به طور خاص مد نظر قانون اساسی 
قرار می  گرفت که این امر حاصل نشده و کاستی هایی را باعث شده است. طبق اصل )45( 
قانون اساسی، انفال  و ثروتهای  عمومی  از قبیل  معادن نفت و گاز در اختیار حکومت  اسالمی  
اس��ت  تا طبق  مصالح  عامه  نس��بت  به  آنها عمل  نماید. در اصل )44( نیز صنایع و معادن 
بزرگ از جمله میادین نفت و گاز و فعالیت های مربوط »به  صورت  مالکیت  عمومی  و در 

اختیار دولت« قرار گرفته است. 
مس��ائل نفت و گاز در قوانین متعددی مطرح ش��ده اس��ت که از مهم ترین آنها، قانون 
نف��ت اصالحی 1390، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 1391، قانون برنامه پنجم 
توسعه و قوانین بودجه سالیانه است. پراکندگی این قوانین باعث شده است که مسائل 
 نفت و گاز به طور منس��جم تحت یک نظام قانونی جامع قرار نگیرد. این قوانین دارای 
دو کاستی عمده اند: اوال بین مفاد این قوانین هماهنگی وجود ندارد و بعضا همدیگر را 
نق��ض می  کنند و ثانیا برخی از نکات کلیدی مربوط به نفت و گاز در این قوانین مطرح 
نشده اند و دیدگاه قانونگذار نسبت به آنها روشن نیست. این در عمل ثبات حقوقی الزم 
که مورد نیاز این صنعت اس��ت را تأمین نمی کند. مثال در مورد قراردادهای بلند مدت 

فروش گاز هیچ مقرره صریحی وجود ندارد که شرایط یا ضوابط آن را معین نماید.  

حض�ور و مش�ارکت بخ�ش خصوص�ی در صنعت نف�ت ای�ران را چگونه 
ارزیاب�ی می کنی�د و اینک�ه خصوصی س�ازی در صنعت نف�ت و گاز تا چه 

میزان بر اساس موازین حقوقی صورت گرفته است؟
حضور و مشارکت بخش خصوصی در صنعت نفت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم 
می شود. شرکت های داخلی به صورت پیمانکار در صنعت نفت حضور فعال دارند ولی به 
عنوان سرمایه گذار و تأمین کننده منابع مالی حضور زیادی ندارند. منابع مالی محدود، 
عدم توانایی در جذب فاینانس خارجی، فقدان ش��رکای خارجی و ریسک پذیر نبودن 
ش��رکت های داخلی باعث شده است که حضور ش��رکت های ایرانی در صنعت نفت به 
صورت سرمایه گذار و مالک خیلی کمرنگ باشد. بخشی از این عدم توفیق به قوانین و 
مقررات کشور نیز برمی گردد. در بخش پایین دستی باز قوانین دست بخش خصوصی 
را تا حدودی باز گذاشته است ولی در مورد بخش باالدستی مسئله از پیچیدگی زیادی 
برخوردار است چون طبق قانون اجرای سیاستهای اصل 44، »سرمایه گذاری، مالکیت 
و مدیری��ت« در عملیات باالدس��تی در انحصار دولت باقی مانده اس��ت. حضور بخش 

خصوصی بدون سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت عمال همان پیمانکاری است. 

ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه کمیت�ه ای در وزارت نفت مس�ئول بازنگ�ری و تدوین 
قراردادهای جدید نفتی ش�ده اس�ت به نظر شما قراردادهای جدید نفتی به 

لحاظ حقوقی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی اس��ت که در حوزه باالدستی قرار می  گیرند که 
برای انجام عملیات نفتی از قبیل اکتش��اف، توس��عه و بهره برداری از میادین نفت و گاز  
بین ش��رکت نفت از یک طرف و ش��رکت های داخلی و خارج��ی از طرف دیگر منعقد 
می  ش��ود. در ایران تا س��ال 1353 انواع قراردادهای نفتی از قبیل قراردادهای امتیازی، 
مش��ارکتی و خدماتی وجود داش��ت که به موجب قانون نفت سال 1353 از آن به بعد 
تنها قراردادهای خدماتی و پیمانکاری مجاز و سایر قراردادها ممنوع شد. بعد از انقالب 
اسالمی، قراردادهای خدماتی تحت عنوان »قراردادهای بیع متقابل« مورد استفاده قرار 
گرفته است. در جهت تنوع بخشی به قراردادهای باالدستی نفت، قوانین به طور مجمل 
به وزارت نفت اختیار داده اس��ت که این قراردادها را طراحی کند ولی چارچوب قانونی 
روش��نی برای این قراردادها مقرر نکرده است. به استناد این اختیار وزارت نفت گروهی 
را مأم��ور بازنگری و تدوین قراردادهای نفتی کرده  اس��ت ک��ه اولین گزارش خود را در 

سمیناری در اواخر سال قبل ارائه دادند. 
هر نوع روش قراردادی باید رعایت سه شرط اساسی را مد نظر قرار دهد. اوال نفت جزء 
انفال و ثروتهای عمومی است که طبق اصول قانون اساسی به  صورت  مالکیت  عمومی  و 
در اختیار دولت قرار دارد و نباید هیچ روش قراردادی این اصول را مخدوش کنند. دوم 
اینکه نفت، ملی است و نباید هیچ روش قراردادی این اصل را نادیده بگیرد، بنابراین هر 
روش قراردادی که منجر به شراکت خارجیان در میادین نفت و گاز، تأسیسات باالدستی 
یا نفت و گاز تولیدی ش��ود، خالف این اصول قانون اساسی است. روش قراردادی نباید 
به ش��کلی طراحی ش��ود که خارجیان بر بخشی از نفت و گاز کشور حاکمیت داشته یا 
ادعای مالکیت کنند. البته فروش محصول به خارجیان اشکالی ندارد ولی به شرطی که 
آنها مدعی مالکیت بخشی از نفت و گاز کشور نشوند. سوم این که قراردادهای مزبور باید 
روی نیاز کشور تمرکز داشته باشد. بنا نیست که دوباره قراردادهای استعماری گذشته با 
لباسی نو مطرح شوند. نیاز کشور حضور طوالنی مدت یا شراکت خارجیان در منابع نفت 
و گاز کشور نیست. توسعه میادین نفت و گاز، مشارکت بخشیدن بیشتر به شرکت های 

خصوصی داخلی و حفظ حاکمیت دولت نیاز کشور است. 
در قانون اجرای سیاس��تهای اصل 44 که به استناد ابالغیه مقام معظم رهبری تصویب 
ش��ده، مقرر ش��ده که »س��رمایه گذاری، مالکیت و  مدیریت« در عملیات باالدستی در 
انحصار دولت خواهد بود. هیچ روش قراردادی نباید این سه اصل را نقض کند. بنابراین 
قراردادهای جدید تنها می  تواند در چارچوب خرید خدمات به همراه تأمین مالی باش��د 

ولی نباید به مالکیت، مدیریت یا سرمایه گذاری خارجی منجر شود.
به طور خالصه، قراردادهای مزبور حداکثر می  تواند متضمن خرید خدمات از خارجیان و 
پرداخت اصل و فرع آن از طریق فروش محصول به قیمت روز به آنها باشد. این قراردادها 

نمی توانند از اصول قراردادهای بیع متقابل خیلی دور شوند. 
باتوج��ه به س��ابقه قراردادهای بیع متقابل در ایران و تجارب ارزش��مند کش��ور از این 
قرارداده��ا، بهتر اس��ت قراردادهای بیع متقابل در جهت حفظ منافع کش��ور و افزایش 
کارآیی مورد بازبینی قرار گیرد و چنانچه اشکاالتی دارد رفع گردد. طبیعی است حسب 
ش��رایط هر میدان می  توان مذاکرات را با ش��رکت های خارجی ب��رای تطبیق قرارداد با 
شرایط خاص آن میدان انجام داد و در صورت نیاز تغییراتی در مفاد قرارداد انجام داد. 

آیا مس�ئوالن وزارت نفت در ادوار مختلف از مش�ورت و دانش حقوقدانان 
زبده استفاده کرده اند؟

این سوال از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است. اول این که ارتباط ضعیف صنعت با 
دانشگاه یکی از معضالت کلی کشور است که در حوزه ارائه خدمات حقوقی و قراردادی 
دانش��گاهیان ب��ه صنعت نفت نیز بروز می  کن��د. این دو ارتباط مناس��بی با هم ندارند، 
بنابراین دانش��گاهیان از مشکالت صنعت اطالع ندارند و صنعت نمی تواند از کمک ها و 
مساعدت ها و مش��اوره دانشگاهیان بهره مند شود. دوم، به دلیل مشکل اول حقوقدانان 
کمتر با حوزه تخصصی نفت آش��نا هس��تند، بنابراین آمادگی الزم برای تأمین نیازهای 
این صنعت را ندارند. س��وم، ساختار ش��رکت های زیر مجموعه نفت به نحوی است که 
نمی توانند به نحو مطلوب و شایس��ته از خدمات دانش��گاهیان و فرهیختگان برخوردار 
شوند. قوانین دست و پاگیر به خصوص در حوزه به کارگیری نیروی انسانی متخصص و 
تعیین حقوق و مزایای آنها عمال این شرکتها را از یک مجموعه اقتصادی دور کرده و به 

یک موسسه دولتی تبدیل کرده است.  
ب��ا راه اندازی رش��ته نفت و گاز در مقطع کارشناس��ی ارش��د و دکترا در دانش��گاه ها 
ش��رکت های تابعه وزارت نفت باید برای آموزش آنها واقعا ترتیباتی را پیش بینی کنند 
ک��ه این فارغ التحصیالن بتوانند در آینده نیازه��ای صنعت را برآورده کنند. راه اندازی 
رش��ته حقوق نفت و گاز فعال انجام ش��ده است ولی تحقق اهداف این رشته که مد نظر 
مقام معظم رهبری بوده اس��ت، تنها وظیفه وزارت علوم و دانش��گاه ها نیست و وزارت 
نفت نیز باید در تحقق آن کمک کند. بدون کمک وزارت نفت در ایجاد فضای همکاری 
و فراهم کردن ش��رایط جهت کارآموزی آنها در شرکت های تابعه، اهداف مزبور محقق 

نخواهد شد. 

گفتگوی آفتاب یزد با عبدالحسین شیروی، کارشناس حقوق نفت:

اطالعات نفتی در انحصار است

عقد حبس و ماهیت آن )قسمت اول(
هادی حاجیانی  وکیل دادگستری

 ط��رح مطلب: اخت��الف نظر فقه��ا و  حقوقدانان در خص��وص ماهیات عق��ود همواره با 
 بن بستهایی روبرو بوده است که می توان عوامل متعددی برای آن برشمرد. عدم وجود نصی 
در شرع و قانون و عدم وجود عرف مسلم و همچنین وجود ماهیات مشابه و تداخل عناصر 
و ویژگی های این ماهیات، س��ختی کار را  دوچندان نموده اس��ت. آن عنوانی که ما را به 
قلم فرس��ائی واداشت، موضوع عقد حبس و ماهیت آن در قانون مدنی است، که به جهت 
عدم وجود نص، فقدان عرف مس��لم و همچنین اجمال گوئی قانونگذار برای گریز از ورود 
در مباحث پیچیده و اختالفی و گاه مبهم، ما  ناگزیر به قلم فرسایی شدیم. عالوه بر این 
نویس��ندگان حقوقی کمتر بصورت مستقل به این بحث پرداختند بطوریکه شیوه طراحی 
مباحث در این زمینه بصورت اس��تطرادی و غیر مستقل مشاهده شده است بگونه ای که 
برای یافتن نتیجه ای مطلوب ناگزیر بعد از جمع عقاید مختلف حقوقدانان و فقها، باید به 
تجزی��ه و تحلیل دیدگاهها و یافتن وجه افتراق و اش��تراک آنها و انطباق با قانون مدنی و 
اصول حقوقی پرداخت سپس عقیده ای را برگزید که مناقصش کمتر و مرجحاتش فراوانتر 
باشد. قانون مدنی در مواد 44 و 47 از این عقد نام برده است بدون اینکه سخنی از ماهیت 
آن براند. در ماده 55 به پیروی از فقها وقف را حبس عین مال عنوان کرده و بر این ابهام 
اف��زوده که آیا آثار حبس مال در ای��ن ماده دامنگیر عقد حبس مندرج در مواد 44 و 47 
ق.م نیز خواهد شد یا وقف، حبس مال بطریق خاصی متفاوت با مواد مذکور است. بررسی 
این مسائل راهگشای ما برای دست یافتن به مسیری هست که قانون مدنی برگزیده است 

امیدواریم که این مختصر تفحص ما مطلوب واقع شده باشد.
دقت و ظرافت فقها در مباحث و تشریح و تبیین مسائل فقهی در بحث از عقد حبس دیده 
نمی ش��ود به گونه ای که نویسندگان قانون مدنی نتوانستند فصلی را مستقال به ماهیت 
این عقد اختصاص دهند و حقوقدانان نیز به تبع آن موفق نشده اند به تمهید نظریه کلی 
پیرامون آن بپردازند و بیش��تر تحلیل ها نمی تواند ماهیت آن را به خوبی روش��ن کنند و 
ذهن را قانع نماید، اغلب نیز  بازی با الفاظی بیش نیست! قبل از هر چیز باید معنای حبس 
را در اصطالح حقوقی در گرایشهای مختلف دانست سپس در جستجوی ارکان عقد حبس 
بود آنگاه به کنکاش در قانون مدنی پرداخت و دید آیا این عقد خود ماهیت ویژه ای دارد 

یا یک عنوان کلی صادق بر مصادیق متعدد است.
معنای واژه حبس: حبس در لغت به معنی بازداش��تن، واداشتن ، بستن، بند کردن و قید 
کردن آمده اس��ت.گذر از هر گرایش حقوق ما را با عنوان حبس روبرو می کند و جایگاه 
بارز استفاده از این واژه حقوق جزاست. در حقوق جزا حبس به معنای توقیف و بازداشت 
شخص بطوریکه انتظار برای رفع این توقیف وجود نداشته باشد، آمده است البته این معنی 
بی ارتباط با معنای واژه حبس در حقوق مدنی نیست. حبس در حقوق مدنی در دو معنا 
بکار رفته است که یکی از این معانی، حق حبس در معامالت معوض است که تجلی آن را 
در بحث از عقد بیع در ماده 377 قانون مدنی باید دید، بدین معنی که در معامالت معوض 
هر یک از متعهدین در صورت جمع آمده ش��رایطی می توان اجرای تعهد خود را موکول 
به انجام تعهد طرف مقابل خود نماید. در معنای دیگر که مورد نظر ما و موضوع این گفتار 

است مواد 44 و 47 قانون مدنی است که از عقد حبس نام می برد.
عقد حبس در قانون مدنی: اولین ماده ای که از این عقد نام می برد ماده 44 ق.م است که 
می گوید: » در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باش��د حبس، مطلق 
بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.«. 
 دومی��ن و آخری��ن ماده ای که ی��ادی از این عقد  می کند، ماده 47 ق.م اس��ت که مقرر
  می دارد:» در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است . «. مالحظه می شود که 

در بحث از این عقد اجمال گوئی نویسندگان قانون مدنی به نهایت خود رسیده است این 
ش��یوه طرح مباحث سبب گش��ایش مسالک متعدد پیش روی یک نگارنده می شود و در 
تحلیل های خود هیچ قید موثری نظریه هایش را تحدید نمی کند و باید دید آیا س��ایر 

مقررات، سراج قانون مدنی را در این طریق پر فروغ تر می نماید یا خیر.
عقد حبس در س��ایر قوانین: عالوه بر قانون مدن��ی در قانون اوقاف مصوب 1354/4/22 
در م��واد 4، 10، 13، 19 و 21 از عق��د حبس در کنار وقف، وصیت و نذر نام برده ش��ده 
 است بدون اینکه از ماهیت آن صحبتی شده باشد و یا ارجاعی به قوانین دیگر داده شود 
 گوئی مس��ئولیت رفع همه ابهام ها بر دوش قانون مدنی نهاده ش��ده اس��ت. قانون اوقاف 
مصوب 1313/10/3 که توس��ط م��اده 23 قانون اوقاف مصوب 1354/04/22 منس��وخ 
گردید نیز اجماالً در ماده 3 به حبس منافع بصورت دائم یا موبد و موقت اش��اره می کند 
و با توجه به اینکه در مواد قبل وضعیت مال موقوفه را مش��خص کرده و در انتهای ماده 
3 نیز حبس را تابع مواد 1 و 2 قرار داده اس��ت به نظر می رس��د مراد عقدی علیحده و 
دارای اح��کام و آثار متفاوت با وقف بوده اس��ت ولی این قان��ون نیز در مورد ماهیت این 
عقد اشاره ای نداشته و ارجاعی نیز نداده است. قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج 
 و اوق��اف و امور خیری��ه مصوب 1363/10/2 به موجب م��اده 18 تمامی قوانین مغایر با 
این قانون را ملغی دانس��ته است. در این قانون نامی از عقد حبس برده نشده است گوئی 
مقنن آن زمان نخواسته خود را درگیر عناوین مبهم نماید که در تشخیص مصادیقش به 
تکلف افتد. چنانچه قرینه ای این س��کوت را همراهی نکند نمی تواند آنرا حمل بر امحاء 
ای��ن تأس��یس از نظام حقوقی کنونی نمود باید این ماهیت را ب��ا تمامی آثار آن چنانچه 
مقننین س��ابق خواسته اند، نگاهداشت )البته در بند 7 الحاقی 1375/12/12 این قانون 
از محبوس��ات نام می برد( . البته آمدن عقد حبس در قوانین اوقاف غالباً ناظر به حبس 
دائم می باشد که در راه خدا و برای مصالح عمومی است و امکان دارد این عقد در جهت 
دیگری نیز منعقد شود. عالوه بر قوانین و مقررات مربوط به اوقاف در مواد 27، 28 و 31 
قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 26 اسفند ماه 1310 نیز عقد حبس را در کنار وقف و 

ثلث به رسمیت می شناسد .
نظری��ات حقوقدانان پیرامون حبس: در نقل نظریات اس��اتید تا جائی که به بحث ماهیت 
حبس ارتباط دارد اکتفاء می ش��ود و س��ایر اختالفات نظر و نقد مسائل غیر مربوط آورده 
نخواهد شد و بنا را بر اختصار می گذاریم: مرحوم سید علی حائری شاهباغ در تعریف عقد 
حبس می نویسد:» حبس عقدی است که ثمره او تسلیط بر منفعت است بدون عوض با 
بقاء عین به ملک مالک«  مولف مذکور بقاء عین را در مالکیت حابس شرط حبس بودن 
عق��د م��ی داند و آن را از وقف ممتاز می کند. وی حبس را ضمن هر یک از عمری، رقبی 
و س��کنی موجود می داند و عالوه بر آن از حبس دیگری سخن می گوید که در آن برای 
انتفاع مدتی معین نشده است که آن را به تبعیت از قانون مدنی حبس مطلق می خواند 
مانند س��کنائی که مدت معین ندارد و می نویس��د » ... چنانچه در سکنی، رقبی و عمری 

تعیین مدت نشود حبس مطلق است ...«! 
مرحوم دکتر سید حسن امامی حق انتفاع را به دو قسم عام و خاص تقسیم نموده اند که 
» حق انتفاع به معنی خاص را چنانکه از ماده 47 ق.م معلوم می شود حبس نیز گویند« 
ای��ن حقوقدان به عقود موجد حق انتفاع با بقای عین مال مانند: عمری، رقبی، س��کنی، 
حبس مطلق و حبس موبد، عقد حبس می گوید به عبارتی در نظر ایشان عقد حبس یک 
عنوان کلی است که شامل این 5 نوع حق انتفاع می شود. ایشان نیز مانند آقای شاهباغ 

وقف و حبس را از هم جدا می کند. 
دکتر جعفری لنگرودی حبس را به دو معنای اخص و اعم مورد بررسی قرار داده است. وی 
حبس به معنای اخص را ش��امل دو حبس خاص و عام که بصورت مطلق انش��اء می شود، 

می داند و جنس مشترک بین عمری، رقبی، سکنی، وقف و حبس به معنی اخص را، حبس 
به معنای عام می داند که ماده 47 ق.م از آن نام برده است. موضوع بحث ما در گفتار این 
استاد به حبس به معنای اعم ارتباط دارد. ایشان در این مورد، حبس عین مال را در عقود 
مذکور مشترک می داند و بدین اعتبار است که همه آنها را حبس می خواند. حبس عین 
در نظر ایشان به حبس کامل یعنی وقف و حبس ناقص )سایر موارد( تقسیم می شود که 
در حبس کامل اختیار تصرفات مالک در آن مال بطور مطلق سلب می شود و تبعاً موجب 
زوال مالکیت می ش��ود اما در حبس ناقص تصرفات حقوقی و مادی مالک تا حدی که با 
حقوق منتفع جمع می ش��ود مجاز و در صورت تنافی با حق وی تصرفات حابس ممنوع 
می شود. وی در نهایت حبس ناقص را همان می داند که موضوع بحث ما است و پیرامون 
ماده 47 ق.م مدنی که در اقس��ام حبس عمری و غیره می نگارند معتقد است که مراد از 
غیره عالوه بر عمری » رقبی، س��کنی، حبس به معنی اخص « اس��ت و آن را از وقف جدا 

می کند به عبارتی عقد حبس در قانون مدنی شامل وقف نمی شود. 
دکتر ناصر کاتوزیان معتقد اس��ت: » حبس نام مش��ترکی است که برای نشان دادن همه 
اقس��ام حق انتفاع بکار می رود « وی اقس��ام حق انتفاع را رقبی، سکنی، عمری و حبس 
دائ��م )موءبد( می داند و آنان را بدی��ن اعتبار که مالک نمی تواند در ملک خود تصرفاتی 
نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق انتفاع می ش��ود، حبس می نامد. وی حبس مطلق 
را ب��ه عاری��ه مانند می کند و تمایل دارد آنرا اذن در انتفاع معرفی کند تا از موضوع بحث 

عقد حبس خارج شود.
دکتر س��ید حس��ین صفائی حق انتفاع به معنی خاص را شامل چهار قسم رقبی، عمری، 
سکنی و حبس مطلق می داند و معتقد است هر گاه کلمه حبس بدون وصف مطلق بکار 
رود شامل کلیه اقسام حق انتفاع به معنی خاص می شود  و حق انتفاعی را که بدون قید 
مدت به کس��ی داده می ش��ود طبق قانون )ماده 44 ق.م( حبس مطلق می داند. ایش��ان 

حبس برای مدت نامحدود را حبس موءبد می نامد.
یکی از حقوقدانان در مورد عقد حبس در فقه می نویس��د:» یک نوع از حق انتفاع که در 
فقه مورد توجه قرار گرفته است حق انتفاعی است که )تحبیس( نام دارد و به موجب عقد 
حبس برقرار می شود. تحبیس به معنای حبس کردن عین مال در راه خدا یا به نفع کسی 
می باش��د تا از منافع آن با توجه به اجازه مالک و در محدوده تعیین شده استفاده کند و 
این حق تا زمانی که عین مال باقی است الزم است«  وی عقد حبس را موجب خروج مال 
از ملکیت حابس نمی داند و معتقد است مالک بر خالف واقف می تواند هر گونه تصرفی 
در آن مال بنماید مش��روط بر اینکه با حق منتفع منافات نداش��ته باشد همچنین بعد از 
فوت مالک جزء ترکه به وراث او می رس��د. تمامی شرایطی که برای سکنی و رقبی مقرر 
است در عقد حبس نیز وجود دارد و از این حیث تفاوتی میان آنها وجود ندارد. ایشان عقد 
حبس را در فقه از سکنی یا عمری جدا کرده است اما در نظرات وی ذکری از وجه تمایز 
این عقود با هم نیامده است و تمامی شرایطی را که برای عقد حبس می شمارد در عقود 

موجد حق انتفاع مانند رقبی یا عمری به تعبیر ایشان دیده می شود.
بعضی دیگر در تعریف وقف آن را حبس عین مال و به مصرف رس��اندن منافع آن موافق 
نظر واقف می دانند و معتقدند » اگر در موقع انجام این عمل خیر مدت زمانی برای ملک 
موقوفه معین نشود از آن تعبیر بوقف می شود چون در حقیقت اختیارات و کارهای مالکانه 
درباره اینگونه ملک متوقف می گردد و اگر مدت محدود و معینی برای آن در نظر گرفته 
ش��ود آن را حبس می گویند. «  از این دیدگاه حبس ش��باهتی با وقف دارد و آن، تسبیل 
منافع برای دیگران است با این تفاوت که برای آن مدت معین شده باشد لیکن مشخص 
نیست که عنوان حبس شامل رقبی، عمری یا سکنی نیز می شود یا خیر. اما اینکه ایشان 
 حبس موءبد را جدای از وقف می دانند به نظر می رس��د پاس��خ مثبت اس��ت و ایش��ان 

عدم تعیین مدت در حبس عین و به مصرف رساندن منافع را اماره بر وقفیت می داند.
نظرات اساتید فوق وجوه مشترک فراوانی دارد با وجود این نقاط ابهامی که در آنها دیده 
می ش��ود به سختی استخراج نظریه ای پیرامون ماهیت این عقد را ممکن می سازد که 
مقنع اذهان آشفته گردد این تردید تا جائی است که حتی در عقد بود عنوان حبس نیز 
س��بب تشکیک می شود که آیا حبس توصیف عقود خاصی است یا خود عقد است، این 
مس��ائلی اس��ت که در این تحلیل باید مورد بررسی قرار گیرد و نیز پیرامون تفاوت وقف 
و حبس نیز اختالفاتی دیده می ش��ود که در ادامه بحث جداگانه مورد تجزیه و تحلیل 
ق��رار می گیرد. پس باید دید آیا عق��د حبس ماهیتی جدا از عقد موجد حق انتفاع دارد 
یا دو عنوان هس��تند با یک ماهیت و نیز رابطه عقد حبس با وقف نیز می تواند موضوع 

بحث دیگری قرار گیرد.
ویژگیه��ای )عقد( حبس در حقوق مدنی- با اندک دادهائی که در اختیار داریم گذش��ته 
از ش��رایط عمومی، با توجه به نظرات حقوقدانان، قانون مدنی و سایر قوانین می توانیم از 
چهار ویژگی اصلی برای عقد حبس نام ببریم: 1( اجماالً با بررس��ی الفاظ و داللت آن بر 
معنا، واژه حبس که به معنی شایع یعنی بازداشتن آمده است به عنوان قاعده باید بر آن 
بود که مال موضوع این عقد نیز بازداشت می شود بدین صورت که در عقد حبس تصرفات 
مادی و حقوقی حابس در مال محبوس محدود می شود. میزان این محدودیت در قانون 
مشخص نشده است که آیا حبس مال، سبب مقید شدن مالکیت تا مقداری که منافی با 
حق محبوس علیه است، می شود )عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق(، یا دست حابس 
را چنان از تصرف در مال کوتاه کنیم که عنوان مالکیت شایسته وی نباشد )مانند وقف(؟ 
ای��ن دو نظر پیرام��ون ثغور دایره تصرفات حابس قابل جمع اس��ت و می توان آنها را زیر 
عنوان محدود بودن تصرفات حبس کننده گرد آورد لیکن نمی توان ش��دت و ضعف این 
محدودیت را انکار کرد تا جائی که بعضی نویس��ندگان وقف را حبس کامل و س��ایر عقود 
موجد حق انتفاع را حبس ناقص نامیده اند. تمام بحث به این مسئله باز می گردد که آیا 
عقد وقف هم نس��بتی با عقد حبس دارد؟ آیا می توان وقف را یکی از اقس��ام عقد حبس 
نامید؟ به این مس��ئله در بحثی جداگانه خواهیم پرداخت در این مختصر تا همین مقدار 
وافی به مقصود است. 2( لزوم قبض به عنوان شرط صحت از ارکان عقد حبس می باشد 
به عبارتی این عقد از عقود عینی اس��ت. ماده 47 ق.م صراحتاً قبض در عقد حبس را از 
ش��رایط صحت آن می داند و مواد 59 و 61 ق.م نیز قبض را ش��رط تحقق یا وقوع وقف 
قرارداده است. از این لحاظ اختالفی که در مورد قبل بین وقف و حبس وجود دارد در این 
مورد دیده نمی ش��ود و ما را در نزدیک کردن این دو نهاد حقوقی یاری می کند. 3( اما 
در اینک��ه خروج ملک از ملکیت حابس یا بقای آن در ملکیت وی در صدق عنوان حبس 
بر عقد نقش��ی دارد یا اینکه باید یکی از دو مورد را برگزید و برای دیگری عنوانی خاص 
قائل شد. پاسخ بدین سوال در جدائی دو عنوان عقد حبس و وقف تأثیر بسزائی دارد که 
در بحث از ماهیت عقد حبس از آن سخن می گوئیم اینجا اجماال می گوئیم که با توجه 
ب��ه تاریخ قانون مدنی و نظرات فقها بقای مالکی��ت مال برای مالک را باید از ویژگی های 
عقد حبس پنداشت. این بحث ناظر به اولین ویژگی عقد حبس است که عنوان شد پس 
نتیجه این می ش��ود که تصرفات مالک در مال محب��وس بطور مطلق ممنوع نمی گردد 
بلکه سبب مقید شدن مالکیت می شود نه اینکه زوال ملکیت صورت پذیرد و این، مالزمه 
با نفوذ تصرفاتی دارد که به حق منتفع صدمه ای نمی رس��اند )بر خالف وقف(. 4( ایجاد 
حق انتفاع به موجب عقد حبس، وجه تمایز این عقد با سایر عقودی است که سه ویژگی 
فوق را دارا هستند )مانند عقد رهن( در واقع مقتضای ذات این عقد ایجاد حق انتفاع برای 
دیگران است چه این اشخاص معین و محصور باشند چه غیر محصور. این ویژگی نیز بین 

وقف و عقد حبس مشترک است.

نگاه حقوقدان

به رغم اهمیت نفت در ایران، مسائل حقوقی نفت آن چنان مورد توجه 
مجامع علمی و دانشگاهی و حقوقدانان در کشور ما نبوده است و به 

ندرت مباحث نفت در کتابهای حقوقدانان مطرح شده است

برای آش�نایی به مس�ائل حقوقی نف�ت، فرد باید عالوه ب�ر آگاهی از 
مسائل حقوقی و قراردادی، اطالعات فنی، مالی، بازرگانی، اقتصادی و 
سیاسی داشته باشد. این اطالعات معموال در انحصار است. قبال این 
اطالعات در انحصار ش�رکت های بزرگ نفتی بوده است و در کشور 
ما این اطالعات در انحصار شرکت های نفتی دولتی است و دسترسی 

دانشگاهیان به این اطالع خیلی میسر نیست

آفتاب يزد- سارا عاليی: عبدالحسین ش��یروی )زاده 1340 خورشیدی( استاد 
تمام دانشگاه تهران و از حقوقدانان برجسته کشور در زمینه حقوق تجارت بین الملل، 
حقوق س��رمایه گذاری خارجی و حقوق نفت و گاز اس��ت. بخشی از سوابق اجرایی 
عبدالحسین ش��یروی عبارت اس��ت از: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس 
فارابی با مرتبه اس��تاد تمامی،  س��ردبیر نش��ریه حقوق خصوصی و سردبیر نشریه 
حقوق اس��المی )مجله فقه و حقوق س��ابق(. وی همچنین نویسنده کتاب »حقوق 
نفت و گاز« است؛ کتابی که برای اولین بار به صورت روشمند مسائل حقوقی مرتبط 
با نفت و گاز را به صورت هماهنگ و منسجم در شانزده فصل و 712 صفحه بررسی 
و تجزیه و تحلیل قرار داده اس��ت. با توج��ه به تاکید رهبر معظم انقالب در بازدید 
ایش��ان از پروژه ه��ای پارس جنوبی در منطقه عس��لویه)1390( بر ضرورت تدوین 
حقوق نفت و گاز در داخل کش��ور، مطالب کتاب به نحوی نگارش و تدوین ش��ده 
اس��ت که برای کلیه افراد عالقه مند در حوزه نفت و گاز به خصوص سیاستمداران، 
نمایندگان مجلس، مدیران، کارشناسان و متخصصان نفتی در مجموعه وزارت نفت، 
سایر مدیران ارشد و میانی مرتبط با مباحث انرژی و نفت و گاز، حقوقدانان، قضات 
و وکال، ش��رکت های منهدسان مش��اور و پیمانکاران و بیش از هر کس دانشجویان 
رش��ته حقوق نفت و گاز قابل استفاده است. در ادامه با وی هم صحبت می شویم تا 

کمی بیشتر درباره موضوع حقوق نفت و گاز جویا شویم.

tشوراهای حل اختالف باید تجهیز و تقویت شوند
حجت االس��الم والمس��لمین تقوی فرد گفت: ب��ا دارا بودن 
مدیریت منس��جم و نیروهای کارآمد ش��ورای حل اختالف 
استان و مطرح بودن در س��طح کشوری، وضعیت شوراهای 
حل اختالف نسبت به س��ال های گذشته وضعیت مناسبی 
پیدا کرده و دارای پیش��رفت چش��مگیری بوده است. رئیس 
 کل دادگستری استان مازندران در مراسم تقدیر از همکاران
  قضای��ی و اداری و نیروه��ای ش��وراهای ح��ل اخت��الف 
گف��ت: ب��ا دارا بودن مدیریت منس��جم و نیروه��ای کارآمد 
شورای حل اختالف استان و مطرح بودن در سطح کشوری، 
وضعیت ش��وراهای حل اختالف نسبت به سال های گذشته 
وضعیت مناس��بی پیدا کرده و دارای پیش��رفت چشمگیری 
بوده است.حجت االسالم والمسلمین تقوی فرد افزود: با وجود 
گستردگی شورا و حساس بودن کار نیروها و نزدیک شدن به 
روزهای تصویب قانون جدید ش��وراهای حل اختالف کشور 
و همچنین افزایش س��رانه رسیدگی به مرز نصاب صالحیت 
20 میلیون تومان، این گستردگی افزایش می یابد.وی افزود: 
ش��وراها وارد مرحله جدیدی در رس��یدگی به پرونده ها می 
ش��وند که این امر مس��تلزم تقویت و توجه ویژه به وضعیت 
شوراها و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان شورای 
حل اختالف است.وی با اشاره به عدم احساس امنیت شغلی 
از سوی پرسنل ش��وراهای حل اختالف بیان داشت: باید به 
وضعیت شغلی ش��وراهای حل اختالف رسیدگی شود و این 
موضوع در شان دستگاه قضایی نیست و نگران کننده است و 
این امر باید به طور جدی از طریق نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی پیگیری و تعیین تکلیف شود.حجت االسالم تقوی 
فرد در ادامه اظهار داش��ت: ش��وراهای حل اختالف استان از 
لحاظ سیستم الکترونیک و نیز دارا بودن به تجهیزات و بستر 
شبکه جهت سیس��تمی بودن آمار و به روز بودن اطالعات و 
انعکاس آن به مرکز امور شوراهای حل اختالف و قوه قضاییه 
باید تقویت شود تا در این رده از استان های دیگر کشور جلو 
باشیم.عبدارضا محبتی معاون قضایی رئیس کل دادگستری 
استان و رییس ش��ورای حل اختالف استان مازندران نیز در 
ابتدای این مراسم هدف شوراهای حل اختالف را الگو گیری از 
آموزه های دینی و ترویج فرهنگ صلح و سازش عنوان کرد و 
گفت: استان مازندران در مدت فعالیت شوراها در کشور نقش 
بسزایی در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها داشته و 

خود این امر ضرورت وجود شوراها را بیان می کند.
tتشکیل پلیس قضایی سبب کاهش اطاله 

   دادرسی می شود
میزان: وکیل پایه دادگس��تری گفت: تشکیل پلیس قضایی 
سبب کاهش اطاله دادرسی، تخصصی کردن تحقیق و سرعت 
و دقت درکار ها می ش��ود.محمد امین درویش درباره اهمیت 
تشکیل پلیس قضایی در دس��تگاه قضا، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه پلیس قضایی در ایران س��ابقه قانونگذاری دارد، در 
سال 59 الیحه ای به عنوان تشکیل پلیس قضایی به تصویب 
ش��ورای انقالب رسید و اصالحاتی نیز بر روی آن انجام شد. 
وی ب��ا بیان اینکه پلیس قضایی نقش موثری در رس��یدگی 
س��ریع به پرونده ها را دارد، افزود: تش��کیل پلیس قضایی در 
چهارچ��وب وظایف خاص و تخصصی مرب��وط به تحقیق و 
کشف جرم در زمینه دادسرا ها بود. رئیس سابق کانون وکالی 
خوزس��تان خاطر نشان کرد: پلیس قضایی نیروی تخصصی 
مورد نیازدر دستگاه قضایی است تا روند رسیدگی به پرونده ها 
و تحقیقات را با س��رعت بیش��تری انجام دهد و ابالغ ها نیز 
به وس��یله نیروی متخصص صورت گی��رد. وی با بیان اینکه 
نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی بوده و مسئولیت های 
متع��ددی را بر عهده دارد، ادامه داد: تش��کیل پلیس قضایی 
س��بب می شود اقدامات به وس��یله نیروهای تخصصی انجام 
ش��ود و این کار نتایج مطلوبی را برای دستگاه قضا به همراه 
دارد. این کار شناس حقوقی اذعان داشت: از نیروی انتظامی 
نمی توان انتظار داش��ت تا در کنار وظایفی که بر عهده دارد 
بتواند کارهای مربوط به دس��تگاه قضاییرا انجام دهد. وی در 
ادامه این مطلب افزود: احیای پلیس قضایی در کنار مسئوالن 
قضایی کار ها را س��ریع تر و تاثیرگذار تر انجام داده و س��بب 
می شود تا نیروی آشنا به امور قضایی کار ها را انجام دهد. این 
استاد دانشگاه حقوق گفت: توانمندی و کاردانی پلیس قضایی 
بر کسی پوشیده نیس��ت و همین موضوع بیانگر نیاز احیا و 
تش��کیل پلیس تخصصی در دستگاه قضا اس��ت. وی افزود: 
راهکارهای اجرایی و عملی برای تحقیقات مورد توجه بود و 
افراد غیر متخصص به این راهکار ها اشراف ندارند در حالیکه 
مجموعه پلیس قضایی دارای تخصص مورد نیاز در دس��تگاه 
قضا اس��ت. درویش افزود: در مرحله رسیدگی به پرونده های 
قضایی و حقوقی، صیانت از حقوق متهم و اصحاب دعوا وجود 
دارد که نیازمند تخصص خاص است و در صورتی که پلیس 
قضایی احیا و تشکیل نشود، شکاف در تحقیق ایجاد می شود 
و موجب اطاله دادرس��ی می ش��ود. وی با بی��ان اینکه نبود 
پلیس قضایی موجب اطاله دادرسی می شود، گفت: تربیت و 
تحصیالت عالیه برای ضابطان قوه قضاییه یک ضرورت است 
چ��را که فرد در امور ضابطی باید نس��بت به موضوع حقوقی 
آشنا باشد. کار شناس حقوقی گفت: در امر تحقیق و صیانت از 
حقوق اصحاب دعوا با مشکالتی مواجه هستیم که با تشکیل 
پلیس قضایی این مشکالت را مرتفع خواهد کرد. وی افزود: 
تش��کیل پلیس قضایی به دلیل تخصصی بودن مانع تضییع 
حقوق افراد می شود و سرعت ابالغ قضایی و افزایش کیفیت 

تحقیق نیز با احیای پلیس قضایی محقق می شود.
tبودجه ستاد دیه کشور ۲۰۰ میلیارد تومان 

   تعیین شد
مهر: 2000 میلیارد ریال در چارچوب قانون بودجه 94 کل 
کشور از منابع بانک ها به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه 
و کمک به زندانی��ان نیازمند اختصاص می یابد. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به الیحه بودجه 
94 کل کش��ور مصوب کردند، مبل��غ 2000 میلیارد ریال 
)معادل 200 میلیارد تومان( از منابع قرض الحسنه بانک ها 
در اختیار س��تاد مردمی رس��یدگی به امور دیه و کمک به 
زندانیان نیازمند قرار گیرد.این اختصاص در چارچوب تبصره 
الحاقی 18 به الیحه بودجه سال 94 کل کشور مورد موافقت 
نمایندگان قرار گرفت.طبق بند ب،  تبصره 17 قانون بودجه 
کل کش��ور  در س��ال جاری، به  منظور پرداخت تسهیالت 
ب��ه زندانیان و محکومان نیازمن��د در محکومیت های مالی 
مانند دیه و امثال آن که ناش��ی از قتل و یا جرح غیرعمدی 
اس��ت و محکومان مالی نیازمند غیرکالهبرداری، مبلغ دو 
هزار میلی��ارد )2.000.000.000.000( ریال از محل وجوه 
قرض الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور 
دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار گرفت.گفتنی است هر 
ساله آیین نامه اجرائی پرداخت این تسهیالت توسط وزارت 
دادگس��تری و ستاد مردمی رس��یدگی به امور دیه و کمک 
به زندانیان نیازمند تهیه ش��ده و ب��ه  تصویب هیأت وزیران 
می رسد تا دولت نس��بت به تضمین تسهیالت اعطائی این 

بند اقدام نماید.

معاون قوه قضائیه خبر داد:

حذف سندهای منگوله دار
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از فراخوان حذف 
سندهای منگوله دار قدیمی خبر داد. به گزارش مهر،  احمد 
توس��رکانی در جمع خبرنگاران در مورد هزینه اجرای طرح 
کاداس��تر بر اس��اس قانون مصوب مجلس  گفت: بر اساس 
 ب��رآورد هزینه ها اعم از نقش��ه های هوای��ی و تصاویر ویژه 
 سه بعدی حدود 1000 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که به 
صورت فاز بندی این قانون را اجرایی کنیم.وی گفت: در این 
قانون به نوعی می خواهیم کاداستر سه بعدی را هم عملیاتی 
کنیم که برای نقشه برداری های ارتفاعی برای آپارتمانهای 
ش��هری و مشاعات و غیره است.معاون قوه قضائیه در پاسخ 
 به پرس��ش دیگ��ری مبنی ب��ر اینکه آیا حذف س��ند های
  منگوله دار و دفاتر دست نویس در دفترخانه ها دیده شده گفت: 
بر اس��اس قانون کاداستر که تصویب شده است بعد از ابالغ 
و نوش��تن آیین نامه های اجرایی فراخوان حذف سندهای 
منگوله دار قدیمی اعالم ش��ده و تمامی اسناد تک برگی و 
الکترونیکی می ش��ود. همچنین تمامی دفاتر دست نویس 
دفترخان��ه هم حذف خواهد ش��د و فراین��د هرگونه نقل و 

انتقال و ثبت مالکیت تنها بر پایه الکترونیک خواهد بود.

تائید قانون کاداستر در شورای نگهبان
رئیس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور همچنین از تائید 
قانون کاداستر در شورای نگهبان خبر داد.احمد توسرکانی در 
همایش مدیریت بهینه زمین و شهرها با کاداستر و اطالعات 
مکانی سه بعدی با بیان اینکه موضوع زمین و مدیریت صحیح 
در استفاده درست از از زمین روز به روز دارای اهمیت می شود 
گفت: این اهمیت به دلیل افزایش جمعیت است. البته همراه 
ب��ا این مهم موضوعات حقوق زمین ه��م جایگاه خود را دارد 
و یک��ی از مهمترین ابزارها برای ایجاد نظم حقوقی در زمین 
کاداس��تر اس��ت.وی افزود: در ایران با تصویب قوانین سازمان 
ثبت در س��ال 1351 موضوع مالکی��ت حقوقی تحت عنوان 
کاداستر مطرح شد اما محقق نش��د و در سال 1374 اجرای 
طرح کاداستر با تصویر هوایی و نقشه های UTM در دستور 
 کار قرار گرفت که باز هم به کندی پیش رفت و قدم های قابل 
توجهی برداشته نشد.توسرکانی با بیان اینکه خبر خوبی برای 
کاداس��تر اعالم ش��د گفت: خبر خوش این است که با کمک 
س��ازمان ثب��ت و مجلس و دول��ت ایراد ش��ورای نگهبان در 
 قانون حدنگار رفع شد و به تائید شورای نگهبان رسید که بر
 این اس��اس 5 سال فرصت داده شد تا قانون حدنگار در تمام 

بخش ها اجرایی شود.

حاکمیت با قانون است نه با راهور 
یا دفترخانه ها

نعمت احمدی  حقوقدان و وکیل پايه يک دادگستري
از سه سال پیش تاکنون و در پی تصویب »ماده29 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی«  نقل و انتقال 
خودرو در مجلس ش��ورای اس��المی، مردم با این 
سوال روبرو هستند که باالخره هنگام خرید اتومبیل باید  آن 
 را در دفترخانه ها به ثبت برسانند و یا این که برگ سبزی که 
 در مراکز ش��ماره گذاری توس��ط راهور ارائه داده می ش��ود 
می تواند برای آنها حکم سند رسمی را داشته باشد؟  در این میان 
 هر یک از طرفین دعوی یعنی راهور و کانون سردفتران ایران 
ادله های خود را دارند. کانون سردفتران به مواد قانونی مبنی 
بر لزوم ثبت سند در دفترخانه ها به منظور اطالق لفظ سند 
رسمی به آن و نیز لزوم ثبت بیع)معامله( از هر قسم در دفاتر 
اسناد رسمی تاکید می کند و راهور نیز با تکیه بر این عبارت 
قانونی که می گوید »اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود 
صالحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی 
محسوب می ش��وند« می گوید: خودرو از اموال منقول است 
و نیازی به ثبت آن در دفترخانه نیس��ت. در قانون س��ند به 
دو قسم عادی و رسمی تقسیم شده است. قانون گذار اعتبار 
خاصی برای س��ند عادی قائل ش��ده است اما سندی رسمی 
اس��ت که صرفا توسط س��ردفتران و در دفاتر اسناد رسمی با 
تشریفات خاص قانونی تنظیم شود.بنابراین اگر مدعی رعایت 
قانون هس��تیم تنظیم اسناد به طور کل باید در دفترخانه ها 
انجام شود. نکته بعدی این که راهور نمی تواند  از ماده 1287 
قانون مدنی که می گوید  »اسنادی که نزد ماموران رسمی در 
حدود صالحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد 
رس��می محسوب می ش��وند« را مصادره به مطلوب کند زیرا 
ش��غل و حرفه سردفتر تنظیم سند رسمی است، بنابراین در 
صورت نبود دفاتر اسناد رسمی می توان به این گونه ماموران 
رسمی دولت مراجعه کرد. از سوی دیگر سند خودرو به عنوان 
شاخص ترین اموال منقول دارای اعتبار است به گونه ای که 
از آن به عنوان وثیقه نیز اس��تفاده می ش��ود.ممکن است در 
مورد یک فرش که از جمله اموال منقول است نیازی به ارائه  
 شناسنامه انحصاری نداشته باشد و با لفظ مثال فرش کاشان به 
 آن هوی��ت بدهی��د اما خ��ودرو در میان اس��ناد منقول جزء
  استثنا هاست زیرا شناسنامه آن، هویت بخش به آن است و این امر 
اس��ت که خودرو را از س��ایر اموال منقول جدا می کند. باید 
انتقال سند خودرو به صورت قانونی باشد تا در صورت تغییر 
و تصرف در ش��کل ظاهری ماشین تغییرات را با شرایط اولیه 
مطابقت داد.  ممکن اس��ت مناقشه راهور و کانون سردفتران 
ایران  در مورد سند خودرو به دلیل منفعت مالی باشد. اما به 
حال مردم  تفاوتی ندارد که این اسناد در کدام مکان تنظیم 
ش��وند زیرا  در هر صورت سند در هر مکانی که تنظیم شود 
این مبالغ باید پرداخت شود. دغدغه فعاالن حقوقی برای مردم 
این اس��ت که حقوقشان تضییع نش��ود و قانون رعایت شود.  
به عنوان یک حقوقدان روزانه با پرونده های بیشماری حتی 
در زمینه س��ند رسمی روبرو هس��تم. در کشور ما زمانی که 
 خودرو در دفاتر اس��ناد رس��می منتقل می شود ما با مسائل 
بی شمار قانونی روبرو هستیم چه برسد به زمانی که این اسناد 
در محل قانونی خود ثبت نشود.  پلیس راهنمایی و رانندگی 
 اگ��ر می خواهد به فک��ر انجام کاری برای مردم باش��د، رفع
 گره های کور ترافیکی، س��ردرگمی م��ردم در خیابان ها به 
علت نبود پارکینگ، ساماندهی جریمه ها...این موارد می تواند 
در حیطه وظایف راهور باش��د اما تنظیم سند طبق قانون بر 
عهده دفاتر اسناد رسمی است.  از سردرگمی مردم که بگذریم 
برای تنظیم سند اتومبیل بموجب قانون » اجازه وصول مالیات 
غیر مس��تقیم از برخی کاالها و خدم��ات« مصوب 74/7/16 
و اصالحیه های آن و قانون موس��وم ب��ه »تجمیع عوارض و 
وصول مالیات،  نقل و انتقال خودرو« با مسئولیت و بر عهده 
دفاتر اسناد رسمی می باشد.همچنین  بموجب ماده 51 قانون 
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 برای ثبت اسناد 
رسمی خودروها حق الثبت تعیین گردیده. بر کسی پوشیده 
 نیس��ت که نیروی انتظامی از بودجه عمومی کشور استفاده 
م��ی کند و نمی تواند دریافت کننده این وجوه و مامور واریز 
 آن به خزانه باش��د، در نتیجه حق��وق و دیون دولتی  وصول

 نمی شود و جامعه از این جهت نیز متضرر می شود.
منبع: سايت سردفتران ودفترياران قوه قضائیه
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