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تاریخ دریافت 95/8/21 :؛ تاریخ پذیرش98/8/12 :

چکیده
وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهرهبرداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع ،تولید و درآمدزایی از یک سو
و لزوم توجه به مالحظات زیست محیطی ،توزیع عادالنه ثروت ،رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهرهبرداری بیرویه معادن از سوی
دیگر ،ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهرهبرداری مطلوب از معادن ضروری میسازد .از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهرهبرداری
از معدن بهعنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت مییابد .وانگهی ،آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم
شده برای آن تعیین میگردد .قرارداد بهرهبرداری از معدن ،قراردادی است که بهموجب آن بهرهبرداری از معدنی مشخص و در مدتی
معین به متقاضی بهرهبرداری واگذار میشود .در تبیین ماهیت این قرارداد ،نظریات مختلفی چون اجاره ،جعاله ،اذن در انتفاع و حق
انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود .قرارداد بهرهبرداری از معدن ،قراردادی الزم و قابل انتقال است .الحاقی و تشریفاتی بودن نیز
از دیگر اوصاف آن به شمار میرود.

کلیدواژهها :بهرهبرداری از معدن ،حقوق معادن ،قرارداد بهرهبرداری از معدن ،معدن ،واگذاری معادن.
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مقدمه

معــادن بهعنــوان یکــی از مهمتریــن منابــع تولیــد و زیرســاخت
ثــروت ،جایــگاه مهمــی در اقتصــاد کشــورها دارنــد .وجــود
منابــع عظیــم معدنــی در ایــران ،موقعیتــی بــارز و تعیینکننــده
را بــرای ایــن کشــور در پــی داشــته اســت .کشــور مــا بــا
مســاحتی حــدود  ./32درصــد از کل مســاحت زمیــن ،دارای
میلیاردهــا تــن ذخیــره معدنــی متنــوع اســت (اســامی پنــاه،
)11 :1382؛ امــا علیرغــم اهمیــت معــادن و ســابقه طوالنــی
ابتــای کشــور بــه مســائل و دعــاوی حــوزه حقــوق معــادن،
پژوهشهــای حقوقــی چندانــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه
و ادبیــات حقوقــی ایــن رشــته بهتناســب رشــد نکــرده اســت.
در حــوزه معــادن ،فعالیتهــای مختلفــی همچــون
اکتشــاف ،تجهیــز ،آمادهســازی ،بهرهبــرداری ،فــرآوری مــواد
معدنــی و ...انجــام میگیــرد؛ امــا بــدون شــک عملیــات
«بهرهبــرداری» مهمتریــن آنهــا بــه شــمار م ـیرود؛ بهطــوری
کــه قانونگــذار ایــران ،فصــل ســوم قانــون معــادن را بــه
«بهرهبــرداری» اختصــاص داده اســت .بهرهبــرداری« ،مجموعــه
عملیاتــی اســت کــه بهمنظــور اســتخراج ،کانهآرایــی و بــه
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دســت آوردن مــواد معدنــی قابــل فــروش انجــام میگیــرد».
ایــن عملیــات مهــم ،بــا انعقــاد قــراردادی فیمابیــن متقاضــی
بهرهبــرداری و دولــت (وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت)
انجــام میگیــرد و بهموجــب آن بهرهبــرداری از معدنــی
معیــن و در مدتــی مشــخص بــه بهرهبــردار واگــذار میشــود.
یکــی از ابعــاد مهمــی کــه در بررســی ایــن قــرارداد وجــود
دارد ،تعییــن ماهیــت حقوقــی آن اســت .چــه آنکــه شــناخت
ماهیــت یــک نهــاد حقوقــی ،نقــش مهمــی در تعییــن شــرایط و
آثــار آن دارد .از ســویی کارآمــدی اقتصــادی و زیس ـتمحیطی
بهرهبــرداری از معــادن ،بســته بــه چارچــوب حقوقــی ترســیم
شــده بــرای آن اســت.
تحلیــل اوصــاف قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن نیــز ســهم
مهمــی در تبییــن نقــاط مبهــم ایــن قــرارداد دارد .بــا توجــه بــه
شــناخته شــدن دولــت بهعنــوان متولــی امــر معــادن ،نقــش و
دخالــت آن در انعقــاد قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن ،ایــن
ســؤال مطــرح میشــود کــه آیــا دولــت میتوانــد قــرارداد را
بهصــورت یکجانبــه فســخ نمــوده ،معــدن را از بهرهبــردار
پــس گیــرد؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در واقــع وصــف
لــزوم یــا جــواز قــرارداد را مشــخص میکنــد ،بــا توجــه بــه
حجــم ســنگین ســرمایهگذاری در ایــن قــرارداد از اهمیــت
بســزایی برخــوردار اســت .افــزون بــر ایــن بایــد دیــد آیــا حــق
بهرهبــرداری از معــدن قائــم بــه شــخص اســت یــا ایــن کــه
بهرهبــردار میتوانــد موقعیــت قــراردادی خــود را بــه دیگــری
انتقــال دهــد؟ همچنیــن وصــف دیگــری کــه بایــد روشــن
شــود ســاده یــا تشــریفاتی بــودن قــرارداد اســت و مهمتــر
آنکــه در صــورت اخیــر چــه ضمانــت اجرایــی بــرای عــدم
رعایــت ایــن تشــریفات قابــل اعمــال اســت.
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بــرای پاســخ بــه مســائل فــوق ،ایــن نوشــتار میکوشــد
تــا نظریههــای ارائــه شــده در مــورد ماهیــت حقوقــی قــرارداد
بهرهبــرداری از معــدن را ارزیابــی و اوصــاف آن را از نظــر
بگذرانــد.

ماهیت قرارداد بهرهبرداری از معدن

در توجیــه ماهیــت قــرارداد مذکــور ،نظریــات مختلفــی قابــل
طــرح و بررســی اســت؛ امــا پیــش از بررســی ایــن دیدگاههــا،
الزم اســت بــه نظــام حقوقــی حاکــم بــر مالکیــت معادن اشــاره
شــود؛ زیــرا بــرای انعقــاد قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن،
ابتــدا بایــد مشــخص شــود کــه چــه شــخص یــا مقامــی حــق
انعقــاد چنیــن قــراردادی دارد .بــه ایــن ترتیــب نقــش دولــت
در ایــن قــرارداد ،اهمیــت پیــدا میکنــد .از طرفــی ،شــناخت
مالکیــت معــدن ،نتایــج فراوانــی در تعییــن و تغییــر آثــار
قــرارداد خواهــد داشــت .نظــر بــه ایــن کــه قوانیــن کشــور
مــا متأثــر از آرای فقهــی اســت ابتــدا نظــرات فقهــا و ســپس
موضــع قانونگــذار بیــان میشــود.
در خصــوص مالکیــت معــادن از جانــب فقهــا ،دیدگاههــای
متفاوتــی ارائــه شــده اســت .ایــن نظــرات را میتــوان در چهــار
دســته ارائــه نمود:
-1گــروهی از فقهــا ،معــادن را مطلقــ ًا جــزو انفــال
دانســتهاند (کلینــی1/538 :1407 ،؛ مفیــد278 :1413 ،؛ طوســی،
419 :1400؛ حلــی (عالمــه) .)3/338 :1413 ،آنــان در ایــن نظــر
خــود بیــن معــادن ظاهــری و باطنــی و همچنیــن معــادن واقــع
در اراضــی انفــال یــا معدنــی کــه در ملــک شــخصی یافــت
شــود ،تفاوتــی نمیگذارنــد (ســبزواری1/217 :1423 ،؛ آل
عصفــور بحرانــی12/480 :1405 ،؛ نراقــی10/163 :1415 ،؛
نجفــی (کاشــفالغطاء)4/214 :1422 ،؛ انصــاری365 :1415 ،؛
خمینــی20/402 :1385 ،؛ صــدر88 :1403 ،؛ منتظــری:1409 ،
3/4؛ همــان ،بیتــا68 :؛ مــکارم شــیرازی.)604 :1416 ،
-2گروهــی از فقهــا ،معــادن را بهطــور ک ّلــی ،در زمــره
مشــترکات میداننــد کــه بهطــور یکســان بــه همــة مــردم
تعلــق دارد .از نظــر آنــان ،مــردم در معــادن مســاویاند
(ســوره بقــره )29 :و هــر کــس بهانــدازه حاجــت خــود،
حــق برداشــت از آنهــا را دارد (حلــی (محقــق):1418 ،
1/64؛ آبــی1/271 :1417 ،؛ عاملــی (شــهید اول)352 :1412 ،؛
عاملــی (شــیخ بهایــی) .)602 :1429 ،بــه اعتقــاد آنــان مقتضــای
اصــل ،اباحــه اســتفاده از حقــوق طبیعــی و خــدادادی اســت
(کاشــانی (فیــض)3/24 :1426 ،؛ حائــری (صاحــب ریــاض)،
 .)5/257 :1418ایــن اصــل بــا عموماتــی چــون «خلــق لکــم مــا
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فــیاالرض جمیعــ ًا» نیــز موافــق اســت.
 -3برخــی از فقهــا مالکیــت معــادن را تابــع مالکیــت

 .2با این حال تمســک به اصل در جایی صحیح اســت که دلیلی بر خالف آن نباشــد
(االصل ٌ
دلیل حیــث ال دلیل) لذا وجود ادلــه انفال ،جایی برای اســتناد به اصل باقی
نمیگذارد.

« .3و المعادن إنّما هو فیما یکون فی أرضه المختصّة بهّ ،أما ما کان فی أرض المسلمین
الســام بــه و هو قوی»(حلی
المشــترکة ،أو لمالک معروف ،فال اختصاص له علیه ّ
(عالمه).)433/1 :1420 ،
 .4در رابطه با تقسیم معادن به ظاهری و باطنی ،دو معیار اساسی وجود دارد:
مطابــق معیار اول ،تفاوت معادن ظاهری و باطنی به «مکان» معدن ،برمیگردد؛ بنابراین
اگر معدن در زیر ســطح زمین واقع شــده باشد ،باطنی اســت و اگر روی سطح زمین
باشــد ،ظاهری اســت؛ اگرچه نیاز به پاالیش و فرآوری داشته باشد و واضح است که
این مالک ،از معنای لغوی کلمه «ظاهری» و «باطنی» ناشی میشود.
امــا معیار دوم ،عامل تقســیم معادن را به ظاهری و باطنــی در «طبیعت و ترکیب» خود
معدن میداند نه مکان وقوع آن .بر این اســاس معادنی که نیاز به پاالیش و فرآوری و
انجام عملیات فنی داشته باشــد ،باطنی است وگرنه ظاهری محسوب میشود؛ اگرچه
در باطن (زیر سطح) زمین واقع شده باشد (مظفر.)248 :1392 ،
 .5المعادن ّ
الظاهرة ال تملک باالحیاء و الناس فیها شــرعفمن سبق الیها کان له اخذ
حاجته منها والمعادن الباطنة تملــک باالحیاء و لو اقطعها اإلمام صح (حلی (عالمه)،
.)403 :1388
 .6از جمله این روایات:
خبر داود ابن فرقد فی حدیث له عن اإلمام الصادق« :قلت :و ما األنفال؟ قال :بطون
 ُاألودیة و رءوس الجبال و اآلجــام و المعادن و کل أرض لم یوجف علیها بخیل و ال
رکاب و»...
خبر أبی بصیر عــن أبی جعفر أیضا« :قال :لنا األنفال ،قلت :و ما األنفال؟ قال :منها
 ُالمعادن و اآلجام و کل أرض ال رب لها».
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زمینــی کــه معــدن در آن قــرار دارد ،دانســتهاند( 3.حلــی (ابــن
ادریــس)1/497 :1410 ،؛ حلــی (محقــق)2/634 :1407 ،؛ حلــی
(عالمــه)1/443 :1420 ،؛ همــان .)8/512 :1412 ،از نظــر آنــان
معادنــی کــه در زمیــن امــام اســت جــزو انفــال اســت و معادنــی
کــه در غیــر زمیــن امــام قــرار دارد ،اگــر زمیــن ،متعلــق بــه
مســلمین اســت ،معــدن واقــع در آن نیــز متعلــق بــه مســلمین
اســت و اگــر ملــک شــخصی اســت ،بــرای اوســت (عاملــی
(شــهید ثانــی)7/92 :1410 ،؛ خوانســاری،2/134 :1405 ،
حکیــم ،9/603 :1416 ،خوئــی ،بیتــا 67 :و 363؛ خمینــی،
بیتــا.)1/369 :
 -4ســرانجام ،گروهــی از فقیهــان بیــن معــادن ظاهــری
و باطنــی 4در ایــن مســئله تفصیــل دادهانــد (طوســی:1387 ،
3/274؛ حلــی (محقــق)3/222 :1408 ،؛ حلــی (عالمــه):1413 ،
 .)2/271ایــن گــروه معتقدنــد مســلمانان در معــادن ظاهــری،
مشــترک و مســاویاند؛ ولــی معــادن باطنــی ،در حکــم
زمینهــای مــوات اســت؛ یعنــی هــر کــس آن را احیــا کنــد،
مالــک آن میشــود و حاکــم میتوانــد بهــره بــرداری از آن
را بهصــورت إقطــاع واگــذارد( 5حلــی (ابــن فهــد):1407 ،
1/567؛ عاملــی (شــهید اول)229 :1410 ،؛ همــان3/67 :1417 ،؛
نجفــی (صاحــب جواهــر)38/108 :1404 ،؛ صــدر:1417 ،
.)471
بــا مالحظــه مواضــع فقهــا در خصــوص مالکیــت معــادن،
روشــن میشــود کــه بیشــتر آنــان قــول اول را پذیرفتهانــد
بهگونــهای کــه میتــوان آن را اشــهر اقــوال دانســت (امینــی
نســب .)18 :1394 ،اکثــر ادلــه ایــن قــول نیــز ،روایاتــی اســت
کــه از ائمــه اهــل بیــت (علیهمالســام) در مــورد انفــال ،نقــل
شــده و معــادن را یکــی از مصادیــق آن دانســته اســت 6در ایــن
روایــات ،معــادن مطلقـ ًا از انفــال شــناخته شــده و تفصیلــی در

باطنــی و یــا ظاهــری بــودن یــا قــرار گرفتــن معــدن در امــاک
7
خصوصــی و عمومــی وجــود نــدارد.
بــه هــر روی ،قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران در
نهایــت بــه ایــن اختالفــات فیصلــه داد و معــادن را در زمــرة
8
انفــال و امــوال عمومــی قــرار داد.
در بیشــتر کشــورهای جهــان نیــز مالکیــت معــادن در
اختیــار دولــت نگــه داشــته شــده اســت ،صــرف نظــر از ایــن
کـ�ه در اراضـ�ی خصوصـیی 9یــا عمومــی باشــندEnviron�( .
mental Defender’s Office of Western Australia
)(Inc.),2011: 3; Richer, 2013: 50
البتــه ایــن مالکیــت بــر خــاف مالکیــت خصوصــی،
بیشــتر از جهــت اعمــال حاکمیــت ،مدیریــت و اشــراف دولــت
اســت تــا اعمــال حقــوق مالکانــه (امینــی نســب:1389 ،
 )284در همیــن راســتا مــادة  2قانــون اصــاح قانــون معــادن
مصــوب  ،1390صراحتــ ًا اصــول  44و  45قانــون اساســی را
بهمعنــای اعمــال حاکمیــت دولــت معنــی کــرده اســت .ایــن
اعمــال حاکمیــت مانــع از شناســایی حقــوق قانونــی بــرای
معــدن کاران نمیشــود؛ ولــی اعمــال حاکمیــت دولــت بــر
حــق خصوصــی اشــخاص در مــوارد حفــظ منافــع عمومــی
حکومــت دارد (کنعانــی.)287 :1389 ،
پــس از ایــن بررســی اجمالــی در خصــوص مالکیــت
معــادن و شــناخت دولــت بهعنــوان متولــی امــر معــدن ،بایــد
گفــت کــه دولــت ،یــا خــود ،بــه انجــام عملیــات بهرهبــرداری
از معــدن ،اقــدام میکنــد و یــا ممکــن اســت در عیــن حفــظ
مالکیــت عمومــی معــادن ،بهرهبــرداری آن را بــه دیگــران
واگــذار نمایــد کــه در ایــن صورت الزم اســت بــا آنان قــرارداد
منعقــد کنــد .ایــن قــرارداد ،همــان «قــرارداد بهرهبــرداری از
معــدن» اســت کــه در ســطور پیــش رو ،ماهیــت حقوقــی آن بــا
توجــه بــه نهادهــای مختلــف تحلیــل میشــود.

اجاره

در نوشــتههای فقهــی ،اجــاره اشــخاص یکــی از قالبهایــی
اســت کــه بــرای قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن ،مطــرح شــده
اســت (شــیخ طوســی3/280 :1387 ،؛ طرابلســی (قاضــی ابــن
بــراج)2/36 :1406 ،؛ حلــی (یحیــی بــن ســعید)376 :1405 ،؛
عالمــه حلــی404 :1388 ،؛ همــان4/494 :1420 :؛ همان:1413 :
 موثقة إســحاق بن عمارة آلتی ورد فیها قوله« :سألت أبا عبد ّالل عن األنفال؟ فقال:
هی القری آلتی خربت .إلی أن قال :و کل أرض ال رب لها و المعادن منها»(حرعاملی،
.)531/9 :1409
 .7بهموجب اصل  45قانون اساســی« ،انفــال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای
موات یا رهاشــده ،معادن ،دریاهــا ،دریاچهها ،رودخانهها و ســایر آبهای عمومی،
کوهها ،درهها ،جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیست ،ارث بدون
وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود ،در اختیار
حکومت اســامی اســت تا بر طبق مصالح عامه نســبت به آنها عمل نماید .تفصیل و
ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند».
8. private lands.

9. crown(public) lands.

3

دوفصلنامه علمي  -پژوهشي دانش حقوق مدني | سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ( 1398پیاپی )16

2/273؛ محقــق کرکــی.)7/51 :1414 ،
بــر ایــن اســاس ،گفتــه میشــود کــه مالــک معــدن
میتوانــد بهمنظــور اســتخراج معــدن ،بــا دیگــری قــرارداد
اجــاره منعقــد کنــد .بدیــن صــورت کــه شــخصی را اجیــر کنــد
تــا عملیــات بهرهبــرداری را انجــام دهــد .در ایــن صــورت
الزم اســت مــدت اجــاره یــا عملــی کــه اجیــر انجــام میدهــد،
10
ماننــد حفــاری یــک زراع مشــخص از معــدن ،معلــوم باشــد
(عاملــی (شــهید اول)3/68 :1417 ،؛ نجفــی (صاحــب جواهــر)؛
38/115 :1404؛ بصــری بحرانــی5/236 :1404 ،؛ روحانــی،
.)7/350 :1412
قاعدتــ ًا در نظــم حقوقــی نیــز قابــل تصــور اســت کــه
بهرهبــردار ،شــخصی را اجــاره کنــد تــا عملیــات بهرهبــرداری
را انجــام دهــد؛ امــا مســلم ًا قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن
آنگونــه کــه از قانــون معــادن بــر میآیــد بــا اجــاره اشــخاص
تطبیــق نمیکنــد؛ چــرا کــه بهرهبــردار اجیــر دولــت نیســت
و آنچــه را کــه اســتخراج میکنــد نــه بــه دولــت ،بلکــه بــه
خــود او تعلــق دارد.
بــا توجــه بــه ایــن ســخن ،بایــد دیــد کــه آیــا قــرارداد یــاد
شــده را میتــوان در قالــب اجــاره اشــیا قــرار داد؟ بدیــن معنــا
کــه دولــت ،معــدن را بــه بهرهبــردار اجــاره میدهــد و در
برابــر آن ،اجارهبهایــی را کــه در قانــون معــادن حقــوق دولتــی
نامیــده میشــود دریافــت میکنــد .پیــش از پاســخ بــه ایــن
پرســش ،گفتنــی اســت کــه در نظــام حقوقــی کامــن ال قــرارداد
بهرهبــرداری از معــدن در قالــب اجــاره 11منعقــد میگــردد.
اجــاره معــدن ،قــراردادی بــرای معدنــکاری 12و اســتخراج مــواد
معدنــی 13یــا ســایر ذخیرههــای یــک معــدن اســت کــه تحــت
شــرایط خاصــی ماننــد میــزان و نــوع عملیاتــی کــه بایــد انجــام
شــود ،مــدت بهرهبــرداری و ...منعقــد میشــود .ایــن قــرارداد
بــه بهرهبــردار حــق انحصــاری بــرای اســتخراج مــواد معدنــی
را در یــک محــدوده مشــخص اعطــا میکنــد 14.در مقابــل،
موجــر بــر مبنــای میــزان مــاده بهرهبــرداری شــده ،مســتحق
دریافــت اجــاره بهــای قطعــی 15یــا حقــوق دولتــی 16میگــردد.
(Davies,2011:25;Richer,2013:50;ashurst,20
13:8;Chambers,2005:http://thefreedictionary.
�com;http://definitions.uslegal.com; http://mer
 .10و أما إذا اســتأجره إلخراج شیء من المعدن فإنه ینظر ،فإن استأجره مدة معلومة
صحت اإلجارة ،و إن کان العمل معلوما مثل أن یقول تحفر لی کذا ذراعا صح ذلک إذا
کانت األجرة معلومة (طوسی.)280/3 :1387 ،
11. mining lease
12. mining
13. extraction of minerals
14. a mining lease gives the holder the exclusive right to mine
for minerals
15. a mining lease gives the holder the exclusive right to mine
for minerals
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16. royalty

)riam-webster.com
در حقــوق مصــر 17نیــز از قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن
نــام بــرده شــده و بــا توجــه بــه الــزام بهرهبــردار بــه پرداخــت
اجــاره بهــا ،بــه نظــر میرســد قانونگــذار مصــر نیــز ،قالــب
اجــاره را بــرای ایــن قــرارداد در نظــر داشــته اســت.
امــا ایــن تحلیــل نســبت بــه ماهیــت قــرارداد بهرهبــرداری
از معــدن در حقــوق ایــران قابــل پذیــرش نیســت؛ زیــرا عقــد
اجــاره ،مفیــد تملیــک منافــع بــه مســتأجر اســت؛ در حالــی
کــه در قــرارداد بهرهبــرداری معــدن ،صرف ـ ًا حــق بهرهبــرداری
از معــدن بــه بهرهبــردار واگــذار میشــود و بــه هیــچ وجــه
مالــک منافــع معــدن نمیگــردد .افــزون بــر ایــن ،قــرارداد
اجــاره مخصــوص امــوال قابــل بقــا اســت19؛ ایــن در حالــی
اســت کــه مــاده معدنــی کــه در قالــب قــرارداد بهرهبــرداری بــه
بهرهبــردار واگــذار میشــود ،مــال مصــرف شــدنی اســت .بــا
توجــه بــه ایــن نکتــه پذیرفتــن قــرارداد بهرهبــرداری بهعنــوان
اجــاره اشــیاء دشــوار اســت.
18

اذن در انتفاع

ممکــن اســت در تحلیــل ماهیــت قــرارداد بهرهبــرداری از
معــدن ،گفتــه شــود ،قــراردادی اســت کــه بهموجــب آن ،بــه
بهرهبــردار اذن در انتفــاع از معــدن داده میشــود.
امــا ایــن تحلیــل بــا ایــن ایــراد روبروســت کــه عقــد
متضمــن اذن در انتفــاع ،عقــدی جایــز اســت و مالــک هــر
زمــان میتوانــد از آن رجــوع کنــد 20.در واقــع اذن در انتفــاع
تابــع اراده مالــک اســت و او ملــزم نیســت کــه بــر ســر اذن
خــود باقــی بمانــد.
از طرفــی ،اذن در انتفــاع بــرای مالــک تکلیفــی ایجــاد
نمیکنــد و تعهــدی بــرای فراهــم ســاختن وســایل انتفــاع
طــرف نــدارد؛ بلکــه اثــر اذن او تنهــا مبــاح ســاختن تصــرف
مــأذون اســت؛ بــه عبــارت دیگــر اثــر اذن ،ایجــاد اباحــه اســت
نــه ایجــاد تکلیــف و التــزام و بــه همیــن دلیــل هــر لحظــه از
طــرف مالــک قابــل رجــوع اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه اوالً ً؛ قــرارداد بهــره داری از
معــدن همــان طــور کــه در اوصــاف آن خواهــد آمد ،قــراردادی
الزم اســت و دولــت نمیتوانــد یکجانبــه از آن رجــوع کنــد.
ثانی ـ ًا تعهــدات قــرارداد تنهــا متوجــه بهرهبــردار نیســت؛ بلکــه
بــرای دولــت نیــز تعهداتــی بــه دنبــال دارد.

جعاله

نظــر دیگــری کــه در بــاب ماهیــت قــرارداد بهرهبــرداری از
 .17قانون رقم  66لسنة  1953خاص بالمناجم والمحاجر ،الوقائع المصریه ،العدد 16
مکرر فی  19فبرایر ،سنة .1953
« .18عقد استغالل المنجم»
« .19برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مســتأجره با بقای اصل آن ممکن باشــد»،
ماده  471قانون مدنی
 .20مواد  120 ،108و  638قانون مدنی

حق انتفاع

در نهایــت ،تحلیلــی کــه میتــوان از ماهیــت حقوقــی قــرارداد
بهرهبــرداری از معــدن ارائــه داد« ،حــق انتفــاع» اســت .حــق
انتفــاع ،قالبــی اســت کــه قانــون گــذار بــرای ایــن قــرارداد
پذیرفتــه اســت .چــه آنکــه بهموجــب مــاده  9قانــون اصــاح
قانــون معــادن مصــوب  ،1390پروانــه بهرهبــرداری متضمــن
«حــق انتفــاع» دارنــده پروانــه از ذخیــره معدنــی منــدرج در آن
میباشــد.
بــر ایــن اســاس ،قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن نوعــی
«حــق انتفــاع اســت» 23کــه انتفــاع از معدنــی مشــخص را بــه
بهرهبــردار اعطــا میکنــد و بــا توجــه بــه محــدود بــودن
24
مــدت انتفــاع ،در قالــب «رقبــی» قــرار میگیــرد.
بــا ایــن حــال ،تحلیــل قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن در
 .21در ایــن میان گروهی معتقدند که در جعاله باید اجرت معلوم باشــد و برای همین
نمیتوان اجرت را بخشــی از مواد مســتخرجه قرار داد (عالمه حلی.)271/2 :1413 ،
در مقابل ،گــروه دیگری از فقها معلوم بودن عــوض در جعاله را ضروری نمیدانند؛
بنابراین از نظر آنان در صورتی که عوض جعاله بخشــی از حاصل اســتخراج باشــد،
محتمل اســت که جعاله صحیح باشــد؛ زیرا جهالتی که در جعاله مانع از تسلیم عوض
نشــود ،منجر به بطالن عقد نخواهد شــد (عاملــی (شــهید اول)68/3 :1417 ،؛ نجفی
(صاحب جواهر).)115/38 :1404 ،
 .22بهموجــب ماده  565قانون مدنی« ،جعاله تعهدی اســت جایز ».نظر مشــهور بر آن
اســت که جعاله از عقود جایز است .به بیان دیگر این عقد برای هیچ یک از دو طرف
الزم نیســت و جاعل و عامل میتوانند هرگاه که بخواهند و بدون این که نیاز به بهانه
مشــروع داشــته باشــند ،آن را به هم بزنند (کاتوزیان256 :1380 ،؛ محمد بروجردی
عبده ،322 :1380 ،محقق کرکی189/6 :1410 ،؛ ابن فهد حلی)321 :1412 ،
 .23مــاده  40قانون مدنی در تعریــف حق انتفاع میگوید« :حق انتفاع عبارت از حقی
اســت که بهموجب آن شــخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری اســت یا
مالک خاصی ندارد استفاده کند».
 .24بر اســاس ماده  42قانون مدنی« ،رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای
مدت معینی برقرار میگردد».
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معــدن ابــراز شــده ،ایــن اســت کــه ایــن قــرارداد تحــت قالــب
عقــد جعالــه درآیــد (بوعالــم30 :1389 ،؛ امانــی.)137 :1389 ،
برخــی فقهــا نیــز اســتفاده از قــرارداد جعالــه را نیــز بــرای
21
اســتخراج معــدن ممکــن میداننــد.
نقــدی کــه بــه اجــاره تلقــی نمــودن قــرارداد بهرهبــرداری
از معــدن وارد شــد ،در اینجــا نیــز وارد اســت؛ زیــرا جعالــه
معــدن بدیــن معناســت کــه عامــل بــرای مالــک بــه اســتخراج
معــدن بپــردازد و در پایــان ،ماحصــل بــه مالــک تعلــق دارد و
عامــل نیــز مســتحق اجــرت خویــش اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن ،بهرهبــردار نــه
بــرای دولــت ،بلکــه بــرای خــود ،عملیــات بهرهبــرداری را
انجــام میدهــد و آنچــه اســتخراج میکنــد بــه خــود او تعلــق
دارد.
ایــراد دیگــر ایــن نظــر آن اســت کــه جعالــه بیــن طرفیــن
جایــز 22اســت امــا از آنجــا کــه قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن،
قــراردادی الزم محســوب میشــود ،نمیتــوان از قالــب جعالــه
بــرای توجیــه ماهیــت آن یــاری جســت.

قالــب حــق انتفــاع ،بــا ایــرادات زیــر روبروســت:
نخســت آنکــه بهموجــب مــاده  46ق.م« .حــق انتفــاع
ممکــن اســت فقــط نســبت بــه مالــی برقــرار شــود کــه اســتفاده
از آن بــا بقــای عیــن ممکــن باشــد اعــم از اینکــه مــال مزبــور
منقــول باشــد یــا غیرمنقــول و مشــاع باشــد یــا مفــروز».
بــه عبارتــی واگــذاری حــق انتفــاع تنهــا در خصــوص
امــوال «قابــل بقــا» امکانپذیــر اســت.
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه در اســتنباط از امــوال قابــل
بقــا بایــد تجدیدنظــر کــرد« .بیگمــان غالــب امــوال قابــل
بقــاء نیــز در اثــر اســتعمال مکــرر فرســوده میشــود و قابلیــت
انتفــاع را از دســت میدهــد؛ ولــی امــکان بهرهبــرداری مکــرر
و طوالنــی از آنهــا ایــن گونــه امــوال را از دســته نخســت ممتاز
میکنــد» (کاتوزیــان)44 :1387 ،؛ بنابرایــن در مقــام تعییــن
ماهیــت معــدن بایــد گفــت کــه هرچنــد معــدن نیــز بــا اســتفاده
مکــرر ذخیــره خــود را از دســت داده و دیگــر بهعنــوان معــدن
شــناخته نمیشــود امــا چــون امــکان بهرهبــرداری مکــرر را
دارد بایــد همچنــان آن را مــال قابــل بقــاء و واگــذاری حــق
انتفــاع آن را صحیــح دانســت( .شهســوار و میرشــکاری:1389 ،
)85
امــا بــه نظــر میرســد معــدن را بایــد جــزو امــوال مصــرف
شــدنی و غیرقابــل بقــا محســوب کــرد؛ زیــرا بــا بهرهبــرداری
از معــدن ،ذخیــره معــدن بــه اتمــام رســیده و بــا اتمــام ذخیــره
نیــز عمــر معــدن تمــام شــده محســوب میشــود؛ بنابرایــن بــه
نظــر نمیرســد تحلیــل بهرهبــرداری بهعنــوان حــق انتفــاع
(آنگونــه کــه قانــون مدنــی آن را میشناســاند) صحیــح باشــد.
دوم؛ قانــون معــادن بــا اعطــای حــق انتفــاع معــادن در
تعــارض بــا قانــون اساســی گام برداشــته اســت؛ چــرا کــه
همــان طــور کــه دیدیــم ،بهموجــب قانــون اساســی ،معــادن
جــزو امــوال عمومــی و متعلــق بــه همــه اتبــاع کشــور بــوده
و بهرهبــرداری از آنهــا بایــد بــر اســاس عدالــت و توزیــع
عادالنــه منابــع ثــروت صــورت پذیــرد؛ امــا واگــذاری
بهرهبــرداری معــادن بــه بهرهبــردار خــاص ،موجــب ایجــاد
امتیــاز انحصــاری بــرای شــخص یــا اشــخاصی خــاص و
محــروم شــدن دیگــران از ایــن امــوال عمومــی میگــردد .ایــن
امــر بــه همــان انــدازه ناگــوار اســت کــه اعطــای امتیــاز معــادن
بــه بیگانــگان در حکومتهــای پیشــین ناگــوار بــود.
ســوم؛ بــا توجــه بــه محــدود بــودن مــدت پروانــه
بهرهبــرداری ،بهرهبــردار حداکثــر تــاش خــود را بــرای
اســتفاده از ایــن حــق اختصاصــی مینمایــد! امــری کــه جــز
اســتخراج بیرویــه معــدن ،خــام فروشــی و از همــه مهمتــر
تخریــب روزافــزون محیــط زیســت نتیجـهای بــه دنبــال نــدارد.
از مباحــث فــوق روشــن میشــود کــه قــرارداد
بهرهبــرداری از معــدن تفاوتهــای اساســی بــا نهادهــای
حقوقــی مطــرح شــده دارد کــه بــدان ماهیــت حقوقــی خــاص
میبخشــد؛ بنابرایــن بــا رد هرگونــه قالــب عقــود معیــن ،بایــد
بــر آن بــود ،قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن ماهیتــی مســتقل
دارد کــه شــرایط و آثــار ایــن قــرارداد در قانــون معــادن و آییــن
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نامههــای اجرائــی آن ذکــر بیــان شــده اســت (امینــی نســب،
.)29 :1394

اوصاف قرارداد بهرهبرداری از معدن

قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن ،قــراردادی الزم ،قابــل تمدیــد
و قابــل انتقــال اســت .الحاقــی و تشــریفاتی بــودن نیــز ،از
اوصــاف دیگــر ایــن قــرارداد بــه شــمار م ـیرود.

قرارداد الحاقی

قــرارداد الحاقــی قــرارداد نمونــهای اســت کــه بهوســیله
یکــی از دو طــرف ،تنظیــم شــده و طــرف دیگــر بــدان ملحــق
میشــود ،بــدون اینکــه امــکان تغییــر یــا گفتوگــو دربــاره
شــرایط قــرارداد را داشــته باشــد .نمونههــای فــراوان قــرارداد
الحاقــی را میتــوان در پیمانهــای کار در مؤسســههای
بازرگانــی و صنعتــی بــزرگ ،اســتفاده از امتیــاز آب و بــرق و
تلفــن ،مســافرت و حمــل و نقــل زمینــی ،دریایــی و هوایــی،
خریــد از فروشــگاههای بــزرگ ،اســتخدام کشــوری و مــوارد
دیگــر مشــاهده کــرد (کاتوزیــان.)33 :1391 ،
قراردادهــای الحاقــی دارای ویژگیهایــی هســتند کــه
بهواســطة آنهــا از ســایر قراردادهــا تمییــز داده میشــوند.
از جملــه ایــن ویژگیهــا داشــتن قــدرت برتــر اقتصــادی و
انحصــاری ،ضــروری بــودن متعلــق قــرارداد و کتبــی بــودن را
میتــوان برشــمرد (شــیروی.)70 :1378 ،
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد قــرارداد بهرهبــرداری از
معــدن نیــز نمون ـهای از یــک قــرارداد الحاقــی اســت بــوده و
بــا تعریــف و ویژگیهــای ایــن قراردادهــا مطابقــت میکنــد؛
چــرا کــه شــرایط و احــکام ایــن قــرارداد توســط یــک طــرف
(دولــت) مقــرر میشــود و بهرهبــردار ،بــدون اینکــه امــکان
مناقشــه داشــته باشــد بــدان ملحــق میشــود .از ســویی ،یــک
طــرف قــرارداد یعنــی دولــت از موقعیــت برتــر اقتصــادی
و حاکمیتــی برخــوردار اســت .افــزون بــر ایــن ،شــروط و
مفــاد قــرارداد بهصــورت فــرم نمونــه و در قالــب پروانــه
بهرهبــرداری ارائــه میشــود.
تأکیــد بــر ایــن وصــف بــدان جهــت اســت کــه نقــش
دولــت در اعطــای پروانــه بهرهبــرداری ،وصــف قــراردادی
آن را زایــل نمیســازد؛ زیــرا بــه اعتقــاد اکثــر حقوقدانــان،
قــرارداد الحاقــی ماننــد ســایر قراردادهــا ،از عقــود محســوب
میشــود و امــکان مناقشــه و آزادی کامــل طرفیــن و همچنیــن
تــوازن و تســاوی آنهــا از لحــاظ اقتصــادی ،از شــرایط تحقــق
عقــود نمیباشــد؛ بلکــه صــرف توافــق دو انشــاء کــه در آن
رضایــت معاملــی وجــود داشــته باشــد ،کافــی اســت و منبــع
الــزام کننــده و مبنــای حقوقــی ایــن قراردادهــا نیــز همیــن
توافــق و رضایــت طرفیــن اســت (کاتوزیــان21 :1378 ،؛ قافــی،
.)69 :1383

قرارداد الزم

در قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن ،یکــی از مــواردی کــه در

پروانــه درج میشــود ،مــدت بهرهبــرداری از معــدن اســت.
حــال ،آیــا قــرارداد در طــول ایــن مــدت الزم اســت و هیــچ
یــک از طرفیــن حــق رجــوع از آن را ندارنــد؟ آیــا دولــت
میتوانــد بهطــور یکجانبــه قــرارداد را فســخ کــرده و معــدن
را از بهرهبــردار بــاز پــس گیــرد؟
بنــا بــه دالیــل ذیــل بایــد بــر آن بــود کــه قــرارداد
بهرهبــرداری از معــدن ،الزم اســت:
نخســت؛ قانونگــذار در هیــچ از مــواد قانــون معــادن ،از
جــواز قــرارداد ســخن نگفتــه اســت .در ایــن صــورت اصــل
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لــزوم حاکــم اســت.
دوم؛ الزم بــودن قــرارداد از طــرف وزارت ،از مــاده ۱۰
قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام
مالــی کشــور مصــوب  1394 /2/20نیــز قابــل اســتنباط
اســت .بهموجــب مــاده مذکــور« ،دســتگاههای دولتــی تنهــا
در صــورت «وجــود مجــوز قانونــی یــا تصریــح در قــرارداد»
میتواننــد قراردادهــا ،تعهــدات ،توافقــات ،واگذاریهــا،
مجوزهــا و پروانههــای قانونــی صــادر شــده را لغــو کننــد یــا
تغییــر دهنــد .در غیــر ایــن صــورت اقدامــات فــوق مســتلزم
جلــب رضایــت اشــخاص ذینفــع میباشــد».
بنابرایــن دولــت تنهــا در صورتــی میتوانــد قــرارداد مــورد
بحــث را فســخ کنــد کــه ایــن امــر در خــود قــرارداد پیــش بینی
شــود یــا ایــن کــه دولــت بــر اســاس قانــون چنیــن حقی داشــته
باشــد .تصریــح در قــرارداد تابــع شــرایط قــرارداد اســت؛ امــا
مــوارد قانونــی را بایــد در قانــون معــادن و آییننامــه آن
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یافــت.
بــا ایــن حــال ،در خصــوص جــواز قــرارداد از طــرف
بهرهبــردار ،ممکــن اســت بــه تبصــره (ت) مــاده  54آییننامــه
اجرایــی قانــون معــادن مصــوب  ،1392اســتناد شــود .در ایــن
تبصــره از انصــراف بهرهبــردار ســخن گفتــه شــده اســت.
بهموجــب ایــن مــاده و تبصــره آن ،از جملــه مــواردی کــه
معــدن از یــد بهرهبــردار منتــزع میشــود ،انصــراف بهرهبــردار
اســت .امــکان انصــراف بهرهبــردار خــود نشــانگر جایــز بــودن
 .25بهموجــب ماده  219قانون مدنی« ،عقودی کــه بر طبق قانون واقع
شده باشــد ،بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع است ،مگر این
که به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود».
 .26مــاده  55آییننامــه اجرایی قانون معــادن ،مواردی که موجب ســلب صالحیت
بهرهبردار و در نتیجة انتزاع معدن از ید او میگردد را چنین بر میشمارد:
 -1عدم رعایت مفاد قانون ،این آییننامه و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت.
 -2تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت.
 -3عدم رعایت آییننامه ایمنی معادن.
 -4عدم بهرهبرداری و استخراج ساالنه به مقدار تعیین نشده در طرح مصوب با رعایت
مفاد این آییننامه.
 -5عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر.
 -6عدم انجام سایر تعهدات ذکرشده در متن مجوز صادره.

قرارداد تشریفاتی

اگــر عقــدی گذشــته از شــرایط اساســی مذکــور در مــاده 190
قانــون مدنــی ،تشــریفات شــکلی خاصــی را الزم داشــته باشــد،
آن عقــد را تشــریفاتی میگوینــد .ایــن قبیــل عقــود ،بــدون
تشــریفات ،اعتبــار قانونــی ندارنــد (کاتوزیــان49 :1391 ،؛
بهرامــی احمــدی.)113 :1390 ،
قــرارداد بهرهبــرداری را نیــز بایــد از مصادیــق قراردادهــای
تشــریفاتی دانســت .در واقــع ،قانونگــذار بــرای آنکــه از
حفــظ و تأمیــن مصالــح عمومــی جامعــه مطمئــن شــود الزم
میدانــد تــا در واگــذاری معــادن ،تشــریفات ویــژهای رعایــت
شــود؛ چنانکــه در مــاده موجــب مــاده  10قانــون اصــاح قانون
معــادن مصــوب  1390چنیــن آمــده اســت« :بهرهبــرداران از
ذخایــر معدنــی بالمعــارض بهاســتثناء کاشــفان فقــط در مهلــت
مقــرر در مــاده ( )7از طریــق مزایــده ،...انتخــاب میگردنــد».
اهمیــت رعایــت مزایــده بهعنــوان تشــریفات انجــام معاملــه
و ارتبــاط آن بــا نظــم عمومــی جامعــه و حفــظ مصالــح کالن
تــا آنجاســت کــه بایــد گفــت در صــورت عــدم برگــزاری
مزایــده ،معاملـهای واقــع نشــده اســت( .انصــاری166 :1387 ،؛
طباطبائــی مؤتمنــی367 ،1390 ،؛ امامــی و اســتوار ســنگری،
.)2/165 ،1391
رویــة قضایــی نیــز بــا ایــن بــاور همــراه اســت .چنانکــه در
رأی هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری 27چنیــن مقــرر شــد:
«بهصراحــت مــادة  79قانــون محاســبات عمومــی مصــوب
 1366کلــیة معامــات وزارتخانههــا و مؤسســات دولتــی
اعــم از خریــد و فــروش و اجــاره و اســتجاره و پیمانــکاری
و اجــرت کار و غیــره جــز در مــوارد مســتثنا شــده در قانــون
حســب مــورد بایــد از طریــق مناقصــه یــا مزایــده و بــا رعایــت
تشــریفات و شــرایط قانونــی مربــوط انجــام شــود .نظــر بــه
اینکــه واگــذاری معــدن ســرب و روی انگــوران واقــع در
 127کیلومتــری غــرب شهرســتان زنجــان بهمنظــور اســتخراج
و بهرهبــرداری از مــادة معدنــی ســرب و روی آن از نــوع
معامــات عمــده دولتــی موضــوع بنــد (ج) مــاده  80قانــون
 .27رأی شماره  368/81پرونده کالسه  80/251به تاریخ .1381/10/15

قرارداد قابل انتقال

در انتقــال قــرارداد ،یکــی از دو طــرف ،وضــع حقوقــی خــود
را اعــم از حقــوق و تعهدهــای ناشــی از قــرارداد بــه دیگــری
انتقــال میدهــد و او را در ایــن خصــوص ،قائــم مقــام خــود
میکنــد (کاتوزیــان3/292 ،1383 ،؛ مقــدم)229 :1386 ،؛ در
نتیجــه انتقــال قــرارداد ،یکــی از طرفیــن عقد-کــه آن را طــرف
اصلــی قــرارداد مینامیــم -ثابــت باقــی میمانــد؛ امــا شــخص
ثالثــی جانشــین طــرف دیگــر عقــد میشــود .مهمتریــن اثـــر
انتقــال قــرارداد نیــز فیالواقــع همیــن اســت کــه انتقالدهنــده
از رابطــه حقوقــی کنــار رفتــه و انتقــال گیرنــده (منتقلالیــه)،
قائــم مقــام خــاص او در عقــد از حیــث کلیه حقــوق و تعهدات
میگــردد؛ از طــرف دیگــر ،بــا کنــار رفتــن انتقالدهنــده ،وی
در خصــوص کلیــه تعهداتــی کـــه بـــه عهــده گرفتــه بــود بری
شــده و همچنیــن دیگــر از هیــچ حقــی برخــوردار نمیگــرد.
(میرشــکاری و نایبــی.)25 :1388 ،
در قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن نیــز بهرهبــردار
بــه هنــگام انتقــال پروانــه ایــن موقعیــت قــراردادی را کــه
ٌ
منتقلالیــه منتقــل
مجموعـهای از حقــوق و تعهــدات اســت بــه
میکنــد و خــود از رابطــه قــراردادی حــذف میشــود .از ایــن
ٌ
منتقلالیــه قائــم مقــام اوســت و از حقــوق و تکالیــف
پــس
او برخــوردار میشــود .بهرهبــردار نخســت نیــز کــه تاکنــون
طــرف قــرارداد بــوده ،بــه شــخص ثالــث تبدیــل میشــود.
بــرای انتقــال قــرارداد ،رضایــت طــرف قــرارداد الزم اســت؛
چــه یکــی از تبعــات اصــل آزادی قــراردادی ،آزادی انتخــاب
طــرف قــرارداد میباشــد .طــرف اصلــی قــرارداد بــا اختیــار،
فــردی را بـــهعنوان طــرف معاملــه بــا خــود انتخــاب کــرده
اســت؛ بنابرایــن تغییــر ایــن فــرد نیــز بایــد همــراه بــه ارضایــت
وی باشــد .برخــی از متــون قانونــی نیــز همیــن برداشــت را
تقویــت میکنــد .بــرای مثــال مــاده  541ق.م .در مزارعــه ،مــاده
 545در مســاقات و مــاده  554در مضاربــه از مــواردی اســت
کــه در آن قانونگــذار بــه لــزوم رضایــت اشــاره دارد( .همــان:
 )24بــرای همیــن ،مــاده  47آییننامــه اجرایــی قانــون معــادن،
تأکیــد میکنــد کــه انتقــال پروانــه بهرهبــرداری منــوط بــه
موافقــت وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت میباشــد؛ بنابرایــن
هرگونــه انتقالــی بــدون موافقــت مرجــع مذکــور انجــام شــود از
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قــرارداد از جانــب اوســت.
امــا حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن مــاده در مقــام بیــان
مــواردی اســت کــه معــدن از یــد بهرهبــردار منتــزع میشــود؛
امــا از انصــراف بهرهبــردار نمیتــوان جایــز بــودن قــرارداد
بهرهبــرداری را اســتنباط نمــود .ایــن انصــراف بــه این معناســت
کــه بهرهبــردار از حقــوق خــود نســبت بــه بهرهبــرداری
گذشــت میکنــد کــه در هــر عقــدی حتــی عقــود الزم نیــز
ایــن گونــه اســت .از طرفــی ،بــر اســاس تبصــره  2مــاده 54
آییننامــه اجرایــی قانــون معــادن ،انصــراف بهرهبــردار بایــد
بــه تشــخیص وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت پذیرفتــه
شــود و ایــن خــود نشــان میدهــد کــه انصــراف بهرهبــردار،
فســخ یــک جانبــه نیســت؛ بلکــه منــوط بــه موافقــت وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت (اقالــه) اســت.

مزبــور بــوده و بــه همیــن جهــت بــر اســاس بنــد (ج) مــاده
 82آن قانــون ضــرورت واگــذاری معــدن فوقالذکــر از طریــق
مزایــده و بــا انتشــار آگهــی تســجیل و تثبیــت و اعــام شــده
و عــدول از مقــررات و ضوابــط مذکــور و واگــذاری معــدن
فوقاالشــعار بــا شــرایطی کــه متضمــن قطــع و یقیــن در
رعایــت صرفــه و صــاح دولــت و بیتالمــال نبــوده ،وجاهــت
قانونــی نداشــته اســت ،مصوبــه مــورخ  1377/10/26شــورای
اقتصــاد مشــعر بــر واگــذاری معــدن مزبــور از طریــق تــرک
تشــریفات مزایــده خــاف قانــون و خــارج از حــدود اختیارات
شــورای مزبــور تشــخیص داده میشــود و مســتندا ً بــه قســمت
دوم مــاده  25قانــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال میگــردد».
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نظــر ایــن نهــاد فاقــد اعتبــار اســت و انتقــال دهنــده در مقابــل
مقــام مذکــور مســئول خواهــد بــود.
لــزوم موافقــت نهــاد مربوطــه در ســایر کشــورها نیــز دیــده
میشــود .چنانکــه در کانــادا انتقــال قــرارداد بــا موافقــت وزارت
خانــه مربوطــه امــکان پذیــر اســت .بهجــز اســتان بریتیــش
کلمبیــا کــه نیــازی بــه موافقــت وزارتخانــه نــدارد (Davies,
 )2011: 35همچنیــن در مصــر ،بهموجــب مــاده  15قانــون
معــادن ایــن کشــور ،انتقــال پروانــه بــه غیــر ،حســب مــورد بــا
28
تأییــد وزیــر مربوطــه یــا اســتاندار امــکان پذیــر اســت.

بحث و نتیجهگیری

بــا توجــه بــه اهمیــت بخــش معــدن ،پرداختــن بــه قراردادهــای
مناســب ایــن بخــش ضــرورت دارد .در حــوزه معــادن
فعالیتهــای مختلفــی صــورت میگیــرد؛ امــا بــدون شــک
«بهرهبــرداری» مهمتریــن آنهــا بــه شــمار مــیرود .انجــام
عملیــات بهرهبــرداری بــا انعقــاد قــراردادی بیــن دولــت
و متقاضــی بهرهبــرداری صــورت میپذیــرد .از بررســی و
مداقــه در قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن و بــا مالحظــه اصــول
و مبانــی حقوقــی ،نتایــج زیــر بــه دســت میآیــد:
 -1بــا مقایســه قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن بــا عقــود
مشــابه ،دیدیــم کــه انطبــاق ایــن قــرارداد بــا هــر یــک از عقــود
معیــن بــا ایراداتــی روبروســت .بدیــن دلیــل کــه عقــود بهظاهــر
مشــابه ،دارای خصایصــی کامــ ً
ا متفــاوت از ایــن قــرارداد
هســتند .قانــون گــذار اگرچــه از واگــذاری بهرهبــرداری
معــادن بــا عنــوان حــق انتفــاع تعبیــر کــرده اســت؛ امــا بــر آن
اشــکاالت جــدی وارد اســت؛ بنابرایــن بــا رد هرگونــه قالــب
عقــود معیــن و نظــر بــه ایــن کــه شــرایط و آثــار ایــن قــرارداد
در قانــون معــادن و آییــن نامههــای اجرائــی آن ذکــر بیــان
شــده اســت ،میبایســت ماهیتــی مســتقل بــرای آن قائــل شــد.
 -2در بررســی لــزوم و جــواز قــرارداد بهرهبــرداری معــدن،
بایــد گفــت کــه ایــن قــرارداد ،قــراردادی الزم اســت و از
ایــن جهــت ،طرفیــن بهویــژه دولــت نمیتوانــد بهصــورت
یکجانبــه و بــدون دالیــل قانونــی آن را فســخ کنــد .ایــن امــر
بــا توجــه بــه حجــم ســنگین ســرمایهگذاری در ایــن قــرارداد
نقــش بســزایی دارد چــرا کــه فســخ یــک طرفــه قــرارداد منشــأ
ایجــاد دعــاوی ســنگین خواهــد بــود.
 -3بــا مالحظــه مالکیــت عمومــی معــادن و نقــش و دخالــت
ویــژه دولــت در انعقــاد قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن،
میتــوان ایــن قــرارداد را در زمــره قراردادهــای اداری و
قراردادهــای الحاقــی دانســت.
 -4لــزوم برگــزاری مزایــده ،قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن را
در گــروه عقــود تشــریفاتی قــرار میدهــد.
 -5بــه دلیــل آمرانــه بــودن تشــریفات شــکلی و ضــرورت
حفــظ منافــع عمومــی ،ضمانــت اجــرای عــدم رعایــت شــرایط
شــکلی قــرارداد بهرهبــرداری از معــدن« ،بطــان» قــرارداد
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اســت.
 -6حــق بهرهبــرداری حاصــل از قــرارداد بهرهبــرداری از
معــدن بــا موافقــت وزارت صنعــت و معــدن قابــل انتقــال بــه
شــخص ثالــث اســت .بهرهبــردار بــا انتقــال پروانــه ،موقعیــت
قــراردادی خــود را کــه مجموعــهای از حقــوق و تعهــدات
ٌ
منتقلالیــه منتقــل میکنــد و خــود او از ایــن رابطــه
اســت بــه
قــراردادی حــذف میشــود.
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مختصــر النافــع .جلــد  .2قــم :مؤسســه اســماعیلیان.
خوئــی ،ابوالقاســم (بیتــا) .المســتند فــی شــرح العــروة
الوثقــی .بیجــا.
ســبزواری ،محقــق ،محمدباقــر ( .)1423کفایــة االحــکام.
جلــد  .1قــم :دفتــر انتشــارات اســامی.
شهســوار ،ســاعد؛ میرشــکاری ،عبــاس ( .)1389قانــون
معــادن در نظــم حقوقــی کنونــی .تهــران :نشــر رهپویــان خــرد.
شــیروی ،عبدالحســین (« .)1378نقــش قراردادهــای
اســتاندارد (نمونــه) در حقــوق تجــارت بینالملــل و مقایســه
آن بــا قراردادهــای الحاقــی در حقــوق داخلــی» .مجلــه مجتمــع
آمــوزش عالــی قــم .شــماره دوم .صــص .76-61
صــدر ،محمــد باقــر ( .)1417اقتصادنــا .قــم :دفتــر تبلیغــات
اسالمی.
 .)1403( -----اإلســام یقــود الحیــاة .تهــران :وزارتارشــاد اســامی.
طباطبائــی مؤتمنــی ،منوچهــر ( .)1390حقــوق اداری.
تهــران :انتشــارات ســمت.
طرابلســی ،ابــن بــراج (قاضــی عبدالعزیــز) (.)1406
المهــذب .جلــد  .2قــم :دفتــر انتشــارات اســامی وابســته بــه
جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم.
طوســی ،ابوجعفــر محمــد بــن حســن ( .)1387المبســوط
فــی فقــه اإلمامیــة .جلــد  .3تهــران :المکتبــة المرتضویــة إلحیــاء

اآلثــار الجعفریــة.
 .)1400( -----النهایــة فــی مجــرد الفقــه و الفتــاوی.بیــروت :دارالکتــاب العربــی.
عاملــی ،بهاءالدیــن (شــیخ بهائــی) .)1429( .جامع عباســی.
قــم :دفتر انتشــارات اســامی.
عاملــی (شــهید اول) ،محمــد بــن مکــی ( .)1412البیــان.
قــم :نشــر محقــق.
 .)1417( -----الــدروس الشــرعیة فــی فقــه اإلمامیــة.جلــد  .3قــم :دفتــر انتشــارات اســامی.
 .)1410( -----اللمعــة الدمشــقیة فــی فقــه اإلمامیــة.بیــروت :دارالتــراث.
عاملــی( ،شــهید ثانــی) ،زینالدیــن بــن علــی (.)1410
الروضــة البهیــة فــی شــرح اللمعــة الدمشــقیة (المحشــی-
کالنتــر) .جلــد  .7بیجــا :انتشــارات داوری.
عاملــی کرکــی (محقــق ثانــی) .علــی بــن حســین (.)1414
جامــع المقاصــد فــی شــرح القواعــد .جلــد  .7قــم :مؤسســه آل
البیــت علیهــم الســام.
فیــض کاشــانی ،محمدحســن ( .)1426مفاتیــح الشــرائع.
جلــد  .3قــم :انتشــارات کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی نجفــی.
قافــی ،حســین (« .)1383ماهیــت و میــزان اعتبــار قــرارداد
الحاقــی» .فصلنامــة فقــه و حقــوق .شــماره دوم .صــص .88-61
قانــون رقــم  66لســنة  1953خــاص بالمناجــم و المحاجــر.
جمهوریــة مصــر العربیــة .الوقائــع المصریــة .العــدد  16مکــرر
فــی  19فبرایــر .ســنة .1953
قانــون رقــم  86لســنة  1956خــاص بالمناجــم والمحاجــر.
جمهوریــة مصــر العربیــة .الوقائــع المصریــة .العــدد  22مکــرر
(أ) فــی  15مــارس .1956
قانــون الثــروة المعدنیــة رقــم  198لســنة  2014جمهوریــة
مصــر العربیــة .الجریــدة الرســمیة .العــدد  49مکــرر (أ) .فــی 9
دیســمبر .ســنة .2014
ق ّمــی ،سیــد صــادق حســینی روحانــی ( .)1412فقــه
الصــادق علیهالســام .جلــد  .7قــم :دارالکتــاب – مدرســه
امــام صــادق علیهالســام.
کاتوزیــان ،ناصــر ( .)1391اعمــال حقوقــی .تهران :شــرکت
ســهامی انتشار.
 .)1387( -----اموال و مالکیت .تهران :نشر میزان. .)1383( -----قواعــد عمومــی قراردادهــا .جلــد .3چــاپ چهــارم .شــرکت ســهامی انتشــار.
« .)1378( -----طبیعــت قراردادهــای الحاقــی» .مجلــةمجتمــع آمــوزش عالــی قــم .شــماره اول .صــص .26-17
کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ( .)1407اصـ ٌ
ـول مــن الکافــی.
جلــد  .1تهــران :دارالکتــب اإلســامیة.
کنعانــی ،محمــد طاهــر (« .)1389حــق بهرهبــرداری از
معــادن» .فصلنامــه حقــوق دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی.
دوره  .40شــماره ســوم .صــص .296-277
مظفــر ،محمــود بــن حســن ( .)1392إحیــاء األراضــی
المــوات .قاهــره :المطبعــة العالمیــة.
مفیــد ،محمــد بــن نعمــان ( .)1413المقنعــة .قــم :کنگــره
جهانــی هــزاره شــیخ مفیــد.
مقــدم ،عیســی (« .)1386انتقــال قــرارداد» .فصلنامــه
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حقــوق .دوره  .37شــماره  .4صــص .242-229
مــکارم شــیرازی ،ناصــر ( .)1416انــوار الفقاهــة کتــاب
الخمــس و األنفــال .قــم :انتشــارات مدرســة االمــام علــی.
منتظــری ،حســینعلی ( .)1409دراســات فــی والیــة الفقیــه
و فقــه الدولــة اإلســامیة .جلــد  .3قــم :نشــر تفکــر.
 .)1409( -----دراســات فــی والیــة الفقیــه و فقــهالدولــة اإلســامیة .جلــد  .4قــم :نشــر تفکــر.
( -----بیتا) .کتاب الخمس واألنفال .قم :بیجا.نایبــی ،ناصــر؛ میرشــکاری ،عبــاس (« .)1388بررســی
حقوقــی ســند تفویــض وکالــت و آثــار آن» .ماهنامــه کانــون.
شــماره  .100صــص .34-20
نجفــی ،محمدحســن ( .)1404جواهــر الــکالم فــی شــرح
شــرائع اإلســام .جلــد  .38بیــروت :دار إحیــاء التــراث العربــی.
نجفــی ،جعفــر ( .)1422کشــف الغطــاء عــن مبهمــات
الشــریعة الغــراء .جلــد  .4قــم :انتشــارات دفتــر تبلیغــات
اســامی.
نراقــی ،احمــد ( .)1415مســتند الشــیعة فــی احــکام
الشــریعة .جلــد  .10قــم :مؤسســة آل البیــت علیهمالســام.
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