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 یانرژ منشور نپیما اورید رویه بر اکمح اصول بررسی
 1خانلومحمدحسین حسن

 چکیده

کشورهایی که  باشد. در این بینی کشورها میهاشین چالترمهم، یکی از «تأمین انرژی»
لش کمبرود از کشورهای دیگرر برا چرا تربیش ،ی برخوردار هستندترکماز منابع انرژی 

ی زیادی را بررای رعرع هاشای تالالمللی و منطقهی بینهانانرژی درگیر هستند. سازما
، تشرکیل مااهرده یرا هراشهای موعق از این تالاند. یکی از نمونهاین مشکل انجام داده

ا پیمان منشور انرژی است. در این پیمان تالش شده است کشورهای عضرو تاهرداتی ر
در پنراه  دار شوند ترا بلکرهگذاران خارجی در حوزه تأمین انرژی عهدهدر مقابل سرمایه

ران گرذاتاهدات داخلی کشورها، سررمایه جرایها سیاسی یا دیپلماتیک و ااین حمایت
 ین مراجع صادراگذاری بپردازند. آرای داوری که از ی به سرمایهتربیشبتواند با امنیت 

 هرایی را ایجراد نمروده اسرت.رویره ،شده و باضاً به صورت عمومی منتشر شده است
ه، اصرل از جمله اصل رعتار منصفانه و عادالن ؛ور این آرا براساس اصولی بوده استصد

شررای   یا حمایت و امنیت کامل، اصل عدم ایجاد ایجاد حداکثر امنیت و مراقبت پایدار
عایرت رگرذار، اصرل و نامتاارف نسبت به سررمایه آمیزتبایضسخت با انجام اقدمات 

کره کشرور  جراآناز  .ل امکان گنجاندن شرط چتریاصو  حداقل استانداردهای رعتاری
جره بره ایران، یکی از منابع اصلی تأمین انرژی برای کشورهای دیگر است و نیرز برا تو

اتی خود را کند شرای  مقررباشد و تالش میکشور ایران عضو ناظر در پیمان می کهاین
از انقرال   بارد ؛به حدی برساند که بررای عضرویت اصرلی پیمران قابرل قبرو  باشرد

الملل و نهای تجارت بیو رویه هانی زیادی را در جهت همگام شدن با سازماهاشتال
 مخصوصاً در حوزه صنات نفت انجام داده است. 

 نصفانه.گذاری خارجی، سلب مالکیت، رعتار مپیمان منشور انرژی، سرمایه واژگان کلیدی:

                                                      
 .دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز پردیس عارابی دانشگاه تهران.  1



 

 مقدمه

کند. منرابع انررژی در دنیرا بازی می هانانسادگی زنامروزه انرژی نقش بسیار مهمی در 

ی بسریاری در زمینره حرکرت بره هاشمحدود است و روزی به پایان خواهد رسید. تال

ی برادی صرورت گرعتره پذیر، مانند انرژی خورشریدی و انررژهای تجدیدسوی انرژی

کران چررا کره ام ؛باشدهای عسیلی میولی همچنان انسان نیازمند استفاده ازانرژی ؛است

تواند نیازهای موردی استفاده از انرژی خورشیدی و بادی بسیار محدود است و تنها می

هرای که رشرد و توسراه میرادین نفرت و گراز بره سررمایه جاآنرا پوشش دهد. لذا از 

های بسیار از جمله عاالیت ،ای نیاز دارد و از طرف دیگر رسیدن به منابع عسیلیگسترده

گررردد و برره تبررع آن قراردادهررای نفترری یررا محسررو  مرری بررر و طرروالنی مرردتیزمرران

 ؛گذاری جهررت اکتشرراف، توسرراه و تولیررد نفررت یررا گرراز بلنررد مرردت اسررتسرررمایه

 ؛گرذاران در پری خواهرد داشرتبودن این قراردادها خطراتی را برای سررمایهبلندمدت

ی پذیر و زیر پا گذاشتن تاهردات قرراردادخطراتی نظیر، تغییر حکومت شرکت سرمایه

مصرادره و سرلب  ،، و در پری آنهاشهرا، شروروجودآمردن انقال ه حکومت سابق، ب

گررذار و یررا تغییررر مقررررات و قرروانین کشررور های نفترری و سرررمایهمالکیررت از شرررکت

خواهد شد که ایرن منجر گذار پذیر به ایجاد شرای  سخت و دشوار برای سرمایهسرمایه

 . کندگذاران حوزه انرژی را تهدید د سرمایهتوانهایی است که میموارد از جمله ریسک

به رعایت برخری اصرو  در  اهای عضو رکند دولتمااهده منشور انرژی تالش می

نمایررد. ایررن اصررو  برره رشررد ملررزم های خررارجی گذاریجهررت حمایررت از سرررمایه

گذاری نیز عرضه انرژی حوزه انرژی کمک خواهد کرد و رشد سرمایه گذاری درسرمایه

را در سطح جهان میسر خواهد نمود. عرضه و تولید انرژی به میزان کاعی به  د آنو تولی

و اهمیرت حروزه  مرذکورخواهد گردید. با توجه به مطالرب منجر ثبات در بازار انرژی 

اختالعراتی برین  مامروالًبودن پروسره تولیرد و عرضره انررژ ی انرژی و نیرز بلندمردت

ها در برابر هم شود. در برخی مواقع دولتاد میپذیر ایجگذاران و دولت سرمایهسرمایه

گذار هستند که در مقابل دولت یا گیرند و در برخی موارد این اشخاص سرمایهه میهجب

هرا در اختیار حکومرت ماموالًنمایند. چون منابع انرژی برعکس ادعاهایی را مطرح می
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 شود. ها نیز دراین موارد باز میناخودآگاه پای دولت ؛است

 در پیمان منشور انرژی شیوه حل و عصل اختالعات آن اسرت کرهتوجه نکته جالب 

ه ترتیبات خاصی برای حل و عصل اختالعات ماین کرده اسرت. بنرابراین، برا توجره بر

نقرش  ،ستاترین کشورهای دارنده منابع انرژی در سطح دنیا ایران یکی از بزرگ کهاین

ایرران بره  کرهاینبا توجه بره  ،از طرف دیگر داراست.بسیار مهمی در حوزه انرژی دنیا 

ر دعنوان عضو ناظر در پیمان منشور انرژ ی پذیرعته شده است و جهت عضویت اصلی 

بتوانرد  ها و مقررات داخلی خود انجام دهد تابایست اقداماتی در سیاستاین پیمان می

ن تحقیرق در ایر ؛بستر را برای تبدیل عضویت ناظری به عضویت اصرلی عرراهم نمایرد

تالش شده است بررسی گردد که ایران تا چه حدی اصرو  حراکم برر مااهرده منشرور 

       های داوری آن را در حوزه نفت وگاز خود جامه عمل پوشانیده است.انرژی رویه

 پیمان منشور انرژی و نفت .1

 گرذاران حروزهبستر مناسب و عاری از تبایض را برای سررمایه ،مااهده منشور انرژی  

در واقع اصولی مانند  ،پیونددانرژی عراهم کرده است. هر کشوری که به این مااهده می

گذاری ملرری را در برابررر همرره رعایررت اصررل کاملرره الرروداد و گسررترش رژیررم سرررمایه

پیمران منشرور انررژی  ،شودشود متاهد میپذیر میگذاران که وارد کشور سرمایهسرمایه

گذاری تفکیک قائرل شرده ذاری و مرحله پس از سرمایهگبین دو مرحله پیش از سرمایه

گذاری، منشور برای طررعین تکرالیخ خاصری در نظرر است. در مرحله پیش از سرمایه

توان طررعین را بدین صورت که نمی ؛دارد 1گرعته است البته این تکالیخ جنبه قانون نرم

گرذار، مقرررات هبه رعایت آن الزام نمود. اما در خصوص مرحله پرس از ورود سررمای

کند. علت این تمایز این اسرت کره وجود دارد که تاهداتی برای طرعین الزام می 2سختی

های خرود برا توجره بره دسترسری بره گیریبایست در تصیمپذیر میکشورهای سرمایه

گذاری در حوزه داخلری کشرور خرود نسربتاً آزاد گذاران خاص و مناطق سرمایهسرمایه

گرذار جهرت نرد. وقتری سررمایهکناکمیت خود را تا حدی حفر  باشند و استقال  و ح

                                                      
1- soft law 

2 - hard law 



های سیاسی در واقع خود را در مارض ریسک ،شودگذاری وارد کشور دیگر میسرمایه

نمایرد پذیر تاهد میدولت سرمایه ،لذا مطابق این مااهده دهد.و حقوقی زیادی قرار می

برا  ،تراری را کره برا مرردم خرود داردگذار نداشته باشد و رعای با سرمایهرعتار ناعادالنه

 گذار همان رعتار را داشته باشد.سرمایه

گرذاری اسرت. در بخرش المللی سرمایهپیمان منشور انرژی، مواعقتنامه چند جانبه بین

هفتم این پیمان، ساختار تشکیالتی منشور بر سه رکرن، کنفررانس منشرور انررژی، کمیتره 

پیمان منشور انرژی، دبیرخانره دائمری  1996از سا  بودجه و دبیرخانه  استوار شده است. 

چرارچوبی  پیمان منشور انررژی اهرداف منشرور را ایجراد 2در بروکسل تشکیل داد. ماده 

کنرد کره برر منراعع حقوقی برای گسترش همکاری بلند مدت در حوزه انررژی بیران مری

-از سررمایهبودن یکدیگر مبتنی است. این پیمان، برر تشرویق و حمایرت مشترک و مکمل

ترانزیت  گذاری خارجی در بخش انرژی، تجارت آزاد کاالها و محصوالت انرژی، آزادی

گرذاری از دو زاویره از نگراه پیمران منشرور و حل و عصل اختالعات تأکید دارد. سررمایه

گرذاری خرارجی در حروزه انررژی و دیگرر انرژی مهم است: یکی تسهیل ورود سررمایه

پیمان، کشرورهای عضرو  10ماده  2است و در ضمن ماده بند حمایت از آن باد از ورود 

کشرور  گذاران خارجی که تمایل دارنرد در آنباید تالش کنند رعتار آنان نسبت به سرمایه

گذاران داخلی و همچنرین نسربت بره ها نسبت به سرمایهگذاری کنند،ر از رعتار آنسرمایه

ر همین ماده، رعتار منصرفانه و عادالنره تر نباشد. دگذاران سایر کشورهای عضو کمسرمایه

گذاران کشورهای طرف متااهرد تضرمین شرده اسرت و هرگونره تباریض برین با سرمایه

 گرذارانگذاران کشورهای طرف متااهد تضرمین و هرگونره تباریض برین سررمایهسرمایه

گذاران خارجی یا داخلی منع شده اسرت. کشرورهای عضرو طرف متااهد با سایر سرمایه

گذاران خارجی یا داخلی اند که چنانچه شرای  مساعدتری نسبت به سایر سرمایهشده متاهد

 دهند.  گذاران عضو دیگر سرایتاعما  کنند، به طور خودکار آن شرای  را به سرمایه

، مصادره، ملی کردن و اقدامات مشرابهی، مثرل سرلب 13پیمان منشور انرژی، در ماده 

کره بررای اهردف عمرومی، بره روش  یرر است؛ مگر این مالکیت را اصوالً ممنوع دانسته

که خسرارت عروری، کراعی و مروثر و به موجب عرآیند قانونی مشروط به این آمیزتبایض
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را به عنروان یکری از  1منشور، شرط التزام یا شرط چتری 10ماده  1پرداخت گردد. در بند 

مطرابق ایرن شررط هرر گذاران خارجی در نظر گرعتره اسرت. ابزارهای حمایت از سرمایه

گرذاری گذار یا در قبرا  سررمایهبایست تاهداتی که در قبا  یک سرمایهکشور متااهد می

گذار از کشور متااهد دیگر تقبل کرده است؛ رعایت کند. به طور کلری، پیمران یک سرمایه

المللی اسرت. ایرن نهراد در گذاری بینهای قانونترین بخشمنشور انرژ ی، یکی از اساسی

های ترأمین مرالی اجررای پرروژه گذاری و کاهش هزینههای سرمایههت کاهش ریسکج

)هزینه تأمین ارز یا وام از خارج( با توجه به اصل رعایت بهترین رعتار حمرایتی  و اصرل 

 Konoplayink, Andrey, “Russia ]  کنرد.گذاری داخلی ترالش مریعدم تبایض قانون

and Energy Charter Treaty: Past, Present and Future”, Oil, Gas& 

 Energy Law intelligence, Vol. 10-issue 3, Published ]   در ایرن پیمران تاهردات

 شوند: ماموالً به دو دسته تقسیم می

ی هرای جدیردی را برراپذیر نباید محردودیتدسته او ، این است که دولت سرمایه

یرن ای جدید اعما  نماید کره بره هایگذارگذاران خارجی در خصوص سرمایهسرمایه

م، تاهرداتی اسرت کره بره منظرور گویند. دسته دومی stand – still) (قاعده به اصطالح

شود که در پذیر نهاده میهای موجود به دوش دولت سرمایهکاهش تدریجی محدودیت

 گویند. می roll-backاصطالح به آن قاعده 

 دسرامبر 17بین کشورهای مختلرخ در پیمان منشور انرژی در واقع سندی است که 

 رسرماً اجررا شرد. ایرن پیمران 1988آوریرل  16در لیسبون امضرا  و در تراری   1994

هرای مختلرخ مررتب  برا انررژی دارد. چارچو  حقروقی جرامع و پایرداری در زمینره

ی هاشوری، محی  زیست و روگذاری، تجارت، ترانزیت، بهرههایی مانند سرمایهزمینه

سامبر د 17ف مربوط و متناسب با ماهیت هر بخش دارد. ایران هم در تاری  حل  اختال

 .]18ر  15: ص 1392اخالقی و ... ، [ به عضویت ناظر این پیمان درآمد. 2002

تروانیم کنرد و مریاز منابع انرژی صحبت مری  تنها موردی که منشور مااهده انرژی

دارد: ان منشور انرژی است که مقرر میپیم 18نفت را نیز در این حیطه قرار دهیم، ماده 

                                                      
1 - umbrella clause  



. طرف متااهد، حاکمیت دولت و حقوق ناشی از حق حاکمیت بر منابع انرژی را بره 1»

کنند که این حقوق باید مطابق  رعایت قواعد ها مجدداً تأکید میشناسند. آنرسمیت می

ترسی به منابع که بر اهداف ارتقای دس. مااهده بدون این2الملل اعما  شود. حقوق بین

انرژی و اکتشاف و توساه آن بر مبنای بازرگانی اثر گذارد، به هیچ وجه به قواعد حاکم 

. هرر دولتری 3ای وارد نخواهد کرد. های متااهد خدشهبر نظام مالکیت انرژی در طرف

تواننرد همچنان به ویژه حق دارد در باره مناطق جغراعیایی واقع در قلمرو خود کره مری

کردن احیای ایرن شاف و توساه منابع انرژی در دسترس قرار گیرند، و نیز بهینهبرای اکت

-تواند از هر گونه مالیات، حرقها، تصمیم بگیرد. همچنین میمنابع و میزان استخراج آن

منرد شرود و های مالی به واسطه این اکتشاف و استخراج بهررهاالمتیاز یا دیگر پرداخت

محیطی و ایمنری ایرن چنرین اکتشراف، توسراه و های زیسرتها را تایین و نیز جنبهآن

احیایی را در قلمرو خود تنظریم کنرد و ضرمناً در ایرن اکتشراف و اسرتخراج از طریرق 

شروند . طررعین متاهرد مری4های دولتی سهیم شود. مشارکت مستقیم حکومت یا بنگاه

ات و قراردادهرای ها، مجوزهرا، امتیرازنامهدسترسی به منابع انرژی را با تخصیص اجازه

ای  یرر تبایضری برر نگاری و اکتشاف یا استخراج منابع انرژی، بره گونرهکاوش و لرزه

 1«مبنای مایارهای منتشر شده تسهیل کنند.

به حرق حاکمیرت کشرورهای عضرو برر منرابع طبیاری  ،این ماده 1در واقع در بند 

مشروط به رعایت  کند که حق حاکمیت مزبور بایدگذارد و تأکید میخودشان صحه می

دنبا  تغییر سیسرتم مالکیرت انررژی مقررر در ه ب 2در بند  .الملل اعما  شودحقوق بین

ولی این نباید ارتقای دسترسی به منابع انرژی و اکتشراف و  ؛نظام ملی یک کشور نیست

به کشورها اجازه  3در بند  .را براساس شرای  تجاری تحت تأثیر قرار دهد هاآنتوساه 

قراردادهای نفتی مناسب را به تشخیص خود مناقد کنند. پیمان منشرور انررژی دهد می

                                                      
ترجمه ارائه شده برگرعته از متن زیر است: متن مااهده منشور انرژی و ضمائم آن، موسسه مطالارات  .1

 . 1384المللی انرژی، مترجمان: زنده یاد مساود طارم سری و مساود هاشمیان بین
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بلکه طبق بند  ،کندروش قراردادی خاصی برای اکتشاف و توساه منابع انرژی مقرر نمی

ی هراشبررداری )لیسرانس( یرا روی امتیرازی، اعطرای مجروز بهرههراشاخیر انواع رو

بایست همیشه اصرل عردم تباریض را می هتجکند. البته در این قراردادی را تجویز می

 .]557ر  556: ص 1393شیروی، [ مورد توجه قرار داد.

-زیادی را وارد کشور سرمایهشود و سرمایهگذاری که وارد کشور دیگر میسرمایه  

گیرد و از طرف دیگرر، های زیادی قرار میخود در مارض ریسکه خود ب ،کندپذیر می

بررای مثرا ،  .باشردگذاری بلندمدت و پیچیده میرژی سرمایهگذاری در حوزه انسرمایه

ساخت یک نیروگاه گازی، مستلزم تهیه خوراک یا گاز برای نیروگاه، تأمین زمین، تأمین 

تکنولوژی و تأمین بازار مصرف و نیز اتصا  به شبکه انتقا  گاز و در نهایت انتقا  برق 

باشد یا یک پروژه اکتشاف و قا  برق میکنندگان از طریق شبکه انتتولید شده به مصرف

بودن مردت بره لذا این طوالنی .سا  طو  خواهدکشید 25توساه یاتولید نفت، بیش از 

شرود و مااهرده پذیر منجرر میگذار و دولت سرمایهایجاد اختالعات زیادی بین سرمایه

است که بینی نموده یشپمنشور انرژی برای حل و عصل این اختالعات ترتیبات خاصی 

مااهده منشرور انررژی در خصروص  27و  26در جای خود منحصر به عرد است. ماده 

 باشد. حل اختالف می

کلیه منابع نفتری جرزا انفرا  و »دارد: مقرر می 1390قانون اصالح نفت سا   2ماده 

های عمومی است. اعما  حق حاکمیت و مالکیت عمرومی برر منرابع مرذکور بره ثروت

 3در ادامره در مراده « حکومت اسالمی بر عهده وزارت نفت اسرت.نمایندگی از طرف 

همین قانون آمده است که نظارت بر اعما  حق حاکمیت و مالکیت عمرومی برر منرابع 

مطابق این ماده منرابع نفتری  ،است. بنابراین« هیأت نظارت بر منابع نفتی»نفتی بر عهده 

باشد. مااهده ده وزارت نفت میهای عمومی است و اعما  آن بر عهجزا انفا  و ثروت

و تنظریم اصرو  و شررای  بررای  هرانمنشور انرژی، کشرورها را در مرورد حاکمیرت آ

برداری از میادین طبیای خود آزاد گذارده است و در امرور حراکمیتی و قرراردادی بهره

کشور ایران در این خصوص با مانع  ،بنابراین .کندکشورهای صاحب مخزن دخالتی نمی

دارد: مصوبه جدید هیأت دولت  مقرر می 11ماده « ث»رو نخواهد بود. بند هروبخاصی 



نفت، گاز یا میاانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کال متالرق »

به جمهوری اسالمی و ایران و نفت و گاز یا میاانات گازی و نیرز هرر گونره عررآورده 

 «                                          باشد.به کارعرما میجانبی حاصله از تولید کالً متالق 

 واع اختالفات در حوزه نفت و گازان .2

  الف( اختالفات بین دو دولت

کنرد. ایرن ماموالً این اختالعات در خصوص میادین مشررک برین دو کشرور برروز می

در واقرع برین دو میادین ممکن است در خشکی یا در دریا مستقر باشند. این اخرتالف 

های ملی نفت یا گاز بره نماینردگی از دولرت بره کشور است. البته ممکن است شرکت

دو دولرت  1970طرح این دعاوی اقدام نمایند. برای مثا ، در قضیه بارسرلنا تراکتشرن 

بلژیک و اسپانیا که به صدور رأی داوری منجر شرد؛ شررکت بررق و نیرروی بارسرلونا 

میالدی در شهر تورنتولی کانادا به ثبت رسرید،  1911ود در سا  ترکاشن با مسئولیت محد

ای بره اتبراع بلژیرک بر اساس اظهارات دولت بلژیک، سهام این شرکت به طرور گسرترده

تالق داشت. این شرکت تادادی اوراق قرضه به پزوتای اسپانیا منتشر کرد کره بره وسریله 

اسپانیا، تضمین شده بودند؛ در سرا  های مختلخ این شرکت در های شابهوثایق و دارایی

میالدی سه دارنده اوراق قرضه شرکت بارسلونا تراکشن از دادگراه اسرپانیا صردور  1948

ورشکسرتگی حکم ورشکستگی این شرکت را درخواست کردنرد. دادگراه اسرپانیا حکرم 

شرکت بارسلونا شرکت  بارسلونا تراکشن را صادر کرد و به توقیخ اموا  آن حکم داد. 

المللی دادگسرتری علیره اسرپانیا مطررح راکشن و شرکت بلژیک دعوایی را در دیوان بینت

مطالبه نمودنرد. دولرت  شده و پرداخت خسارت را 1کردند که مدعی سلب مالکیت خزنده

اسپانیا، به این استناد که شرکت بارسلونا تراکشن شرکتی بلژیکی نیست و این کره دولرت 

تیک، اعم از حق دعاع از جانب سهامداران به تنهایی نرزد بلژیک حق اعما  حمایت دیپلما

 .]105ص :1390 لوونفلد،  [دیوان را ندارد؛ به صالحیت دیوان اعتراض کرد.

                                                      
1 - creeping expropriation  
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 اختالف بین شرکت علیه دولت ب(

گذار و دولرت گرذاری یرا اخرتالف برین سررمایهاین مورد را ماموالً اختالعات سرمایه

پرذیر مایهشود کره دولرت سررماموالً زمانی ایجاد می نامند. این اختالفپذیر میسرمایه

زدن قرارداد یا سلب مالکیت از شررکت اقردام شروط قراردادی را تغییر دهد یا به برهم

گذاری خرود کره گذار ماموالً اختالف خود مبتنی بررای قررارداد سررمایهنماید. سرمایه

 گذاریایهذیر یا مااهده سرمپاصوالً شامل مشارکت در تولید، یا قرارداد خدماتی ریسک

های تتوان به دعاوی مطروحه شررکنماید. از جمله این اختالعات میاست، پیگیری می

در برین  برتیش پترولیوم، تاپکو، کالزیاتیک و لیامکو با ادعرای نقرض قررارداد امتیرازی

 خود علیه دولت لیبی اشاره کرد که در این دعاوی به خراطر  1974الی  1971های سا 

گسرتری المللی دادامتناع دولت لیبی از نصب داور یا شرکت در داوری رئیس دیوان بین

سراس داور واحدی را تصویب کرد که همه این اختالعات توس  داور واحد و تنها بر ا

 .]69ص :1390لوونفلد، [ها مورد رسیدگی قرار گرعتند. لوایح ارائه شده خواهان

  ه یکدیگرهای نفتی علیاختالف بین شرکت (ج

شود. در این مورد، نیز اختالعرات بره المللی گفته میبه این دسته، اختالعات تجاری بین

شود: اختالعات موجود برین اعضرای یرک کنسرسریوم یرا دو دسته عرعی نیز تقسیم می

قرارداد سرمایه گذاری مشترک یا جوینت ونچر، مانند اختالف اعضای قرارداد مشارکت 

، 3، قراردادهرای بررون سرپاری2قررارداد مشرارکت در یکسران سرازی، 1در عملیات تولید

، قراردادهرای خریرد و 5، قراردادهای مطالاه و مناقصه4قراردادهای منطقه مشترک المناعع

 شود. را شامل می 6گیعروش و در نهایت قراردادهای حف  محرمانه

                                                      
 Joint Operation Agreements..1  

 Unitization Agreements..2  
 Farmout Agreements..3  

 Area of Mutual Interest Agreements..4  
 Study and Bid Agreements..5  

 Confidentiality Agreements..6  



مانکراران خردماتی  برداران و پیاما دسته دیگری از اختالعات وجود دارد که بین بهره

، قراردادهرای 1نگراریمانند قراردادهای حفاری چاه، قراردادهرای لرزه ،آیندوجود میه ب

کره  3، قراردادهای حمل و نقل و پردازش2ساخت، قراردادهای تجهیز وساخت تأسیسات

 ین آمار را در حوزه نفت و گاز دارند. تربیشاین اختالعات 

 های نفتی ه شرکتد( اختالفات یا دعاوی اشخاص علی

کنند. بررای مثرا ، دسرته او  شرامل  اعراد تحت شرایطی علیه شرکت دعوایی مطرح می

شروند. مواردی است که اعراد از عاالیت شرکت دچار صدمه بدنی یا خسارت مالی مری

گیرری دهد که اشخاصی که در ایجاد و شرکلدسته دوم از این اختالعات، زمانی رخ می

اند،  ادعا حق و حقوقی بررای خرود از قراردادهرای گاز نقش داشتهقراردادهای نفت و 

گذار( یا قرارداد مشارکت پذیر و پیمانکار اصلی یا سرمایهدست او  )بین کشور سرمایه

برداری دارند. گروه سوم از این دعاوی، عبارت است از دعروای نماینردگان یرا در بهره

ابق با قرارداد نمایندگی به علت اناقاد مشاورانی که تقاضای پرداخت حقوق خود را مط

 Timothy .A, Martin, Dispute resolution in the ]برا قررارداد برا دولرت دارنرد. 

international energy sector: an review, journal of world energy law and 
business 2011, vol. 4 No, 4. P.332-340]. 

تروان از م بندی دیگر، اختالعرات نفتری را مریبر خالف موارد مذکور، در یک تقسی

. اختالعات تجاری، مانند اختالعات مبتنی بر 1جهت موضوع  به چهار دسته تقسیم کرد: 

. اختالعات ناشی از ترانزیت، مانند اختالعرات ایجراد شرده در 2ها؛ های یا هزینهمالیات

گذاری، ماننرد سرمایه. اختالعات ناشی از 3خصوص آزادی انتقا  بین کشورهای دیگر؛ 

. اختالعات مرتب  با محی  زیست، ماننرد 4گذاری؛ زدن یک طرعه قرارداد سرمایهبه هم

 Zewei, Yang, “The Energy Charter] دعاوی ناشی از ضرر و زیان به محی  زیست.

Treaty and Dispute Settlement of Transnational Energy Piplines”, p. 4.]  ایرن

ست که سیستم حل اختالف پیمان منشور انرژی صرعاً به دو دسته اختالعرات در حالی ا

                                                      
1 - Seismic Contracts. 

2 - Equipment and Facilities Contracts. 

3 - Transportation and Processing contracts.  
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، و دسرته دوم اختالعرات برین هراتکنرد: دسرته او  اختالعرات برین دولرسیدگی مری

پذیر. بنابراین، مابقی اختالعرات مطرابق شررای  حراکم برر گذار و دولت سرمایهسرمایه

 را خواهند داشت.  قرارداد و یا قانون حاکم روند رسیدگی خاص خود

حل اختالف در معاهده منشور  هایحلراه. 3

 یانرژ

چندین مکانیسم حل و عصل اختالعات برای موضروعات مشخصری از مااهرده  ،منشور

 تایین کرده که دو مکانیسم آن الزامی است: 

  اختالفات دولت با دولتف( ال

ستثنای اختالعات مربوط بره شوند، به االزاماً از طریق داوری حل می -منشور( 27)ماده 

ای، از جملره ترر و میانره( که راه حل ساده27( 2و ) 6(7کارایی و محی  زیست )مواد )

 بندند.مشاوره و سازش را به کار می

  گذار و دولت میزباناختالفات بین سرمایه( ب

مقررات پیمان منشور انرژی راجع به حل اختالعرات در بخرش تجرارت از  -(26)ماده 

گرذاری از مااهردات مقررات داوری سازمان تجارت جهانی و در بخرش سررمایهمد  

کند. بررعکس در بخرش ترانزیرت، کرارآیی و محری  گذاری دوجانبه تبایت میسرمایه

 کنند. ای ارائه میگیرند و نقش پیشگامانهزیست شکل جدیدی به خود می

های دیپلماتیک طریق روشها باید ابتدائاً از ها، دولتدر خصوص اختالف میان دولت

(. در  یرر ایرن صرورت 27ماده  1ای مسئله را حل کنند )بند و سیاسی و به نحو دوستانه

اختالعات بالعاصله به نهاد داوری تواعقی ارجاع خواهد شد. طبق بنرد  27ماده  2طبق بند 

و ، اختالعات در صورت امکان بایستی از طریرق دوسرتانه و از طریرق مشراوره 26ماده  1

از  2مذاکره ظرف سه ماه حل و عصل شود. اگر راه حل او  به نتیجره نرسرید، طبرق بنرد 

 تواند استفاده کند: های ذیل میگذار خارجی از روش، سرمایه26ماده 
ها وجود داشرته باشرد و در گذاری میان آنچنانچه مااهدات دوجانبه سرمایهر 

ه باشد، بر مبنرای آن عمرل بینی شدآن رویه خاصی به منظور حل اختالف پیش

 خواهد شد. 



المللی المللی، حق انتخا  بین اشکا  مختلخ داوری بینمراجاه به داوری بین

 به شرح ذیل است:  26از ماده  4طبق بند 

 1965گذاری واشنگتن مصرو  المللی حل و عصل اختالعات سرمایهمرکز بین (الخ

گذار و رتی است که دولت شخص سرمایهالبته این در صو .به وسیله کنوانسیون ایکسید

 پذیر عضو اکسید باشند. نیز دولت سرمایه

 .مراجاه به یک داور یا یک نهاد داوری تواعقی بر اساس قواعد داوری آنسیترا  ( 

منشور، مکانیسم حل و عصل اختالعات مربوط بره تجرارت را برر  29از ماده  7بند 

ی برگفته از مد  سرازمان تجرارت جهرانی و اکه تا اندازه« ت رسیدگیأهی»اساس مد  

دهد. این شریوه عقر  در مروردی کره حرداقل یکری از طررعین توضیح می ،گات است

ایران چرون  ،شود. به عنوان مثا اعما  می ،اختالف عضو سازمان تجارت جهانی نیست

در صورت عضویت در پیمان منشور  ،هنوز به سازمان تجارت جهانی ملحق نشده است

ایرن اخرتالف طبرق  ،چنانچه اختالعی راجع به موضوعات تجارت به وجود آید انرژی،

ت رسیدگی حل اختالف پیمان منشور انرژی حل و عصل خواهد شد. این امرر أمد  هی

ی موازی حل اختالف که برای خود مسراعدتر هاشمانع آن است که طرعین به سایر رو

منشور در مورد تجارت اعمرا  نخواهرد  27و  26مواد  ،مراجاه کنند. بنابراین ،دانندمی

 Tradeگذاری مربوط به تجرارت )که در موضوعات سرمایه 28مگر در مورد ماده  ،شد

Related Investment Measureتوانند با تواعرق کتبری بره راه حرل داوری (، طرعین می

در مرورد موضروعات مررتب  برا  29مراده  ،عمل نماینرد. عرالوه برر ایرن 27طبق ماده 

ایجراد  26طبق مراده  اگذاران خارجی جهت اقامه دعوگذاری، منای برای سرمایهیهسرما

ت رسیدگی و هم از طریرق أتوانند هم از طریق مکانیسم هیکند. طرعین اختالف مینمی

 گذار، اقدام کنند. مکانیسم مربوط به حل اختالف بین دولت و سرمایه

اختالعات میان یرک طررف متااهرد و » -دارد: مااهده منشور مقرر می 26ماده  1بند

گذاری گذار متبوع یکی دیگر از کشورهای عضرو مااهرده درخصروص سررمایهسرمایه

پذیر که به تخلخ دولت میزبان از یک تاهد مندرج گذار در قلمرو دولت سرمایهسرمایه

 عصل و حل دوستانه تا حد ممکن ازطریق مذاکرات باشدمربوط در بخش سوم مااهده 

 « .دش خواهد
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ت و در گذار علیره کشرور سررمایه پرذیر اسرتنها ناظر به اقدام سرمایه 26ماده  1بند

 از طرف کشور سرمایه پذیر علیه سرمایه گذار ساکت است. اخصوص امکان طرح دعو

و عصرل  که این بند اشاره دارد که اخرتالف بایرد ابتردائا از طریرق طررق حرل جاآناز 

ح در مراجرع قضرایی مطرر مرذکوری را بدون مقدمه توان دعواینمی؛ دوستانه حل شود

رف طررح دعروای متقابرل را از طر هرانداذکر است که اکثر حقوق قابلکرد. در ضمن 

ت لیکن طرح دعوای مقردماتی از طررف دولر ؛انددولت در مراجع قضایی مجاز دانسته

ردود مدلیل عدم رعایت مقدمه حل اختالف از طریق مذاکرات ه گذار بنسبت به سرمایه

صرراحتاً چنرین  که متن ماده جاآنولیکن از . ]384: ص 1388و ...،  صادقی[ .اندهدانست

در ایرن  پذیرلذا دولت سرمایه ،پذیر به رسمیت شناخته استحقی را صرعاً برای سرمایه

 خصوص نسبت به طرح دعوی حقی ندارد.

الف دیریت اخرتهایی برای حل و محلی گوناگونی راههاشطرعین قراردادی به رو

 نمایند. یکی از این مروارد، گذاشرتن شررط حرل اخرتالف درخود در قرارداد شرط می

 دیگری زمانی است که به طور واقاری برین طررعین اختالعری و قرارداد خودشان است

 ایجاد شده است و طرعین قرارداد برای حل و مدیریت ایرن اخرتالف قررارداد خاصری

ن شرود. ی ماینر این قرارداد حتی داور یا هیأت داورانمایند که ممکن است دتنظیم می

 های حل اختالف به شکل ذیل است. اما در مورد تجارت نفت و گاز شیوه

اصول حاکم بر مقررات پیمان منشوری . 4

 های داوریانرژی و رویه

 1اصل رفتار منصفانه و عادالنه( الف

وظفنرد در طرو  زمرانی کره آمرده اسرت، طررعین م 10ماده 1در بین تکالیفی که در بند

پرذیر گذاری است، طررف دیگرر، یانری کشرور سررمایهگذار مشغو  به سرمایهسرمایه

گذار داشته باشد. اگرچه مااهده منشرور ای با سرمایهبایست رعتار منصفانه و عادالنهمی

انرژی به صورت مفصل و مبسوط تاریخ دقیقی از این اصل ارائه نداده است؛ از نگراه 

                                                      
1 - Fair and Equitable treatment  



های دوجانبره اسرت. نامهتر شبیه مقررات موجود در اکثر مواعقتاین اصل بیش مااهده

هرای داوری در های داوری موجود در این مااهده این اصل را مطرابق برا دیرواندیوان

هرای داوری برا آن اند. موضوعی که دیروانخارج از مااهده منشور انرژی تفسیر نموده

انی اصل رعترار منصرفانه و عادالنره برا اصرو  درگیر هستند، این است که این اصل، ی

پوشانی دارد. برای مااهده منشور انرژی بیان شده است، هم 10ماده  1دیگری که در بند

شرود، بلکره برا رعتراری خراص محقرق نمری آمیرزتبایضمثا ، اصل عدم اعما  رعتار 

در شرود. در رأی صرادره ای از برخی رعتارها به نقرض ایرن اصرل منجرر مریمجموعه

اصل رعتار منصفانه و عادالنه در مااهده منشرور   Ascom v, Kazakhstanخصوص 

انرژی مطابق با مقررات تفسیری کنوانسیون ژنو در باره حقوق تجارت مورد تفسیر قرار 

گرعته است. دیوان نظر داده است که اصل رعتار منصفانه را نباید صرعا در قانونی مجرزا 

 اد، بلکه باید با اضاع و احوا  واقای مورد تفسیر قرار گیرد. مورد تفسیر و بررسی قرار د

در این پرونده، داوران لیستی از قروانین تصرویب شرده در کشرور قزاقسرتان را مرورد 

مرورد  هرابررسی قرار دادند. در ادامه نهادهای مختلخ داوری و ادعاهای مطروحره در آن

گذاران حقیقی و حقوقی در حروزه همطالاه قرار گرعت. سپس به بررسی تادادی از سرمای

نفت و گاز پرداختند. دیوان اعتقاد داشت برای بررسی نقض رعترار منصرفانه بایرد تمرامی 

این قوانین مورد ارزیابی قرار گیرد. این قوانین باید در طو  یک دوره بلندمدت و در کنار 

ان داوری تصمیم سایر عاکتورها و به صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت دیو

ای از این قوانین و اقدامات کشور قزاقستان مخالخ اصرل رعترار منصرفانه گرعت مجموعه

 Aanatolie .Stati, Gabriel Stati, Ascom Group S.A. and]  بوده است.

  Terra .Raf Trans Traiding Ltd. V. Kazakhstan, SCC Arb. V (116/2010), p. 

945 . 
    (available (March-2017)]http://www.italaw.com/sites/default/files/case-

documents/italaw3083.pdf 

رسد این است که چه مقرراتی به نقض اصرل رعترار منصرفانه سؤالی که به ذهن می

توان گفت مقرراتی موجب نقض اصو  حاکم بر منشرور در پاس  میگردد که منجر می

انرژی خواهد بود کره اسرتاندارهای مشرخص شرده در ایرن پیمران را نقرض نمایرد و 

انرد. گرذار رأی دادههای داوری در مقابل آن به پرداخت خسارت به نفرع سررمایهدیوان

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3083.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3083.pdf
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، خواهرران کرره Electrabel S.A. v. Republic of Hungaryبرررای مثررا  در پرونررده 

گذار نیروگاه تولید برق بود، علیه کشور مجارستان دعروایی را در دیروان مطررح سرمایه

کرد که طی آن مدعی شد، مواعقت دولرت مجارسرتان برا تصرمیم کمیسریون اروپرا در 

خصوص عس  قرارداد خرید برق و دیگر مقررات مرتب  با قیمت برق نقض اصل رعتار 

باشد. اما دیوان دعوای خواهان را به مااهده منشور انرژی میمنصفانه و خالف مقررات 

که هیچ کدام از این تصمیمات خالف اصل حسن نیت و منطق نبوده است، برا دلیل این

  Electrable S.A. v.  epublic of Hungary, ICSID] رو شرد.رد از طرف دیوان روبه

Case NO. ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable law and liability, 
8.32-36, Part VIII- page 9. (available March-2017) 

]http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4495.pdf.   
 ، خوانده دعوای داوریAES v. Hungaryنام ه ده مشابه دیگری بحتی در یک پرون

ری گرذاگذار حوزه انرژی بوده است به علت تغییر مقررات حاکم برر قیمرتکه سرمایه

اکم برر حکند تغییر مقررات کند و ادعا میبرق، دعوایی علیه کشور مجارستان مطرح می

د رامرا دیروان دعروای او را  ؛باشردگذاری برق، نقض مااهده منشور انررژی مریقیمت

ه گرذاری در حروزکند کاهش قیمت برق ناشی از ماهیرت سررمایهکند و استدال  میمی

های رایر  در آن گذار با ورود به ایرن حروزه، ریسرککه سرمایهطوریه انر ژی است، ب

ر دای حوزه را نیز پذیرعته است و در این خصوص دولرت مجارسرتان رعترار ناعادالنره

 داده است بنابراین دعوایی خواهان نیز رد شد.انجام ن

یتا  1اصل ایجاد حداکثر امنیت و مراقبتت پایتدار( ب

 حمایت و امنیت کامل

در خصوص این اصل، دو تفسیر مختلخ وجود دارد: یک تفسیر مضیق و دیگری موسرع. 

بدین مانا که ایرن شررط   است؛ 2در تفسیر مضیق، این اصل داللت بر شرط مراقبت پلیسی

بنرابراین، برا  کنرد.برای بیگانگان عراهم مری 3صرعاً مراقبت پلیسی را در حداکثر ظرعیت آن

                                                      
1 - Most Constant Protection and Security. 

 Police Protection Clause..2  

 Due diligence effort of police protection for foreigners. ..3  

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4495.pdf


پذیر قوانینی را تصویب کند که به ایرذاا و اذیرت توجه به تفسیر مضیق، اگر دولت سرمایه

اش را به خطر اندازد، در این گذار و سرمایه وی منجر گردد و امنیت وی و سرمایهسرمایه

 Walde, T. W, Investment] مایت و امنیت کامل نقرض شرده اسرت.خصوص اصل ح

Arbitration Under the Energy Charter Treaty- From Dispute Settlement to 
Treaty Implementation, 12 ARB. Note 49, at 288. (1996)]   

تفسیر موسع این اصل، حاکی از آن است که هیچ یک از طررعین قرراردادی مشرمو   

مااهده منشور انرژی، نباید اقدامات مدیریتی، حفاظتی، انحال ، استفاده  یرر متارارف یرا 

گذاری انجام دهند که سبب ورود خسارت به طرف دیگرر را از طریق قانون یآمیزتبایض

های امنیتری و عیزیکری توان گفت این اصل نه تنها مراقبتشود. با توجه به این تفسیر، می

دهد، بلکه اقدامات شامل اختیرارات گذار مورد توجه قرار میو سرمایه را نسبت به سرمایه

ها نباید مقرراتی وضرع گردد؛ بدین شکل که دولتها نیز میقانونگذاری و اقتصادی دولت

گرذار را تهدیرد نمایرد. ایرن اصرل در واقرع، نمایند کره امنیرت پایردار سررمایه و سررمایه

های ناشی از اختیارات دولتی و یا سوا استفاده محدودیتگذاران را از ایجاد هرگونه سرمایه

از اعما  برتری و قدرت دولتی که ماموالً به خاطر انحصار دولتی یا امکانات یا تسرهیالت 

  نماید.شود، محاعظت میاصلی و دیگر منابای که در اختیار دولت است، اینجاد می

گرذار بررای کلیره ایردار از سررمایهتایین استانداردهای حداکثر امنیت و مراقبت پ     

گذاری در بخش انررژی ها، اهمیت خاصی دارد؛ مخصوصاً در حوزه سرمایهگذاریسرمایه

به لحاظ ریسکهای موجود در آن از اهمیت خاصی برخروردار اسرت. البتره ایرن اهمیرت 

های زیراد موجرود گذاری در این حوزه و ریسرکای از سرمایهناشی از نیاز حجم گسترده

گذار ریسک تغییرر مقرررات در این بخش است و تأمین امنیت و مراقبت پایدار از سرمایه

دهد. در بخش انرژی ماموالً قراردادهایی که بین تولیدکننده در حوزه انرژی را پوشش می

بودن مدت ایرن باشند که این طوالنیشود، ماموالً بلندمدت میو خریدار انرژی مناقد می

گرذار تحمیرل ای زیادی درخصوص تغییر قوانین و مقررات به سررمایههقراردادها ریسک

دیروان اعرالم  Plama Consortium, Ltd. v. Republic of Bulgariaکند.  در پرونرده می

منشور مااهده انررژی ایرن اسرت  10ماده 1کرد که شیوه مناسب جهت تجزیه وتحلیل بند
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  هم باید مورد توجه قرار داد. که اقدامات مراقبتی و محاعظتی مختلخ را در کنار
[Plama Consortium Ltd. v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. 

ARB/03/24, Award, section 162-63 ] 

ی داوری در خصوص حداکثر مراقبت و امنیت پایدار اعتقاد دارند هانبرخی از دیوا

ل و عرف بنا شده اسرت. که رعایت این اصل یکی از قوانین امری است که بر مبنای عق

دیوان  ،کند. برای مثا پذیر ایجاد نمیالبته این اصل مسئولیت مطلقی برای دولت سرمایه

کند که شررای  لزم میمها را پذیرعت این اصل، دولت AES1داوری درخصوص پرونده 

 گرذارشرایطی برای سررمایه کهاینیا  ؛گذار عراهم نمایدمناسبی برای حمایت از سرمایه

بتوانند از خودشان در مقابل آزار و اذیت و موانع ایجاد شده توسر   هانایجاد کند که آ

گرذاری گذار که در حوزه انرژی سررمایهاشخاص مراقبت نمایند. در این پرونده سرمایه

ادعرا کررد کره دولرت مجارسرتان اقردامات مراقبتری خرود را در خصروص  ،کرده بود

اگرچره اصرالحاتی  ؛های برق انجام نداده اسرتوگاهدر حوزه ساخت نیر نگذاراسرمایه

نیز در قانون برق خود انجام داده و متااقب آن اقدام به کاهش قیمت برق نموده اسرت. 

گرذاری گذار ادعا نمود که این اقدام دولت مجارستان بره کراهش ارزش سررمایهسرمایه

اکثر اقردامات شده است. دیوان داوری اعالم نمود کره اصرل حرد ، منجرصورت گرعته

امنیتی و مراقبتی انجام شده است و چون در گذشته، هیچ قراردادی در خصوص عروش 

گذار در مارض ضررر قررار کاهش قیمت برق، سرمایه ۀواسطه ب 2برق مناقد نشده است

 .لذا نقضی در خصوص اصرل حمایرت و امنیرت کامرل صرورت نگرعتره اسرت ؛گیرد

نمود. در برخی از مواد قرانون تشرویق و حمایرت از گذار را رد دعوای سرمایه ،بنابراین

گذاری خارجی ایران مصادیقی از رعایت حمایت و امنیت کامل بیان شده است. سرمایه

خروج اصل سرمایه امکان پذیر خواهد بود. بدین شکل که مراده  13برای مثا  در ماده 

اصل سرمایه در کشور اصل سرمایه خارجی و مناعع آن یا آنچه که از » دارد:مقرر می 13

با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و باد از انجرام کلیره تاهردات و  ،باقی مانده باشد

پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایری قابرل 

                                                      
1 - http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0014_0.pdf 

2 - Non-existent stability agreement.  



گرذاری سرود سررمایه»دارد: مقررر مری 14مراده  ،در ادامه« .انتقا  به خارج خواهد بود

های قانونی با تصویب هیأت و تأییرد س از کسر مالیات و عوارض و اندوختهخارجی پ

بیران  15و در نهایرت مراده « تی قابل انتقا  بره خرارج اسریوزیر امور اقتصادی و دارا

گذاران خرارجی و های مربوط به اقساط اصل تسهیالت مالی سررمایهپرداخت»دارد: می

ع، دانرش عنری و مهندسری، اسرامی و عالئرم های مربوطه، قراردادهای حق اختراهزینه

اسراس گذاری خرارجی برر تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچو  سرمایه

البتره « باشرد.مصوبات هیأت وتأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، قابل انتقا  به خارج می

یا هیرأت این موارد اصل امنیت را به صورت مشروط و مالق به تصویب یک مقام دولتی 

 گذار باشد.تواند تضمین امنیت سرمایهقرار داده است که به طور کامل نمی

اصل عدم ایجاد شترای  ستخت بتا انجتتام اقتدمات ( ت

 1گذارو نامتعارف نسبت به سرمایه آمیزتبعیض

 10شرود. بنرد یرک مراده شرناخته مری 2این اصل به عنوان استاندارد عدم رعتار نا برابرر

یک از طرعین قرارداد نباید با هرر شرکل اقردام هیچ»دارد: ژی بیان میمااهده منشور انر

در واقرع « آمیز و  یر متاارف شرای  را برای طرف دیگر سخت و دشوار نماید.تبایض

استاندارد عدم تبایض از نظر مااهده منشور انررژی کشرورهای عضرو را از هرر گونره 

های تحت حمایت منع نمروده گذاریآمیز و نامتاارف بر خالف سرمایهاقدامات تبایض

گذاری است. در واقع طرعین قراردادی باید شروطی را که در قراردادهای مشابه سرمایه

به مانای  هانرعایت کنند و عدم رعایت آ ،برای حمایت از سرمایه منظور گردیده است

انررژی ی دواری مااهرده منشرور هانو نامتاارف خواهد بود. در دیوا آمیزتبایضاقدام 

 .آمیز و نا متاارف طرح شرده اسرتهایی که با عنوان رعتار تبایضجهت بررسی پرونده

آمیز یا نا دیوان در ابتدا به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا در واقع عمل تبایض

این رویکرد مورد توجه  AESمتاارف انجام شده است یا نه برای مثا  در دیوان داوری 

گری دولت مجارستان در خصوص قوانین و مقررات قیمت انررژی بره قرار گرعت. بازن

                                                      
1 -Impairment by Unreasonable and discriminatory Measures. 

2 - Non-Impairment standard. 
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گرذار بخرش پیرو این کاهش قیمت، خواهان کره سررمایه .کاهش قیمت برق منجر شد

کند خواهان ادعا می .کندبه دیوان داوری جهت حل اختالف مراجاه می ،باشدانرژی می

این اعزایش  ؛ذاری بوده استگگذاری او بر مبنای قیمت برق در زمان سرمایهکه سرمایه

ایرن اقردام  ،شود. بنرابراینهم خوردن تااد  اقتصادی و مالی این قرارداد میه موجب ب

گذار خواهد شد. دیوان به بررسی این موضوع پرداخت که موجب کاهش درآمد سرمایه

ه . دیوان ابتدا دنبا  این بود کره آیرا توجیریا نه آیا این اقدام عمدی و  یرمتاارف است

بررای پاسر  ایرن  .منطقی برای این اقدام از طرف دولت مجارستان وجود دارد یا خیرر

را مرورد  ،دالیلی را که دولت مجارستان اقدام به کاهش قیمرت بررق نمروده برود سؤا 

بررسی قرار داد. دیوان به این نتیجه رسید که اقدام دولت دارای پشتوانه منطقی است و 

 باشد و کامالً متاارف است.   مشی منطقی میاین اقدام دولت متناسب با خ

برین ایرران و ایراالت متحرده   Oil platformsدر خصوص اخرتالف سرکوهای نفتری

رر شد، این سؤا  برود کره المللی دادگستری با آن روبهآمریکا، مشکل اصلی که دیوان بین

صرادی اختالعات در خصوص رواب  اقت (treaty of Amity 1955)مطابق مااهدت مودت 

و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا باید به وسیله دیروان داوری ایرران و آمریکرا حرل و 

المللی دادگسرتری در ایرن خصروص صرالحیتی نخواهرد عصل گردد. بنابراین، دیوان بین

هرای این مااهده، شرکت 4ماده  1داشت. در حکم صادره دادگاه پذیرعت که مطابق با بند 

تار به شیوه عادالنه و منصفانه متاهد شده بودند؛ ولی کشرور ایرران آمریکایی به اجرای رع

اند؛ ولی نظرر دیروان ایرن های آمریکایی این اصل را زیر پا گذاشتهادعا داشت که شرکت

ها را که به طرح دعوای از طرف ایران منجر شده است، پوشرش بود که این اصل رعتار آن

عقیرده مجرزای  Higginsنکرد؛ قاضی هی چرین دهد. اگرچه دیوان این اصل را مانا نمی

خود را این گونه بیان کرده بود: شرط کلیدی رعتار منصفانه و عادالنه در خصوص اعراد و 

آمیز در واقع شروط حقوقی هستند کره در زمینره ها و اقدامات نامتاارف و تبایضشرکت

رای بره دسرت آوردن بنرابراین، بر 1انرد.المللی مارروف شردهگذاری بینحمایت از سرمایه

                                                      
1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Fair 

and Equitable Standard in International Investment Law, P. 14. (Working 

 



های نامرهآمیز، باید به عالوه برر مواعقتمانای صحیح و روشن از اصل عدم رعتار تبایض

های داوری را نیز بررسری نمرود. بره طرور خالصره گذاری دو یا چند جانبه، رویهسرمایه

توان گفت، صالحیت مااهده منشرور انررژی در خصروص رعایرت اسرتاندارد رعترار می

 شود:   زیر منجر مییکسان به نتای
های یکسانی های داوری در خصوص موضوع اصل برابری رویهاگرچه دیوانر 

  ؛انددهکرای ارائه ندارند در خصوص این اصل تفاسیر مشابه

خواهران بررای ادعرای  کرهاین، بره جرای هرانحداقل در یکری از ایرن دیوار 

خواهان را بردون دلیرل  دعوای ؛بودن رعتار خوانده دلیل اقامه نمایدآمیزتبایض

بایست برای رعایت اصل رعتار یکسان دلیل پذیرعته است و خوانده دعوای می

 1اقامه نماید.

توان در برابر اند که چه اقداماتی را میهای داوری هنوز این مشکل را حل نکردهدیوان

آمیرزی تبایضها اتخاذ کرد، بلکه صرعاً به استانداردهای رعتار  یررآمیز دولترعتار تبایض

قرانون تشرویق  8گذاری وجود دارد، اشاره کرده است. ماده های سرمایهنامهکه در مواعفت

های خرارجی مشرمو  گذاریسررمایه»دارد: گذاری خارجی مقرر میو حمایت از سرمایه

های داخلری گرذاریها و تسرهیالتی کره بررای سررمایهاین قانون از کلیه حقوق، حمایت

آیرین نامره قرانون  4ماده ماده «  »بند « باشند.طور یکسان برخوردار می موجود است، به

هرای گذاری در کلیه زمینهدارد: سرمایهگذاری خارجی بیان میتشویق و حمایت از سرمایه

-پذیر است و از نظر درصرد مشرارکت سررمایهمجاز برای عاالیت بخش خصوصی امکان

-عتار یکسان و عدم تباریض برین سررمایهگذاری خارجی محدودیتی وجود ندارد. اصل ر

طور که در مااهده منشور انرژی بره صرراحت بیران شرده گذاران داخلی و خارجی، همان

                                                                                                                             
Papers on International Investment, 2004/03, OECD Publishing. Available 

at: https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2004_3.pdf 

(March- 2017). 

1 - for further information see: arbitration institute of Stockholm Chamber of 

Commerce Arbitration No- 080/2005- Claimant (Limited Liability Company 

Amto) and Respondent (Ukraine). Available at: http://cisarbitration.com/wp-

content/uploads/2013/02/AMTO-LLC-v-Ukraine-SCC-Arbitration-No.-

082005-Award-dated-26-March-2008.pdf(March-2017). 

https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2004_3.pdf
http://cisarbitration.com/wp-content/uploads/2013/02/AMTO-LLC-v-Ukraine-SCC-Arbitration-No.-082005-Award-dated-26-March-2008.pdf
http://cisarbitration.com/wp-content/uploads/2013/02/AMTO-LLC-v-Ukraine-SCC-Arbitration-No.-082005-Award-dated-26-March-2008.pdf
http://cisarbitration.com/wp-content/uploads/2013/02/AMTO-LLC-v-Ukraine-SCC-Arbitration-No.-082005-Award-dated-26-March-2008.pdf
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است و رویه داوری نیز آن را به رسمیت شناخته است؛ در حقروق موضروعه ایرران ایرن 

ن گذاری خارجی بیرااصل به صراحت در ماده اخیرالذکر قانون تشویق وحمایت از سرمایه

شده است. در ضمن، عدم تغییر شرای  حاکم بر قرارداد به لحاظ حقروقی و اقتصرادی از 

 گردد. طریق شرط ثبات در قراردادها تضمین می

 اصل رعایت حداقل استانداردهای رفتاری( ج

 ،المللی اسرت کره وظیفره آناین اصل یکی از عناصر شناخته شده در عرف حقوق بین

الملرل اهدات است. در واقع شکلی از عررف حقروق برینمدیریت رعتارهای طرعین ما

هرا بردون توجره بره ی از اصولی که دولتاهاست که رعتار طرعین قرارداد را با مجموع

خرود را نسربت بره  هانآ حقوق و رویه داخلی خود در برابر اشخاص بیگانه و سرمایه

کنند ملی طرعین تالش میکه در اصل رعتار در حالی کند.؛ تاریخ میدانندملزم می هانآ

رعتار مساوی و برابری با اعراد داشته باشند. هدف از اصل رعایرت حرداقل اسرتاندارد، 

الملرل بررای ایجراد که توس  حقوق بیناست ها به یک سری از حقوقی تر یب دولت

این حقوق را برای شهروندان خود  کهاینعارغ از  است؛المللی ایجاد شده ی بینهانپیما

 1ولی باید مطابق با این اصل به آن ملزم باشند.  ؛کنندت رعای

م در رأی خود صراحتاً اعرال Liman v. Kazakhstan دیوان رسیدگی کننده به پرونده 

اهرده گذاری مطابق مقررات حراکم برر ماداشته است که استانداردهای حمایت از سرمایه

در واقرع  المللری دارد.دهای برینتری از حرداقل اسرتاندارمنشور انرژی دامنه بسیار وسیع

نرای آن مااهده منشور انرژی از مااهده دو یا چند جانبه تجارت آزاد متفاوت اسرت و ما

های رفاین است که حداقل استاندارهای موجود در حوزه مااهده منشور انرژی از بقیه ع

 تر است. تر و گستردهای وسیعالملل دارای دامنهموجود در حقوق تجارت بین

                                                      
1 - See generally Arif Ali & Kassi Tallent, supra note 50 (describing the 

origins of the international minimum standard of treatment of aliens and 

the effects of FET on the minimum standard). 



 1اصل امکان گنجاندن شرط چتری( د

توانرد حمایرت دیپلماتیرک گذاری مریگنجاندن چنین شرطی در یک مواعقت نامه سرمایه

نامره را در پری داشرته باشرد. بنرابراین، در صرورت وجرود ها از قرارداد یا مواعقتدولت

مردنی و اجراهای قراردادی و  توانند هم از ضمانتاختالف در چنین قراردادی طرعین می

مند شوند. در رویه مااهرده منشرور الملل عمومی بهرههم از ضمانت اجراهای حقوق بین

های داوری این شرط را در جرزا تاهردات قرراردادی در نظرر انرژی، به طور کلی، دیوان

 Mohammad Ammar AL-Bahloul v. Republic of Tajikistanانرد. در پرونرده گرعته

دعرا کررد کره او بره لحراظ قرراردادی مسرتحق دریاعرت امتیراز گذار نفت و گاز اسرمایه

انحصاری از دولت تاجیکستان برای اکتشراف نفرت را دارد. دیروان پرذیرعت کره دولرت  

شرط مندرج در مااهده منشور انرژی را در خصوص عدم صدور امتیازات به خواهران را 

هرا در قرارداد آن 2نقض کرده است و البته این موضوع به صورت  شرط تاهدات نامحدود

توان گفت که پیمان منشور انرژی بره صرورت موسرع و به طور کلی می 3مندرج شده بود.

باز، شرط چتری را بیان کرده است که همین امر موجب شده است تفاسریری متفراوتی از 

ها به طور کلی این شررط های داوری به چشم بخورد؛ اگرچه دیواناین موضوع در دیوان

 ها در نظر گرعتند. پوششی برای تاهدات قراردادی دولت را به صورت

 4اصل جلوگیری از سلب مالکیتت( ه

در خصوص دعوایی سلب مالکیت مستقیم  یر قرانونی، ترا بره امرروز در شرش مرورد 

اند که در دو مورد به نفع خواهان پرونده، یانی های داوری رأی نهایی صادر کردهدیوان

ه؛ اما در چهار مورد خواهان دعوی نراموعقی داشرته اسرت. گذار حکم صادر شدسرمایه

                                                      
1 - Umbrella Clause  

 unlimited obligation clause..2  

  Mohammad Ammar AL-Bahloul v. Ukraine, SCC Arab. 080/2005, Final .3 

Award, available at : http://www.italaw.com/sites/default/files/case-

documents/ita0023_0.pdf (March- 2017).  
4 -expropriation  

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0023_0.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0023_0.pdf
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 خالصه قضایای مذکور به شرح ذیل است.

در دعوی کارداسوپولوس به طرعیت گرجستان، دیوان داوری لغو امتیاز توزیع نفرت و 

منشور دانسته و آن را نوعی سرلب مالکیرت  13گاز گرجستان توس  دولت را مغایر ماده 

گذاری با یک شرکت نفتی دولتری ست. خواهان مشارکت در سرمایهمستقیم  یرقانونی دان

گرجستان به نام ساک ناوتوبی، مناقد کرده بود که امتیاز انحصار سراخت خطروط لولره و 

داد. با وجود این، دولرت های نفتی در سراسر گرجستان را به آن شرکت میحمل عرآورده

، بردون پرداخرت هریچ 1990ه گرجستان بر اساس مصوبه هیأت وزیرران در اواسر  دهر

در این مورد، دیوان داوری به این نتیجه رسیدکه شررای   1 رامتی امتیاز مذکور را لغو کرد.

هرای مسرتقیم کالسریک اسرت. دعوای آقای کارداسوپولوس شرکل امرروزی از مصرادره

منشور به صرورت  یرر قرانونی انجرام شرده  13ماده  1همچنین مصادره مذکور طبق بند 

ا که سلب مالکیت طبق قانون صورت نگرعته و در قبرا  آن هریچ نروع  رامرت است؛ چر

پرداخت نشده است. دیوان داوری بیان داشت که بر مبنای شرای  حاضرر و طبرق حقروق 

الملل، مایار مناسب جهت جبران خسارات،  رامت کامل خواهد بودکه باید بر اسراس بین

ه و عروراً پریش از آن تراریخی کره دولرت قیمت عادله بازار که توس  خواهان مطالبه شد

گذاری در گرجستان حکم به مصادره را مصو  نموده؛ پرداخت گردد تا از ارزش سرمایه

ایت دولت گرجستان به پرداخت اثر اقدامات دولت در تکمیل مصادره، کاسته نشود. در نه

 .]109ص  :1395استیفن، [ میلیون دالر در حق خواهان محکوم شد. 45

به عنوان حقری کره در مفهروم موسرع  ، 2«سلب مالکیت»الملل از در حقوق بینالبته 

مورد شناسایی قرار گرعته است و قطع نظرر از تابایرت و وضرایت مرالی اشرخاص در 

شود.  سلب مالکیت برای رعع نیازهای عمرومی و برا هردعی مارین موردشان اعما  می

ای است که بره موجرب قرانون مینهاستفاده از ما  در ز ،گیرد و منظور از آنصورت می

 ] :1377 ،سلجوقی[ .تصریح شده است

                                                      
1 - Ioannis Kardassopoulos v. Georgia, ICSID Case No, ARB/05/18, Award, 

3 March 2010, para.92. 

 Expropriatiation.2  



دهد که دولت میزبان بردون دادن تراوان و خسرارت ریسک مصادره هنگامی رخ می

 دهد:گذار، پروژه را مصادره کند. مصادره به دو صورت رخ میمنطقی به سرمایه

 ؛مانند ملی کردن صنایع و کارخانجات ،الخ( به صورت ناگهانی

ها پس ها یا تارعهمانند تغییرات تدریجی در قوانین، مالیات ، ( به صورت تدریجی

ای که مالکیت پروژه بره تردری  بره واسرطه ایرن از اتمام دوران ساخت پروژه، به گونه

سلب مالکیت »تغییرات مستمر در اختیار دولت قرار بگیرد. این نوع از سلب مالکیت را 

نوین اسرت کره بنرا بره ارتبراط آن برا سرلب مالکیرت در  که در واقع مفهومی 1«خزنده

بره  ،گذاری خارجی مطرح است. اقدامات صورت گرعته از طرف دولت میزبرانسرمایه

تروان بره عردم پرداخرت، عسر  شود. در این خصوص میسلب مالکیت نرم منتهی می

ایرن قبیرل  قرارداد، عدم دسترسی به دادگاه، عدم پایبندی به قواعد ماامله و مرواردی از

 .]300ر287: ص1390علیدوستی شهرکی، [ اشاره کرد

  مااهده منشور انرژی به این امر اختصاص یاعتره اسرت و از جملره اصرو 13ماده 

طراتی زیرا یکی از خ ؛بحث تاهد به عدم سلب مالکیت است ،ذارانگحمایتی از سرمایه

سرلب  بحث ،کندهدید میگذاران خارجی را تگذاران در حوزه انرژی سرمایهکه سرمایه

رخری است. با توجه بره سرابقه چنرین رعتراری در گذشرته کره پیررو ب هانمالکیت از آ

 ه اسرت. البترهعمیرق شرداین نگرانری  ،انقالبات در برخی کشورها صورت گرعته است

ون مااهده منشور انرژی سلب مالکیت یا ملی سازی را اگر با هردف منراعع عمروم، برد

فسریر برا ت؛ ثر باشدؤون، همراه پرداخت خسارت  عوری، کاعی و متبایض، مطابق با قان

ه نسربت مااهده منشور انرژی، این مااهده اجازه داده است ک 13موسع از بند یک ماده 

عما  ابه سلب مالکیت مستقیم و  یرمستقیم هر دو باید اقدامات جبرانی صورت گیرد. 

گر به صورت رسمی صرورت حتی ا ،دولت یا حکومت که به سلب مالکیت منجر شود

 شود نیز مشمو  جبران خسارت خواهد بود.منجر ولی به انتقا  مالکیت  ،نگیرد
 [Thomas W. Walde, Energy Charter Treaty-based Investment 

Arbitration, 1:3 TRANSANTIOAL DISP.MGMT. 47 available at: 

                                                      
 Creeping or Indirect expropriation.1  
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http://arbitrationlaw.com/files/free_pdfs/tc_toc_invsmntarbnrgchrtrtrty.pdf 

(March 2017).]    
در پرونده کارداسوپولوس به طرعیت دولرت گرجسرتان، دیروان داوری لغرو امتیراز 

مااهده منشور انرژی دانسته  13توزیع نفت و گاز گرجستان توس  دولت را مغایر ماده 

قررارداد مشرارکت در  ،و آن را نوعی سلب مالکیت مستقیم  یر قانونی دانست. خواهان

گذاری با یک شرکت نفتی دولتی گرجستان به نام ساک ناوتویی، مناقد کرده بود سرمایه

های نفتی در سراسر گرجستان را که امتیاز انحصار ساخت خطوط لوله و حمل عرآورده

ت وزیرران در أداد. با وجود این، دولت گرجستان براساس مصوبه هیره آن شرکت میب

قرانون  9مراده  1، بدون پرداخت هیچ  رامتی امتیاز مذکور را لغو کررد.1990اواس  دهه 

گذار سرمایه»دارد: گذاری خارجی در این خصوص مقرر میتشویق و حمایت از سرمایه

مگر برای منراعع عمرومی،  ،قرار نخواهد گرعت شدنخارجی مورد سلب مالکیت و ملی

آمیز و در مقابل پرداخت مناسب  رامرت به موجب عرآیند قانونی، به روش  یر تبایض

ماده « الخ»بند « گذاری بالعاصله قبل از سلب مالکیت.به مأخذ ارزش واقای آن سرمایه

کنررد یگذاری خررارجی تأکیررد مررنامرره قررانون تشررویق و حمایررت از سرررمایهآیین 4

سرمایه خارجی در  ؛گذاران برخوردارندگذاران خارجی از رعتار یکسان با سرمایهسرمایه

گذاری خارجی در ایرن مروارد شود و سرمایهشدن و سلب مالکیت تضمین میقبا  ملی

حق دریاعت  رامت را دارد. بنابراین نگاه قانون ایران به مسئله سلب مالکیت مطابق برا 

 ه در پیمان منشور انرژی است.شدچارچو  پذیرعته

 گیرینتیجه

 های خارجی در حوزه نفت و گاز بهرههای شرکتگذاریها است که از سرمایهایران سا 

برد. قبل از انقال  اسالمی  به تدری  با تصویب قرانون تفحرص و اکتشراف نفرت در می

                                                      
1  . Ioannis Kardassopoulos v Georgia, ICSID Case No. ARB/05/18, Award, 

3March 2010, Para. 92:  به نقل از استیفن جاگوش، آنترونی سرینکلیر، عیلیرو دونریش ترجمره

نشریه کانون وکالی دادگسرتری، « مااهده منشور انرژی، دامنه اختالعات و تصمیمات»هزاد صغیری، ب

 . ]113، ص 1395تابستان  42شماره 

http://arbitrationlaw.com/files/free_pdfs/tc_toc_invsmntarbnrgchrtrtrty.pdf


نرد و سرپس از قراردادهای امتیازی جای خود را به قراردادهای مشرارکت داد 1336سا  

با تصویب قانون نفت دولت ایران دیگر امکان اناقاد قراردادهرای مشرارکت منتفری  1353

های توانسرت صررعاً قراردادهرای خردماتی برا شررکتشد و شرکت ملی نفت ایران مری

خارجی مناقد نماید. حتی در این خصوص حق اناقاد قرارداد نسبت به مرحله تولیرد یرا 

مد  قراردادی برای برک بره  1373که باد از انقال ، از سا  تا اینبرداری را نداشت بهره

عنوان تنها مرد  قرراردادی جهرت اناقراد قررارداد  اکتشراف و توسراه میرادین نفتری برا 

 1394کره در سرا  های خارجی انتخا  شد و تا کنون نیز ادامه پیردا کررد. ترا اینشرکت

مارعری نمرود.  1با عنوان آی پی سی مصوبه جدید هیأت دولت مد  جدید قرارداد نفتی را

مصروبه  1395که هیأت دولت در سرا  رو شد تا ایناین مصوبه، با انتقادهای زیادی روبه

تررین کشرورهای تررین و مهمجا که کشور ایران یکی از بزرگجدیدی منتشر نمود. از آن

یار حرائز باشد، از حیث تأمین انررژی کشرورهای مختلرخ بسردارنده منابع انرژی دنیا می

که باشد و برای ایناهمیت است و از طرف دیگر، ایران عضو ناظر پیمان منشور انرژی می

بتواند به عضویت اصلی این پیمان نایل شود، باید تالش کند اصو  حاکم بر پیمان منشور 

انرژی را در قوانین خود جاری و ساری نماید. باتوجره بره مطالرب مرذکور، بایرد نتیجره 

گذاری خارجی در حوزه قراردادهای باالدستی نفرت و ، آیا در ایران سرمایهگرعت که اوال

ها بر اسراس گذاریکلیه سرمایه»دارد: مقرر می 1366قانون نفت  6گاز امکان دارد که ماده 

بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمرومی 

گذاری خارجی بره هریچ وجره مجراز نخواهرد مایهشود. سردر بودجه کل کشور درج می

گرذاری خرارجی قانون تشویق و حمایت از سررمایه 3این در حالی است که  ماده «  بود.

گذاری خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرعتره سرمایه»دارد: مقرر می 1380مصو  

 «های این قانون برخوردارند.شوند، از تسهیالت و حمایتمی

در جای  ،ی که در رویه داوری پیمان منشور حائز اهمیت شناخته شده استاصولبه 

                                                      
1 -Iranian Petroleum Contract.  
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لیکن برخی از این اصو  در مقررات ما به صراحت اشاره شده است و  ؛خود اشاره شد

برخی نیز همچنان مسکوت مانده است. برای مثا ، اصل رعترار منصرفانه و عادالنره بره 

گذاری خرارجی بردین شرکل آمرده یهقانون تشویق و حمایت از سرما 8نوعی در ماده 

هرا و های خارجی مشمو  ایرن قرانون از کلیره حقروق، حمایرتگذاریسرمایه» است:

به طرور یکسران برخروردار  ،های داخلی موجود استگذاریتسهیالتی که برای سرمایه

همران  ،گذار داخلری صرورت پرذیردبنابراین، هر گونه رعتاری که با سرمایه« باشند.می

ه گذار خارجی انجام شود و هیچ تبایضی در این برین نبایرد برباید عیناً با سرمایه رعتار

مصادیقی از این اصل در قانون  ،وجود آید. اما در خصوص اصل حمایت و امنیت کامل

اصرل  13در مراده  ،بررای مثرا  .گذاری خارجی آمده استتشویق و حمایت از سرمایه

سرود ناشری  14قا  به خارج است و حتی در ماده گذار خارجی قابل انتسرمایه، سرمایه

این اصل به صورت مطلق در حقوق  ،گذاری قابل نقل و انتقا  است. بنابرایناز سرمایه

باشد. در خصروص اصرل عردم ایجراد شررای  سرخت برا اقردامات ایران اجرایی نمی

از قانون تشویق و حمایرت  9در خصوص سلب مالکیت مطابق ماده  آمیز، صرعاًتبایض

گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اسرت کره ایرن مطلرب نیرز برگرعتره از سرمایه

الملرل گذاری و نیز عرف حاکم برر حقروق برینهای دو یا چند جانبه سرمایهمواعقتنامه

خرورد. اصرل عردم رعترار باشد. اما در سایر مقررات داخلی این اصل به چشم نمریمی

گذاران خرارجی برای مثا  ما برای سرمایه .استآمیز در حقوق ما رعایت نشده تبایض

محردودیت قائرل  هرانایم یا در خصوص تملک اراضی نسبت بره آسقخ تایین نموده

لذا از این حیث مقرررات مرا مطرابق اصرو  حراکم برر پیمران منشرور انررژی  .ایمشده

ایرد المللی است کره ببین یمفهوم، باشد. اصل رعایت حداقل استانداردهای رعتارینمی

ابتدائاً حداقل استاندارد را تبین و سپس بررسی کرد که آیا در حقوق ما این استانداردها 

توانرد در نسبی است. اصرل چترری نیرز مری یمفهوم رعایت شده است یا نه که به نظر

دسرت نیامرد. در ه ای در مخالفت با ایرن اصرل برچرا که مقرره ؛حقوق ما مطرح باشد

تصرویب هیرأت  ابایسرت برموا  عمومی و دولتری مریخصوص داوری نیز نسبت به ا

رسد. عضویت ایران باید در مجلس شرورای وزیران و اطالع مجلس باشد که به نظر می



تصرویب  صرعاًو اسالمی باد از سپری شدن مراحل مقدماتی پذیرش به تصویب برسد 

اظهرار  پروسه داوری باشد. در نهایت بایرد جرایتواند به مانای رضایت به امجلس می

نمود، مقررات ما در پرتو اصو  حاکم بر پیمان منشور انررژی دارای رنرخ خاکسرتری 

مشکل ما در خصروص  تربیشباشد. این مقررات باید شفاف باشد و از طرف دیگر، می

ی هراشعدم حصو  به عضویت دائم در منشور، جنبه سیاسی و اختالعرات ناشری از تن

تروان تاهدات ناشی از برجام تا حردودی مری جرایای بوده است که با توجه به اهسته

شکاعی را که در دوره هشت ساله دولت قبل نسبت به عضویت ایران ایجراد شرده برود 

مرا را از توسراه و رشرد  ترربیشجبران نمود. عدم پذیرش ایران، در این پیمران  ،است

د کررد و گذاری و امکانات ناشی از ترانزیت گاز و برق و  یرره محرروم خواهرسرمایه

 هایی زیادی به عنا خواهد رعت. سرمایه
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