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 شرط ثبات در قراردادهای نفتی بین المللی

 
 بتول دوست محمدی

 دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
betty198582@yahoo.com 

 چکیده

ضایت رگری ، بدون سيله دیشرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر و 

ده بخشی از امين کننچنين شروطی نه تنها ت فتی،با در نظر گرفتن ماهيت حساس اکتشاف و استخراج ميادین نطرف دیگر ، تغيير دهد. 

. دان نيز هستنلت ميزبدر جهت منافع دو منافع سرمایه گذار خارجی هستند بلکه  در برخی موارد)همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق(

از آرای   ر بسياریداست. و انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقيم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد از جمله آنهثبات   شروط

ال توسعه شورهای در حادی و کاما همواره کشورهای پيشرفته با تکيه به تئوری الزام قراردند. دادگاه ها و داوران مورد حکم قرار گرفته ا

انه ای انجام ه روش کتابخب له کهآن را مورد نقد بسيار قرار داده اند. این مقاباتوسل به دکترین اصل اوليه حاکميت دولت بر منابع طبيعی ، 

غيير تابت و بدون ثکامال  شروط ثبات می توانند مفاد قرارداد را در طول حيات پروژه بيان می کند، که ای عقيدهپذیرفته نشان می دهد؛ 

اوری ده و آرای دش رفته میدانستن اینکه چه زمان و چرا شروط ثبات در گذشته به کار گود. نگاه غير واقع بينانه ای خواهد ب حفظ کنند؛

در رد بحث اوری موآرای د هم برای شرکت ها و هم  برای کشورهای ميزبان دارای اهميت است. چگونه با شروط ثبات برخورد می کنند،

ر این گونه صحيح  د به کارگيری زبان نشان می دهد که این شروط با جدیت توسط داوران تفسير و به کار گرفته می شود. این مقاله 

ه ای حاکميت بهحدودیت م، از این دیدگاه ط اهميت دارد ،اما نه به آن اندازه ای که منظر سياسی در تفسير شروط حائز اهميت است.شرو

 .مورد تحليل قرار می گيرد در پرتو اوضاع و احوال حاکم بر مراودات ، موجب شروطی از این قبيل،

 اصل وفای به عهد طبيعی،اصل حاکميت دولت بر منابع ، شرط ثبات :کلیدی واژگان
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 مقدمه

. است بر قرارداد کنترل یکی از اقداماتی که شرکت های طرف قرارداد نفتی انجام می دهند ، تالش برای به حداقل رساندن ریسك ناشی از

 .دهدیر مجی قرادر مقابل کشور خار ای پيچيده شرکت نفت را در وضعيت تجاری کامال ،چرا که اکتشاف وبهره برداری منابع نفتی

ی مه هم پيوند ب ،است مخاطرات وسود بسيار متحمل، منابع را با شرکت های نفتی بين المللی ، در بخشی که نوسان سرمایه ،دولت مالك

صوص امنيت خصلی در پرسش ا. امنيت روند این قراردادهاست، مسئله مهم در قراردادهای نفتی از دیدگاه شرکت های طرف قرارداد .زند

اف ز قبيل اکتشانرژی ا منابع با عمر طوالنی وطرحهای .ماهيت وميزان خطری است که بر سرراه سرمایه گذاری قرار دارد، نفتیمعامالت 

مدام به  ،کليفی مالیز بال تشرکت ها برای فرار ا. به ثبات وپایداری بيشتری نيازمندند ،واستخراج نفت در مقایسه با طرح های کوتاه مدت

لی بين الملی قراردادها بهره مندی از شروط ثبات در، کردن این خطرات میکی از راه های ک . ندبرای وضع موجود هستدنبال تامين ثبات 

 می باشد.

بدون رضایت ، شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسيله دیگری

. با پذیرش می شود)مبحث یکم(بررسی نفتی مفهوم شرط ثبات در قراردادهای بين المللی ابتدا . ( 1393يروی،)شتغيير دهد ،طرف دیگر

اعتبار این شرط  .دولت خارجی حق خود را در تغيير یك جانبه تعهدات کنار گذاشته وبه شرکت نفت خارجی اعتماد می کند، شرط ثبات

داوری های بين المللی همواره نقش تعيين کننده ای در شکل .)مبحث دوم(  ته می شودپرداخی بين المللی و داور از سه دیدگاه ملی،
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سته این د ربوط بهم و پرونده های مهم  در حل اختالفات ار گيری رویه بين المللی دارند. سپس به بررسی نقش داوری های تاثير گذ

 .شروط  می پردازیم

 المللی  نفتیمفهوم شرط ثبات در قراردادهای بین  -مبحث یکم

 مشکالت قراردادهای بین المللی نفتی -بند یکم

 حاکمیت دولت ها -الف
رش عمل ها، پذیستورالددولت زمانی حاکم است و حاکميت دارد که تمام عملکردهای یك دولت مقتدر وحاکم را در رابطه با حفظ قانون و 

افعال  ق سرزمينی ور مناطدولت به اجرا گذارد .دولت بر امور خود د یا تحميل وضع قانون در روابط ساکنين قلمرو خویش با یکدیگر و با

است که  بين المللی دادهایشهروندان خود کنترل کاملی دارد. دولت در ماهيت حقوق بين الملل نيز صالحيت کاملی دارد و با ورود به قرار

 ر قوه مجریهدنامه  انون درقوه مقننه یا تصویب آیينقلمرو حاکميت محدود می شود.حاکميت دولت، در قدرت قانونی اش و توسط وضع ق

 و نيز قانون اساسی به منظور ساختن هنجارهای قانونی تبلور می یابد.

 خطرات سرمایه گذاری ناشی از حاکمیت  -ب
ا تغيير ررمایه گذار رداد سدولت و سرمایه گذار در زمينه های اجرایی قراردادی برابر نيستند چرا که دولت می تواند قانون حاکم بر قرا

 داده،نرم هایی امری وضع کند که بر قرارداد  سرمایه گذاری قابل اجرا باشند.

 دولت می تواند به منظور زیر فشار قرار دادن سرمایه گذار نرم های محلی را تغيير دهد،از قبيل:

 امنيتی  ، قوانينامنيت، محيط زیست، کار ، قوانين مربوط به سالمتی ،ذمه ها وتعهدات موجود، ماليات و دیگر پرداخت های امری

 همچنين دولت ها می توانند به نحو کامالً قانونی از سرمایه گذاری سلب مالکيت کند.

 استیر داربر مبنای حقوق بين المللی عرفی، دولت حق سلب مالکيت از دارایی سرمایه گذاران خارجی را مشروط به شرایط ز
www.unctadxi.org, 20/4/1394).)  

 ایه گذارهمراهی با غرامت منصفانه برای سرم غير تبعيض آميز موافق با اصول مناسب قانون تعهد نسبت به یك هدف عمومی

 د.حل کن اینها خطرات ویژه ای برای سرمایه گذار به وجود می آورد که نمی تواند صرفا با تکيه  بر قرارداد آن ها را

وخت کارخانجات صنعتی، سبه بعد، آن بود که پس از تبدیل  ۱۹۵۰ی از قراردادهای نفتی از دهه زمينه اصلی بروز اختالفات و دعاوی ناش

 وفت به اهميت نها، لکوموتيوها و هواپيماها از زغال سنگ به نفت و مشتقات آن، هم شرکتهای طرف قرارداد و هم دولتهای صاحب کشتی

ی که صاحب رکتهای نفتی غربشچه کاالی ارزشمندی را در اختيار دارند.  بردند که ارزش حياتی این ماده سوختنی واقف شدند و پی

شاورین و به کمك م رآمدندصنایع و تکنولوژی بودند و بيش از پيش به نفت نياز داشتند، در مقام تحکيم و تثبيت موقعيت قراردادی خود ب

ين ز قلمرو قوانامطلب بوده است: یکی خارج کردن قرارداد  هدف اصلی آنها دو وپردازیهای جدید پرداختند. مقصود حقوقی خود به نظریه

قوقی خاص به ح، و سپس القاء و الصاق ماهيت «المللی کردن قراردادبين» داخلی و تصميمات مقامات کشور طرف قرارداد به کمك تئوری 

لت عنوان یك تعهد مستقل برای دوخت غرامت بهدوم، تثبيت اصل تعهد به پردا«. قراردادهای توسعه اقتصادی» عنوان های نفتی بهقرارداد

 عنوان مالک جبران خسارت.و خصوصاً تثبيت ضابطه غرامت کامل به

 نفتی بین المللی نقش شرط ثبات در قراردادهای -بند دوم
اد وتغيير یر با قراردغاين مشروط ثبات در کليه قراردادها باالخص قراردادهای نفتی نقش ویژه ای در جلوگيری دولت ميزبان از تصویب قوان

 قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد دارند.موارد زیر از جمله کارکردهای شروط ثبات می باشند:  

 ،تثبيت قانون قبول برابری قراردادی دولت با سرمایه گذار -لفا

 جلوگيری از اصالحات یك جانبه   -ب

 .یك جانبه قوانين احاطه کننده قرارداد استفاده کند دولت می تواند از اختيارات ویژه ی خود به منظور اصالح

ز نوان شکلی اعرا به  دولت ها اغلب چنين تضمينی شرط ثبات به منظور جلوگيری از چنين اقدامات یك جانبه ای به کار گرفته می شود.

کانيسم طرح چنين م اید دربرمایه گذاران ارتقاء سرمایه گذاری به کار می گيرند. البته هميشه به طور کامل نتایج آن احساس نمی شود. س

 هایی دقت کافی به عمل آورند.

 جلوگيری از اصالح قانون با تاثير مستقيم بر تعهدات قراردادی  -ج

تکنيکی جهت محدود نمودن قلمرو کنترل قانون  غالبا شروط ثبات تالش در جهت کاهش اختيار دولت در تغيير مفهوم قانون حاکم دارند.

پيمانکار بایستی شروط این قرارداد را تحت کنترل در آورد به همان ميزانی که همه " مدل قراردادی تونسی به شرح زیر است: .وجود دارد

قوانين و دستورالعمل ها توسط اعطای قدرتی که ناسازگار و متعارض با کنوانسيون ویا این قرارداد نيست بر حسب وظيفه تصویب شده اند 
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رار گرفته است که هيچ آیين نامه جدید، اصالحيه، تغيير متعارض یا ناسازگار با شروط این قرارداد و یا کنوانسيون .همچنين مورد توافق ق

 "که البته قابليت اجرایی داشته باشد نيز صورت نگيرد.

 تثبيت قانون زمان قرارداد -د

رات ر گونه تغييعمال هرداد و به منظور جلوگيری از ابرخی شروط، ثبات شرایط نظام قانون انتخاب  شده به عنوان قانون حاکم بر قرا

 درآینده این سيستم را تثبيت می کند )نگاه کنيد به فاینس بين المللی آميکو عليه ایران(

 حفظ وضعيت اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد -ه

ه ای انجام شدزینه هنتيجه قراردادجهت ه شروط ویژه جبران خسارت متعاهد با دولت به منظور جبران ضررهایی که وارد شده به عنوان

 توسط کشورهای متعاهد  که مستقيماً یاغير مستقيم ارایه می شود.

 در قراردادهای بین المللی نفتی دسته بندی شروط ثبات -بند سوم
ت ضایرگری ، بدون له دیيیا هر وس شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون

نفت رکت ه وبه شتعهدات کنار گذاشتطرف دیگر ، تغيير دهد . با پذیرش شرط ثبات ، دولت خارجی حق خود را در تغيير یك جانبه 

ه دو دسته ثبات ب در یك طبقه بندی شروط خارجی اعتماد می کند . این التزام به دو شکل مستقيم وغير مستقيم اعمال می گردد . 

 قيم و غير مستقيم ،تقسيم می شوند:مست

 شرط ثبات مستقیم  -الف

مينه رارداد در زرفين قطاز طریق تصریح در معاهدات سرمایه گذاری مبنی بر تعهد به عدم سلب مالکيت با ملی کردن اموال وحقوق اتباع 

 .  ط ، قراردادی استسرمایه گذاری است ویا از طریق درج در متن قرارداداست الزام دولت به عدم تغيير شرای

 شرط ثبات غیر مستقیم یا نا ملموس -ب

از طریق خارج کردن قرارداد از شمول قانون ملی کشور ميزبان است تا از یك سو تغييرات بعدی ، موضوعيتی از جهت اعمال در قرارداد   

قی شده وشرکت خارجی مستحق دریافت غرامت نداشته باشد واز سوی دیگر در صورت دخالت دولت در قرارداد ، عمل دولت غير قانونی تل

گردد  . نوع دیگر شرط ثبات در حالتی است که در قرارداد تصریح ميشود که باید با حسن تفاهم وحسن نيت اجرا شود . در هر حال هدف 

  .1همه آنها یکی است وآن هم حمایت از طرف خصوصی قرارداد از اعمال حاکميت دولت است 
 سيم می شوند.بندی دیگر ،شروط ثبات به چهار دسته ی شروط ثبات سفت و سخت،نامحسوس،اقتصادی و مذاکره مجدد تقدر طبقه           

 تشرط ثبات سفت و سخ -ج           
 وژه تغيير نکند.شرطی که در تثبيت قانون قابل اجرا در روابط قراردادی تالش می کند به نحوی که این قانون در طول پر             

دین وسيله لت ميزبان بود. دواین موافقتنامه هماهنگونه که در زمان انعقاد قرارداد بوده است ،بایستی توسط قانون کشور ميزبان اداره ش"

 ."موافقت می نماید که قانون تصویب شده بعد از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به موافقتنامه اعمال نشود

 شرط ثبات نامحسوس -د

 کند تا از اصالحات یك جانبه توسط دولت ميزبان نسبت به قرارداد جلوگيری نماید. شرطی که تالش می
 به استثناء شرایطی که در قرارداد پروژه بيان می شود، اختيارات دولت "

القه یا ، عگونه حق ود. هر)به وسيله ختم یا اصالح جنبه هایی از قرارداد، یا راه های دیگر( نمی تواند کاهش یابد، مشروط یا محدود ش

د کاسته یا محدود ،نمی توان MEPنفعی که در توافقات این پروژه برای طرفين وجود دارد، بدون رضایت پيش نوشته ی همه ی  طرفين 

 .(farhangpur.blogfa.com,11/10/1393) "شود

 شرط ثبات اقتصادی -و

در سنجش های متعاقب نتيجه قراردادی که نتایج زیان شرط متعادل سازی /موازنه سازی مجدد در موارد انطباق توسط دولت ميزبان 

در ادامه ی اجرای این قرارداد و در نتيجه قانون های جدیدی که با اختيار دولت به  1901301 "آوری برای منافع اقتصادی دارند.

ه طرفين موافقت می کنند که تصویب رسيده اند و فروشندگان ضرر افزایش یا کاهش هزینه های اجرایی را متحمل می شوند، بدین وسيل

با پرداخت طرفيت ماهانه یا پرداخت انرژی ماهانه برای فروشندگان جهت چنين افزایش هایی یا برای خریداران جهت چنين کاهش هایی 
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نيروی گکوه  .)قرارداد خرید نيرو بين تامين کنندگان الکتریسيته زیمباوه و شرکت"، در مواردی که ممکن است قرارداد را سازگار نمایند

 ( 10/10/1393www.afdb.org ,)1( 1998شمالی

 CFشرط مذاکره مجدد -ه
جود داشته وردادی شرطی که تعهد به مذاکره مجدد در خصوص قرارداد را فراهم می کند چنانچه عناصر اساسی برای تغيير تعادل قرا

ن بعد از یگزین قوانيی که جاقوانين یا دستورالعمل های قابل اجرای موجود قرارداد صورت بگيرد، به نحودر مواردی که تغييراتی در "باشد.

ر خصوص دستی ی...{طرفين باتاریخ الزم االجرا شدن قرارداد شوند و تاثير مهمی بر منافع اقتصادی قرارداد به زیان پيمانکار بگذارد }.

ن داد را به آن قراراد مذاکره نمایند تا تعادل اقتصادی موجودد ر زمان الزم االجرا شداصالحات ممکن و طراحی شده در این قرارد

به انجام اصالحاتی در  روز پس از ابالغ احضاریه نسبت 90بازگردانند.طرفين بایستی بيشترین تالش خود را به کار بندند تا ظرف مدت 

 "خصوص قرارداد، به توافق برسند.
برای کشف و استخراج نفت بين مصر و شرکت سهامی عام مصری و سرمایه گذاری محدود  2002ی سال )قرارداد امتيازی انحصار

DOVER )2منطقه وادی شرق خليج عرب از سوئز (, 20/11/1393https://books.google.com ) . 

 نفتیللی بین الم اعتبار شرط ثبات در قراردادهای  -مبحث دوم

 ویژه به حاکم قانون انتخاب آید، می وجود ميزبان به لت دو و خارجی نفت شرکت ميان امتيازی، قرارداد پيرامون اختالفی که هنگامی

 شامل تواند می لی،المل بين قرارداد در ثبات شرط تفسير که ا چر ؛ است اهميت بسيار حایز ، ثبات شرط اعتبار به مربوط قسمت در

 نتایج کرد، ادعا وانت که می باشد المللی بين بازرگانی عرف احتماالً و ملی حقوق عمومی، الملل بين حقوق ازاستداللهای ای زنجيره

ظرات متفاوتی ارایه شده در پذیرش اعتبار این شرط در دنيای حقوق ن هستند. المللی بين بازرگانی حقوق مسائل ترین پيچيده از حاصله،

ید ین شرط از دعتبار اا، ار این شرط از دیدگاه حقوق ملی اعتب ميتوان مورد مطالعه قرار داد: ا از سه منظراست؛مجموع  این نظرات ر

 یدر آرای داور ثبات  اعتبار شرطو الملل حقوق بين 

 یبات از دیدگاه حقوق ملثشرط  اعتبار -بند یکم

 کنترل امتياز کننده ااعط دولت داخلی قوانين وسيله به که ودش می مربوط امتيازی قراردادهای به اختالفات از بسياری سنتی لحاظ به

ت یا ل حق حاکميرای اعماببرخی معتقدند فن قراردادنویسی نمی تواند اختياراتی را که به واسطه قانون اساسی یا سایر قوانين  .شود می

ون ندرج در قانوابط متيارات مذاکره کننده و ظقانون گذاری به دولت داده شده است ،محدود کند.در نتيجه شرطی که خارج از حدود اخ

 ود آورد.به وج اساسی بوده است نمی تواند به استناد نمایندگی شخص مذاکره کننده ،حقوق قانونی و مشروعی را برای ذینفع آن

 در است.کشورهای گردیده موجب توسعهل حا در و یافته توسعه کشورهای بين را اختالفاتی قرارداد، بر داخلی قانون حکومت مسئله

 حاکم امتياز قرارداد بر آنها داخلی انين قو که کنند استدالل می چنين باشند، می امتياز کننده اعطا دولتهای اً عموم که توسعه حال

 ضمنی طور به خصوصی شخص مقابل در دولت سوی از د قراردا لغو حق که چرا شود باره اعمال این در نباید الملل بين حقوق و است

 با اقدامات آن اگر حتی نياید،  حساب قرارداد به نقض دولت، آن قانون اساس بر دولت اقدامات اگر . است مرتبط ملی حاکميت مفهوم با

 تعدیل قرارداد، دیگر طرف به غرامت پرداخت بدون یا غرامت پرداخت خواه با را قرارداد تا دارد حق دولت آن نباشد، موافق داد قرار

مبنای حاکميت  .خواهدشد اعالم معتبر غير احتماالً ، باشد داخلی قانون تابع المللی بين نفتی قرارداد در ثبات اگرشرط این نماید.بنابر

دائمی را می توان در دیدگاه ها و نظریات چند تن از مفسران  مشهور و اعالميه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حمایت از 

تعریف حاکميت به طور دائمی ،متضمن این معناست که دولت ميزبان هرگز صالحيت "وجب این نظریه مفهوم حاکميت دائمی ،یافت.به م

  دست از باشد، شده اتخاذ است ممکن که قانونی خویش را در تغيير وضعيت یا روش اکتشاف منابع نفتی،صرف نظر از هر گونه ترتيبی

ارزش این مال حياتی )نفت( واقف شده بودند، قراردادهای نفتی را تابع دولتهای صاحب نفت که به اهميت و (. 1385)محبی، "دهد نمی

عنوان نماینده و حافظ منافع عمومی در این قراردادها به« حاکميت دولت» دنبال تثبيت نقش و اثر دانستند و بهحقوق داخلی خود می

ت و تعهدات طرف دولتی در قراردادهای نفتی تا جایی است که بودند. به عقيده این دولتها، قراردادهای نفتی از نوع قراردادهای اداری اس

عنوان مهمترین منبع طبيعی متعلق به مردم که توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم مانع از اعمال حق حاکميت و مالکيت دولت بر نفت به

                                                           
1 - (Power Purchase Agreement between Zimbabwe Electricity Supply Authority and Gokwe 

North Power Company, 1998) 
2- Concession Agreement of 2002 for Petroleum Exploration Exploration & 

Exploitation between Egypt & The Egyptian General Petroleum Corporation & Dover Investments Limited (East Wadi 

Araba Area Gulf of Suez): source:Barrows Company Inc. 

http://www.afdb.org/
https://books.google.com/
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حاکميت دولت تعارضی پيش آید، حقوق وابسته به آن است، نشود. بنابراین اگر بين حقوق خصوصی شرکت خارجی طرف قرارداد و حق 

دولت مرجح است. افزون بر این، به نظر دولتهای صاحب نفت، حتی تعهد طرف دولتی قرارداد به پرداخت غرامت به شرکت خارجی مطلق 

 ه است.نيست بلکه تابعی از همان حق حاکميت دولت و منافع عامه است و تنها تا جایی که پرداخت آن مقتضی باشد، الزم الرعای

ذا حکم لوده و بدر خصوص نظر اول باید ابراز داشت اصل لزوم، حکم اوليه است اما اصل حاکميت ملی بر اساس حفظ مصلحت عمومی 

وی باقی ی احکام ثانی اجراثانوی است.در نتيجه در مقام اجراء حکم ثانوی مقدم بر حکم اوليه است. زیرا در غير اینصورت دیگر محلی برا

مقدم بر  ر مقام اجرات ملی داعتبار آن لغو و بيهوده خواهد شد. و چون مقنن عمل لغو و بيهوده انجام نمی دهد لذا اصل حاکمينمی ماند و 

 .اصل اوليه لزوم قرارداد است و درج شرط مذکور در قرارداد فاقد ضمانت اجراء و اعتبار حقوقی است

 عتبار شرط ثبات از دیدگاه حقوق بین المللا -بند دوم

 قانون تابع بنابراین و است تثبا شرط دارای که ا چر شود می تلقی المللی بين امتياز قرارداد، آن اساس بر که شده ارائه ای نظریه اخيراً

 :رار گيردقمطالعه  مساله را باید از دو دیدگاه مورد ،تبار شرط ثبات در حقوق بين المللبرای بررسی اع کشور ميزبان نمی باشد.

 ت اجرای حقوق بین الملل قابلی -الف

د از قوقی قرارداحرژیم  دادگاه تنها در صورتی حاضر به معتبر شناختن شرط ثبات و قابليت اعمال آن در پی اعمال تغييرات یك طرفه در

اختيارات رج از حدود یا ضمانتی خا واگر تعهد  .سوی حاکميت هستند که حقوق بين الملل یکی از عناصر قانون حاکم بر قرارداد باشد

جود با این و ت.لل نيسقانونی مذاکره کنندگان قراردادی در موقع انعقاد قرارداد پذیرفته شود این ضمانت مورد حمایت حقوق بين الم

 کند.  شرط ثبات نيز دولت را متعهد میهمانطور که معاهدات بين المللی دولت را متعهد ميکند 

                                                                      Pacta sunt servandaوفای به عهداصل  -1
رار داده یکى دیگر از اصولى که اساساً در اجراى قواعد حقوقى اهميت به سزایى دارد، به گونه اى که کلسن نظام سلسله مراتب حقوقى خود را برآن ق

است. کلسن آن را مبناى حقوق بين المللى  pacta sunt servandaیا«  اى به عهداصل وف»است و آن را اصل اساسى و یا قاعده بنيادین ناميده، 

مورد    این اصل در مقدمه منشور«. کليه قواعد قرارداد حقوق بين الملل در آخرین بررسى به این اصل منتهى مى شوند»قراردادى دانسته و اعالم کرده: 

وین درباره حقوق معاهدات، و نيز در  1969و هم چنين در مقدمه کنوانسيون   (www.unic-ir.org, 30/9/1393)عنایت قرار گرفته است.

 «هر معاهده معتبرى براى طرفين آن الزم االجرا است و باید آن را با حسن نيت اجرانمایند»آن قيد شده است:  26ماده 

(diplomacy.persianblog.ir,24/12/1393 )  به جرأت مى توان گفت که، اصل وفاى به عهد در تمامى نظام هاى حقوقى از قداست و اعتبار

اگر نظام حقوقی حاکم بر قرارداد حقوق بين الملل باشد و در قرارداد هم .خاصى برخوردار است و شاید علت آن این باشد که ریشه در فطرت انسان دارد

الملل در هنگام دخالت یکطرفه دولت در قرارداد برای تشخيص نقض عهد دولت ميزبان و مسووليت وی در  شرط ثبات درج شده باشد ،آنگاه حقوق بين

 .قبال سرمایه گذار اجرا می شود

 المللی بين درصدد دبای نفتی شرکت کسب حمایت، منظور به . باشد نمی امتيازی قرارداد هر بر اعمال قابل نفسه فی الملل بين حقوق

 شود می ناميده يزن کردن ملی غير یا کردن غيرمحلی و کردن ملی فرا قرارداد که کردن المللی بين دکترین . آیدبر قرارداد کردن

 نماید. تضمين نباشد، قرارداد طرف دولت کنترل در که را آور الزام اختالفات حل شکلی از تا است آن درصدد

 . باشند الملل بين حقوق تابع باید وبنابراین بوده المللی بين ماهيتشان حسب بر قراردادها از برخی کردن، المللی بين تئوری موجب به

 استقالل اصل ایراست در شده تثبيت و جهانی اصل عنوان به طرفين رضایت.باشد می قرارداد طرفين متقابل رضایت ، امر این منطق

 دست به های گذشته هده طول در را طرفدارانی بنا،م این بر امتيازی قرارداد شدن المللی بين . است گرفته پذیرش قرار مورد اراده

 هنگام به طرفين که چرا ؛ است کرده ترغيب قراردادهای امتيازی، کردن المللی بين پذیرش به را داوران از بسياری ، امر این که آورده

 (1387)مصطفوی و امانی، .اند رضایت داشته امر این بر قراردادی مذاکرات

 مگر ؛ است برخوردارنبوده چندانی حمایت از المللی بين نفتی امتياز قرارداد بر داخلی قانون حکومت پيشنهاد فوق،با وجود دیدگاه های  

 شرکتهای که  یافته عهتوس کشورهای باشد. نداشته مغایری وجود صریحاً شرط و قيد یا ابهام گونه هيچ آن، بودن حاکم مورد در که این

 تعهدات قراردادی به دبای حاکم دولتهای که کنند می پافشاری نکته این بر  باشند قرارداد ن خصوصیطرفي تا دارند تمایل آنان متبوع

 . باشد حاکم تعهداتی چنين به مربوط اختالفات بر الملل بين حقوق و بوده پایبند خود

 اجرای از که نتظاراتیا تمام ارزش ادلرامع نقدی) پولی( غرامت یا و کرده اجرا را خویش تعهدات یا باید قرارداد ناقض طرف بنابراین

  .کند پرداخت شد، می عاید قرارداد
 (principle of permanent sovereignty over natural resourses)اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی  -2

http://www.unic-ir.org/
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اید شز طرف دیگر است و اين المللی اد باکيدی بر الزم االوفا بودن قراردطرفداران اعتبار شرط ثبات گفته اند که در واقع شرط ثبات ت

نهایت  ن هاست و درمينی آشرط ثبات ابزار ترجيح اصل الزام آور بودن قراردادها در تعارض با اصل حاکميت دایمی ملت ها بر منابع زیرز

 رط انحراف وشاین  دوجود چنين شرطی منجر به جبران خسارت کامل و یا اعاده وضع شود. در مقابل مخالفين اعتبار شرط ثبات معتقدن

 بوده و لذا عمومی اصل لزوم، حکم اوليه است؛ اما اصل حاکميت ملی بر اساس حفظ مصلحت بدعتی است در مقابل اصل حاکميت دولتها.

 دند که دولتظر معتقنگروهی هم با جمع بين این دو  در نتيجه در مقام اجراء حکم ثانوی مقدم بر حکم اوليه است. . حکم ثانوی است

 ابطهر جانبه یك رتصو به که دارد اختيار دولت اگرچه  کن است با درج شرط ثبات قوه فائقه خود را محدود کند با این توضيح کهمم

 ود آن است که خسارتی راای بار ميش طرفه یك اقدام چنين بر که ثبات شرط اثر اما سازد متحول خارجی گذار سرمایه با را خود قراردادی

 .ازدبه طور مقطوع بپرد

 امکان تغییر قراردادها توسط دولت در قوانین کشورهای غربی -ب

 اختیار دولت در تغییر قراردادها در قوانین انگلیس -1

 لیک اصل  ی آیدمار نمشدر نظام حقوقی انگليس نيز اقدامات دولت در تغيير و خاتمه دادن به قرارداد عملی مشروع است و نقض عهد به 

 و است باز هميشه دولتی قراردادهای فسخ یا و تبدیل و تغيير در دولتی مقامات دست که است آن انگليس قیحقو نظام در قبول مورد

براساس .شود آنان ياراتاخت شدن محدود موجب که نمایند ایجاد تعهداتی آینده گذاران قانون برای ثبات شرط قبول با ندارند حق مقامات

 .می شود سخ قرارداد عملی مشروع شناختهقوانين انگليس اقدام دولت در تغيير یا ف

 و به عنوان تخلف قراردادی تلقی نمی گردد. زیرا این تغييرات مبتنی بر حق حاکميت

 دولت است و قرارداد خصوصی نمی تواند از اعمال حقوق دولت بر روی منابع طبيعی کشور

 جلوگيری کند.

 از مخازن نفت و گاز در کانادا اختیار دولت در تغییر مفاد پروانه ها ی بهره برداری -2
قانون برنامه ملی انرزی تصویب شد مطابق مفاد قانون مزبور دولت کنترل منابع انرژی را به جهت ارتباط آن با امنيت ملی  1980در کانادا نيز در سال 

در صد مشارکت داشته باشد  50نفتی موجود مقرر داشت که دولت باید در کليه عمليات 1981تحت کنترل خود در آورد.سپس قانون نفت و گاز مورخ 

را کامال تغيير داد و قراردادهایی را که تا آن زمان بر اساس  1960تحقق یابد.مقررات این قانون رزیم حقوقی قانون  1990و این مشارکت باید تا سال 

  (lawcity.blogfa.com, 20/12/1393)درا به کلی دگرگون کرقانون قبلی منعقد شده بود 

 اختیار دولت در تغییر قراردادها در قوانین آمریکا -3

که در قوانين امریکا اختيار دولت  اما با این حال باید گفته شود...  اگرچه به موجب رژیم حقوقی حاکم در آمریکا منافع نفتی در مالکيت دولت نيست

ساسی اه در قانون د است کردادهای اداری امری مسلم است.اگر چه این موضوع در تعارض با حق مالکيت و حقوق ناشی از قراردادر خاتمه دادن به قرا

ی خود ر قراردادهانيست د آن مورد حمایت قرار گرفته اما اعمال این اختيار از سوی دولت شروط و الزاماتی دارد به موجب حقوق امریکا دولت مجاز

 .(icmstudy.ir, 20/12/1393) خ را از خود سلب نمایدتغيير یا فس منظور کند و حقشرط ثبات را 

ه سارت عادالنخپرداخت  عامه و در برابر عالی ایالت متحده در این خصوص ابراز داشته است: مصادره اموال خصوصی برای استفاده دیوان

نظر حيات  زبور ازرورت پيدا می کند و به همين جهت اختيار مانجام گيرد بارها ض چيزی است که به خاطر آنکه وظایف دولتی درست

 کشورجنبه اساسی دارد.

 ینقش داوری های بین المللی درحل اختالفات مربوط به شرط ثبات قراردادهای نفت -سوم بند

ث ه طبعاً باعفت بوده ککردن حقوق و منافع شرکتهای نفتی خارجی توسط دولتهای صاحب نمنشأ دعاوی نفتی، اغلب نقض قرارداد یا ملی

ان ست کشور ميزبهای قضایی یا داوری شده است. به عنوان مثال ممکن اطرح دعوا عليه طرف دولتی قرارداد و به دنبال آن ایجاد رویه

ار خارجی می ع سرمایه گذر منافوط تثبيت کننده قرارداد را که تاثير گذار ببدون اعالم و اخطار قبلی و کتبی ،ماليات را افزایش دهد یا شر

 باشد؛ با تصویب قوانين یا آیين نامه های جدید نقض نماید.
بنابر این یك سرمایه گذار خارجی نکته سنج با درج شرط داوری در قرارداد پتروليوم )نفت و گاز( ،تصریح ميکند که چنانچه اختالف 

 .(www.lawteacher.net, 20/2/1394)به داوری رجوع نمایند ل نشد؛توسط طرفين ح

ان باغلب دول ميزر است.عالوه بر موارد فوق ،شرط داوری بایستی اعالم دارد که حکم داوری برای هر دو طرف قرارداد قطعی و الزام آو

ذار خارجی گرمایه سنونی خود در حل و فصل اختالفات بهره ببرند که البته ممکن است به حال ترجيح می دهند از سيستم حقوقی و قا

 مفيد  نباشد، زیرا امکان دخالت دولت ميزبان در تصميم محکمه وجود دارد.

http://lawcity.blogfa.com/post/144
http://www.lawteacher.net/
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 الفات سرمایه گذاری )در مورد اختالفات مربوط به شرط ثبات ،اغلب از نهادهای  داوری بين المللی مانند مرکز بين المللی حل و فصل اخت

(ICSID (و کميسيون حقوق تجارت بين المللUNCITALکه دو نهاد داوری آزاد هستند،استفاد ) ه می

هنگاميکه طرفين نسبت به اعتبار شرط ثبات یا شرط مذاکره مجدد توافق ندارند ،به .icsid.worldbank.org, 30/2/1394)1(شود

 مکن است  اختالف به داوری ارجاع شود. استناد شرط داوری مندرج در توافقنامه م

کردن قرارداد و بویژه تعهدات و مالکيت و ملینفتی با مباحث ما، یکی از حيث سلب ترین بخش از رویه داوریمهمترین و مرتبط

مهمترین باشد. می کردن یا تخلف طرف دولتی از قراردادپرداخت در صورت ملیمسئوليتهای قراردادی طرفين و دیگری ضابطه غرامت قابل

  باشند:اند، آرای زیر میآرای داوری که بيشترین تأثير را در تشکيل رویه داوری مربوط به مسئله غرامت داشته

 شوروی؛ جماهير اتحاد و گُلدفيلدز لِنا محدود مسئوليت با شرکت پرونده

 ن؛ایرا نفت ملی شرکت و محدود مسئوليت با سافير المللی بين نفت شرکت پرونده

 آرامکو  امریکایی  عربی نفت شرکت و سعودی عربستان نفت شرکت پرونده

 ليبی؛ عربی جمهوری دولت و .پی.بی اکتشاف ليبيایی محدود مسئوليت با شرکت پرونده

 ليبی عربی جمهوری دولت و کاليفرنيا آسيایی نفت شرکت /تگزاکو بحار ماورای نفت شرکت پرونده

 .ليبی عربی جمهوری دولت و ریکاییام  ليبيایی نفت شرکت پرونده

 (AGIP)اگيپ پرونده .کنگو مردمی جمهوری

 AMINOIL) ایندیپندنت) امریکایی نفت شرکت و کویت دولت پرونده

  کنگو مردمی جمهوری و اگیپ پرونده -الف

 می عاليتف بخش این در که را تمام شرکتهایی اقدام شدند.این ملی کنگو در نفت توزیع های بخش همه ، 1974 ژانویه 12 در

 .بود کرده مذاکره پاگي سرمایه از درصد 50 فروش مورد در دولت، با روزهای اخير در که اگيپ جز به داد؛ قرار تأثير تحت نمودند،

 دستور کنگو رجمهو رئيس 1975 آوریل 12 در .بود داوری شرط و  ثبات شرط چندین ليبی دربردارنده دولت اگيپ و ميان قرارداد

 را حسابداری اسناد و ها پرونده ها، دارایی تمام و تصرف را مرکزی شرکت اداره ارتش، دستور، این متعاقب .داد را اگيپ ردنک ملی

 که ثبات شروط اظهارداشت،  ICSIDداوری  مرجع توپکو، داور همانند .نمود داوری به اختالف ارجاع درخواست کرد. اگيپ، توقيف

 ینا دولت که ا ر نمی سازد، چراصول راجع به اختيار قانونگذاری مطلق و تنظيم روابط از سوی دولت را متاث"،پذیرفته را آنها آزادانه دولت

زین رو حکم شد که شروط اکند.  می حفظ ننموده، مشابهی التزام آنها مقابل در که بيگانگانی یا اتباع داخلی با رابطه در را اختيارات

  .اجراست قابل و معتبر الملل بين حقوق موجب ثبات به

 آرای داوری در دعاوی مطروحه علیه لیبی -ب

مود و قرارداد قانونی وضع ن1971(، دولت انقالبی جدید ليبی درسال۱۹۶۸پس از سقوط رژیم پادشاهی ليبی در زمان ملك ادریس )

متياز را ملی این قرارداد ااصل از حهای )بی.پی.( امتياز نفتی منعقده با شرکت بریتيش پتروليوم )اختصاراً بی. پی.( را لغو و اموال و دارایی

 کرد.

ت. عالوه ا نگرفته اسیران ربهانه ليبی آن بود که دولت انگليس به تصاحب سه جزیره ایرانی در خليج فارس اعتراض نکرده و جلوی اقدام ا 

نام رکت امریکایی بهشاهی سابق ليبی با دو درصد قراردادهای امتياز را که دولت پادش 51دولت انقالبی ليبی  ۱۹۷۳بر این، در سال 

ن را آدرصد  49يه متعاقباً بق منعقد کرده بود، ملی اعالم و«( تگزاکو» و یا « تاپکو» شرکت تگزاکو و شرکت کاليفرنيا آسياتيك )اختصاراً 

شت که دولت ابق ليبی داسدولت  متياز نفت بانيز ملی نمود. افزون بر این دو قرارداد، شرکت نفت ليبی و امریکا )ليامکو( نيز سه قرارداد ا

شتند، با اهی ليبی دات پادشانقالبی جدید سهام ليامکو را نيز ملی نمود. به این ترتيب، شرکتهای فوق که هرکدام قرارداد امتياز با دول

 رونده داوریپيب سه به این ترتاستناد به مفاد قراردادهای خود به داوری مراجعه کرده و عليه دولت جدید ليبی طرح دعوا نمودند. 

 جداگانه عليه ليبی تشکيل گردید که به سه پرونده داوری ليبی موسوم است:
 .دعوای شرکت بی.پی. عليه دولت ليبی؛ دعوای شرکت تاپکو عليه دولت ليبی؛ دعوای شرکت ليامکو عليه دولت ليبی

ی از مشارکت در انتخاب و معرفی داور امتناع ورزید. در نتيجه، هرکدام از ها شرکت نکرد و حتکدام از این داوریالبته دولت ليبی در هيچ

( مراجعه کرده و از او درخواست کنند ICJالمللی دادگستری )شرکتهای خارجی خواهان ناگزیر شدند مطابق قرارداد به رئيس دیوان بين

                                                           
1- International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 
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گرگرن )سوئدی( را در پرونده بی.پی. آقای دوپویی )فرانسوی( را ترتيب آقای گونار العنوان داور منصوب کند؛ ایشان هم بهکه شخصی را به

 عنوان داور معرفی و منصوب کرد. در پرونده تاپکو، و آقای صبحی محمصانی )لبنانی( را در پرونده ليامکو به
ر ده قرارداد، طبق هر س به این معنی که مفاد قراردادهای موضوع دعوا، بویژه از حيث قانون حاکم و شرط داوری کمابيش یکسان بود،

المللی اعمال نحوی که دیوانهای بينالملل بهمورد قانون حاکم مقرر شده بود که قرارداد تابع قوانين ليبی و اصول مشترک آن با حقوق بين

تغيير دهد ممنوع شده  این قراردادها دولت ليبی از وضع هرگونه قانون یا تصميم که شروط قرارداد را ۱۶موجب ماده باشد. بهکنند، میمی

 بود )شرط ثبات(. 
 اعطاشده به حقوق همه از رکتش برخورداری جهت را الزم اقدامات تمامی باید ليبی دولت-1":داشت مقررمی 16 ماده اصالحيه آخرین

 طرفين رضایت با زج اند آمده حاضر بوجود امتياز قرارداد وسيله به صریحاً که قراردادی حقوق .دارد مبذول امتياز، قرارداد موجب

 اصال اجرای توافق اریخت در که دستورالعملهایی و نفت قانون طبق بر ، اعتبار مدت طول در امتياز این -2.کرد نخواهند تغيير قرارداد

 بر العملیر دستو یا مقرره چنين الغای یا هر اصالح .شود می تفسير ه اند، شد ایجاد امتياز قرارداد ین ا در 2 پاراگراف موجب به که حی

 "تأثير نخواهد داشت. ، آن رضایت بدون ، شرکت قراردادی حقوق
يرقانونی های مربوط، غکردن حقوق و اموال آنها، مطابق قرارداددر هر سه پرونده، خواهانها مدعی بودند که اقدام دولت جدید ليبی در ملی

ل اعاده وضع به حا» کردن و خواسته اصلی آنها لغو عمل ملی ت،همين لحاظ به جای مطالبه خسارت و غرامو غيرمشروع بوده است و به

 کردن قرارداد او مبتنی برکرد که اقدام دولت جدید ليبی در ملیبود. در پرونده بی.پی. خواهان )شرکت بی.پی.( استدالل می« اول

گانه تنب بزرگ، تنب کوچك و حب جزایر سهتصاعنوان اعتراض به تملك و آميز بوده است، زیرا این اقدام بههای سياسی و تبعيضانگيزه

 نيست. کردن قرارداد، غيرقانونی بوده و معتبرابوموسی توسط ایران بود که با موافقت دولت انگليس بوده، و بنابراین ملی

  1982رای داوری امین اویل و کویت  -ج

برای  ۱۹۴۸ت، در ژوئن کم کوییل( قرارداد امتياز نفتی را با حایك شرکت نفتی امریکایی به اسم امریکن ایندیپندنت اویل کمپانی )امين او

ده االمتياز آن افزایش یافت. ماپس از استقالل کویت اصالح شد و ماليات و حق ۱۹۶۱مدت شصت سال امضا کرده بود. این قرارداد در سال 

امتياز  احوال تغيير کند و قراردادهای واخير اگر اوضاع  موجب مادهجدیدی به آن افزوده شد. به ۹قرارداد اوليه نيز اصالح شد و ماده  ۱۱

نظر کنند و کره و تبادلید مذاکشورهای خاورميانه دچار تغيير و اصالح شود و در اثر آنها منافع دولت امتيازدهنده افزایش یابد، طرفين با

نویس پيش ۱۹۷۳ال سصفانه باشد. در رای هر دو طرف مننحوی که بعنداالقتضاء شرایط قرارداد امتياز آنها نيز متناسباً اصالح شود، به

ذلك امين گاه تصویب نشد، معنویس هيچرسيد، اما پيشقرارداد اصالحی جدید بين طرفين تهيه شد که باید به تصویب پارلمان کویت می

و  نویس اصالحی، مالياتوجب این پيشداد قابل اجرا تلقی و مفاد آن را رعایت نماید. به معنوان یك قراراویل پذیرفت تا آن را به

شرط مقرر  االمتياز قرارداد مجدداً افزایش یافت و شرط داوری جدیدی هم در آن ذکر شد که متضمن قانون حاکم نيز بود. اینحق

قی ع اصول حقوابداشت روابط قراردادی طرفين مشمول اصل حسن نيت است و با توجه به تفاوت تابعيت طرفين، روابط قراردادی آنها تمی

ز جمله مدن، امشترک بين قوانين کویت و ایالت نيویورک، و در صورت فقدان چنين اصول مشترکی، تابع اصول حقوقی کشورهای مت

 .کنند، خواهد بودالمللی اجرا میاصولی که دیوانهای بين
ن شرط بود که در ميزان غرامت موثر افتاد، ای آمده بود و بعداً در دعوای امين اویل از حيث ۱۹۷۳يه سال نکته مهمی که در اصالح -

قرار خواهد گرفت.  ، نرخ معقول بازگشت سرمایه امين اویل، ملحوظ و مورد توجه۱۹۴۸مذاکرات آتی طرفين در مورد قرارداد امتياز 

فرمول  »تند که به ، کشورهای نفت خيز خليج فارس در مورد تعدیل قراردادهای امتياز تصميماتی گرف۱۹۷۴سال بعد، یعنی در یك

به امين اویل  ۱۹۷۵پرداخت به دولت، افزایش یافت. دولت کویت هم در سال معروف شد و برطبق آن ماليات و حق االمتياز قابل« ابوظبی

واهد خمحاسبه  ۱۹۷۴کند و آن را عطف به ماسبق نموده و از نوامبر مابين اجرا میاطالع داد که فرمول ابوظبی را در مورد قرارداد فی

نرخ » ه طبق آن کآمده بود، تاکيد ورزید  ۱۹۷۳نویس قرارداد اصالحی سال نمود. امين اویل این موضوع را نپذیرفت و بر آنچه در پيش

 را با یك ۱۹۴۸اد امتياز ت قراردامين اویل مورد تایيد قرار گرفته بود. عالوه بر این، امين اویل اعالم کرد حاضر اس« معقول بازگشت سرمایه

غرامت  رفين در موردعنوان پيمانکار عمل کند. دولت کویت این پيشنهاد را پذیرفت اما طقرارداد خدمت )پيمانکاری( جایگزین نماید و به

، به توافق االمتياز اضافی که مورد مطالبه کویت بودپرداخت به امين اویل در صورت تعویض و تبدیل قرارداد، و نيز مبلغ ماليات و حققابل

 يدند.نرس

های آن را ملی (، قرارداد امتياز امين اویل را فسخ و اموال و دارایی۱۲۴به موجب قانون )فرمان شماره  ۱۹۷۷دولت کویت در سپتامبر  -

ای هم برای پرداخت غرامت تشکيل داد. شرکت امين اویل به این قانون اعتراض کرد و با استناد به شرط داوری اعالم نمود و کميته

( و متفقاً به داوری مراجعه ۱۹۷۷جانبه به داوری رجوع کرد، اما متعاقباً طرفين یك موافقتنامه داوری جدیدی نوشتند )، یكقراردادی
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نمودند. فایده مهم این کار آن بود که موضوع اختالف ارجاع شده به داوری با توافق طرفين تعيين شد که بعداً در مورد آن بيشتر توضيح 

ین موافقتنامه جدید قرار شد که محل داوری در پاریس باشد و طرفين توافق نمودند که مرجع داوری اوالً مقررات دهيم. به موجب امی

اجرا نماید )ماده « عدالت طبيعی و اصول آیين داوری فراملی که خود مناسب بيابد» آمره آیين دادرسی فرانسه )محل داوری( را براساس 

 قانون ماهوی حاکم بر روابط طرفين را نيز با توجه به وضعيت و جایگاه حقوقی طرفين و ویژگی فراملی ( و ثانيا۱۹۷۷ًموافقتنامه داوری  ۴

 روابط آنها و نيز با توجه به اصول حقوقی و رویه غالب در جهان معاصر، تعيين کند. نکته دیگری که در این موافقتنامه مورد توافق طرفين

 موافقتنامه(. ۳گرفت )ماده عی بود که مرجع داوری باید در مورد آن تصميم میقرار گرفته بود، تعيين خواسته یا موضو

اتی بود شدن( عملی و ممکن نبود، لذا ادعاهای طرفين محدود به مطالبات مالی یا خسار)تاریخ ملی ۱۹۷۷اعاده وضعيت به قبل از سپتامبر 

 :گرفت؛ یعنیکه مرجع داوری باید درباره آن تصميم می

 اویل؛ امين دارایی مورد در پرداختلقاب غرامت•

 ؛۱۹۴۸ امتياز قرارداد فسخ برای اویل امين به پرداختقابل خسارت•

ا عدم توجه به اعتبار ی با اویل، امين عهداتت سایر و ماليات االمتياز،حق مورد در دیگر طرف به طرفين از هریك توسط پرداختقابل مبلغ•

 .۱۹۷۳اعتبار قرارداد اصالحی 

 ند. نتخاب نمودیك از طرفين داور خود را منصوب کرده و با توافق یکدیگر داور ثالث یا رئيس هيئت داوری را نيز ا هر -

خواست، و اگر النفع میکردن قرارداد، غيرمشروع و برخالف مفاد قرارداد بوده است و خسارت عدمـ شرکت امين اویل مدعی بود که ملی

فی به کرد. استرداد پرداختهای اضاهای عينی امين اویل را که دولت کویت گرفته بود، مطالبه میداراییاین خسارت پذیرفته نشود، ارزش 

االمتياز طبق ت و حقداد. ادعاهای دولت کویت نيز عبارت بود از مطالبه ماليادولت کویت بخش دیگری از ادعاهای امين اویل را تشکيل می

ن شدن قرارداد آمول ابوظبی، تعهدات و بدهی امين اویل به اشخاص ثالث در تاریخ ملیو نيز طبق فر ۱۹۷۳قرارداد اصالحی سال 

در «* رویه خوب نفتی» کارگيری های کویت به علت قصور امين اویل در به(، خسارات از دست رفتن نفت و نيز هزینه۱۹۷۷)سپتامبر 

 جریان عمليات اکتشاف و توليد.

 قانون حاکم در رای امين اویل 

فقتنامه داوری موا ۴ه در مورد آیين دادرسی و داوری حاکم بر دعوا، مرجع داوری مشکلی نداشت، زیرا چنانکه گفتيم طرفين در مادـ  

 ادرسی که دراصول د وبه صراحت توافق کرده بودند که مقررات آمره فرانسه در مورد آیين رسيدگی، با رعایت عدالت طبيعی  ۱۹۷۷سال 

اعتقاد  جود داشت. بهوين طرفين اختالف نظر د عمل است، باید اجرا شود. اما در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوا، بهای فراملی مورداوری

اید در به حقوقی او جایگا ودولت کویت قرارداد تابع قوانين داخلی کویت بود، زیرا یکی از طرفين قرارداد، یك دولت بود که همين ویژگی 

 والملل نيز همساز گرفت، خصوصاً که از نظر این دولت قوانين کویت با اصول و موازین حقوق بينار میتعيين قانون حاکم ملحوظ قر

کند که عنوان یك شرکت خصوصی اقتضا میکرد که وضعيت خاص شرکت مذکور، بههماهنگ بود. اما شرکت امين اویل استدالل می

ا روابط بن ارتباط را کرد که به عقيده او بيشتریمورد پنج اصل کلی را ذکر می اصول کلی حقوقی حاکم بر قرارداد باشد. این شرکت در این

ام ت، اصل احترن خسارقراردادی طرفين و مسائل حقوقی مطروحه در پرونده داشتند؛ این اصول عبارتند از اصل وفای به عهد، اصل جبرا

 ت.به حقوق مکتسب، اصل منع داراشدن غيرعادالنه، و باالخره اصل حسن ني

گيرد که قانون کویت نسبت به بسياری از پردازد و چنين نتيجه میـ بخش سوم رای داوری امين اویل به مسئله قانون حاکم می 

الملل عمومی و اصول کلی حقوقی نيز مستقيماً با موضوع مرتبط هستند. به نظر دیوان، ذلك حقوق بينباشد، معهای قضيه حاکم میجنبه

دهد، زیرا طبق رویه ومی که متضمن اصول کلی حقوقی نيز هست، به واقع بخشی از نظام حقوقی کویت را تشکيل میالملل عمحقوق بين

عمومی دولت کویت در قراردادهای امتياز با سایر شرکتهای خارجی، همواره مقرر شده که تفسير و اجرای قرارداد تابع اصول حقوقی 

از است و در صورت فقدان چنين اصول مشترکی، تابع اصول کلی حقوقی خواهد بود. دیوان مشترک بين کویت و کشور متبوع دارنده امتي

توان پذیرفت که در هریك از قرارداد امين اویل نيز آمده است و نمی ۱۹۷۳داوری در این باره اعالم نمود، همين شرط در اصالحيه سال 

باشند، رژیم متفاوتی از قانون کویت حاوی قيد قانون حاکم به شرح فوق میقراردادهای امتياز که کویت با شرکتهای مختلف منعقد کرده و 

عنوان تواند نقش و اهميت اصلی را بهاعمال شود؛ بنابراین باید نتيجه گرفت که قانون کویت متضمن چنان اصول کلی حقوقی است که می

ارداد، چنانکه در رای تاپکو به تفصيل مورد بحث و استناد واقع شده، المللی کردن قرسان، رای امين اویل از بينقانون حاکم دارا باشد. بدین

اجتناب کرد و قانون داخلی کویت را در پيوند با اصول کلی حقوقی اعمال نمود؛ این بخش از رای امين اویل درباره قانون حاکم بر 

 آید.شمارمیقراردادهای نفتی، دستاورد مهمی به

، ۱۹۷۷موافقتنامه داوری سال  ۳گوید طبق ماده ابل توجهی در زمينه شرط ثبات دارد. دیوان داوری میهای قـ رای امين اویل، یافته 
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توان فهميد که کویت، خوبی میمرجع داوری باید در تعيين قانون حاکم، وضعيت و جایگاه حقوقی طرفين را ملحوظ نماید. از این تعبير به

ظ منافع عمومی کشور است، طرف قرارداد بوده است و قوانين کویت متضمن بخشی از عنوان یك دولت صاحب حاکميت که متصدی حفبه

سان، به نظر دیوان داوری، شرط ثبات قرارداد را باید در پرتو حاکميت دولت کویت تفسير نمود. روابط حقوقی فراملی نيز هست. بدین

تعيين قانون حاکم، ویژگی فراملی بودن روابط قراردادی طرفين و نيز  عالوه بر این، در ماده مذکور مقرر شده که هيئت داوری باید در مقام

خوبی خبر از کيفيت و نوع قواعد اصول کلی و رویه حاکم در دنيای مدرن را ملحوظ نماید. وجود همين قيد حاکی از نيت طرفين است و به

الملل بخشی از قوانين کویت د. به عقيده دیوان، حقوق بيندهد که از دیوان داوری خواسته شده تا در ماهيت دعوا اعمال کنای میحقوقی

شناسد که از جمله آنها،حق است و از طرفی اصول کلی حقوقی، حق دولتها برای حفظ و حراست از منافع عمومی مردم را به رسميت می

 کردن است.ملی

این  ۹. طبق ماده رای( ۶۰اد فی مابين است )بند قرارد ۱۹۶۱ـ از جمله نکات مهم رای امين اویل، تجزیه و تحليل اصالحيه سال  

ری ج فارس تغييقه خلياصالحيه مقرر شده بود، در صورتی که در اوضاع و احوال تغييری حاصل شود یا قراردادهای امتياز دولتهای منط

نه ر جهت منصفاتياز دشرایط امنماید که متضمن منافعی برای طرف دولتی باشد، طرفين باید مذاکره و بررسی نمایند که آیا الزم است 

مـوجب ساده دانست. به «مشورت و تبادل نظر» اصالحی را بيش از یك  ۹شدن قرارداد نيز اصالح شود. دیوان داوری تعهد ناشی از ماده 

ر راستای منافع مابين را دی داد، طرفين متعهد بودند تا قرارداد فاین مـاده اگر در قراردادهای امتياز خاورميانه، به نفع دولت تحولی رخ می

 دولت کویت تعدیل نمایند.

صفانه و رای طرفين منبگرفت، صرفاً تعيين مبلغ تعدیل بود، مبلغی که در شرایط جدید بنابراین آنچه باید مورد مذاکره و بررسی قرار می 

اشد، ، چنانچه منصفانه بمر قرارداد پيش آیدمبتنی بر این فرض بود که هر آنچه در طول ع ۹عادالنه محسوب شود. به عبارت دیگر، ماده 

 الزم است تا قرارداد فی مابين نيز بر اساس آن به تناسب اصالح و تغيير یابد.

گوید تصویب این کند و میاشاره می« فرمول ابوظبی»االمتياز مورد ادعای دولت کویت، به ـ رای داوری در مورد افزایش ماليات و حق 

در زمينه  ای از رویه عملی دولتهای نفتی خليج فارسليج فارس موثر در قرارداد طرفين است، زیرا نمونهفرمول توسط دولتهای خ

ه اصالحي ۹ده دیق ماقراردادهای امتياز است که متضمن نفع دولتهای مذکور است. به عقيده دیوان، تصویب فرمول ابوظبی یکی از مصا

ن اینکه طرفي . به نظر دیوانرای عادالنه کردن قرارداد به نفع دولت کویت بوده استگيری باست و مستلزم مذاکره و تصميم ۱۹۶۱سال 

 االداء به کویت را تعيين کند.اند در مورد مبلغ آن به توافقی دست یابند، مانع از صالحيت دیوان نيست تا مبلغ واجبنتوانسته
طرفين در » گوید: توجه کرده است که می ۱۹۶۱قيد دیگری از همان اصالحيه  ـ در مورد ادعای امين اویل )نرخ معقول برگشت سرمایه(، دیوان به 

نرخ معقول بازگشت »هيئت داوری، سپس در مورد «. مذاکرات آتی در مورد قرارداد، نرخ معقول بازگشت سرمایه امين اویل را ملحوظ خواهند نمود

را معلوم « قانون حاکم» نکه در موافقتنامه داوری مقرر شده که دیوان داوری باید صرف ای» گوید: شود و میبه انصاف متوسل می« سرمایه امين اویل

نيست، زیرا انصاف هم بخشی از  ۱۹۶۱اصالحيه  ۹برای تعيين مبلغ مذکور در جهت منصفانه کردن قرارداد طبق ماده « انصاف» کند، مانع از رجوع به 

 )مذاکره برای منصفانه کردن قرارداد( را به نفع هر دو طرف تفسير کرد ۱۹۶۱حيه سال اصال ۹به این ترتيب، دیوان داوری ماده «. قانون است

.(www.lawnet.ir, 23/9/1393) 

  نفت ایران ملی شرکت و د محدو مسئولیت با سافیر المللی بین نفت شرکت پرونده -د
 شرط بردارنده در یرانا دولت توسط امتياز قرارداد اعطای   باشد می سافير پرونده ، ثبات طشر حاوی مشهورِ های داوری از دیگر یکی

 حسن اصول اساس بر را ادرد قرا مفاد که بودند کرده توافق طرفين ،طشر آن اساس که بر بود گلدفيلدز لنا پرونده شبيه ، قانون انتخاب

 :داشت می بيان شرط دهند. انجام  نيت

 ایران در که دولتی اتمقام از یك هر دولت یا توسط خواه باشد که نوعی هر از اداری حکم یا اقدام هيچ ،نقانو یا ومیعم مصوبه هيچ"

 اجرای مانع یا و دهد رتغيي را آن مفاد یا کرده باطل را قرارداد تواند نمی د،وش ایران صادر نفت ملی شرکت جمله محلی از یا مرکزی

 با آن به نسبت طرفين دی کهموار در جز دهد، روی تواند نمی تغييری یا اصالح ابطال، گونه هيچ .اندازد أخيرت به را آن یا ،هشد قرارداد

 "نمایند. توافق هم

 طرفين ميان قرارداد که گرفت تصميم چنين درنتيجه  ؛ ندارد بر در را قانون انتخاب صحيح شرط قرارداد، که داشت اظهار ابتدا در داور

داشت امنيت  اظهار سپس داورد. گرد تفسير ،ایرانيان ميان قرارداد شبيه گردیده، شرط طرفين بين که رایج عبارات و ادمف پرتو در باید

 و بوده ایران دولت اختيار در که قانون ایران، کامل اعمال با خارجی، شرکت توجه قابل مخاطرات و مسئوليتها گذاریها، سرمایه حقوقی

 می حاکم قرارداد بر نيز ایران قوانين حقوقی، کلی اصول بر عالوه بنابر این داور رای داد که گردد. تضمين تواند نمی است، تغيير قابل
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 ، است تخلف کرده شرط از ایران دولت که داد رأی چنين و کرده پوشی چشم امتياز رداد قرا ثبات شرط از حال داور هر به .باشد

 دارد. وجود غرامت پرداخت وظيفه داده شود، خاتمه بهنگام نا امتياز راردادق که مواردی در داد تشخيص داوری دیوان اگرچه

 روش تحقیق

 یرفته است.ورت پذصاین مقاله با استفاده از منابع موجود در سایت ها، کتب فارسی و انگليسی و بهره مندی از روش کتابخانه ای 

 بحث و نتیجه گیری
حفظ  شرط ثبات ، قش مهمن. گاز)پتروليوم( و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گيرندشروط ثبات  در بسياری از قراردادهای  نفت و 

فتن ا در نظر گرب است. تعادل و وضعيت موجود قرارداد با جلوگيری از تغيير قوانين و دستور العمل ها بدون رضایت طرف دیگر قرارداد

تند بلکه  ارجی هستنها تامين کننده بخشی از منافع سرمایه گذار خ چنين شروطی نه ماهيت حساس اکتشاف و استخراج ميادین نفتی،

ه ها آرای دادگا اری  ازدر جهت منافع دولت ميزبان نيز هستند.شروط ثبات در بسي در برخی موارد)همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق(

توسل به ال توسعه باحای در ئوری الزام قراردادی و کشورهو داوران مورد حکم قرار گرفته است اما همواره کشورهای پيشرفته با تکيه به ت

ا در ر مفاد قراردادوانند ،تاین عقيده که شروط ثبات می  دکترین اصل  اوليه حاکميت دولت بر منابع طبيعی ، مورد نقد  بسيار بوده است.

شرط  ا  دارای یكراردادهزیرا بسياری از ق بود. طول حيات پروژه کامال ثابت و بدون تغيير حفظ کنند؛نگاه غير واقع بينانه ای خواهد

 کبه هر حال در دازند.انطباق می باشند که طرفين  را قادر می سازد تا نسبت به شروط قرارداد بر اساس اصل حسن نيت به مذاکره بپر

صب  و ه دور از تعبردادی روابط قرامتقابل هر دو طرف موافقتنامه اعم از دولت ميزبان و سرمایه گذار خارجی می تواند در حل اختالفات 

شده و  ار گرفته میه به کجانبداری،کمك شایان نماید. به منظور مقابله با این چالش ،دانستن اینکه چه زمان و چرا شروط ثبات در گذشت

ای داوری که است.آر هم برای شرکت ها و هم  برای کشورهای ميزبان دارای اهميت آرای داوری چگونه با شروط ثبات برخورد می کنند،

ن کارگيری زبا به ود.در این مقاله مورد بحث واقع شد نشان می دهد که این شروط با جدیت توسط داوران تفسير و به کار گرفته می ش

، ین دیدگاهاز ا ت.اما نه به آن اندازه ای که منظر سياسی در تفسير شروط حائز اهميت اس، صحيح  در این گونه شروط اهميت دارد

 د.ر می گيرمورد تحليل قرا، در پرتو اوضاع و احوال حاکم بر مراودات دودیت های حاکميت به موجب شروطی از این قبيل،مح
ار کشور ما بسيکه در با توجه به سپری شدن دوران حاکميت مطلق شروط ثبات، قراردادهای طوالنی مدت به ویژه قراردادهای نفت و گاز

باشد،  وز افزون میذاری رگیران به عنوان دولت ميزبان در قراردادهای باال دستی، نيازمند جذب سرمایه متداول و بحث برانگيز بوده و ا

رج ی از طریق در خارجبایستی با تامل بيشتری از منظر حقوقی و سياسی منعقد شده و در این فرایند تالش برای حفظ حقوق سرمایه گذا

 مود.   شرط ثبات ن کيه بررارداد فی مابين از طریق شرکت های بيمه بين المللی به جای تشروط مذاکره مجدد، شرط الزام داوری و بيمه ق
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