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 معاهده منشور انرژی و عضویت ایران 

 زهرا کریمی فرد
 و کارشناس ارشد حقوقی و قضایی گمرک ج.ا.اکارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 

z.karimi1433@yahoo.com 
 

 چکیده:
 ت و سایر حامل های انرژی مشمول مقرراتدر شرایطی که هنوز موضوع انرژی به طور اساسی و جدی در مباحث سازمان تجارت جهانی قرار نگرفته و نف

WTO  منشور انرژی مهمترین چارچوب حقوقی بین المللی است که تاکنون در سطح جهان تعریف شده است و تاکنون کشورهای زیادی به آن نیستند ،

ف منشور، به تبیین برخی تطابق ها و مغایرت های فی مابین در این مقاله تالش گردیده با استفاده از منابع کتابخانه ای پس از بررسی ماهیت و اهداپیوسته اند. 

 قوانین ایران و معاهده منشور انرژی پرداخته شود.

 ساختار حقوقی ایران. نفت و گاز، ، ECTمنشور انرژی، کلمات کلیدی:
 
 

 مقدمه
ین شده است و شته اند،تدوروپا دااها از منشور انرژی طرح منشور انرژی عمدتاً به وسیله کشورهای اروپایی و با اتکاء به تجارب عمده ای که این کشور

ود، منشور شملحق   WTO نرژی بهبدون شک اگر زمانی قرار باشد که برای تنظیم حقوقی روابط انرژی در سطح بین المللی پروتکلی تنظیم شود و یا مسائل ا

ز اهمیت زیادی ای می تواند ئوپلتیکسائل و تحوالت آن برای کشوری با موقعیت ژانرژی مهمترین مالک و مقدمه خواهد بود، بنابراین اطالع از این منشور و م

رزی اریهای فرامرای همکبرخوردار باشد. نکته دیگری که در این خصوص الزم به اشاره هست این است که منشور انرژی یک چارچوب حقوقی چندجانبه ب

گی به حل نرژی و رسیده وری اانرژی ،سرمایه گذاری و ترانزیت می باشد البته موضوع بهر در زمینه انرژی را تبیین کرده ،که این چارچوب شامل تجارت

دی شور مثل آزاحوری مناختالف را هم در بر می گیرد. هدف اساسی این منشور تشویق و تسهیل همکاری بین المللی در زمینه انرژی دانست. اصول م

امر از طریق  ه البته اینکی باشد القوه برای ایجاد تحرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت فرامرزبازارهای انرژی و عدم تبعیض می تواند پتانسیلی ب

ر دررسی شود که بی است امنیت تأمین انرژی برای کشورهای صادر کننده انرژی میسر است.با عنایت به اهمیت گفته شده در خصوص منشور انرژی ضرور

ویت ایران در کند؟آیا عض أمین میح شود؟آیا  این اصالحات، منافع ایران به عنوان یک کشور دارای اقتصاد نفتی را  تچه مواردی قوانین ایران باید اصال

رسش ها پاسخ به این ه ضمن پکمعاهده منشور انرژی در روابط ایران و دیگر کشورهای فعال در این عرصه مؤثر است؟ در پایان این مقاله برآن شده ایم 

 ای اینکه به تصوری قطعی در خصوص الحاق به این معاهده برسیم ارائه می شود.،راهکارهایی بر

 اهمیت منشور انرژی
 

 و اتحاد برقراری و مدت بلند های همکاری ی توسعه هدف با اساساً که انرژی، منشور ی معاهده انرژی، المللی بین همگرایی به دستیابی جهت در

 منشور ی معاهده. شود معرفی مناسبی الگوی تواند می است، گرفته شکل متقابل منافع حفظ و آزاد اقتصاد براساس انرژی ی زمینه در جوامع تمامی همگرایی

 تولیدکنندگان نیاز و کافی، انرژی به صنعتی کشورهای روزافزون نیاز تأمین هدف با که است المللی بین عرصه در کارآمد بسیار حقوقی ابزار یک انرژی

 طرفین میان متقابلی همبستگی و رابطه هدف این به دستیابی با که است؛ گرفته شکل مداوم و رقابتی بازاری به بهتر دستیابی برای کاناتام ی توسعه به انرژی

 سطح بر گردد، می مرتبط یکدیگر به کشورها اقتصاد سرنوشت که میزان هر به که چرا شود، می ایجاد المللی بین همگرایی ی زمینه و شده ایجاد کاال این

 جهانی سطح در اقتصادی های فعالیت همگرایی موجب جهانی ی وابسته هم به اقتصادی نظام یک وجود و شود، می افزوده اقتصادی متقابل های وابستگی

 که است نموده تنظیم ای گونه به را خود ترانزیت و تجارت گذاری، سرمایه قواعد منابعشان و ذخایر بر ها کشور حاکمیت اهمیت به توجه با منشور. گردد می
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 و گات مقررات و ضوابط به توسل با انرژی منشور. شود تأمین نیز آن تولیدکنندگان حاکمیت بخش، این در گذاری سرمایه امنیت تضمین و جذب بر عالوه

 ساختن متعهد و داخلی، تجار و فمختل کشورهای تجار میان تجاری تبعیض هرگونه رفع قبیل از آزاد تجارت مقررات بینی پیش با جهانی تجارت سازمان

 برای را رقابتی و آزاد بازاری انرژی، انتقال جریان در مانع ایجاد عدم و تبعیض بدون ترانزیت آزادی اصل اساس بر الزم تسهیالت ایجاد بر عضو کشورهای

 بینی پیش با انرژی منشور. بپردازند اقتصادی فعالیت به تجاری های تبعیض وجود عدم از خاطر اطمینان با تجار تا نماید می ترسیم انرژی های فرآورده و مواد

به  قوانین این مجموعه. دارد بخش این در تجاری های ریسک رساندن حداقل به و کاهش در سعی منشور، کلی هدف به توجه با اختالفات فصل و حل نظام

مساعدت می نماید که این خود نشان از اهمیت  جهانی همکاری ی پایه بر جهان در انرژی تجاری آزاد نظام از گیری بهره با انرژی المللی بینهماهنگی 

 .معاهده منشور انرژی است

 اهداف منشور انرژی
 

 ت،ترانزی تجارت، گذاری، مایهسر. است ساخته مند قاعده را انرژی به مربوط موضوعات تمامی که است المللی بین معاهده مهمترین انرژی منشور پیمان

 منعطف و نرم دیگری و ورآ الزام و سخت یکی مقررات گونه دو دارای پیمان این. دهند می تشکیل را پیمان این ارکان ترین اصلی ختالفاتا فصل و حل

مللی الهای بینسترسی به بازارارتقای د»هدف اصلی این منشور در ماده سه آن،  اند. شده بینی پیش اصلی موضوعات در عمدتاً آور الزام مقررات که است

 انی انرژینعت و بازرگتی شدن صرقابدر ادامه  ذکر شده است.« مبتنی بر شرایط بازرگانی و به طور کلی توسعه یک بازار باز رقابتی برای محصوالت انرژی

 مینان مواجه سازد:تواند بازار انرژی را در سه سطح مختلف با اطمی خود

     
 ال تکنولوژی نتقاصاحبان ذخایر زیرزمینی نسبت به - 1    

     
 های تولید انرژی گذاران نسبت به حضور رقابتی در عملیاترمایهس- 2    

     
 ترین قیمت ممکن کنندگان از امکان دستیابی به پایینطمینان مصرفا- 3    

 

 اهداف کلی معاهده منشور انرژی را می توان براساس چهارچوب کلی آن به شرح ذیل عنوان نمود:

 ز سرمایه گذاری حمایت ا-1 �

 آزاد مبتنی بر مقررات سازمان تجارت جهانی تجارت -2 �

 رانزیت آزاد با ضمانت های اجرایی حقوقی برای تداوم جریان بدون وقفه انرژیت-3 �

 داوری بین المللی الزامی -4 �

  وسعه قوانین کشورهای عضو در بخش انرژی،در جهت هماهنگی و انطباق با اصول حقوق بین الملل.ت-5 �

 انتقال تکنولوژی -6 �

 تباریدایر نمودن بازارهای مالی و اع-7 �

 توسعه شرایط رقابت و سیاست گذاری-8 �

 بهینه سازی در بخش انرژی -9 �

 حفظ محیط زیست -10 �
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ی و نیز بهینه انتقال تکنولوژی، دایر نمودن بازارهای مالی و اعتباری ،توسعه شرایط رقابتی و سیاستگذار برخی هدف های مورد اشاره در فوق از قبیل

که مورد اخیر یعنی حفظ محیط زیست ، به دلیل اهمیت آن  ه منشور انرژی هستندمحیط زیست از هدف های جنبی معاهد ش انرژی و حفظسازی در بخ

 .1،خود موضوع پروتکلی را تشکیل داده که جزء ضمائم معاهده قرار گرفته است

 

 بررسی ماهوی معاهده منشور انرژی

 

 فصل و محور 5 بر پیمان نای در شده بینی پیش مواددهد . قرار بررسی مورد را انرژی متنوع های حوزه تا دارد قصد که است سندی اقعوه ب منشور

 های حامل زمینه در آزاد تتجار، ملی مراودات رفتار سازی یکسان و توسعه مبنای بر انرژی های گذاری سرمایه ارتقای و حفظ.اند شده متمرکز گسترده

 هشکا، ها شبکه و لوله خطوط قطری از انرژی ترانزیت آزادی، تجارت جهانی سازمان قوانین مبنای بر انرژی بخش به مربوط تجهیزات و ها فرآورده رژی،ان

 . دولت و ذارانگ سرمایه ینب یا ها دولت بین اختالفات حل برای هایی مکانیزم تدوینانرژی ،  راندمان بهبود طریق از انرژی چرخه محیطی زیست اثرات

در ارتباط با سرمایه گذاری ،منشور کشورهای عضو را موظف به اعطای مجوز سرمایه گذاری به شرکتهای خارجی نمی کند،اما اگر کشوری  �

فتاری غیر تصمیم گرفت این اجازه را به شرکتی بدهد،مکلف خواهد بود که این مجوز را در شرایط یکسان به همه شرکتهای کشور عضو ،عرضه نموده و ر

غیر تبعیض آمیز  تبعیض آمیز با همه آنها داشته باشد.در زمینه تجارت همه اعضاء موظفند در تجارت بین خود و دیگران به طور یکسان برخورد کنند و رفتاری

ک خود نشوند و آزادی ترانزیت را داشته باشند.در ارتباط با حمل ونقل و ترانزیت نیز همه کشورهای عضو تعهد کرده اند که مانع ترانزیت انرژی از خا

در خصوص محیط زیست و بهره وری انرژی نیز اعضاء می بایست اقدام به مبادله اطالعات و تجربیات کرده و توصیه های الزم برای تغییر و  رعایت کنند .

را به عضویت وباالخص عضویت ناظر برانگیخته بدین سان ساختار معاهده به گونه ای است که تمایل کشورها  .تنظیم سیاستها و قوانین داخلی را انجام دهند

 پیمان این عضویت به نهایی و رسمی طور به 2002 سال اواخر در که است کشوری آخرین ژاپن. اند شده بالغ کشور 52 به پیمان این عضو که کشورهای

 2.درآمد

 یران و معاهده منشور انرژیا
 

ی ادر مجموع بر شتر معاهدات،. الحاق به این معاهده همانند بینست به معاهده منشور انرژی ملحق گرددبه عنوان عضو ناظر توا 2002ایران در سال 

 نرژیا منشور عاهدهم به یوستنپ بررسیاین مقاله  هدف کشورهای عضو اعم از تولیدکننده و مصرف کننده انرژی، فرصت ها و چالش هایی را به همراه دارد.

 ؟یا خیر شد دنخواه تغییراتی شدستخو ایران مقررات و قوانین آیا ومی باشد  دهد می پوشش را آن با مرتبط موضوعات و ینرژا های جنبه تمامی تقریبا که

 عضویت ایران در این معاهده از دو جهت حائز اهمیت است : 

نند، برای ایران که از نظر دامی ( (WTOهایی همچون پذیرفتن این منشور که برخی آن را دارای اهمیتی مشابه عضویت در سازمان .1

 ه است. المللی انرژی امری شایان توجعاهدات بینباال بردن توان حقوقی در ماز حیث های باالیی دارد، ذخایر نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی، ظرفیت

ر د،حضور یارجخ سائل بخش انرژی مانند جذب سرمایههمچنین عضویت ایران در این منشور ممکن است بتواند برخی از م .2

 .بازارهای جهانی گاز طبیعی، حل مشکالت سیاسی صادرات گاز به برخی کشورها و....  را تسهیل نماید

سال در  6یوندد طبق معاهده باید بپ ECT اگر بنا باشد ایران به البته نکته ای که در این خصوص می بایست مورد توجه قانونگذار باشد این امر است که 

وارد  کشور بخواهد ابراین چنانچهسال هم به قوانینش در مورد شرکت هایی که در این مدت سرمایه گذاری کرده اند، پایبند باشد. بن 20آن پیمان بماند و 

 .قرار گرفته و به دقت مطالعه شود شود باید تمام جوانبش مورد بررسی ECTگود 

 

                                                           
 1380 آذر انرژی، اقتصاد ماهنامه انرژی، منشور معاهده بررسی و نقد علی، صرافی، 1

  2-Energy Charter Treaty, Available at:ttp://www.europa.eu/scadplus/leg/enlvb/127028.htm. 
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 رای عضویت در معاهده منشور انرژیدالیل لزوم تالش ایران ب
 

 1998 آوریل در تجاری ایه اصالحیه با بود، گات تجاری رژیم مبنای بر ابتدا در که انرژی منشور پیمان در تجارت بخش به مربوط های رهتبص .1

 دمع بنیادین اصول مبنای بر که تجارت جهانی سازمان مقررات و قوانین با انرژی منشور پیمان در را تجارت به مربوط بندهای اصالحات، این. شد تعدیل

 حوزه توسعه با نرژیا منشور پیمان تجارت بخش اصالحیه البته. ساخت هماهنگ است، الملل بین تجارت مداوم آزادسازی به تعهد و شفافیت تبعیض،

 و گمرکی های تعرفه رچیدنب برای را مکانیزمی آینده در تا است آن پی در و داده قرار خود پوشش تحت نیز را انرژی بخش به مربوط تجهیزات تجارت،

 عضو کشورهای از دسته آن رایب پیمان این تجاری یافته تغییر رژیم دیگر، سوی از. کند ایجاد انرژی بخش صادرات و واردات بر شده وضع های هزینه سایر

 زا تا دهد می اجازه مزبور رهایوکش به رژیم این. است گرفته نظر در را مهم ای مرحله معیار یک اند، درنیامده تجارت جهانی سازمان عضویت به تاکنون که

 آنها از تبعیت تجارت جهانی سازمان در که قوانینی و مقررات با انرژی، های حامل و ها فرآورده تجهیزات، کاالها، تجارت در WTO قوانین کاربرد طریق

 .شوند آشنا است، الزامی

ین منشور ف اصلی اهد است.زیرا همترین فرصت های ناشی از الحاق به آنکشورهای امضاکننده، از مبازارهای انرژی آزاد و رقابتی میان  ایجاد. 2 �

ذکر "ژی باز رقابتی برای محصوالت انر شرایط بازرگانی و به طور کلی توسعه یک بازار المللی مبتنی برهای بینارتقای دسترسی به بازار "آن،  3در ماده 

 شده است.

 پیمان طراحان نظر مورد های اولویت ترین مهم از یکی انرژی، حوزه در خارجی های گذاری مایهسر توسعه راه سر بر موجود های محدودیت رفع.3

 به که کشوری هر حقیقت، در. کند می دنبال تبعیض عدم اصل طریق از را خارجی گذاری سرمایه از حفاظت انرژی، منشور پیمان. است بوده انرژی منشور

 بخش در که کشورها دیگر قانونی های شرکت و عضو کشورهای تمامی به را خود برخوردهای ترین مطلوب دشو می متعهد آید، می در پیمان این عضویت

 گذاری سرمایه مناسب فضای ایجاد هدف با پیمان، این در انرژی بخش به مربوط بندهای از ای عمده بخش 3.دهد تعمیم اند، کرده گذاری سرمایه آن انرژی

 هم اما. است کرده موجود گذاران سرمایه با آمیز غیرتبعیض رفتار به ملزم تنها را قرارداد های طرف پیمان این فعلی، شکل رد البته. اند شده تنظیم خودکار

که که این امر برای ایران  .دهد تسرّی نیز گذاری سرمایه از قبل فاز به را آمیز غیرتبعیض رفتار به تعهد این تا است آن دنبال به انرژی منشور پیمان اکنون

 نیازمند سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی است بسیار مفید خواهد بود.

عضویت دراین منشور کاهش ریسک سرمایه گذاری، جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و تسهیل زمینه های ترانزیت نفت و گاز را به دنبال  .4 �

ده نفت )اوپک( نیازمند جذب سرمایه گذاری بیشتر و استفاده از فنآوری روز درصدی خود در سازمان کشورهای صادرکنن 13ایران برای حفظ سهم  4دارد.

می  است که با عضویت در این پیمان و حضور در جمع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عمده انرژی، از ریسک و هزینه سرمایه گذاری در کشور کاسته

 شود. 

انه زنی نتری برای چایط آسامان نیست و به نظر می رسد در صورت پیوستن به آن، شرایران تنها کشور حاشیه دریای خزر است که عضو این پی .5 �

  آید.با کشورهای حاشیه این دریا به وجود 

 امر این. سازند تسهیل ترانزیت، آزادی و تبعیض عدم مبنای بر را انرژی ترانزیت تا ساخته ملزم را خود قرارداد های طرف انرژی، منشور پیمان مواد .6

 مرزها کننده، مصرف سوی به تولیدکننده سمت از خود مسیر در انرژی منابع که چرا است؛ پیمان عضو کشورهای انرژی امنیت تأمین در ای کننده تعیین هنکت

 ترانزیتی وتکلپر یک ایجاد دنبال به ترانزیت، تمهیدات ارتقای هدف با منشور عضو کشورهای دلیل، همین به. گذارند می سر پشت را مختلفی کشورهای و

 پذیرفته مبانی از رژیم یک ایجاد ترانزیت، پروتکل هدف. است بررسی تحت هنوز و شده آغاز 2000 سال اوایل در زمینه این در رسمی مذاکرات که هستند

                                                           
 .1384 زمستان ،2 شماره اول، ،سال انرژی اقتصاد های بررسی انرژی، منشور پیمان در اختالف ،حل فرح سا، فرح 3

4 Investment Arbitration And The Enerjy Charter Treaty ،edited by Clarisse Ribeiro ،Arbitration  Institute  ،

OF The  Stockholm Chamber Of Commerce. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 

 

پیوستن ایران به پیمان در صورت   .گذرد می کشور دو مرزهای از حداقل که است( برق و هیدروکربورها) انرژی منابع درخصوص عملیاتی مشترک شده

 کرد.منشور انرژی، نمی توان از انتقال نفت و گاز از طریق خاک ایران به هیچ مقصد دیگری جلوگیری 

ه شود باید می گرفتکشورهای عضو این پیمان موظف به اعطای اجازه سرمایه گذاری به شرکت های خارجی نیستند، ولی اگر چنین تصمی .7 �

 باشندپیمان اجازه سرمایه گذاری در کشور را داشته شرکت های تمام اعضای این 

 این. رسید ءاعضا امضای به 1994 سال دسامبر در آن، با همراه محیطی زیست مسایل ابعاد و انرژی راندمان خصوص در انرژی منشور پیمان پروتکل  .8

 انرژی چرخه محیطی زیست منفی اثرات کاهش و انرژی اندمانر بهبود برای را روشنی های گذاری سیاست تا کند می ملزم را عضو کشورهای پروتکل،

 به. کرد مشخص توسعه حال در اقتصادهای برای را قبول قابل و خوب عملکردهای از فهرستی پروتکل، این از استفاده با انرژی منشور پیمان. کنند تعریف

 های همکاری سازمان عضو کشورهای با انرژی راندمان بهبود در ذاریگ سیاست مسایل به مربوط تجربیات تشریک و نظر تبادل برای مرکزی موازات،

 گذاری قیمت سیاست مالیات، میزان مانند انرژی راندمان بهبود ملی استراتژی به ویژه توجهی مرکز، این در. است شده ایجاد) (  OECD عهتوس و اقتصادی

 توصیه و ها روش حاضر حال در پروتکل این. شود می مبذول راندمان بهبود های مکانیزم سایر و محیطی زیست مسایل به مربوط های یارانه انرژی، بخش در

منشور انرژی به عنوان ابزاری چند منظوره می تواند    .است کرده طراحی هستند، ملی بعد در خود انرژی راندمان بهبود پی در که هایی دولت برای عینی های

 . 5شورهای صاحب ذخایر انرژی کمک کرده و هم امنیت عرضه انرژی به مصرف کننده را در درازمدت تأمین نمایندهم به توسعه پایدار و ثبات و آبادانی ک

ر انرژی تمایل خود را برای سال بعد از عضویت در پیمان منشو 5شاهد مثال در این خصوص پیش بینی مسأله ای به این شرح است :هر کشور می تواند 

، اجرای یت در پیمانمان عضوم کند تا یک سال بعد از آن خارج شود و در صورت انجام سرمایه گذاری در بخش انرژی در زخروج از آن به طور کتبی اعال

 ین پیش بینیاهدف عمده  که به نظر می رسد سال از حمایت پیمان برخوردار است و کشور میزبان موظف به رعایت قوانین و مقررات آن است 20آن تا 

 بوده است. تأمین امنیت انرژی

ه بازارهای بین راهیابی و همچن ( کشورهای تولید کننده  انرژی بویژه  ایران به سرمایه گذاری و فن آوری های جدید برای توسعه میادین نفت و گاز6

 جهانی باالخص اروپا نیاز دارند که این منشور به عنوان پلی تسهیل کننده این امور است.

سرمایه  رکت هایششویم آن وقت در کاهش ریسک و جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار موثر است. چنانچه عضو  (عضویت در پیمان منشور انرژی7

 گذاری کامالً مطمئن خواهند شد که اموالشان به هیچ وجه مصادره نخواهد شد.

ر نخواهد توانست مانع عبور خط اشیم ترکیه دیگب ECTباشیم این  اختالفاتی که االن با در خزر  داریم  دیگر نخواهد بود. اگر عضو  ECTعضو ( اگر 8

کشور به رومانی و  یران از اینط لوله اخترکیه نه حاضر است گاز ایران را بدون اما و اگر خریداری کند ونه اجازه می دهد « لوله گاز ایران از این کشور شود.

 ستاخط لوله گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه بلغارستان برود. بنابراین یکی از مزایای خوب پیمان منشور انرژی رسیدن 

وقت دیگر دولت ایاالت  پذیرفته شود و ایران هم عضو این پیمان شود آن ECTاگر آمریکا هم از حالت عضو ناظر درآید و به عنوان عضو رسمی (9

سرمایه گذاری در  یاورد تا ازفشار ب ه اروپایی ها هم نمی تواندمتحده نخواهد توانست شرکت های نفتی این کشور را برای حضور در بازار ایران تحریم کند. ب

 صنعت نفت ما خودداری کنند.

می توان با  بی (می باشد.ارس جنو( در شرایط فعلی که ایران درگیر قراردادهای کالن و نیازمند سرمایه گذاری عمده در بخش انرژِی ) نظیر پروژه پ10

 زد.شکل از مصرف کنندگان عمده جهان و تولیدکنندگان منطقه ای به تبادل افکار بپردادر یک جمع چندجانبه مت ECTعضویت در 

های آزاد، در این زمینه با های آینده، ترانزیت خواهد بود. گرچه ایران به دلیل دسترسی به آبهای مهم صادرات انرژی در سال( یکی از چالش11

های مایع به کشورهای نزدیک از مسیر زمینی، ضرورت توجه به صادرات گاز به هندوستان و سوختهایی نظیر مشکل کمتری مواجه خواهد شد، ولی طرح

                                                           
5�The Energy charter Treaty A Readers Guide ، Energy Charter Secretat. , Available 

at:http://www.encharter.org 
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تواند به عنوان یک سند باالدستی، ضمانتنامه مناسبی برای شرایط عادالنه در ترانزیت انرژی باشد. برای مثال  کند. منشور انرژی میاین مقوله را مشخص می

 6.لوله صلح را بهبود بخشدآباد در خصوص خطاسالم -توانست روند مذاکرات تهران عضویت ایران در این منشور می

ایران در  ن با قوانینآتطبیق  وبا عنایت به مراتب فوق تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق قوانین و مقررات حاکم بر بخش های مختلف پیمان منشور انرژی 

صه های رگذار در عرای تأثیهه، می تواند در تعامل بیش از پیش با اروپا به عنوان یکی از مؤلفه صورت عضویت ، ضمن برخورداری از مزیت های ذکر شد

 املی جهت تسهیل فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تلقی گردد. عسیاسی و اقتصادی، علی االصول 

 نین ایران با معاهده منشور انرژیمغایرت های قوا

 

دولت ر )اگ .  ی سازی صنایع نفت و گاز نمی توان مانع اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خرید آنها شددر صورت تصمیم برای خصوص (1

ه اقتصاد کز آنجا بخواهد در صنعت نفت خصوصی سازی کند آن وقت افراد حقیقی و شرکت های خارجی هم می توانند در خرید سهام شرکت کنند( ا

نرژی و ات بر منابع ز مالکیلطه اقتصادی بیگانه شود در چارچوب این پیمان ضرورتی به رعایت نوع خاصی اایران وابسته به نفت است ممکن است موجب س

 د.می باشقانون اساسی  44که این امر مغایر با اصل در تولید نفت و گاز وجود ندارد. محدودیت 

منوعیت استخدام کارشناسان قانون اساسی :م 82)اصل  ور( منش 11)بند زبان آزادند .سرمایه گذاران خارجی در ورود کارکنان خود به کشور می (2

 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای 3خارجی مگر با تصویب مجلس شورای اسالمی  ( و ) ماده 

رجی که خا–ی ایرانی کاری با شرکتهای داخلی است پس از آن با شرکتهامنظورصدور خدمات:اولویت ارجاع پروژه های پیمانها و ایجاد تسهیالت بهپروژه

  درصد سهام را دارا باشد.( 51شرکت ایرانی می بایست 

دولت ر )اگ .  در صورت تصمیم برای خصوصی سازی صنایع نفت و گاز نمی توان مانع اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خرید آنها شد (3

ان اقتصاد ایر نجا کهآاز  شرکت کنند ی کند آن وقت افراد حقیقی و شرکت های خارجی هم می توانند در خرید سهامبخواهد در صنعت نفت خصوصی ساز

 شد.می با 43وابسته به نفت است ممکن است موجب سلطه اقتصادی بیگانه شود که این امر مغایر اصول قانون اساسی بویژه اصل 

اخلی دداکثر توان ده از حمان منشور انرژی گریبان وزارت نفت را می گیرد لغو قانون استفامهمترین چالشی که در صورت عضویت ایران در پی (4

 51نیم تا ها را ملزم کد به اینکه آننمی توان شرکت های سرمایه گذار را اجبار کرد که از تولیدات داخلی استفاده نمایند. چه رس ECTاست. به موجب قوانین 

  ش دهند.درصد حجم پروژه را به داخل سفار

سازکارهای تسریع کننده حل اختالفات مربوط به حوزه ده منشور انرژی به عنوان یکی از معاهزامی اختالفات از طریق داوری در حل و فصل ال (5

که طرف دعوا )اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری را، در مواردی انرژی به شمار می رود. 

قانون تشویق و حمایت از سرمایه  19)ماده و قانون آیین دادرسی مدنی (  457و )ماده  7خارجی باشد، موقوف به تصمیم هیئت وزیران و مجلس کرده است. (

 گذاری خارجی :  عدم پیش بینی داوری به عنوان راه برون رفت از اختالف( 

گیرد، موظف به بیمه کردن رایگان ریسک سیاسی گذاری خارجی صنایع انرژی در قلمروی آنها انجام میکه سرمایهمنشور انرژی کشورهایی را  (6

های میزبان متعهد داند. همچنین دولتداخلی یا حوادث مشابه می کند. این بیمه شامل جنگ یا سایر برخوردهای مسلحانه، وضعیت اضطراری ملی، ناآرامیمی

قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری -9ماده  ).8اجتناب کنندهای خارجی حتی با پرداخت خسارت نیز گذاره و ملی کردن سرمایهشوند از مصادرمی

                                                           
 اردیبهشت و فروردین ، 95 و 58 شماره انرژی، اقتصاد ، انرژی منشور معاهده به ایران الحاق های چالش و ها فرصت  هادی، ژادحسینیان،محمدن�6

1383. 

 . 1386 دوم،تابستان شماره ، دهم سال راهبردی، مطالعات امهفصلن المللی، بین تجارت واسناد معاهدات در ملی منافع ناصر، علیدوستی،7

8�13. Investment Arbitration And The Enerjy Charter Treaty�،edited by Clarisse Ribeiro�،

Arbitration  Institute �،OF The  Stockholm Chamber Of Commerce. 
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یر تبعیض خارجی : سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غ

 .(ر مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بالفاصله از سلب مالکیتآمیز و د

ر الت انرژی، دستفاده از تسهیاهر طرف متعاهد متعهد می شود مقرراتش راجع به انتقال مواد و محصوالت انرژی و »منشور : 7ماده   3مطابق بند- (7

یش می ش است، در پمرو خودروشی را اتخاذ کند که نسبت به مواد و محصوالتی که مبدأ یا مقصد آنها قل مورد ترانزیت مواد و محصوالت انرژی، همان

گان ت وجود ناوگان ایرانی با ناوکاالهای ایرانی که در صور»مطابق این تبصره:   12/4/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  2تبصره  .گیرد

کرایه حمل کاالی مورد حمل از سوی صاحب کاال خواهد بود که در زمان کل %10شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان غیر ایرانی وارد کشور می

 .دالح یا حذف شوبه الحاق، باید اصصورت قصد ایران «  : شود.خزانه واریز میصدور مجوزهای حمل کاال توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب

 خالف بر آنرو از فوق قررهم. گیرند قرار تبصره این شمول تحت نیز انرژی های فراورده و محصوالت رسد، می نظر به کاال، هواژ اطالق به توجه با

 تجارت مقررات خالف بر و ردهنک رعایت را تبعیض بدون و برابر رقابت شرایط خارجی رقبای و ایرانی نقل و حمل متصدیان میان که آید می بشمار معاهده

انون برنامه سوم ق( 113اصالح ماده )قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ودر مقرره این. است داده ایرانی ناوگان به را لویتاو آزاد،

اع یکصد و بیست عشهای واقع در ارخانهک»این قانون:  6ق بند ب ماده مطاب،  26/5/1382مصوب  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانتوسعه اقتصادی،
شهرکهای صنعتی مصوب مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان( که تأسیسات خود را کالً بهشهرهای بزرگ )کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی

 [1366مصوب  ن مالیات های مستقیمقانو 138ماده  3]تبصره  معافیت مالیاتی موضوع این تبصرهص مدتنبرداری در محل جدید از انتقال دهند، از تاریخ بهره

 .«واهند شدخبرخوردار

تی و طرحهای صنع ساخت داخل ، افزایش اشتغال و سهمداخلیبه منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران»که  این قانون
ته است لذا اختصاص یاف باع داخلیکه امتیاز مقرر در آن منحصراً به اتبه تصویب رسیده، مغایر اصل رفتار ملی و اصل عدم تبعیض است، چرا « عمرانی کشور

،  ECTران بهرت الحاق ای. در صوسرمایه گذار سایر دول متعاهد که در طرح های صنعتی بخش انرژی کشور فعالیت دارد از این امتیاز برخوردار نخواهد بود

  عیض یا رفتار ملی، خواستار برخورداری از این امتیاز شوند.سرمایه گذاران خارجی می توانند با استناد به اصل عدم تب

اتباع داخلی  برابر میان ونصفانه در صورتی که قانون گذار ما قصد اعطای چنین امتیازی به خارجیان را نداشته باشد، مکلف است برای برقراری شرایط م

 و رقبای خارجی، مقرره فوق را اصالح یا حذف کند.

های کند. برخی از بندهایی اختصاص داده که رقابتی بودن بازار انرژی را تضمین میها و الزامخود را به ممنوعیت 6و  5های همنشور انرژی ماد- (8

 نرژی است.اعالی اقتصادی ایران در بخش دولت و شورای های هیاتاین دو ماده، در تعارض با مصوبه

  مباحث پیرامون آن اشاره کنیم، الزم است بدین سوال مهم پاسخ  گوییم که آیا اختالفات  قانون اساسی:  پیش از آنکه به مفاد اصل و 139اصل

قانون اساسی،  139ل مالیاتی در حقوق ایران اساساً قابل ارجاع به داوری نیستند یا اینکه ایرادی در ارجاع به داوری وجود نداشته و تنها رعایت تشریفات اص

 ضروری است؟

ارجاع اختالفات مالیاتی به داوری،منع قانونی وجود ندارد با این حال، هنوز جای این تردید باقی است که به توجه به ارتباط مالیات با در حقوق ما برای اصل 

 صلح»مطابق این اصل، ، در این گونه اختالفات نیز ضروری است یا خیر. اصل یکصد وسی و نهم قانون اساسی ایراناموال عمومی، آیا رعایت تشریفات 

مواردی که دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هرمورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد.در 

االن خارجی بخش ظاهر این اصل، فع«  طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.موارد مهم را قانون تعیین می کند.

-کند زیرا طرف خارجی تمایل ندارد برای رفع اختالفات خود، رجوع به داوریانرژی را در انعقاد قرارداد همکاری تجاری با طرف ایرانی، دچار تردید می

وجود این مانع از منظر بخش خارجی ، را منوط به تشریفات طوالنی مقامات ایرانی ببیند. در حقیقت -که امروزه به شیوه معمول حل اختالفات بدل شده است

قانون اساسی ما، با مقررات  یکصد وسی و نهمدر شرایط کنونی، اصل  د.به منزله عدم بسترسازی حقوقی مناسب دولت ایران برای اجرای طرح تلقی می شو

ECT  امروزی چندان هماهنگ نیست. در جهت کاستن از  با مقتضیاتاصل، در زمینه تسهیل ارجاع اختالفات مالیاتی به داوری، تعارض دارد. مفاد این

حجم کاری مجلس در تصویب موردی هر اختالف مالیاتی، ممکن است در صورت تصویب الحاق ایران به معاهده از  تشریفات اعمال این اصل و کاستن از
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رژی به داوری، نیازی به تصویب موردی ارجاع هر ارجاع اختالفات مالیاتی بخش ان کلیسوی مجلس، ممکن است این تفسیر ارائه شود که با پذیرش 

 9.اختالف احساس نمی شود

 هدد قرار توجه مورد را آنها بایست می عضویت صورت در ایران که انرژی منشور ایرادات
 

. است مواجه اذبک تورمی با ورمنش که است آن واقعیت اما است، ¬بوده موفق ناظر و اصلی عضو بعنوان کشورها جذب در انرژی منشور اگرچه- .1

 گاز و نفت تولیدکنندگان از بسیاری اند؛کرده اعالم منشور این به را خود التزام -هستند محروم نفت نعمت از  زیادی حد تا که – اروپا اعضای تمامی تقریبا

 به را ایویژه متیازا منشور تا اندنشسته ظارهن به ماکانک نفت دارندگان گویی. نمایند آن الزامات به متعهد را خود اندنپذیرفته اما هستند، منشور ناظر عضو نیز

 الجزایر و عربستان مثل. دهد اختصاص ها آن

 یطهح در گذاری سرمایه جذب برای و نیست ای یدهپیچ بازاریابی نیازمند -کاالها از بسیاری خالف بر – انرژی دانندمی نفت تولیدکنندگان- .2

 کرده میلبی منشور پاییارو بشدت حقوقی ساختار پذیرش در را ها آن که است همین. نماید نمی رخ اقتصادی های عرصه دیگر در معمول مشکالت انرژی

 .است

 هایگذاری سرمایه از حمایت تنها اساس این بر. دهد پوشش را هاخواسته تمامی توانستنمی شد فراگیر ایمعاهده منشور که جهت آن از- .3

 .ماند یباق مسکوت آن بر ناظر مقدماتی امور و گذاریسرمایه نحوه بر ناظر مباحث و رفتگ قرار منشور کار دستور در موجود

 :است کرده مطرح آوری فن انتقال های شرط پیش بعنوان را خوانی هفت 8 ماده 1 بند .4

 حقوق به احترام مثال وانعن به. است شده محدود گوناگونی توجیهات با  حاضر حال در که ها دولت داخلی حقوق نظام براساس فنی دانش انتقال    

 موانع تا اند پذیرفته را تعهد این معاهده های طرف 8 ماده 2 بند براساس هرچند کند. می بدل آوری فن اجاره به را فنی دانش انتقال عمال که معنوی مالکیت

 ای ستهه اشاعه عدم بر ناظر مقررات ملهج از آنان المللی بین تعهدات با که بود خواهد حدی تا موانع رفع اما نمایند، مرتفع را فنی دانش انتقال سر بر موجود

 .نباشد تعارض در

. نزدیکند بهم بسیار «ازگ و نفت صنعت» و «ای هسته انرژی صنعت» ،«نظامی صنایع» امروز جهان در که دانند می انرژی حوزه متبحر صنعتگران .5

 فن» این تمامی انتقال. است جامیدهان «چندمنظوره های آوری فن» مساله طرح به که است همین است یکسان مواردی در و مشابه بسیار حوزه سه این آوریفن

. ودب خواهد سخت بسیار «پیشرو ایه آوری فن» انتقال عمال که است اینگونه. دارد قرار  «ای هسته فنی دانش انتقال کنترل» قالب در «منظوره چند های آوری

 .شود می بدل «تهی شرطی» به حقوقی، طرف بی و صادق هرظا آن با 8 ماده که است چنین

 و منافع که است ایبگونه قواعد تنظیم اصلی دسته سه این تمامی در. ترانزیت و گذاری سرمایه تجارت،: از عبارتند انرژی منشور های حوزه ترینعمده -

 نداده ئهارا انرژی دارندگان به را اصیخ مشوق قواعد این طراحی در انرژی به جدی یازن عین در اروپا. نماید تضمین انرژی، تامین به را اروپا نیاز حال عین در

 . است

 نخواهد وارد انرژی منابع مالکیت نظام بر عضو کشورهای در حاکم مقرارت و قوانین بر ایلطمه گونههیچ پیمان»:کندمی بیان چنین 18 مادهء(2)بند -

 را هاماب نوعی مذکور شود،عبارتمی مالحظه که طوری به.«باشد داشته انرژی منابع به دستیابی توسعهء در پیمان نظر دمور اهداف در تأثیری آنکه نمود،مگر

 البته که.است نموده تأکید پیمان مقرارت اجرای بر نهایت در کشورها حاکمیت و پیمان اهداف میان تناقضی وقوع صورت در رسدمی نظر به و دهدمی نشان

 .است مغایر اساسی قانون در اشاره مورد ملی منابع بر حاکمیت اصل با موضوع این

                                                           
 شماره حقوقی، پژوهشهای ،مجله آن به ایران الحاق حقوقی آثار و انرژی منشور معاهده در اتیمالی مقررات بررسی ، صادقی،محسن،فارسانی،بهنام- 9

 .1385 زمستان -پاییز ،10
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 هیچگونه وضع امکان که شد خواهد تبدیل همگانی کاالی یک به کشورمان ترانزیتی ویژه موقعیت انرژی، منشور پیمان در ایران عضویت صورت در -

 قدرت دخو دست با ایران طریق این از واقع، در. داد نخواهد را ایران خاک طریق از یجهان بازارهای به همسایه کشورهای انرژی منابع ترانزیت در محدودیتی

 .است داده افزایش را همسایگان رقابت

 ویت ایران در معاهده منشور انرژیمزایای عض

 

رمایه وجیه ورود ستیجه تدر ن لزوم تجریه و تحلیل دقیق فعالیت های سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران، اولین قدم جهت بررسی عضویت ایران و

ر انرژی ان منشوگذاری خارجی به کشور می باشد. در صورتی که لزوم چنین سرمایه گذاری حس شود، شکی وجود نخواهد داشت که عضویت در پیم

ز ابعیت ایران صورت ت ه درچنین سرمایه گذاری، نیازمند حمایت می باشد، حمایتی کچنین امری را تضمین می کند. ناگفته پیداست که تضمین ورود 

 هزمین تسهیل و ارجیخ گذاری سرمایه بیشتر جذب گذاری، سرمایه ریسک کاهش منشور دراین عضویتمقررات پیمان منشور انرژی،به وجود خواهد آمد. 

 برای ان، ایرانجه در گاز و نفت برای جایگزین منابع نبود و انرژی منابع تقاضای دارد .از سوی دیگر باعنایت به افزایش دنبال به را گاز و نفت ترانزیت های

 با که است روز یفنآور از استفاده و بیشتر گذاری سرمایه جذب نیازمند( اوپک) نفت صادرکننده کشورهای سازمان در خود درصدی 13 سهم حفظ

 ضمن .شود می کاسته کشور در گذاری سرمایه هزینه و ریسک از انرژی، عمده تولیدکنندگان و کنندگان مصرف جمع در حضور و پیمان این در عضویت

 ضرر باعث گاز یا نفت تولید میزان تغییر برای اعضا از یکی تصمیم که صورتی در ولی نیست، اوپک بندی سهمیه اصول رعایت با مغایر آن در عضویت آنکه

 به پیوستن صورت در سدر می نظر به و نیست پیمان این عضو که است خزر دریای حاشیه کشور تنها ایران .است جبران به موظف دولت آن شود، شرکتی

 .آید وجود به دریا این حاشیه کشورهای با زنی چانه برای آسانتری شرایط آن،

گذاری در بخش های جدید در این منطقه است. سرمایهخاورمیانه، احتمال وقوع بحراندر صنعت نفت گذارییکی از عوامل کاهنده تمایل به سرمایه

دهند. گر تمایل چندانی برای مدیریت ریسک دراین بخش نشان نمیهای بیمهی کشورهای منطقه گرچه از سودآوری خوبی برخوردار است، ولی شرکتانرژ

     کنند، در برخی موارد بسیار بیشتر از تاثیرات ریسک سیاسی منطقه است.ها پیشنهاد میهای باالیی که این شرکتتعرفه

کند. گیرد، موظف به بیمه کردن رایگان ریسک سیاسی میگذاری خارجی صنایع انرژی در قلمروی آنها انجام میشورهایی را که سرمایهمنشور انرژی ک    

های میزبان متعهد داند. همچنین دولتداخلی یا حوادث مشابه می این بیمه شامل جنگ یا سایر برخوردهای مسلحانه، وضعیت اضطراری ملی، ناآرامی

 .10های خارجی حتی با پرداخت خسارت نیز اجتناب کنندگذارند از مصادره و ملی کردن سرمایهشومی

     
با عنایت به مراتب فوق می توان  گذاران به حضور در کشورهای عضو معاهده منشور انرژی شود.مجموعه تعهدات یادشده باعث افزایش رغبت سرمایه    

ایجاد می کند.و این امر می تواند از مهمترین فرصت های ناشی از الحاق ژی آزاد و رقابتی میان کشورهای امضاء کننده گفت معاهده برای ایران بازارهای انر

، کارآیی، محیط به این معاهده باشد. این معاهده، سعی دارد با وضع مقررات چندجانبه بین المللی، بر قوانین مربوط به سرمایه گذاری، حمل ونقل و تجارت

ه سائل حقوقی مربوط به حل اختالف در بخش انرژی ،به این هدف نایل شود. با نگاهی دقیق تر به متن معاهده منشور انرژی، می توان دریافت کزیست و م

الح و مصحمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ،از بخش های این معاهده هستند که برای ایران فرصت هایی برای حفظ و توسعه منافع 

 .ملی به همراه دارد

 

 
 

                                                           
 شماره اول، سال انرژی، اقتصاد فصلنامه انرژی، منشور پیمان در ایران عضویت و ترانزیت و گذاری سرمایه قوانین صنم، حقیقی، سالم�10
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 یجه گیری نت

 
 صدرخصو فایده و هزینه تحلیل الذ است، پروژه و طرح هر اجرای برای مقدماتی بررسی در اقتصادی منطق مبنای فایده و هزینه تحلیل اینکه به توجه با

 سازوکارهای و آن فواید و اه هزینه از روشن تصوری دونب تحلیلی چنین انجام که است این واقعیت البته. است ضروری عرصه، این به ایران ورود تبعات

 که اشتد توجه نکته این به باید ات،مواز به. شد نخواهد منجر استنادی قابل نتایج به زمینه، این در مطرح کیفی متغیرهای از بسیاری کردن کمّی برای منطقی

 نکال های استراتژی تعیین رایب راهبردی مرکزی فاقد هنوز آینده، های دهه طی لمللا بین انرژی عرصه بازیگران مهمترین از یکی عنوان به ما انرژی بخش

 اقتصاد از حتی و کشور نرژیا بخش از را بسیاری های فرصت تواند می آن، مورد در گیری تصمیم زمینه در وافر سستی و انرژی منشور پیمان تجربه. است

 ایه هزینه صرف مستلزم ها فرصت این از بخشی بازیافت افتاد، اتفاق تجارت جهانی سازمان به ایران ستنپیو مورد در آنچه همانند شاید و بگیرد ملی کالن

   .باشد گزافی بسیار

ن های اقتصادی در بخش انرژی تدوین شده است که ایران از اغلب آنها دورافتاده است. ایالمللی فراوانی در خصوص تضمین همکاریاسناد بین

ت و گاز و موقعیت ظر ذخایر نفنران از نتوانسته به دورافتادگی کامل صنعت نفت ایران از تکنولوژی روز بیانجامد، ولی فراموش نکنیم که ای دورافتادگی البته

م انرژی مانند یگر ،کشور ما دارای منابع عظیدبه عبارت المللی انرژی است.ر از ظرفیت حقوقی ایران در معاهدات بینهایی دارد که باالتجغرافیایی، ظرفیت

بت و منفی تأثیرات مث ی بایستمعیت بازرگانی ،یکی از بهترین داالن های گذر انرژی به شمار می رود. در این خصوص، نفت و گاز است و نیز از لحاظ موق

در این تعامل جدید  یاست گذارانسمؤثر  الیتالحاق به این پیمان، مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت الحاق به آن، با طراحی تدابیر الزم و به موقع، زمینه فع

 بین المللی، آماده شود.

 عرصه این در فعال شورهایک دیگر و ایران روابط در انرژی منشور معاهده در ایران عضویت سؤالی که در مقدمه مطرح شده بود بدین ترتیب که آیا

تواند به تحوالتی دانند، میمی WTOهایی همچون میتی مشابه عضویت در سازمانپذیرفتن این منشور که برخی آن را دارای اه است؟ باید گفت که مؤثر

 المللی انرژی و اوپک، به عنوانگذاری خارجی در صنعت نفت کشورمان منجر شود. منشور انرژی در کنار آژانس بینجدی در وضعیت حقوقی سرمایه

 از زادآ تجارت مقررات بینی شپی با جهانی تجارت سازمان و گات مقررات و ضوابط به توسل با انرژی منشور.  نهادی مهم در بخش انرژی قابل اعتنا است.

 آزادی اصل اساس بر زمال تسهیالت ایجاد بر عضو کشورهای ساختن متعهد و داخلی، تجار و مختلف کشورهای تجار میان تجاری تبعیض هرگونه رفع قبیل

 اطمینان اب تجار تا نماید می ترسیم رژیان های فرآورده و مواد برای را رقابتی و آزاد بازاری انرژی، انتقال نجریا در مانع ایجاد عدم و تبعیض بدون ترانزیت

 یسع منشور، کلی هدف به توجه اب اختالفات فصل و حل نظام بینی پیش با انرژی منشور. بپردازند اقتصادی فعالیت به تجاری های تبعیض وجود عدم از خاطر

 از گیری بهره با انرژی للیالم بین همگرایی به دستیابی جهت در قوانین این مجموعه. دارد بخش این در تجاری های ریسک رساندن داقلح به و کاهش در

 .است جهانی همکاری ی پایه بر جهان در انرژی تجاری آزاد نظام

 مقررات. ستا توجه قابل بسیار پیمان نای ترانزیتی، ممتاز موقعیت و زگا و نفت فراوان ذخایر از برخورداری با ،(ناظر عضو بعنوان) ما کشور با ارتباط در

 با منطقی تعامل کامل، قالحا راستای در دلیل همین به. است مغایر مواردی در و ساکت مبهم، ناقص، منشور انرژی مختلف موضوعات خصوص در ما کشور

دهد اگر قتصاددانان نشان میابررسی  .رسد می نظر به ما انرژی بخش ضروریات مهمترین جمله از جهانی تجارت سازمان از قبل حتی المللی بین پیمان این

رت کلی تر می به عباای که رو به فراگیری دارد، مبنای عمل قرار گیرد، صنعت نفت ایران وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد.همنشور انرژی به عنوان معاهد

یث حیم آن بر منافع ملی، از در بخش انرژی و صادرات نفت و گاز، تأثیر مستقیم و غیر مستق ECTه الحاق به توان گفت با تجزیه و تحلیل تأثیرات عمد

 اقتصادی مشخص می شود.

، به استفاده از شیوه های داوری باز می گردد و گرنه در بخش  گردد اصالح بایست می کهعمده مغایرتهای حقوق ایران با مفاد معاهده و قوانین ایران 

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران، بر  19یوه های دوستانه، مغایرتی میان حقوق ما و معاهده دیده نمی شود، همچنانکه صدر ماده ش

دارند، نزد  دعاوی متعددی که در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی با دولت ماامکان استفاده از مذاکره به عنوان شیوه حل اختالف تصریح کرده است. 

ا لحاظ می مراجع قضایی داخلی ایران، در حال رسیدگی و حل وفصل است و اصوالً قضات داخلی،  در آراء خود، بهتر از مراجع بین المللی، منافع ملی ر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 

 

    کنند.

 اختالفات ارجاع داخلی، حقوق در موجود قانونی های محدودیت امّا است شده بدل تجاری اختالفات فصل و حل معمول روش به داوری روش که ااینب

 و عمومی اموال به مربوط دعاوی ارجاع که اساسی قانون نهم و سی و یکصد اصل جمله از. است ساخته مواجه خاصی های پیچیدگی با را داوری به انرژی

 مانع آن، های پیچیدگی و اصل این. است کرده مجلس و وزیران هیئت تصمیم به موقوف باشد، خارجی دعوا طرف که مواردی در را، داوری به دولتی

 تواند می اصل این در بازنگری که اند عقیده این بر نویسندگان. رود می شمار به انرژی منشور معاهده همچون المللی بین معاهدات تصویب راه سر بر مهمی

  .دهد خاتمه عملی مشکالت و ها بحث این به
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