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  چکیده؛

رغم عدم گذاران خارجی است. علیهای تنظیم و تضمین منافع سرمایهشرط نبات در قراردادهای دولتی یکی از راه

توسعه، محبوبیت و مقبولیت این های درحالهای جهان سوم و نیز دولتگونه شروط در میان دولتمقبولیت این

 هاین خارجی، جذابیت دولتگذارایافته منجر به این امر شده است که سرمایهشروط در کشورهای توسعه

حال تنها راه تضمین این نبات ینباا دانند.ها میرا بر اساس نبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت یرپذیهسرما

رو  پیشِ یرو مقالهشوند. ازاینبینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطالحاً شرط نبات نامیده میپیش

پردازد. همچنین درجات مختلف این پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انوا( گوناگون آن می

این  گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبارمطابق با موضوعات سرمایهشروط بسته به هر نظام حقوقی و 

 باشد که موضو( بخش پایانی نوشتارالمللی مورد توجه حقوقدانان میهای حقوقی ملی و بینشروط نیز در نظام

 حاضر است.
 

 

اران، اختیارات گذگذاری خارجی، شرط ثبات، قرارداد دولتی، حقوق سرمایهسرمایه :واژگان کلیدی

 تنظیمی و تقنینی
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 0؛مقدمه

گذاری در دولت میزبان تنها زمانی ارزش واقعی دارد که در فضای حقوقی مناسب برای سرمایه

گذاری تداوم یابد و دولت میزبان گذاری، محیط مساعد برای سرمایهتمام مدت طوالنی سرمایه

ن را  به خطر نیندازد. درنتیجه، گذارای خود حقوق مالی سرمایهبا اقدامات خودسرانه

 هایی که باخصوص با دولتبایست در قراردادهای دولتی خود، بهگذاران خارجی میسرمایه

و( بینی کنند که وقکنند، تضمیناتی را پیشوپنجه نرم میمتنو( دست 5های سیاسیریسک

اطره لی آنان را به مخاصالحات و تغییرات آتی نامطلوب در قوانین داخلی دولت میزبان حقوق ما

 3نیندازد.

از طرف دیگر، در هر قراردادی، ازجمله قراردادهای دولتی، هر یک از مواد و شروط از 

یک از مواد و شروط بر توان ادعا کرد که کداماهمیت خاصی برخوردار هستند. درنتیجه نمی

جهت حفظ و حمایت مواد و شروط دیگر تفوق دارند. در راستای اعمال سازوکارهای موجود در 

توان اعتقاد داشت که شرط نبات از پذیر میهای سرمایههای خارجی در دولتگذاریاز سرمایه

باشد. حال، برای تعریف شرط نبات در ابتدا سوی نبات قراردادی میحرکت بههای اساسی مؤلفه

یی دسته از قراردادها آن بایست با مفهوم قراردادهای دولتی آشنا بود. منظور از قراردادهای دولتیمی

باشند که دولت، اعم از مؤسسات دولتی فاقد ماهیت حقوقی مجزا از دولت یا دارای شخصیت می

البته  4کند.می حقوقی مستقل، با اشخاص خصوصی خارجی، اعم از حقیقی یا حقوقی، منعقد

                                                                 

 حقوقی گفتمان در اما باشدمی «نبات شرط» صورتبه اللفظیتحت یترجمه در Stabilization Clause (SC) عبارت. 0

 .گیردمی قرار استفاده مورد عبارت این نیز مقاله این در و باشدمی مصطلح "تنبا شرط" عبارت
2. Political risks. 

3. Irwin, W., “Political Risks: A Realistic View Toward Assessment, Quantification, and 

Mitigation” in Moran, T., (ed.) Managing International Political Risks, 1998, 62. 
 رک. باشندمی قراردادها این شمول در نیز شوندمی منعقد گرییتصد اعمال برای هادولت میان که قراردادهایی . البته4

 حقوق، و الهیات تخصصی مجله ،«المللبین تجارت حقوق در دولتی قراردادهای تنظیم بر مروری» حمیدرضا، نیکبخت،

 .22 ص ،1383 ،11 و 11 هایشماره تابستان، و بهار
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شمول این قراردادها شوند نیز در منعقد می 0گریها برای اعمال تصدیقراردادهایی که میان دولت

  5باشند.می

گونه از قراردادها از موضع حاکمیت خویش اقدام همچنین باید توجه داشت که دولت در این

رغم مقبولیت و گستردگی ی خود و علینوبهنماید که این امر بهبه انعقاد چنین قراردادهایی می

ی مورد ترین مسئلهشود. مهمنجر میگونه از قراردادها مسائل سیاسی و اجتماعی متعددی را ماین

سائل باشد که منجر به بروز مبحث در این زمینه، نابرابری قراردادی طرفین قراردادهای دولتی می

ها، طرفین قرارداد دولتی، ی این نگرانیگردد. در نتیجهحقوقی و ابهامات ماهوی گوناگون می

شوند. ی قرارداد میمورد آینده گذار خارجی، دچار تردیدهایی درالخصوص سرمایهعلی

درنتیجه برای حل تعارضات و پیشگیری از بروز مشکالت آتی در مفاد قرارداد دولتی شرطی 

طرف مفاد مواد و شروط مندرج در قرارداد را تثبیت کند و از طرف گردد که ازیکبینی میپیش

ار کبدارد. این شروط، راه دیگر قرارداد را از خطرهای محتمل و یا گاه غیرمعمول تجاری مصون

عنوان ابزار کنترل کیفی باشند و در کنار انتخاب قواعد غیر ملی بهسنتی اعمال این موارد می

  3گردند.بینی میگذاران در قراردادهای دولتی پیشقوانین ملی توسط سرمایه

دا( سیاسی ابمنظور مقابله و تقلیل ریسک گذاری اصوالً بهشرط نبات در قراردادهای سرمایه

پذیر در اصطالح ریسک های دولت سرمایهشده است. الزم به ذکر است که به تغییر سیاست

گویند. شرط نبات معموالً در قراردادهای درازمدت و باألخ، در بخش منابع طبیعی سیاسی می

ی گذاری به این معنشود. شرط نبات در قراردادهای سرمایهگذاری درج میدر قرارداد سرمایه

                                                                 

1. Acti iure gestionis. 

 یشماره حقوقی، هایپژوهش یمجله ،«عمومی قراردادهای بر حاکم قواعد و انوا( مفهوم،» منوچهر، ی،مؤتمن . طباطبایی5

 .015 ص ،0394 تابستان و بهار چهارم، سال ،7

 مجله محبی، محسن ترجمه ،«داوری ندرو در چرخش نفتی، قراردادهای جدید نسل بر حاکم قانون» احمد، القشیری،.  3
 .35. ص ،0395 پاییز ،58 ش الملل،ینب حقوقی خدمات دفتر حقوقی
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کند تا قبل از پایان عمر قرارداد با تصویب قوانین و مقررات جدید است که طرف دولتی تعهد می

 0تعهدات خویش را در قرارداد دستخوش تغییر قرار ندهد.

بینی شرط نبات در قراردادهای میزبان با پیش توان معتقد بود که دولتاز طرف دیگر نیز می  

جی در مراحل آغازین فرآیند گذاران خارچه بیشتر سرمایهدولتی به دنبال جذب اعتماد هر 

فضای حاکمیتی خویش را برای باشد و خواستار این است که گذاری میسرمایه

های خارجی مناسب، مساعد و با حداقل مخاطرات نشان دهد که البته با توجه به گذاریسرمایه

ارجی چنین رویکردی دور از خ هایگذاریالمدت و نیز سودآور بودن سرمایهماهیت، طویل

های بینی این شرط برای دولتگونه اعتقاد داشت که پیشتوان ایننتیجه می در باشد.ذهن نمی

 5باشند.پذیر نیز دارای کارکردی اعتالیی میسرمایه

باشد، بینی چنین شرطی تثبیت و تضمین حقوق طرفین میهدف از پیش 3اگرچه در ظاهر امر

گذاری و اِعمال پذیر را از توسل به قانونی عمل، این شرط، دولت سرمایهر منصهحال داما بااین

گذاری و یا حتّی واحوال سرمایهاَعمال حاکمیتی مغایر با شرایط زمان انعقاد قرارداد یا تغییر اوضا(

اگرچه شرط نبات در قراردادهای دولتی شخ،  بنابراین 4؛کندی قرارداد منع میجانبهفسخ یک

دارد، ی شرایط قرارداد باز میجانبه دربارهگیری یکوصی خارجی را از مداخله و تصمیمخص

باشد تا قوانین و مقررات خود را در هماهنگی با مفاد پذیر میاما عمالً مانعی برای دولت سرمایه

قع درواها را همچون زمان انعقاد قرارداد نابت نگاه دارد و قرارداد دولتی خویش نگاه داشته و آن

 2شود دست نیازد.گونه عملی که به تغییر اوضا( و شرایط زمان انعقاد قرارداد منجر میبه هیچ

                                                                 

 ..91 دانش، گنج انتشارات المللی،بین گذاریسرمایه حقوقی مسائل حسین، . پیران،0

2. Mann, Howard, “Stabilization in Investment Contracts: Rethinking the Context, 

Reformulating the Result”, (2011) 1(2) ITN, 6.  

3. Prima facie. 

 .051 همان، منوچهر، ی،مؤتمن . طباطبایی4
. ش ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله ،«دولت المللیینب تجاری قراردادهای بر حاکم حقوقی نظام» فرهاد، . ایرانپور،2

 . 17. ص ،95 زمستان ،15

http://www.google.com/search?as_qdr=all&q=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20site:lawwiki.ir/
http://www.google.com/search?as_qdr=all&q=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20site:lawwiki.ir/
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و یا  0ی مستقیم یا غیرمستقیمپذیر را از اقداماتی نظیر مصادرهیهدرنتیجه این شرط دولت سرما

مییعنی شخ، خصوصی خارجی منع  ؛اموال و منافع طرف دیگر قرارداد دولتی 5ملی کردن

های خارجی اتفاق بیافتد حداقل تضمینی گذاریکه موارد باال در سرمایهنماید. البته درصورتی

باشد جبران خسارت مالی گذاری خارجی در دسترس میکه برای صیانت و حمایت از سرمایه

صورت یکی از های داوری بوده است بلکه بهتنها همواره موردتوجه دیوانمناسب است که نه

گذاری خارجی در این حوزه مورد شناسایی قرار گرفته ی سرمایهشدهقوقی شناختهاصول ح

پذیر در حفظ و ماهیت وجودی چنین شرطی برای متعهد نمودن بیشتر دولتِ سرمایه 3است.

باشد و به دلیل اهمیت وجود نبات در قراردادهای گذار خارجی میصیانت از منافع و اموال سرمایه

حال باید توجه داشت نماید. بااینناپذیر میذاری وجود چنین شرطی اجتنابگبلندمدت سرمایه

دهد. با این مقدمه، مقاله ای را برای دولت میزبان مورد شناسایی قرار میکه این شرط تعهد ویژه

( درجات مختلف 5(. در بخش )0گذراند )پیش رو ابتدا انوا( مختلف شروط نبات را از نظر می

 گیرند. بخش پایانی مقالهناگون برای تمهید شروط نبات مورد مداقه قرار میهای گوو تکنیک

 (. 3باشد )المللی میگونه از شروط در نظام حقوقی داخلی و بیننیز مرتبط با اعتبار این

 ؛انواع مختلف شرط ثبات .1

ن اگذار در مقابل تغییرات و اصالحات تقنینی آتی در دولت میزبمنظور حمایت از سرمایهبه

به  بینی شرط نباتهای مختلف پیشسرمایه در زمان تنظیم قراردادهای دولتی تعدادی از روش

 اند:وجود آمده شکل زیر به

 

                                                                 

1. Direct or indirect expropriation. 

2. Nationalization. 

3. Waelde, Thomas W., George Ndi, “Stabilising International Investment Commitments”, 

(1996) 31 Tex. Int’l Law Journal, 216. 
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 1؛شرط ثبات به معنای اخص کلمه .0-0

گونه از شرط نبات، طرفین هرگونه تغییر یا اصالح در قرارداد را منوط به توافق مشترک طبق این

از توسل به اختیارات حاکمیتی و باألخ، اختیارات  ر؛ یعنی دولتپذیهنمایند و طرف سرمایمی

رط را ای از این شگردد. نمونهجانبه و یا فسخ قرارداد منع میتقنینی خویش برای تغییر یک

 بینی نمود:گونه از قراردادها پیشتوان به شکل زیر در اینمی

گونه اقدام اداری یا اجرایی دیگر گذاری عام و یا خاص خویش و یا از طریق هردولت با قانون

 5اقدام به فسخ و یا تغییر مفاد قرارداد حاضر نخواهد نمود.

 3؛شرط انجماد .0-5

وسیله شوند و بدینطبق این شرط، قوانین موجود در زمان انعقاد قرارداد نابت در نظر گرفته می

از شروط  گونهدر اینآید. رسند ممانعت به عمل میاز تسری قوانینی که در آینده به تصویب می

ای که قوانین دولت میزبان حاکم بر قرارداد دولتی باشند توسط طرفین در نقطهنبات، درصورتی

انین کنند که تنها قوگونه توافق میدیگر، طرفین اینبیانشوند. بهاز زمان منجمد فرض می

اد معمول است که در قرارداالجرا در تاریخی خاص حاکم بر قرارداد دولتی باشند. برای مثال الزم

در  االجرااالجرا در زمان انعقاد قرارداد دولتی و یا قوانین ملی الزمدولتی تنها قوانین ملی الزم

االجرا شدن قرارداد دولتی را حاکم بر و نیز منجمد برای اعمال بر قرارداد دولتی فرض زمان الزم

 4کنند.

ی های بعدگذاریاین انجماد از قانون باشد.الوصول میمفهوم این شرط درواقع بسیار سهل

آورد و این تأنیر را دارد دولت حتی در مورد دیگر قراردادهای دولتی نیز ممانعتی به عمل نمی

                                                                 

1. Stabilization clause stricto sensu. 

2. Amador, Garcia, “State Responsibility in Case of Stabilization Clause”, 2 Journal of 

Transnational Law & Policy (1993), pp. 49-50; Wolfgang, Peter, op. cit., p. 886. 

3. Freezing clause. 
 .31 همان، احمد، القشیری،. 4
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تواند بدون تخطی از شرط نبات موجود در قراردادهای دولتی خویش اقدام به که دولت می

وتعدیل به آن دسته از قراردادهای جرح حال، اینوتعدیل قوانین داخلی خویش بکند. بااینجرح

را که برای زی ؛یابداند تسری نمیبینی نمودهدولتی دولت میزبان که شرط انجماد را در خود پیش

باشد. حال اگر االجرا فرض شده در شرط انجماد میاین قراردادها قانون حاکم همان قوانینِ الزم

در قرارداد دولتی خویش قانون جدید خود را  رغم وجود چنین شرطیدولت میزبان سرمایه علی

باشد اعمال کند، دولت میزبان بدون هیچ مبنای قانونی که درواقع حاکم بر قرارداد مذکور نمی

 0عمل کرده و درنتیجه از مفاد قرارداد دولتی خویش تخطی نموده است.

عنوان رط نبات را بهگونه از شتوان اینشود این است که آیا میسؤالی که در اینجا مطرح می

شده گذاری خویش تعبیر نمود که با تدقیق در اصول معتبر و شناختهعدول دولت از حق قانون

گونه پاسخ نتوان ایاند میالمللی نیز مطرح شدهصورت متواتر در اسناد بینالمللی که بهجامعه بین

 5د.باشعام و مطلق میگری خویش، داد که حاکمیت دولت در انجام اعمال حاکمیتی و تصدی

عنوان اسقاط حق دولت میزبان سرمایه در توان این شرط را بهاین امر بدین معناست که نمی

گونه از شرط نبات اغلب در معاهدات دو حال، اینهای خویش محسوب نمود. بااینگذاریقانون

ی گذاری خارجهگذاری و یا قوانین مربوط به تشویق و حمایت از سرماییا چندجانبه سرمایه

را  گونه از شرط نباتتوان انری ازاینندرت در قراردادهای دولتی میشوند و بهبینی میپیش

 عنوان قانون ملی حاکم این ایراد را دارد که قراردادیافت. از طرف دیگر، نپذیرفتن قانون جدید به

گر قانون الحق، قانون سابق شود. این امر بدین معناست که امواجه می 3دولتی با حالت خأل قانونی

 را نسخ کند در این صورت قانونی وجود ندارد که قرارداد دولتی تحت شمول آن قرار بگیرد.

                                                                 

 حقوق، و الهیات تخصصی مجله ،«المللنیب تجارت حقوق در دولتی قراردادهای تنظیم بر مروری» حمیدرضا، نیکبخت، . 0

 .51 ،01 و 02 شماره ،94 تابستان و بهار

2. Hansen, Timothy, “The Legal Effect of Given Stabilisation Clauses in Economic 

Development Agreements”, 28 Virginia Journal of International Law (1987-8), p. 1041. 

3. Lacuna. 
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 1؛شرط عدم تسری .0-3

باشد. یشرط انجماد مشرط عدم تسری از نظر روش نبات و نیز آنار حقوقی تا حد زیادی شبیه به

تی گیرد؛ در قراردادهای دولی سلبی صورت میاگونهگونه از شرط نبات، انجماد صرفاً بهدر این

بینی شود که طبق آن اصالحات قانونی بعدی به قرارداد دولتی معمول است که شرط نباتی پیش

د. گونه انری بر قرارداد دولتی مذکور ندارنمذکور تسری پیدا نکنند و یا اینکه فرض شود هیچ

حظه نمود که قراردادهای دولتی را بر هایی مالتوان آنار مشابه را در توافقهمچنین می

 5دهند.های بعدی دولت میزبان ترجیح و برتری میگذاریقانون

توان معتقد بود که آنار حقوقی شرط عدم تسری با آنار حقوقی شرط انجماد درنتیجه می

د امطابقت دارد. با استعانت از این شرط، دولت میزبان از اصالح قوانین خود پس از انعقاد قرارد

ر شده جدید را بتواند قانون اصالححال، دولت میزبان سرمایه نمیشود. باایندولتی منع نمی

رغم وجود شرط نبات در مورد تواند علیقرارداد دولتی حاکم نماید. برای مثال، دولت میزبان می

 گذاری اقدام به اصالح قانون مالیات حامیسرمایه یقانون مالیات در حین انجام پروژه

گذار خویش نماید بدون اینکه از شرط عدم تسری تخطی نماید. درنتیجه دولت زمانی سرمایه

رغم وجود شرط عدم تسری در قرارداد دولتی خویش با شود که علیمسئول جبران خسارت می

شده جدید چیزی بیشتر از حد امکان طبق گذار خارجی، مشارالیه را طبق قانون اصالحسرمایه

 تعهد و متأنر نماید.قانون سابق م

 3؛مداخلهشرط عدم .0-4

گیرد. شرط انجماد و شرط عدم تسری از روش تثبیتی دیگری بهره میمداخله نسبت بهشرط عدم

مداخله محدود به عدم اعمال صرف اصالحات قانونی بعدی نیست و در عوض درواقع، شرط عدم

                                                                 

1. Non-application clause. 

 .75 همان، فرهاد، ،ایرانپور .5
3. Non-intervention clause. 
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 دولتی قراردادهای در ثبات شرط

حال، دولت بااین 0آورد.از اصالحات قانونی آتی توسط دولت میزبان جلوگیری به عمل می

گردد. بینی این شرط در قرارداد دولتی از اصالح قوانین خویش منع نمیمیزبان از طریق پیش

زیرا که هیچ قدرت حاکمی،  ؛گیردندرت توسط دولت مورد پذیرش قرار میچنین منعی به

وافق د تنماید. درنتیجه طرفین اغلب موارحاکمیت و صالحیت تقنینی خویش را محدود نمی

کنند که تنها آن دسته از اصالحات قانونی آتی را مستثنی نمایند که قرارداد دولتی و یا می

صورت هشده در قرارداد لیامکو ببینیکنند. برای مثال، شرط پیشگذار خارجی را متأنر میسرمایه

 باشد:زیر می

 «ت.و یا تغییر نخواهد یاف عنوان و بدون تراضی مصرح طرفین فسخ، اصالحهیچاین قرارداد به»

گونه بیان شده ( این5110قرارداد نمونه مشارکت در تولید موزامبیک ) 31ماده  0در شق ث شرط 

دولت بدون موافقت پیمانکار از اختیار تقنینی خویش برای اصالح یا تعدیل مفاد این » بود که:

های دولتی سیاسی و ترجمان دهد که نهادهای فرعیقرارداد استفاده نخواهد کرد و اجازه نمی

گونه اقدام اداری انجام دهند که پیمانکار را از انتفا( از حقوقش طبق قرارداد دولتی محروم هیچ

 5.«نماید

گیرند درج شرطی در دیگری که طرفین برای این منظور به کار می یاز طرف دیگر، شیوه

زد به تصویب قوانین و مقرراتی بپرداکه دولت در آینده دارد درصورتیقرارداد هست که مقرر می

طرف گذار مغایر باشند، تا آنجایی که این ناسازگاری بین قوانین و قواعد ازیککه با منافع سرمایه

مابین اعمال گذار از طرف دیگر وجود دارد، مفاد قانون جدید بر قرارداد فیو منافع سرمایه

                                                                 

 .31 همان، ،احمد ،. القشیری0

2.  Oshionebo, Evaristus, “Stabilization Clauses in Natural Resource 

Extract ion Contracts”, 10  Asper Review of International Business and Trade 

Law (2010), pp. 5-6 .  
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حاکم بر  نمایدعاقب انعقاد قرارداد تصویب میدیگر، قوانینی که دولت متعبارتبه 0نخواهد شد.

مصون نگاه داشتن  5باشند، مگر در مواردی که با این قرارداد در تعارض باشند.قرارداد دولتی می

 رسند تنها در شرایطی صادق استقرارداد از مفاد قوانین و مقرراتی که در آینده به تصویب می

 3ت قرارداد دولتی ناسازگار باشند.که مفاد قوانین و مقررات جدید با تمهیدا

بلکه تنها  ،نمایدمداخله تخطی نمیدرنتیجه دولت میزبان با تصویب قوانین جدید از شرط عدم

مابین گذار یا قرارداد فیشود که مفاد قانون جدید را به سرمایهدر صورتی مسئول شناخته می

محض اینکه مفاد قوانین و به تسری دهد. برخالف شروط انجماد و عدم تسری، دولت میزبان

رط مابین خارج نکند از شگذار و یا قرارداد دولتی فیمقررات جدید را از شمول تسری به سرمایه

 4گذاری خارجی تخطی نموده است.مداخله و در واقع تضمین نبات برای سرمایهعدم

 2؛یاقتصاد یموازنه شرط .0-2

 شرط نیا از هدف. خوردمی چشمبهدولتی  مدرن قراردادهای در اغلبی اقتصاد یموازنهشرط 

 از زبانیم دولتشتن بازدای حت ای یحقوق متعاقب راتییتغ برابر در گذارسرمایه منافع از حفاظت

 نقاط برابر رد گذارسرمایه منافع حفظ هدف بلکه ؛ستین گذارسرمایه منافع هیعل نیقوان رییتغ

 نیقوان اعمال و یمل نیقوان رییتغ به نسبت زبانیم دولت. باشدمی راتییتغ آن از حاصلی مال ضعف

 غرامت شودمی متعهد زبانیم دولت. دینما عمل آزادانه تواندمیی دولتی قراردادها در دیجد

  .را بپردازد است آمده بار بهی مالتوازن  مجددی برقرار خاطره ب که هاییخسارت هرگونه

                                                                 

 .82 همان، فرهاد، ایرانپور، .0

2. Hansen, Timothy, op. cit., p. 1049. 

 .02 همان، حسین، . پیران،3

4. Hansen, Timothy, op. cit., 1048. 

5. Economic equilibrium clause. 
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 دولتی قراردادهای در ثبات شرط

 مجدد یمذاکره بری مبن رای الزام تواندیمی لما پرداخت جایبهی اقتصاد یموازنه شرط نیهمچن

 دخو در گذارسرمایهی برای اصل بازده حفظ یا مجددی برقرار باهدفی دولت قرارداد یدرباره

  0.باشد داشته

 رطش تیمعروف لیدل .گردندمی قیتلف باهم مجدد یمذاکره شرط و نبات شرط دو قیطر نیبد

 متعاقب نیقوانی اجرا از زبانیم دولت ممانعت دنبال به وطاین شر که است نیای اقتصاد یموازنه

 ؛بکاهندی دولت قراردادی اقتصاد یموازنهی رو بر آنی جانب تأنیرات از تارند دای سع بلکه ؛ستندین

 و زبانیم دولت گذاریقانونی آزاد رشیپذ با نیطرف نیب رای وببرد خ-حد برد هاآن نیبنابرا

 در گذارهیسرمای ازهاین کردن برآورده و طرفازیک دولت آن هب شتریب پذیرین انعطافداد

  5.کنندیم جادیا ،گرید طرف ازی اقتصادی زیربرنامهیی ایپا

 ؛درجات مختلف شرط ثبات .2

 هم نبات قحبا توجه به وســعت  بلکه نباتتکنیک  به توجه با تنهانه اســت ممکن نبات شــروط

 .  باشند متفاوت

     ؛کامل شروط ثبات .2-1

 متعاقب راتییتغ برابر در جامع و کامل حفاظت هدفشان که هستندی شروط کامل باتشروط ن

 یمحدودکننده طوشر. باشدیم نیقوان شدن تبنا یدربارهی تیمحدود چیه بدونی مل نیقوان در

ندرت به مدرنی دولتی قراردادها درای مداخله ریغ کامل شروط و غیرکاربردی شرط کامل،

 کامل شرط ویژهبه. ردیپذینم را یتیمحدود بدون شرط نیچن هرگز زبانیم دولت. شوندیافت می

ی آزاد با ریپذمصالحه غیرقابلی امر عنوانبه زبانیم دولتی سو از معموالً ایمداخله ریغ

 امروزه یکاملنبات  شروط نیچن. شودنمی رفتهیپذ نیبنابرا و شد خواهد قلمداد گذاریقانون

                                                                 

 .31 همان، حمیدرضا، یکبخت،. ن0

2. Oshionebo, Evaristus, op. cit., p. 16.  
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 هایدولت مانند ایتوسعهدرحال هایدولت با یدولت قراردادهای در اجاستخرهای بخش در صرفاً

 در. دنشویم دهیدشرقی ی ایآسیا  انهیخاورم وی شمالی قایآفر و صحرا جنوبیی قایآفر

ی ارمداخلهیغ وی رکاربردیغ ،محدودکننده شروطیی اروپا هایدولتی دولتی دادهارقرا

 0.هستند نامتعارفی کم برعکس

 لیدال ئلهمس نیا. شوندمی دهید شتریب مدرنی دولتی هااددرقرا دری اقتصاد کامل شروط نبات

دولت  چون ،باشدیم تیمزی دارا زبانیم دولتی برای اقتصاد تثبیت کامل شرط: داردی موجه

 قدرت در مستقیماً اما ،نمود خواهد جلوه گذارسرمایه داردوست ،آن رشیپذ بامیزبان 

 برعکس و متناقض کامالً مورد نیا. دید نخواهد خود متوجه رای تیمحدود خود گذاریقانون

 حدودکننده وم شرط برعکس زبانیم ولدُ عالوه،به. باشدیمی ارمداخلهیغ شرط مورد رشیپذ

ی هماهنگ الزامی خارج گذارهیسرما که شودینم دچارمعضل  نیا به داخل در ،یرکاربردیغ شرط

  5.دارا نباشد زبانیم دولت با فقتوا خاطر به رای دولت نیقوان با

 ؛محدود شروط ثبات .2-2

 یمذاکرات قدرت به بسته هستند که معموالً زبانیمی هادولت نیا ،شدهانجام مذاکرات برخالف

ی دارا مسئله نیا. ندینما محدود االمکانحتی را تثبیت شرط ازی مقتض استفاده تا اندتالش در خود

 ای غیرکاربردی کامل، نبات شرط از ممانعت در زبانیم تدول اگری حت ؛باشیمی موجه لیدال

 مسئله نیا دینما توافقی اقتصاد یموازنه شرطبه نسبت اما ،دینما کسبی تیموفقی امداخله ریغ

 دولت کهدرحالی. داشت خواهد زبانیم دولتی بعد گذاریقانون بر یمیرمستقیغی اساس تأنیر

 خود به رای ممانعت یگذارهیسرما در نیقوان نیا الاعم و دیجد نیقوان بیتصو از پس زانیم

 تپش در گذارسرمایهی برا رای مال عواقب زبانیم دولتی قانون اقدامات همان با اما ،دید نخواهد

                                                                 

 .10 همان، فرهاد، . ایرانپور،0

2. Michael ,  “Revitalizing the International Law Governing Concession 

Agreements”, 6 International Tax & Business Law (1988), p. 54 .   
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 دولتی قراردادهای در ثبات شرط

 بیتصو به نسبت خودی آزاد در طور غیرمستقیمبه نیبنابرا ،زبانیم دولت. داشت خواهد پرده

 0.دش خواهد محدود ،نظرش مورد دیجد نیقوان

 دولت اگر ویژهبه استی گرید عامل شودیم تیریمد سختیبه معموالً که کاملتثبیت  شرط

یی اجرا هایتاریخ دری متعدد رانگذاهیسرما با را شروط نبات متعددی دولتی قراردادها در زبانیم

 دیجد مفادی الم عواقب یا آن کاربردی حقوق راتییتغ بستر در دیبا دولت باشد رفتهیپذ مختلف

 فراوانیی تیریمد تالش با دیبا مقامات عالوه،به. ردیبپذ مرتبطی خصوص گذارانسرمایه در را

 اجراابلقیی اجرا خیتاری برا را زبانیم دولت نیقوان کل گذاریسرمایه هایپروژه از یک هری برا

 هر در بلیهای قیگذارهیسرما در رای میقد نیقوان و دینمای بازسازی فرد گذاریسرمایه هر در

 در که زبانیم هایاز دولت آن دستهی برا نباتی شرط نیچنبر  توافق نیبنابرا 5؛دینما اعمال مورد

 جهت. تسین شدهپذیرفتهندارد  وجودی خارجی خصوص گذارسرمایهی برای اسیس سکیر هاآن

ی برا دودمح باتن شرط بر توافق متعاقبی قانون راتییتغ برابر دری نسب منافع از حفاظت نیتضم

 دولت نیانوق ییهکل محدود تثبیت شرط در. است محفوظ موارد نیا دری خارج گذارسرمایه

 وجود مسئله نیا یدرباره احتماالت ازی اگسترده یدامنه بلکه ،دیرس نخواهد تثبیت به زبانیم

 3.حاصل نمودی فن لحاظ به بتوان را تثبیت محدودسازی چگونه که دارد

 ؛خاص نیقوان در تثبیت تیمحدود .2-2-1

 نیا. باشد محدود ننیقوا در تثبیت که است متعارف نیز کامالً عمل در و دارد وجود امکان نیا

 مهیضم در کامل طوربهی حت یا شوندمی گذارینام نبات شرط ژهیو طوربه یا درنتیجه نیقوان

ی سازیمل یپرونده سهدر  کهیی قراردادها در یکسان شروط نبات در. شوندمی تکرار قرارداد

 :که شودگونه اذعان میاین داشت قرار مشهور اریبسیی ایبیل

                                                                 

1.  Michael, op.cit., p. 58.  

 .79 همان، حسین، . پیران،5

 .71 همان، فرهاد، . ایرانپور،3
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 خیرتا دریی اجرای نفت مقررات و نیقوان با مطابق آن اعتبار یدوره کل دری انحصار ازیامت نیا»

 ازیامت حق توافقنامه با شرط نیا ،آن یوسیلهبه هبود ک خواهدقابل تفسیر  راتییتغ توافقنامهی اجرا

 آن تیضار بدون را شرکتی قرارداد حقی مقررات نیچن لغو یا رییتغ هرگونه. ه استشد قیتلف

 0.«داد نخواهد قرار تأنیر تحت

مود ن عنوان ستینی کاربرد معموالً که رای خاص قانون که دارد وجود امکان نیا شکل همان به

 .رودیم نیب از زینی نیقوان نیچن دری بعد راتییتغ اعمال قیطر نیبدو 

 2؛خاصقوانین موضوعه  در ثبات تیمحدود .5-5-5

ی برا خاص تیاهمی داراموردی ی قانونی هاحوزه تثبیت ،عمل درموردی،  نیقوان جایبه

 ثبیتت حداقل به نسبت اغلب گذارسرمایه. قرار خواهند گرفت توافقمورد  اغلب گذارسرمایه

ی گرید شروط ،مدرنی دولتی هاقرارداد در. کرد خواهد توافق مهم اریبسی مال وی اتیمال نیقوان

 و ارداتو نیقوان ،یخارج ارز نیقوان اموال، نیقوان تثبیت تمهید به توانمی که دارد وجود زین

 .کرد اشارهی خارج تجارت نیقوان کل یا صادرات

امور  که داد نشان توانمیی قرارداد نظرنقطه از برسند تثبیت بهی قانونموارد  ازی اریبس اگر  

 هایسال در سیاق نیا در. کرد مشخ، را نباتیب هایتوان حوزهمی و کنندشرفت میپی برعکس

 فایا رای مهم نقش محیطیزیستی استانداردها یا بشر حقوق تثبیت عدم یا تثبیت ویژهبه ریاخ

 زبانیم دولتی المللنیب الزامات نیب رای خاص هایتنش تیمحدود بدون شروط نبات. دنینمایم

 محیطیزیستی استانداردها یا دیجدی المللنیب بشر حقوق گسترش بای هماهنگ جهت

 شرو( گرید طرف ازی قرارداد تعهدات به گذاشتن احترام به را زبانیم دولت الزام و طرفازیک

 ینوع شامل حاًیتلو شروط نبات ایآ که دارد وجود همچنین، در این زمینه عدم قطعیتی 3.دینمایم

                                                                 

1. Amador, Garcia, op. cit., 62. 

2. Lege lata. 
3. Frick, Joachim, Arbitration and Complex International Contracts: With Special 

Emphasis on the Determination of the Applicable Substantive Law and on the Adaptation 

of Contracts to Changed Circumstances, Kluwer Law International, 2001, p. 175. 
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 دولتی قراردادهای در ثبات شرط

 الزامات با تا دهدمی اجازه زبانیم دولت به که باشندمی المللبین حقوق ئاتاستثنا بای هماهنگ

 عدم نیچن از اجتنابی برا. دینما توافق ،تیمحدود بدون تثبیت شرط رغمیعل ،خود المللیبین

 ی شوند.بینطور صریح این شروط پیشبه دولتی هایقرارداد شود که درپیشنهاد می یتیقطع

شده اعمالی المللنیبی استانداردها بای هماهنگ جهت راتییتغ نه بیان شود کهگواین مثالعنوانبه

 0.ندا

 2؛شروط ثبات تثبیت .5-5-3

ی قانونی هاحوزه ثبیتباید به ت تنهاکه نه شودیم هیتوصی خارجی خصوص هاییگذارهیسرمادر 

 زبانیم دولت نیقوان در تناقض تثبیت سمت به باید لکهب ،توجه داشت بااهمیت موضوعاتو  متعدد

 و شروط نباتی انونق تأنیر ،تیمقبول با مرتبط گذاریقانون تثبیت ن،یطرف استقالل اصل ویژهبه و

 3د.نبات حرکت کر شرطبه زبانیم دولت کردن ملزم

 زبانیم دولت هک کرد حاصل نانیاطم توانمی شرطاین  ماهیت به بسته شروط نبات و تثبیت با

 نیطرف استقالل اصل کند،ینم اظهاری دولتی قراردادها در را باتن شرطبر  توافق تیمقبول عدم

 از خطیتی حقوق عواقب یاو  کندنمی لغورا  نبات شرطبه خود تعهد ،نمایدنمی محدود یا لغو را

 4.دهدنمی رییغتشدن قوانین  سبق ما به عطف متعاقبی حقوق راتییتغ با و خود نفع به را شرطاین 

 ؛محدود ثبات شرط بیمعا و هامزیت .5-5-4

 د،کنن درخواست مصرانهرا  زبانیم دولت مقابل اقدام در مطلق نبات شرطگذاران سرمایه اگر

ی خصوص انگذارسرمایه و زبانیم دولت نیب معقول مصالحه نشانگر محدود نبات شرط بر توافق

ی برا ظرن مورد خاص بااهمیتی هاحوزه تثبیت لهیوسهب تواندمی گذارسرمایه. باشدیمی خارج

                                                                 

1. Faruque, A., Typologies, Efficacy and Political Economy of Stabilisatio Clauses: A 

Critical Appraisal, 5 (4) Oil, Gas & Energy Law Intelligence, (2007), 80. 

2. Stabilization of stabilization clauses. 

3. Amador, Garcia, op. cit., 62. 
 .32 همان، احمد، القشیری، .4
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 زای فراوان بخشی مالی ادار نیقوان یا اتیمال نیقوان لیقب از خود یگذارهیسرمای مال تیامن

 یبرای فرع تیاهم احتماالً کهی قانون هایحوزه. دهد قرار پوشش تحت رای واقع هایریسک

 از برعکسو  0داشت دنخواه زبانیم دولتی برای خوب ارزشحال درعین دندار گذارسرمایه

 5.خارج خواهند بود تثبیتول شم

 و میستقم صورت نه که ردیبپذ را نباتی شرط تا بود خواهد آسان و سهل زبانیم دولتی برا

 خاص اریبسی داخلی اسیس بااهمیتی قانون هایحوزه در رااش گذاریقانون قدرت غیرمستقیم نه

 در هک هستندی بردکار محدود حوزه ازی بخش محدود شروط نبات حالبااین .کندنمی محدود

ی عدب اختالفات هایقطعیت عدم در گونه از شروط نبات. ایندارند قرار سکیر و بیمعا معرض

ی نونقا هایحوزه. است دهیرس تثبیت بهی زیچ چه که ندیآ وجودهب مسئله نیا با رابطه در توانندمی

 الیس اغلب موردیی نونقا هایحوزه نیب مرز. ساخت مجزا گریدیک از توان همیشهنمی راموردی 

 3.است فرار و

 دولت شدهتصویب نیقوان ایآ که نمودی ابیارز تواننمی راحتیبه موارد ازی برخ در نیبنابرا

 دولت هک دارد وجود خطر نیا نیبنابرا. خیر یا است شده تثبیتی قانونی هاحوزه به منتسب زبانیم

ی هاوزهح نیب الیسی مرزها از گرفتن بهره با شیخوی قرارداد الزامات از تانماید ی سع زبانیم

 دیجد نیوانق که افتدمی اتفاق زمانی مثال عنوانبه مسئله نیا. زند باز سر گذاریقانون بای قانون

 تواندمی نشدهتثبیت هایحوزه دری قانون راتییتغ عالوهبه. مغایر با مفاد شروط تثبیت باشد

 ،یدولتی قراردادها در اگر. دهد قرار تأنیر تحت را دهیرسنبات به هایحوزه غیرمستقیم صورتبه

                                                                 

 اجتماعی.  ینتأم و کار حقوق مثال . برای0

2. Frick,  Joachim, op.cit., p. 180.  

3. Mann, Howard (2010), "Stabilization in investment contracts: Rethinking the context, 

reformulating the result", ITN, 6, 201. 
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 دولتی قراردادهای در ثبات شرط

 تأنیرگذار اتیالم قانون درتوانند می متعاقب راتییتغ ،برسد نبات به مالکیت قانون مثال،عنوانبه

 0.شودیم غیرممکن تقریباً اموالی اقتصاد کاربرد که در این صورت دنباشیی اجرا و

 نظرازنقطه کامل طوربه محدود نبات شرط سر رب توافق هنگام به حدومرز نییتع خطر

 را خطر نیا وجود دارد، گذارسرمایه یمذاکره قدرت کهمادامی. رودنمی نیب از گذارسرمایه

 نیهمچن .کرد مک شدهتثبیتی قانون حوزه با مرتبطی قانون هایحوزه وضوح بخشیدن به با توانمی

ی ونقان حوزه در دیجد گذاریقانون بهبق آن ط که کننده دیگری نیز وجود داردمشخ، شرط

 5.باشدیم شده نیازتثبیت

 ؛متناسب شروط ثبات .2-3

 یوسیلهبه نیهمچن و خودی اساسی کاربرد یحوزه به توجه با شدن محدود امکان شروط نبات

 هک هستندی شروط طیشرا واجد شروط نبات. باشنددارا می راخود  یکاربرد خاص تیمحدود

دارا  را خود خاص بلکه تأنیرات دهندمی قرار تأنیرتحت رای متعاقبی قانون راتییتغ نیچن تنهانه

 باشند.می

 ؛عدم تجانس شروط .2-4

 آن تنها طوشر نیاطبق . باشدمی عدم تجانس شروطالخصوص علی ،یعمل شکل ترینمرسوم

تحت باشندنمی گهماهن آن با یا دارند تناقضی دولت قرارداد مفاد با کهی قانون راتییتغ از دسته

 متعادلی برای مناسب کردیرو عدم تجانس شرط سر بر توافق. گیرندمی قرار تثبیت شرط تأنیر

ز آن دسته ا اختیار که پذیردمی سختین بهزبایم دولت. باشدمی ینطرف منافع ساختن

ند را نداشته باشمیی دولت نیقوان مفادمغایر با  و گذارسرمایه ضرر به که راهای آتی گذاریقانون

 گذارایهسرم بری جانب عوارض گونههیچ متعاقب نیقوان در راتییتغ یا اصالحات نیچن باشد.

 ،گرید طرف از. نمود نخواهد او متوجه گریدی حقوق عواقب گونههیچ و داشت نخواهدخارجی 

                                                                 

1. Faruque, A., op. cit., 89. 

2. Mann, Howard, op.cit., 205. 
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 تراییتغ تنهانه که دهندمی را نانیاطم نیا تبعیض عدم شروط نیهمچن و عدم تجانس شروط

ی قانون راتییتغ در تواندمی گذارسرمایه بلکه شوندنمی اعمالی دولت قرارداد دری قانون نامطلوب

 0.باشد داشته مشارکتی دولت قرارداد ساختن منعقد از بعد مطلوب

. وجود دارد شرط نیای عمل سازیپیاده دری مشکالت محدود نبات طوشر هماننددرست 

تر ازگارس قراردادی قبل مفاد با دیجد نیقوان ایآ کهاین نی بردشوار است مب در این مورد میتصم

 بر ستقیمغیرم تأنیرات عدم تجانس، شروط اعمالی برا ایآسؤال دیگر این است که . خیر یا است

ی الزام دارند ناقضت قرارداد مفاد با مستقیماً کهی قانون راتییتغ یاآ و کندمی تیکفای دولت قرارداد

  5.خیر یا هستند

 ؛تبعیض عدم وطشر .2-5

طبق . ودش محدودترنیز  تبعیض عدم شروط سر بر توافق با است ممکن نبات شرط اعمال یحوزه

 که باشندمی نبات شرط حفاظت پوشش تحت متعاقبی قانون راتییتغ از دسته آن تنها طوشر نیا

طور مثال، . بهدننک تروخیم را او تیموقع یا نمایند و رفتار آمیزتبعیض گذارسرمایه ها بامفاد آن

 یاو  گذارانی از سرمایهگروه کهی احکام و نیقوان تمامی که گیردتصمیم می دولت میزبان

 3.دننماییی اجرا دهدمی قرار تأنیر تحت را هاآن اتیعمل

 عمناف از حفاظت که دارند یریتفسدر  خاص یمشکالت معموالً همبعیض ت عدم شروط

 را گذارسرمایه تیموقعی قانون راتییتغ ایآ کهمسئله  نیا. دنمایمی محدودتر را گذارسرمایه

 مفاد در الحبااین. گیردقرار می نیتضممورد  نانیاطم با معموالً تواندمی خیر یا کندمی تروخیم

 گرید ردامو در جبرانی برا اما ،شودمی جادیاموردی ی مشکالت گذارسرمایهی برا نامطلوب دیجد

 مسئله نیا بر سر گذارسرمایه و دولت نیب اختالفدر اینجا . یافت مطلوب این مفاد را توانیم

                                                                 

1. Maniruzzamann, A., Drafting Stabilisation Clauses in International Energy Contracts: 

Some Pitfalls for the Unwary, 5(2) Oil, Gas and Energy Law Intelligence, (2007), 69. 

2. Mann, Howard, op. cit., 210. 

3. Ibid, 211. 
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 دولتی قراردادهای در ثبات شرط

 ،بنامطلو مفاد به شدن محدود بدون ،مطلوب مفاد به تواندمی گذارسرمایه ایآ خواهد بود که

 اصل قضن عنوانبه زبانیم دولتی سو از نامطلوب و مطلوبی قانون راتییتغ. خیر یا کند اتکا

 یدولت قرارداد در وهله نیانماید که در و ضروری می شد دخواه قلمداد تینحسن

 0.هایی صورت گیردسازیشفاف

محسوب  ضیبعت گذارسرمایه برای متعاقبی قانون راتییتغ ایآ که مسئله نیاپاسخ به  عالوهبه

 شد شرط ذکر باال در کهچنانهم. باشد برداشته در را فراوانی مشکالتخود  تواندمی شوند،می

 ضیتبعی ابیارزی برا بایستمیی همسان گروه چه که نمایدنمی روشن کامالًی کل ضیتبع عدم

ی خارج ای یمل گذارانسرمایه او یی داخل افراد بای خارج گذارانسرمایه سهیمقا. مدنظر قرار گیرد

 شرط رد مسئله نیا که شودمی هیتوصمعیار سنجش واقع گردد. همواره  تواندمی صنعت همان در

مشکل  ذارگسرمایهی برا ،باشد شده مشخ، معیار نیز گروه اگری حت اما تصریح شود زیتما معد

تیقطع عدم اب ضیتبع عدم شرطدرنتیجه . برساندنبات ا به دادگاه در رای واقع تبعض است که

 5.باشدمرتبط می گذارسرمایهی برای قانونی ها

 ؛یزمان یتمحدودبا  شروط ثبات .2-6

 باتن شرط اعمال زمانمدت بلکهمادی شرط  کاربرد تنهاودیت زمانی نهدر شروط نبات با محد

 .شود محدود تواندنیز می

 ؛یگذارهیسرما یپروژه زمانمدت در تیمحدود .2-6-1

 که کرد خواهندرا  تقاضااین  گذاری،سرمایه قرارداد مذاکرات در حداقل ،زبانیم هایدولت

 دری مفاد نیچن. باشد گذاریسرمایه یپروژه زمانمدت به محدود دولت میزبان نیقوان تثبیت

ی مل نیقوان کردن تثبیت به ملزم تواننمی رای زبانیم دولت چیه زیرا ؛است معقول اول یوهله

                                                                 

1. Frick, Joachim, op.cit., p. 189. 
 .61 همان، فرهاد، . ایرانپور،5
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 بیتصو یاجازهی اساس قانون طبق بر زبانیم دولت اگر حال،بااین. نمود العمرمادامطور به خود

 زمان شدن به سبقمابهعطف تأنیر باو  گذاریسرمایه یپروژه رساندن اتمام به از بعد را نیقوان

 نیب از برای. توان مشکالتی را در عمل مشاهده کردمی دینما بیتصو گذاریسرمایه یپروژه

 را سبق ما به عطفی قانون راتییتغ کهبود  خواهد دیمف گذارسرمایهی برا آغاز از خطر، نیا بردن

 عدم تجانس شرط در صریحی زمان تیمحدود به وافقت یاو  دینما حذفی زمان تیمحدود از

 0.دینما

 متعاقبی قانون راتییتغ آن دسته از تنها که شودمی موفق گذارسرمایهی شرط نیچن بر توافق با

 تناقض نآ با یا هستند و ناسازگاری دولت قرارداد مفاد با که درآورد نبات شرط پوشش تحت را

 زیرا ؛ه استشد حاصل قتیحق دری زمان تیمحدودبود که توان معتقد ترتیب می نیبد. دندار

ی دولت اردادقر گرم ،داشت نخواهدی دولت قرارداد با تجانسی عدم چیه گرید آتیی قانون راتییتغ

 را نانیاطم نیاتجانس  عدم شرط نیبنابرا ،باشد شده متوقف آنی اجرا یا دهیرس انیپا به تاکنون

 شرط نیا حال،درعین. نابت نگاه دارد ابد تا را خود نیقوان ستین موظف زبانیم دولت که دهدمی

 حفاظتگذار صیانت و سرمایه منافع از زین شدن قوانین سبقمابهعطف تأنیرات خطر برابر در

 قرارداد دنیرس انیپا به از که پس شد خواهد اجرا زمانی نیهمچن تجانس عدم شرط. کندمی

 5.یده باشنددولت میزبان رس بیتصو به شدن سبق ما به عطف تأنیر بای قانون راتییتغ ،یدولت

 ؛گذاریسرمایه یپروژهخاص  فازهای در تیمحدود .2-6-2

 دولتی برایاد ز احتمالبه شرط نیا ،کند دنبال مصرانه را نبات شرط بینیپیش زبانیم دولت اگر

 (پروژه ودس وی بازدهی فازها و شرو( فاز) گذاریسرمایه یپروژه کل خاصی فازها در زبانیم

 را بمتعاقی قانون راتییتغ برابر در منافع جامع تضمینی شرط نیچن .ودب خواهد ترجذاب

                                                                 

1. Faruque, A., Typologies, Efficacy and Political Economy of Stabilisatio Clauses: A 

Critical Appraisal, 5 (4) Oil, Gas & Energy Law Intelligence, (2007), 256. 

2. Nasser, Nagla, Sanctity of Contracts Revisited: A Study in the Theory and Practice of 

Long-Term International Commercial Transactions (Nijhoff, 1995) 121. 
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 دولتی قراردادهای در ثبات شرط

 چه در که دنمو بینیپیشی دولت قرارداد انعقاد زمان درتوان می سختیبه مثالعنوانبه نماید.ینم

. شد دنخواهزامی و یا غیر الی الزامی مل نیقوان تثبیت ی،گذارهیسرما یپروژه زمان ازی ادوره

 .باشد دولتی قرارداد مذاکرات دری حداقل برد-ی بردنوعی رابطه نشانگر تواندمیی شرط نیچن

 ؛اعتبار شرط ثبات .3

ی هاتردید. شودمی محسوب تأنیرگذاری امری داور یرویه در هم و اتیادب در هم شروط نبات

 بروز توسعهدرحالی هادولت در مؤلفان حقوقیی سواز  شروط نبات اعتبار مورد در گاهبهگاه

 کهاین ترمهم. اندشده منعکسنیز ی داور عرف و اتیادبی هابخش گرید در که شودمی داده

 5112ی م 05 خیتاری داور رأی در 5نیآرژانت علیه سی.ام.اس پرونده در 0ایکسیدی داور وانید

 جی.ام.اس گاز انتقال تشرک نیب مجوز در شدهتوافق تثبیت شرطدانست که  مسلمرا  فرض نیا

  3.باشدمی معتبر مشکالتدیگر  بدون نیآرژانت و

 ؛المللنیبحقوق  نقض عدم .3-1

 تیاکمح اصل از که کسانی ویژهبه حقوقدانان، ازی برخ دگاهیدبا  شروط نباتطور اخ،، به

کنند متحد، حمایت می ملل سازمان 0913در قطعنامه  مصرح ،خودی عیطب منابع بر دولتی دائم

 یقطعنامه رد شدهبینیپیش اصل ایآ که دارد وجود تردید نیا حالبااین. مخالفت و تناقضی ندارد

 یقطعنامه. خیر یا است آورده دست به را المللیبین نیقوانبودن  آورالزام تیوضعمذکور 

 آورالزام الًواص ،ملل سازمان منشور 03 ماده )و( بند با همراه)و( بند  01 ماده با مطابق ،مللسازمان

 آنالقول فقمت صورتبه هااست که دولت المللیبین یحقوققطعنامه نیازمند قواعد  نیا. باشدنمی

 دقص نبات شروطبر  توافق با رابطه در امر نیا که اعتقاد داشت توانینمدربیاورند و  اجرا به را

  4.کندمی

                                                                 

1. ICSID. 

2. CMS v. Argentina Case. 

3. Frick, Joachim, op.cit., p. 196. 
4. Nasser, Nagla, op. cit., 128. 



    

   

 

   

  

 

 054 

 

 1396 بهار، هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال پنجم

 

 سر بر ای شمال و جنوبهحوزه دری همگ زبانیم هایدولت دهه نیچند برای برعکس،

 در را یتیتثبشروط  نیچنبر  توافق و کردند توافق خودشانی دولت قراردادهای در شروط نبات

 باراعت عدم در نیز یخاصی دولت اقدام چیه اند و در ضمنپذیرفته خود گذاریسرمایه نیقوان

 ،باشد آورور الزاممذک یقطعنامه کهذاریم بگ نیا بر را فرض اگری حت. ندارد وجود شروط نبات

 اتنب شرطبه یقرارداد صورتبه خود کردن ملزم جهت زبانیم هایدولتی برای ممانعت چیه

 کی یِربراب نِیادیبن حقوق کردن محدود دری عیطب منابع بری دائم تیحاکم اصل. ندارد وجود

 0.است تأنیرگذار نه و دارد تیاولو نهی قرارداد الزامات در انعقاد دولت

 ؛قوانین تیحاکم تیمحدوددلیل  به النبط عدم .3-2

 تیالحص در غیرمجاز مداخله دلیل بهبرای مثال  شروط نبات ،نظر برخی از حقوقدانان برخالف

 نیسرزم در نیقوان بیتصوی برا تیحاکم حق دیگر،بیانبه .ستندین اعتباربی زبانیم دولتی قانون

 ،شد ذکرنیز  قبالً که همچنان ،یاقتصاد موازنه و کاربرد عدم ،محدودکننده شروط، خود

 تواندیم زبانیم دولتشود و نمی قلمداد زبانیم دولتی قانون تیصالح در میمستق یهمداخل

 حاکمیت .دهد ادامه طوشر نیا نقض بدونو  ین خودقوان در راتییتغ و اصالحات به آزادانه

 شرط بر توافق ،طیشرا نیترحاد در. 5ردیگینم قرار تأنیر تحت مستقیماً نیقوان بیتصو در دولت

 را زبانیم دولت زیرا ؛باشدی قانون تیصالح در میمستق مداخله عنوانبه است ممکن مداخلهعدم

 دیجد نیوانشکلی و ماهوی ق تسری ازی گذارهیسرما یپروژه یاو  یگذارهیسرماخروج  به ملزم

 تأنیرات که کن استهم ممی نظر لحاظ به حداقل. نمایدیم یگذارهیسرمای برا نامطلوب

 دولت یگذارقانونی آزادی رو بری اقتصاد یموازنه و کاربرد عدم ،تحدید شروط غیرمستقیم

 3.حساب آوردبه زبانیم دولتی قانون تیحاکم در تیمحدود عنوانبه را زبانیم

                                                                 

1. Ibid, 135. 

2. Delaume, Georges R., ‘Transnational Contracts. Applicable Law and Settlement of 

Disputes. A Study in Conflict Avoidance’, Vol. I, 3 (1989), 26. 

3. Faruque, A., op. cit., 270. 
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 صلحای قانون تیصالح بر غیرمستقیم و میمستق هایمحدودیتی داور ییهرو در حالبااین

 دولت تیحاکم نیا نبات شرط بر توافق با. آفرین نیستندمشکل معموالً نبات شرط بر فقتوا از

ی برا د خودتا بیشترین ح زبانیم دولت تیحاکم برعکس بلکه ،شودمی محدود که ستین زبانیم

 زبانیم دولت تیحاکم دیگر،عبارتبه. گرددیم متظاهری قرارداد الزامات نیچن سر بر توافق

یمی قرارداد لحاظ به خود تیحاکم طرفانهبی نمودن محدود جهتات خویش اختیار شامل

  یدولتی قراردادها در را نبات شرط دهه چند مدت به خود تیحاکم خاطر به دولت اگر. باشد

نموده  محدود راش تیحاکم کامالً نبات شرط که کند ادعا تواندینم متعاقباً ،دینما توافقخود 

 0.است

 دیوان داوری؛ی سو از شدهانتخاب نیقوان با مطابق اعتبار .3-3

این  اما ،دشومی رفتهیپذ نه و رد طورکلیبه نه نبات شرط اعتبار یمسئله حقوقی داوری اتیادب در

 مورد اتنب شرط بر توافق زمان در دیوان داوری و یا محکمهی سو از شده انتخاب نیقوان امر طبق

ی رانحصا صورتبهی مل نیقوان معموالً مدرنی دولت قراردادهای در چون. گیردمی قرار ارزیابی

 موارد ترشیب در دگاهید نیا با مطابق تثبیت شرط اعتبار یمسئله شودمی انتخاب اول یدرجه در ای

 مشابه تقریباً) زبانیم دولتی مل نیقوان کهدرصورتی .شودمیی داور زبانیم دولت نیقوان با مطابق

 عتبرم شروط نبات حال نیا در ندینما یدتأی را شروط نبات( درنم گذاریسرمایه نیقوان یکلیه

 انعقاد از بعد زبانیم دولت 5عمل متناقض با عمل قبلی اصل مطابق ،همچنین. شد خواهند شناخته

 شیخو گذاریقانون تیحاکم در رای قبول رقابلیغ هایمحدودیت تواندمی سختیبه قرارداد

 زبانیم دولت به توانندنمی بارهدراین همی گذارهیسرما نیقوان در آتی راتییتغی حت. بخواهد

 درکه  استی قانونوضعیت  تنهاحقوقی این  اتیادب در موجود نظریات با مطابق. دنینما کمک

                                                                 

1. Delaume, Georges R., op. cit., 29. 

2.  Venire contra factum proprium .  
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. باشندنمی قابل تسریی بعد راتییتغ نیبنابرا 0،دارد تیقطع تثبیت شرط سر بر توافق زمان

 مبدانی مرتبط اسبق شدن قوانینمبهعطف حالت با را تعاقبمی قانون راتییتغ یمبخواه کهدرصورتی

 در تنهاسبق شدن مابهباقابلیت عطف گذاریقانون نیچن که یمریبگ نظر در را مورد نیا دیبا

 و خطرات سیاسی و اقتصادی بود خواهد قبول قابل زبانیم دولتی اساس قانون هایمحدوده

ش قرار تحت پوش یقرارداد استفاده از شروط نبات با و گذارسرمایه تواند توسطباقیمانده می

 گیرند.

 برآمد؛

گذاری یا قراردادهای سرمایه هانامهموافقتخالصه، بحث در مورد منطق شروط نبات در  طوربه

ه توان گفت که پیدایش این امر بیمباشد. از دیدگاه تاریخی  برداشتهتواند موارد زیر را در یم

و به رشد فرار از ترس ر عنوانبهد. انگیزه در مذاکره برای چنین تضمینی گردیبازمقرن بیستم 

منابع  یرقانونی اعالم شدنغی میزبان وجود داشته است. با توجه به هادولتسلب مالکیت توسط 

گذاران در آن زمان در داشتن چنین شروطی در قرارداد با آشکار شد، سرمایه ازآنپسملی که 

های خود اصرار داشتند. چنین نگرانی همراه نامهنجانیده شدن آن در موافقتهای میزبان و گدولت

نه شروط گویناگذاران برای گذاری سبب تقاضای سرمایهیهسرمارو به رشد برای جذب  باعالقه

بالقوه این امر سبب از صحنه خارج شدن قرارداد منعقده باشد. این  طوربهرسد که ینمشد. به نظر 

 عنوانهبنیازهای زمان هستند و بدیهی است که نیاز به داشتن چنین شرطی هنوز  شروط بر اساس

 و شدهگرفتهیک مانع مهم در مواجهه با انجام امور فرعی نامحدود یک دولت مستقل در نظر 

شود و آن را در قالب افزایش مالیات و یا درخواست بیشتر از مزایا در صورت مخالفت اعمال می

حال، الزم به ذکر است که ینبااتوان در نظر گرفت. شرایط توافق شده میواضح و روشن با 

تواند بسته به اشخاص دولت دموکراتیک و با یمهر یک از این خطرات  یماهیت و اندازه

                                                                 

1. Bentham, Richard W., ‘The Law of Development: International Contracts’ (1990), 32 

GYIL, 418-434. 
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بالقوه ممکن است  طوربهگذاری هر نو( سرمایه اگرچهباشد.  فردمنحصربهوضعیتی بسیار خاص، 

 زماندتمپذیر باشد، این شرط سبب خواهد شد تا پیشرفت و یبسآگونه خطرات ینادر برابر 

 قرار گیرد.  موردتوجهگذاری و بخصوص در بخش انرژی یهسرماتری از یطوالن نسبتاً

طور ازحد مورد تأکید قرارداد. بهتوان بیشنیاز به ضمانت قراردادی یا هر شکل دیگر را نمی

باشد. ناپذیر میگذاران جدید اجتنابجذب سرمایهخالصه، نبات اقتصادی و نظم سیاسی برای 

برداری الزم گذاری خود بهرهدهد تا از سرمایهگذار فرصت میاطمینان از چنین نباتی به سرمایه

تواند نیت خود را در رعایت تعهدات بینی کند و با چنین تضمینی دولت میزبان نیز میرا پیش

 شده عملی نماید. بیان

بینی موجود در شرایط کنونی دنیا از اموری المللی و موارد غیرقابل پیشرات بینعالوه، تغییبه

کنند. اگرچه شرایط چنین های خارجی را با محدودیت روبرو میگذاریهستند که سرمایه

گری طرفین به نفع زنی و معاملهقراردادهایی تا حد زیادی حاصل مذاکرات است، اما قدرت چانه

ست که این گذار خارجی خواستار دانستن این امر اکند. سرمایهن تغییر میخودشان در طول زما

غییری نیابد گونه تشده هیچبینیکننده و با نبات هستند که سودهای پیششرایط تا چه جایی تعیین

و دولت میزبان نیز در موقعیت نسبتاً ضعیف قراردادی، خودش را متعهد به رعایت شرایط قرارداد 

وجود، فرضیات اولیه با تغییر یک یا داند. بااینتحت پوشش قرارداد دولتی می یهدر تمام دور

یابد. چنین تغییراتی نهایتاً تولید تغییر می یچند مورد از متغیرهایی از قبیل قیمت نفت یا هزینه

های معامله نشان خواهد داد که در مراحل آغازین و در عرصه تأنیر خودش را بر روی قدرت

شوند و درنتیجه دولت را بر این خواهد داشت تا از قرارداد خارج شود. دولت میزبان با یظاهر م

تا شرایط  بیندای میبینی و تغییر ناگهانی در قدرت معامله، خود را در شرایط اغواکنندهچنین پیش

رخ مالیات نتوافق شده قرارداد را تغییر دهد. این کار نیاز به اقدامات زیادی ندارد بلکه با تغییر 

 جانبه اجرایی نماید. طور یکتواند چنین کاری را بهدولت می
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وند. شگذاران طراحی نمیحال شروط نبات صرفاً برای برآورده ساختن نیازهای سرمایهبااین

ناپذیر یک کشور و حاکمیت دائمی ماهیت قراردادهای دولتی که اغلب در مورد ذخایر تجدید

رعایت منافع عمومی ملی است. طبعاً دولت نیز تمایل به حمایت  باشند مستلزمها میدولت

ابع برداری از چنین منسرسختانه از منافع عمومی ملی به همراه تضمین بانبات شرایط در بهره

باشد. در چنین شرایطی و همچنین نیاز به پرداختن به چنین منافع دوطرفه راهی کمیاب را دارا می

  کند.بات باز میرا برای اضافه شدن شروط ن
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