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ندا نقیبزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حقوق خصوصی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
ملکیزاده1

امیرحسین
استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.

بررسی شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بینالمللی
چکیده

بیش از یک قرن از کشف و تولید نفت در ایران میگذررد اکتشذف و توسذه
میفدین نفت و گفز نیفزمند سرمفی ای عظیم و علوم پیشرفت است .همیش یک طذر
قراردادهفی نفتی کشورهفیی هستند ک بف بهرهمندی از مخفزن هیذدرو کربنذی قصذد
دارند نسبت ب کتشف و استخراج نفت اقذدام کننذد و سذمت دیگذر شذرکت هذفیی
ثروتمند و صفحب دانش کذ از اولذین روزهذفی کشذف نفذت درکنذفر آن حضذور
داشت اند .ایجفد فضفی منفسب برای سرمفی گراران خفرجی زمفنی حفصذ مذیشذود
ک شرایط اقتصفدی و سیفسی از ثبفت برخوردار بفشد ،درج شذر تهذفدا اقتصذفدی
همفن چهره جدید شر ثبفت در قراردادهفی نفتی نمفیشی از امنیت و ثبفت اسذت و
این خود عفملی در جرب سرمفی گراران خفرجی است .ب این ترتیب کذ کشذورهف
نمیتوانند مففد قرارداد را بف وضع قفنون یف هر وسیل دیگذری بذدون رضذفیت طذر
دیگر تغییر دهند .روی بین المللی شدن قراردادهفی نفتذی کذ زاییذده تفکذر غربیذفن
(شرکت هفی بین المللی نفتذی) اسذت ،دیگذر پفسذ گذوی اوضذف و احذواا جدیذد
نیست .آنچ امروزه مورد تفیید جفمهذ بذین الملذ مذیبفشذد و قطهنفمذ هذفی مجمذع
عمومی سفزمفن مل نیز منهکس شده این مسذفل اسذت کذ صذنهت نفذت جزیذی از
اقتصفد ملی کشورهف است .و این نشفن از (محلذی کذردن) قراردادهذفی نفتذی اسذت.
بررسی قفنون حفکم بر قراردادهف و آراء موجود در این زمین و بررسذی راهکفرهذفی
کفهش ریسک در این زمین از اهمیت زیفدی برخوردار است.

تاریخ دریافت8931/4/81:

تاریخ تصویب8931/3/81:

.1amirhmolkizadeh@gmail.com
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کلیدواژهها :شرط تثبیت ،قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ،ریسکهاای قاراردادی،
تعاااااااااااااااد اقتصاااااااااااااااادی ،ماااااااااااااا اکر مجاااااااااااااا د.
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مقدمه
از آن زمان که قصر شیرین اولین کلنگ حفاران را بر تن خود لمس کرد بیش از ص
سا میگ رد ،این تن پار پار که مرارتها کشی جای زخمهای بسیاری بر تان خاود
دارد .در این سا ها خون این مرز و بوم را به بهای ناایی کشای ن و بردنا و ایان شا
سرمایه ما؛ تجربهای بس ارزشمن که البته برای آن بهای گ افی داد ایم شارط ثباات در
طرح استعماری آن بر میگردد به دوران قراردادهاای امتیاازی ،بادقات در ماتن امتیااز
نامهها متوجه میشویم که در آن دور کاشفان هنوز به ارزش واقعی این گوهر سیا پای
نبرد بودن  ،زیرا که در واگ اری امتیازها ،معادن طال و نقار را ازدیگار معاادن مساتثنا
میکردن  .با گ شت زمان و ارتقاع سطح دانش ،انقالبهاای گساترد مساتعمرات ،ملای
ش ن صنعت نفت ،تغییرات زیادی در یهر قرارداد نویسیها بوجود آم که یکی از آنهاا
هم به طبع تغییر شکل شرط ثبات به شرط تعاد اقتصادی بود کاه در پای ایان مقالاه
ب ان خواهیم پرداخت.

 -1شرط تثبیت
در یک قرارداد هرکس بخواه تعه ی ایجاد کن که ال ام آور باش (به نفاع یاا ضارر
طرفین یا شخص ثالث) بای به صورت فرعی در ضمن تعه اصلی که همان قرارداد است
درج کن  ،که به آن شرط ضمن عق گوین به همین ترتیب ما در قراردادهای نفتی هام
شروط متع دی داریم البته دستهای از این شروط فنی بود و دارای جنباه حقاوقی نیا
هستن  ،اما بار حقوقی یک سری از شروط برجنبههای دیگر آن غلبه دارد همچون شرط
فسخ ،شرط ال امات داخلی ،شرایط انتقا قرارداد ،شرط محرمانگی و شرط تثبیات .ایان
شرط سعی در حفظ منافع شارکتهاای نفتای باین المللای دارد ،باه ایان ترتیاب کاه
میخواه با حفظ شرایط موجود در زمان عق قرارداد از لحاظ اقتصاادی ،وضاع قاوانین
تغییرات داخلی کشور می بان (صاحب نفت) و در کل تغییرات و اوضااع و احاوا بعا ی
کشور می بان تعاد اقتصادی قرارداد حفظ شود (شیروی :8939 ،صص.)419-411
شرط ثبات تعه ی است که به موجب آن دولت می بان ،قباو مایکنا تاا در طای
م ت اجرای قرارداد حق هیچ گونه تغییر یک جانبه قارارداد یاا فساخ یاک طرفاه آن را
خارج از ضوابط و شاروط توافقاات دو طار را ن اشاته باشا  .باه موجاب ایان شارط،
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اختیارات دولت نسبت به استفاد از قاو عماومی در فساخ قراردادهاای سارمایهگا اری
منعق با شرکتهای خارجی یا م اخله بع ی در آنها مح ودخواه ش  .یهر ج یا و
غیر استعماری و دقیقتر شارط ثباات باه صاورت شارط حفاظ «تعااد اقتصاادی» در
قراردادها درج میشود و بر اساس آن در صورتی که باا قاوانین ج یا یاا وضاع مالیاات
تعاد ریسکها و پاداشهای تثبیت ش در یک قرارداد دگرگون شود ،دولت مل م است
این تعاد را موازنه کن (زینال ین و شاهمرادی ،پایی و زمستان  :34صص.)119-111
با توجه به مطالب م کور؛ پس از ایجاد رابطه به منظور سرمایه گ اری خارجی بارای
انجام فعالیتهای نفتی ممکن است مجموعهای از قوانین در حوز ای خاص وضاع شاون
که سودآوری سرمایهگ اران را در آین این قرارداد کاهش ده  .سرمایهگ اران باا پایش
بینی شرط ثبات در قرارداد ،مانع از اعما این قوانین در قرارداد مایشاون و در نتیجاه
این قوانین در روابط بین آنها با دولت تاثیری نخواه داشات و در اجارای پاروه اعماا
نخواه ش  .شرط ثبات باعث میشود قوانین ج ی  ،تغییار و اصاالحیهای را بار قارارداد
ایجاد نکن  .در غیر این صورت؛ با درج شرط ثبات دولت موظف خواها باود در صاورت
اعما آن مقررات ،توازن اقتصادی قرارداد را باه حالات قبال از اعماا محا ودیتهاای
ج ی برگردان (همو ،همان :ص.)119

 -2تاریخچه شرط ثبات
در فاصله بین جنگ جهانی او و دوم شرکتهای آمریکایی برای جلاوگیری از ملای
کردن در امتیاز نامههای خود باا دولاتهاای آمریکاای یتاین مباادرت باه درج یناین
شروطی میکردن  ،از اواسط قرن بیستم تا سا  8391ه از درج شارط ثباات تغییار
کرد این بار به منظور جلو گیری از مصادر اموا سرمایهگ اران باه ایان شارط متوصال
ش ن و به همین وسیله با غیر قانونی جلو دادن ملای کاردن صانایع خواساتار جباران
خسارت بودن (حبیب زاد قر تپه :8931 ،ص.)81
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 -3انواع شرط ثبات
به منظور حمایت از سرمایه گ ار درمقابل تغییرات و اصالحات تقنینی آتی در دولات
می بانِ سرمایه در زمان قراردادهای دولتی تع ادی از روشهای مختلف پیش بینی شرط
ثبات به شکل زیر به وجود آم ان :
 -1-3شرط ثبات به معنای اخص کلمه
طرفین هرگونه تغییر یا اصالح در قرارداد را منوط باه توافاق مشاتر ماینماینا و
طر سرمایه پ یر؛ یعنی دولت از توسل باه اختیاارات حااکمیتی و باه ویاه اختیاارات
تقنینی خویش برای تغییار یاک جانباه و یاا فساخ قارارداد مناع مایگاردد .دولات باا
قانونگ اری عام و یا خاص خویش و یا از طریق هرگونه اق ام اداری یا اجرایی دیگر اق ام
به فسخ و یا تغییر مفاد قرارداد حاضر نخواه نمود ).(Amador, 1993, pp49-50
 -2-3شرط انجماد
طبق این شرط ،قوانین موجود در زمان انعقاد قرارداد ثابت در نظر گرفته میشاون و
ب ین وسیله از تسری قوانینی که در آین به تصویب میرسن جلو گیری مایشاود .در
این گونه از شروط ثبات،در صورت پ یرش حکومات قاوانین دولات می باان ،قاوانین آن
توسط طرفین در نقطهای از زمان منجم فرض میشون  .به بیان دیگر ،طرفین این گونه
توافق میکنن که تنها قوانین یزم ایجرا در تااریخی خااص حااکم بار قارارداد دولتای
باشن  .برای نمونه ،معمو است که در قرارداد دولتی تنهاا قاوانین ملای یزم ایجارا در
زمان انعقاد قرارداد دولتی و یا قوانین ملی یزم ایجرا در زمان یزم ایجرا شا ن قارارداد
دولتی را حاکم میدانن (شمسایی ،بهار :8931ص.)811
 -3-3شرط عدم تسری
آثار حقوقیِ شرط ع م تسری با آثار حقوقیِ شرط انجماد مطابقت دارد .با استعانت از
این شرط دولت می بان از اصالح قوانین خود پس از انعقاد قرارداد دولتی منع نمیشاود.
با این حا  ،دولت می بانِ سرمایه نمیتوان قانون اصالح ش ج ی را بر قرارداد دولتای
حاکم نمای  .برای مثا  ،دولت می بان میتوان علی رغم وجود شرط ثبات در مورد قانون
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مالیات در حین انجام پروه سرمایه گ اری اق ام به اصالح قانون مالیات حاامی سارمایه
گ ار خویش نمای ب ون اینکه از شرط ع م تسری سرپیچی نمای  .بنابراین دولت زماانی
مسئو جبران خسارت میشود که علی رغم وجود شرط ع م تسری در قارارداد دولتای
خویش با سرمایه گ ار خارجی ،مشارالیه را طبق قانون اصالح ش ج ی یی ی بیشاتر
از ح امکان طبق قانون سابق متعه و متأثر نمای (همان ،همو :ص.)881
 -4-3شرط عدم مداخله
شرط ع م م اخله مح ود به ع م اعماا صار اصاالحات قاانونی بعا ی نیسات و
درعوض از اصالحات قانونی آتی توسط دولت می بان جلوگیری به عمل میآورد .با ایان
حا  ،دولت می بان از طریق پیش بینی این شارط در قارارداد دولتای از اصاالح قاوانین
خویش منع نمیگردد .ینین منعی به ن رت توسط دولت مورد پ یرش قارار مایگیارد؛
زیرا که هیچ ق رت حاکمی ،حاکمیت و صالحیت تقنینی خویش را محا ود نماینمایا .
در نتیجه طرفین بیشتر موارد توافق میکنن که تنها آن دسته از اصالحات قاانونی آتای
را مستثنی نماین که قرارداد دولتی و یا سرمایه گ ار خاارجی را متاأثر مایکنا  .بارای
مثا  ،شرط پیش بینی ش در قرارداد لیامکو به صورت زیر میباش :
«این قرارداد به هیچ عنوان و ب ون تراضی مصرح طرفین فساخ ،اصاالح و یاا تغییار
نخواه یافت» (همان ،همو.)888-881 :
 -5-3شرط موازنه اقتصادی
ه از این شرط حفاظت از منافع سرمایه گ ار در برابر تغییرات بعا ی حقاوقی یاا
حتی بازداشتن دولت می بان از تغییر قوانین علیه منافع سرمایه گ ار نیست؛ بلکه ها
حفظ منافع سرمایه گ ار در برابر نقاط ضعف مالی حاصل از آن تغییرات میباش  .دولات
می بان نسبت به تغییر قوانین ج ی در قراردادهای دولتی میتوان آزاداناه عمال نمایا .
دولت می بان متعه میشود غرامت هر گونه خسارتهایی که به خااطر برقاراری مجا د
توازن به بار آم است را بپردازد (همان ،همو :ص.)881
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 -4بررسی شرط تثبیت از دیدگاه طرفین
برای بررسی هر موضوعی ابت ا بای طارفین آن موضاوع را شناساایی کارد .شاناخت
طرفین و آشنایی با افراد آن و بررسای نیازهاا و خواساتههاای طارفین موضاوع ،میا ان
اهمیت موضوع ن د طرفین و بررسی دی گا های مختلف از درجه اهمیت باییی برخوردار
است.
 -1-4بررسی شرط تثبیت از دیدگاه کشور صاحب منبع
این شرط دولت سرمایه پ یر را از توسل به قانونگ اری و اعما حااکمیتی مغاایر باا
شرایط زمان انعقاد قرارداد یا تغییر اوضاع و احوا سرمایهگ اری و یاا حتای فساخ یاک
جانبه قرارداد منع میکن  .یعنی در عمل مانعی برای دولات سارمایهپا یر مایباشا تاا
قوانین و مقررات خود را در هماهنگی با مفاد قرارداد دولتی خویش نگا داشته و آنهاا را
همچون زمان انعقاد قرارداد ثابت نگا دارد .در واقع به هیچ گوناه عملای کاه باه تغییار
اوضاع و شرایط زمان انعقاد قرارداد منجر میشود دست نیازد .در فرضی که دولت طرفاه
رابطه قراردادی است با توجه به اصل حاکمیت دولت و ق رت تقنینی این حق را به خود
میده که در راستای حفظ منافع اق امات تقنینی خال قانون زمان قرارداد نمایا کاه
البته هرین این مطلب درست است اما نبای ق رت را وسیله اضارار باه غیار قارار داد و
دولت در نهایت مسوو خسارات طر قرارداد میباش  ،هرین که این موضوع در جایی
که روابط بین دولت و شخص خارجی باش ین ان مص اق ن ارد و وارد رواباط حماایتی
دیپلماتیک میشود (ایران پور :8911 ،ص .)19در نتیجه این شرط دولات را از اقا اماتی
نظیر مصادر و یا ملی کردن اموا و منافع طر دیگر قرارداد منع ماینمایا  .البتاه در
صورتی که موارد ذکر ش اتفاق بیفت برای صیانت و حمایات از سارمایهگا ار خاارجی
خسارت مالی در نظر گرفتاه شا کاه خاود یاک اصال حقاوقی شاناخته شا اسات
(Waelde & Ndi, 1996, p216).

 -2-4بررسی شرط تثبیت از دیدگاه پیمانکار خارجی
امروز در دنیای تجارت بین الملل انواع قراردادها ،نقش اساسی را ایفا میکنن  .و باا
توجه به نیاز روز اف ون صنایع به انرهی اهمیت منابع فسایلی دو ینا ان مایشاود کاه
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استخراج زیاد این منابع سهم آین گان از این سرمایه را در خطر قرار داد است .کشاف و
استخراج و تولی و بهر برداری از این منابع مستل م صر ه ینه های هنگفتای اسات از
این رو ایجاد انگی در سرمایه گ اری خارجی در صنعت نفت و گاز بسیار حااز اهمیات
است .درج شرط ثباات و تعااد اقتصاادی در قراردادهاای نفتای باین المللای یکای از
مکانی م های قراردادی م یریت خطرات سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایان ناوع قراردادهاا
است .برای این دست مشکالت اغلب کشورها تعاد اقتصادی قرارداد را تضمین میکنن
و در موارد مشخصی امکان م اکر مج د را در نظر میگیرن  .با توجاه باه مطالاب ذکار
ش میتوان این گونه جمعبن ی کرد که تمام دغ غاه سارمایه گا اران خاارجی حفاظ
منافعی است که در موقع انعقاد قرارداد برای خود در نظر گرفتهان حا هار پیشانهادی
که حافظ این منافع در طو دور قراردادی باش برای آنها جا اب و قابال قباو اسات.
درج ینین شروطی میتوان موجب جلب اعتماد سرمایهگا اران و عمال باه آن نماایش
حسن نیت صاحبان منابع به سرمایهگ اران خارجی باش .

 -5اعتبار شرط تثبیت
اصل احترام و ال ام آور بودن قرارداد از اصو مهم قراردادی است .در کنار آنهاا اصال
حاکمیت ملی ،اصل ملی بودن منابع طبیعای ،حفاظ حقاوق ملای را نیا داریام کاه در
مواردی میتوان ال اماتی را که در جریان انعقاد قراردادها بر دولت بار مایشاود را تحات
الشعاع قرارده  .که این مسأله هیچ گا از اعتبار شروط من رج در قراردادها نمایکاها .
یه بسا اگر این ینین نبود نیاز به درج آن هم نبود.
 -1-5اعتبار شرط تثبیت از دیدگاه حقوق ملی
مالکیت عمومی نسبت به منابع نفت و گاز و تعلق آن به همه مردم کشور،دارای آثاار
حقوقی است ،از آن جمله اصل حاکمیت ملی بر منابع طبیعی و حاق حاکمیات دایمای
برمنابع طبیعی است .تشکیل سازمان ملل متح و مجمع عماومی ایان ساازمان فرسات
احقاق حق و در دست گیری سرنوشت ،امکان تنظیم سیاستهای اقتصادی و اجتمااعی
کشورها را برای مردم فراهم نمود (کاظمی نجف آبادی :8931 ،ص.)899
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از منظر حقوق ملی اعتبار شرط ثبات در ن د حقوق ملی یا همان کشور صاحب منبع
یهر ای دوگانه را به ما نشان میده  .از یک سو کسانی کاه از اصال حاکیمات دایمای
دولت بر منابع طبیعی خود ،مطارح در قطعناماه  8119ساازمان ملال متحا  ،حمایات
میکنن شای این گونه جلو کن که با درج این شرط ین ان موافق نباشان زیارا ایان
شرط اعما حاکمیت دولت را مح ود میکن و به گفته برخی حقوق انان م اخلاه غیار
مجاز در صالحیت قانونی دولت می بان است .از سویی دیگر اصال حاکمیات دایمای بار
منابع طبیعی در مح ود کردن حقاوق بنیاادین ،براباری یاک دولات در انعقااد ال اماات
قراردادی نه اولویت دارد و نه تاثیرگ ار است یعنی یک دولت میتوان برای حفظ حقاوق
سرمایه گ ار مهم تر از آن سرمایه گ ار خارجی مح ودیتهایی را مطابق با آن در شرایط
ویه برای خود در نظر بگیرد ب ون آنکه اصل حاکمیت زیر سؤا برود .در هماین راساتا
برای ین ین دهه دولتهای می بان همگی در حوز های شما و جنوب بار سار شاروط
ثبات در قراردادهای دولتی خودشان توافق کردن و توافق به ینین شروط تثبیتای را در
قوانین سرمایه گ اری خود پ یرفتهان و در ضمن هیچ اق ام دولتی خاصی نیا در عا م
اعتبار شروط ثبات وجود نا ارد (رساتگاری و باباایی ،مارداد  :31صاص( )19-11شمساایی ،بهاار:8931
صص.)814-819
 -2-5اعتبار شرط تثبیت از دیدگاه حقوق بین المللی
برای بررسی اعتبار شرط ثبات در حقوق بین الملل او بای حوز عملیاتی حقوق باین
المللی را مورد بررسی قرار داد .کامال واضح است که ما با علام بار اینکاه قاانون حااکم بار
قرارداد ما ک ام قاانون اسات و مهام تار از آن تفسایر آن ییسات مایتاوانیم در دعااوی
مطروحه بر آن استناد کنیم .یک ساری از قراردادهاا فای النفساه باین المللای هساتن و
حکومت قوانین بین الملل بر آنها غیر قابل انکار است که یا جانشاین قاانون کشاور طار
قرارداد میگردد و یا آن را تکمیل میکن  ،البته این یک نظریه است کاه توساط دوپاویی
داور منفرد پرون
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قوانین بین الملل را در غالب شارطی در قراردادهاای نفتای مایآوریام .یهار ایان گوناه
قراردادها به واسطه طرفین آنها بین المللی مینمای و باه واساطه اصاولی یاون حکومات
دایمی کشورها بر منابعشان که در قطعنامه  8119سازمان ملل متح به آن اشار ش که
این موضوع خود مخالفان و موافقهایی دارد؛ خواستار حکومت قوانین داخلی اسات و آن را
در دسته قراردادهای دولتی قرار میده  .یهر دوگانه این قراردادها باعث ش که باا ورود
ینین شرطی حتی با حکومت قانون سرزمینی باز هم پ یرش این اصال خللای باه اعماا
حاکمیت وارد نکنن  .احترام به اصال وفاای باه عها هماان طاور کاه در مق ماه منشاور
کنوانسیون  8313وین دربار معاه ات قی ش که «هر معاه معتبری بارای طارفین آن
یزم ایاجرا است و بای آن را با حسن نیت اجرا نماین  ».و اینکه تا بحا هیچ اق ام دولتای
خاصی مبنی بر ع م پ یرش شرط ثبات از سوی دولتها دی نشا اسات .در هار حاا
طر ناقض قرارداد بای یا تعه ات خویش را طبق اصاو بیاان شا اجارا کارد و یاا در
صورت قبو اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی به عنوان حکم ثانویاه کاه حکام اولیاه
یزم ایجرا بودن قراردادها را تخصیص میزن  ،اقا ام باه تغییارات یاک جانباه کارد و در
عوض ملت م به پرداخت غرامت به طر قرارداد باش (همو ،همان :ص.)819
 -3-5اعتبار شرط تثبیت از دیدگاه آراء داوری
اعتبار شرط ثبات در آراء داوری بر میگردد به قاانون حااکم بار قارارداد کاه داوران
طبق آن در مواردی که صالحیت به رسی گی دارن بایا رسای گی کننا اصاوی قاانون
حاکم ،قانون کشور می بان است ،در صورتی که قوانین ملی دولت می بان مشاابه تماامی
قوانین سرمایهگ اری م رن باش  ،شرط ثبات را تایی مینماین  .در این حا شرط ثبات
معتبر شناخته خواه ش  .در نتیجه اعتبار این شروط در ن د آرای داوری نسبی اسات و
بسته به ارزیابی محکمه در زمان توافق بر سر شرط ثبات تغییر میکنا  .آرای داوری در
این موضوع نشان از بررسی ج ی توسط داوران دارد ،از این رو ،مح ودیتهای حاکمیت
به موجب شروطی از این قبیل در پرتو اوضاع و احوا حاکم بر ماراودات ،ماورد تحلیال
قرار میگیرد (همو ،همان :ص( )811القشیری و ریاض ،پایی  :8911ص.)98
تفاوت موجود در آرای داوری همچون دعوای آجیپ و جمهاوری دموکراتیاک کنگاو
این گونه بیان میکن که درج شرط ثبات در قارارداد نمایتوانا حاکمیت دولات و قاو
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قانون گ اری را مح ود نمای در نتیجه شرط م بور را معتبر نشناخته و آن را یزم ایجرا
نمی دان  .در مقابل در پرونا تگ اکاو علیاه لیبای رای داورمویا پا یرش شارط ثباات
میباش ( .امانی :8913 ،ص .)118آرای داوری نی در دعاوی نفتی ایران و آمریکا نی موی این
مطلب است ،و مملو از است ییت قابل نق است همچون ،رای صادر در قضیه س کاو،8
کنسرسیوم 1و آموکو( 9محبی :8911 ،ص.)49

 -6بررسی آثار وجود یا عدم وجود شرط تثبیت
تصور وضعیت طرفین قرارداد در صورت وجود یا ع م وجود ینین شرطی هراسی باه
د میافکن  ،آیا ینین شرطی تا این ح میتوانا تاثیرگا ار باشا ! درج ایان یناین
شرطی آیا آرامش را به طرفین برمی گردانا ! ما افعان مناافع ملای در ایان باین یاه
میگوین ! و یا اینکه عاملی خنثی در رون قراردادی است ! در این باین یگوناه قاانون
حاکم را انتخاب کنیم و ریسکهای قراردادی را کاهش دهیم
 -1-6وجود شرط تثبیت
قوانین برآین نیازهاست ،به تبع خلق ینین شرطی معلو عللی است از جمله:
الف) جلوگیری از اصالحات یک جانبه
ب) جلوگیری از اصالح قانون با تاثیر مستقیم بر تعه ات قراردادی
ج) تثبیت قانون زمان قرارداد
د) تثبیت وضعیت اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد
همانگونه که بیان ش  ،حقوق انان با درج شرط تثبیت در قرارداد سعی بارآن دارنا
تا وضعیت برابری را برای طرفین در شرایط قراردادی حفظ کنن و از اعما یاک جانباه
در قرارداد جلوگیری کنن  .وجود این شرط میتوان مفهوم قانون حاکم در زماان انعقااد
قرارداد را در طو قرارداد برای سرمایهگ ار حفظ کن  .یه بسا کاه باا تغییار در مفهاوم
قوانین داخلی تفسیر به نفع طر مقابل تغییر کن  .با توجه به رون سیاسی و اقتصاادی
8
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حاکم بر جهان و تاثیر آن بر انرهی و تحویت و در گیری های موجاود در خاورمیاناه کاه
یه بسا همین درگیریها برای ایجاد بازار ه و پیا ا کاردن مشاتری در ساطح باین
المللی است خود باعث تغییراتی در سطح اقتصاد داخلی کشورها میشود که میتوان بار
قراردادهای بین المللی منعق از سوی دولت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیمی داشته باش
که در این بین سرمایهگ اران تالش در حفظ منافع تثبیات شا خاود در زماان انعقااد
قرارداد دارن  .البته ناگفته نمان که شای ذهنیت غالب به ایان سامت اسات کاه شارط
ثبات به نفع سرمایه گ اران درج ش ولی ما مصا اق هاایی داریام کاه نشاان مایدها
کشورهای صاحب منبع نی از وجود ینین شرطی به نفع خود سود بارد انا ( .رساتگاری و
بابایی ،مرداد  :31صص.)19-11
اف ایش قیمت نفت خام در بازارهای جهاانی انگیا ای بارای کشاورهای نفات خیا
بوجود آورد تا کنتر بیشتری بر بهر برداری از منابع هی روکربنی اعما کننا  .از ایان
رو دولتها تالش کردن با استفاد از خألهای قراردادی ضامن ادعاای بار هام خاوردن
تعاد اقتصادی ،منافع خود را از فروش نفت خام افا ایش دها  .بارای نموناه روسایه و
ق اقستان م عی بر هم خوردن تعاد اقتصادی و ل وم م اکر مج د شا ن و از ایان را
سهم خود را از منافع فروش اف ایش دادن  .در مقابل جمهوری آذربایجان از ایان راهکاار
استفاد نکرد ،زیرا دولت این کشور بر این باور است که استفاد از این ترفنا دسترسای
آتی به سرمایه های خارجی را به مخاطر مایانا ازد .بررسایهاا در ساا  1111نشاان
میده که تحلیل ه ینه فای نقش تعیین کنن ای در استفاد از شرط م اکر مجا د
داشته است .برای نمونه در روسیه و ق اقستان منافع م اکر مج د بیش از ه ینه کاهش
اعتبار کشور بود است .به این ترتیب در این کشورها از این شارط بارای افا ایش ساود
خود بهر میبرد .این در حالی است که برای جمهوری آذربایجان ه ینه کااهش اعتباار،
بسیار بیشتر از م اکر مج د است .بنابراین کشور از این راهکاار اساتفاد نمایکنا  .در
نهایت میتوان اینطور گفت که ناتوان ش ن دولات در اساتفاد از تساهیالت باناکهاای
خارجی و نبود ذخایر یشمگیر نفت و گاز در مقایسه با روسیه از عوامال عما کااهش
مطلوبیت استفاد از شرط م اکر مج د توسط دولت آذربایجان بود است (دنیاای اقتصااد،
.)8938
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الف) نهادهای مدافع منافع ملی
حفظ منافع ملی هر جامعهای به عه افراد همان جامعه است .وجود نهادهایی یون
شورای امنیت ملی ،شوراهای مردم و نهادها ،نماین گان مجلس و حتای خاود ماردم باه
تنهایی نی توان اعتراض به شرایط موجود برای حفظ منافعشان در سطح باین الملال را
دارن  .شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایاران ،شاورایی اسات کاه باه منظاور
تامین ملی و پاس اری از انقالب  8919ایران و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایاران باه
ریاست رییس جمهور این کشور تشکیل میگردد .این شورا مهمترین وزنه تصمیمگیاری
در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی ایران محسوب میشود .در مورد بحاث شارط
ثبات ،حفظ منافع ملی ما در قوانین سایر کشورها همچون انگلیس ،کانادا و آمریکا شاه
این مسأله هستیم که ع م تعه به شرط ثبات تخلف قراردادی محسوب نشا ؛ و حتای
بایتر از آن اینکه اجاز درج ینین شرطی را ن ارن زیرا ایان تغییارات مبتنای بار حاق
حاکمیت دولت است؛ زیرا کسی حق ن ارد با قباو شارطی تعها اتی ایجااد نمایا کاه
قانونگ اران آین اختیاراتشان محا ود شاود .باا هماه ایان تفاصایل دولاتهاا بناا باه
سیاستهای اقتصادی خود اق ام به درج ینین شرطی مینماین .
ب) بررسی تخلف از شرط تثبیت
در این قسمت تخلف از شرط تثبیت ،با نگاهی به وضعیت قوانین در کشورهای غربی
بررسی میشود.
 .1قوانین انگلیس
در نظام حقوقی انگلیس نی اق امات دولت در تغییر و خاتمه دادن باه قارارداد ملای
مشروع است و نقض عه بشمار نمی آی  .اصل کلی مورد قبو در نظام حقوقی انگلایس
آن است که دست مقامات دولتی در تغییر و تب یل و فسخ قراردادهاای دولتای همیشاه
باز است و مقامات حق ن ارن با قبو شرط ثبات برای قانونگ اران آین تعه اتی ایجااد
نماین که موجب مح ود ش ن اختیارات آنان شود (دوست محم ی :8931 ،ص.)9
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 .2قوانین کانادا
در کانادا نی در سا  8311قانون برنامه ملی انرهی تصویب ش بر همین مبنا دولات
کنتر منابع انرهی را به جهت ارتباط آن باا امنیات ملای تحات کنتار خاود در آورد.
سپس قانون نفت و گاز مورخ  8318مقرر داشت که دولت بای در کلیاه عملیاات نفتای
موجود  11درص مشارکت داشته باش و این مشارکت بای تا ساا  8331تحقاق یابا
(همو ،همان :همان جا).
 .3قوانین آمریکا
منابع نفتی در آمریکا دارای مالکیت خصوصی است .در مقابل دولت در خاتماه دادن
به قراردادهای اداری مختار است .اگر یه در تعارض با قانون اساسی است اما اعما ایان
اختیار از سوی دولت شروط و ال اماتی دارد ،به موجب حقوق آمریکا دولت مجاز باه درج
شرط ثبات در قراردادها نیست و نمیتوان حق تغییر یاا فساخ را از خاود سالب نمایا .
دیوان عالی ایالت متح در این خصوص ابراز داشته است :مصادر اموا خصوصی بارای
استفاد عامه و در برابر پرداخت خسارت عادینه یی ی است که به خاطر آنکاه وظاایف
دولت درست انجام گیرد بارها ضرورت پی ا میکن و به هماین جهات اختیاار م باور از
نظر حیات کشور جنبه اساسی دارد (همو ،همان :همان جا).
 -2-6عدم وجود شرط تثبیت
با ح شرط تثبیت در قراردادها همان طور که در بعضی کشورها دولتها مجاز باه
درج ینین شرطی در قراردادهای خود نمی باشن  .تنشهاای قاراردادی کاه در صاورت
ع م وجود ینین ترازویی بوجود میآی را یگونه کاهش میدهن .
الف) بررسی راهکار کاهش ریسک
هر سرمایه گ اری بر دو بنا استوار است:
 .8امنیت ریسکهای سرمایه گ اری
 .1بازد حاصل از آن
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حفظ امنیت سرمایه از عواملی است که سرمایه گ ار را برای سرمایه گا اری تشاویق
میکن  .حا هر یق ر نرخ بازد سرمایه گ اری مورد نظر نسبت باه ریساکهاای آن از
سود باییی برخوردار باش  ،سرمایه گ ار را تشویق به حضور در میا ان مایکنا  .بحاث
کاهش خطرات ناشی از ریساک از دو ساو قابال بررسای اسات؛ یکای تحقیقاات جاامع
سرمایهگ ار از وضعیت ریسکی محل و شرایط قراردادی ،و دیگر شرایطی است که کشور
می بان برای جلب سارمایه گا اران مهیاا مایکنا و وضاعیت ریساکی منطقاه را بارای
سرمایهگ ار کاهش میده (ابراهیمی وجوان جانانلو ،بهار و تابستان :8934 ،ص.)81
برای م یریت یرخه ریساک الگوهاای اساتان اردی وجاود دارد باه ناام -8 :الگاوی
استان ارد سازمان انگلستان  -1الگوی استان ارد ( PMBOKهمو ،همان :صص.)14-19
ب) شناسایی و طبقهبندی ریسک در قراردادهای نفتی
کشف ریسکهای یک قرارداد از مهم ترین عواملی است که در تنظیم یا ع م تنظایم
یک قرارداد مؤثر است (همو ،همان :صص  .)11-14طبقه بن ی ریساکهاای قاراردادی باه دو
دسته ریسکهای سیستماتیک و ریسکهای غیر سیستماتیک به ترتیب زیر است:
 .1ریسکهای سیستماتیک
سبب اینگونه ریسک ها عوامل غیر قابل کنتر محیطی همچون (شرایط اقتصاادی،
سیاسی و اجتماعی حاکم) است .تاثیر این گونه ریسکها بر رون سرمایه گ اری ،سرمایه
گ ارن را تحت تاثیر قرار میده این دسته خود شاامل اناواعی اسات ،مهامتارین ایان
ریسکها به قرار زیر است( :همو ،همان :ص .)11
 )1-1ریسکهای فورس ماژور

عوامل خارج از پروه و غیر قابل کنتر از ساوی طارفین قاراردادی اسات همچاون
بالیای طبیعی ،جنگ و .....ع م م یریت ینین ریسکهایی میتوان باعث ایجااد فجاایع
بشری شود .ریسکهاای فاورس مااهور در حقاوق کشاورهای گونااگون آثاار ،احکاام و
ضمانتهای اجرایی متفاوتی دارد و به نحوی نیست که بتوان به طاور قطاع اظهاار نظار
کرد .در صورت بروز حوادث قهری ،مرجع حل اختال قرارداد را به نحوی تع یل خواه
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کرد که طرفین قرارداد را در حاشیه امن نگه دارد .حتی نمی توان ادعای جبران خسارت
نمود .به عنوان مثا ماد  119قانون ما نی ایاران ،متخلاف را در صاورتی محکاوم باه
پرداخت خسارت میدان که نتوان ثابت کن که ع م انجام تعه به واسطه علت خارجی
بود که نمیتوان به او مربوط دانست .حا به فرض اینکه شرکت بینالمللی نفتی که در
ایران اق ام به تنظیم قرارداد کارد اسات در صاورت باروز حاوادث متعا دی منجار باه
خسارت زیست محیطی به ماد  119استناد کن و دادگاا ایان اساتناد را قباو کنا ،
تکلیف خسارت یه میشاود اگار نظام اقتصاادی باه کال بهام ریا د تکلیاف شارکت
بینالمللی ییست (همو ،همان :ص.)11
 )2-1ریسکهای تجاری و اقتصادی

تغییرات م اوم قیمت نفت و گاز در بازار ،تغییر نرخ بهار در نظاام باانکی ،عرضاه و
تقاضا؛ همه نشأت گرفته از شرایط حاکم بر اقتصاد دولتی یا اقتصاد جهاانی اسات .عا م
م یریت و پیش بینی ینین تغییراتی میتوان دولت می بان یا شرکتهاای باین المللای
نفتی را در تنگنا قرار ده (همو ،همان :ص.)13
 )3-1ریسکهای سیاسی اجتماعی

مصادر اراضی کشاورزی و منابع نفتی در مک یک ،ملی ش ن صنعت نفت در ایران و
به دنبا آن موارد متع د ملای کاردن در کشاورهای مختلاف آسایا ،آفریقاا و آمریکاای
جنوبی ،ملی کردن کانا سوز و( ......همو ،همان :صص.)98-91
 .2ریسکهای غیر سیستماتیک
این ریسکها ناشی از ع م قطعیت در طراحی پایه و تفصیلی پاروه و اجارای پاروه
میباش  ،در نگا او این ریسکها را مربوط به پروه میدانن نه قرارداد اما قرارداد برای
اجرای صحیح پروه منعق میشود و عا م لحااظ ریساکهاای فنای در قارارداد مغاایر
م یریت صحیح ریسک براساس دانش تفصیلی خواه بود (همو ،همان :ص.)99
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 -7بررسی وضعیت قانون حاکم بر قرارداد و تاثیر آن بر ثبات قراردادی
طرفین هر قراردادی آزادن هر قانونی را که خود مناسب میداننا باه عناوان قاانون
حاکم بر قرارداد انتخاب و در قرارداد ذکر کنن .
تا زمانی که طرفین براساس حاکمیت اراد  ،شروط ماهوی قاراردادی را باه صاراحت
مشخص کنن و کامل در قرارداد ذکر کرد باشن در عمل نمودی نخواه داشت (ماننا
درج شرط مربوط به فورس ماهور ،عسرو حرج یا موارد فسخ قرارداد) .سختی کاار زماانی
است که طرفین توافقات خود را به صورت مشاخص در قارار داد بیاان نمایکننا و باه
پار ای مقررات و منابع حقوقی بیرون از قرارداد اشار میکنن (القشیری و ریااض ،پاایی :8911
صص.)19-11
مسأله دیگردر جایی است که قانون اتخاب ش در فاصله بین انعقاد قرارداد و اجرای
آن تغییر کن  .ینانچه طرفین قانون خاصی را مستقیما به عنوان قاانون حااکم انتخااب
کرد باشن  ،مسلماً تغییرات بع ی آن قانون نی شامل قرارداد میشود .اما در صورتی که
منابع و مقررات بیرون از قرارداد فقط از را ارجاع ،مورد توافق قرارگرفته باشا  ،معماویً
ینین تلقی میشود که قص طرفین فقط ناظر بر محتوای آن منبع حقاوقی (باه هماان
صورت که در تاریخ انعقاد قرارداد وجود داشته) ،بود و بنابراین تغییرات بع ی آن شامل
قرارداد نخواه ش (همو ،همان :ص.)11
در حا حاضر با توجه به رون تحویت حقوقی نمیتوان ادعای وجاود نظاام حقاوقی
شناوری را کرد که نه دربر گیرن حقوق داخلی باش و نه حقوق بین الملل ،کاه بتاوان
به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخااب کارد .تنهاا نموناه قراردادهاای نفتای موجاود،
قراردادهای امتیازی لیبی است که در ضمن شرط قاانون حااکم بار قارارداد باه بعضای
عناصر و منافع حقوقی فوق داخلی (غیر داخلی – غیر بین المللای) اشاار و ارجااع شا
(همو ،همان :صص.)11-13
تنها قراردادی که در ایران در این دور زمانی منعقا شا و فاقا صاریح حکومات
قانون ایران است ،قرارداد کنسرسیوم  8399است که جای بحث دارد .مااد  13قارارداد
کنسرسیوم که در واقع جانشین ماد  41قرارداد کنسرسایوم قبلای ( )8314اسات ایان
گونه درج ش است« :این قرارداد بر وفق قاوانین ایاران تفسایر خواها شا  ،حقاوق و
تعه ات طرفین مطابق مقررات این قرارداد و تاابع آن خواها باود .هرگوناه تغییار ایان
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قرارداد یا خاتمه دادن به آن پیش از انقضا منوط به توافق طرفین است ».باا اساتناد باه
ماد واح در مورد کأن لم یکن کردن قراردادهای نفتی مصوب  8911شاورای انقاالب
قرارداد را کأن لم یکن اعالم کرد و یازد شرکت عضو کنسرسیوم بارای دریافات غرامات
ناشی از فسخ به بیان داوری ایاران و آمریکاا رجاوع کردنا  .خواهاان¬هاای آمریکاایی
است ی میکردن که حکومت قانون ایران فقط مربوط به خود قرارداد بود یعنی تفسیر
قرارداد تابع قانون ایران است و قانون ایران یکی از منابع قواع یزم ایجرا که حااکم بار
روابط طرفین است را مشخص کرد است .معترضان تفسیر را این گونه معنا کردنا کاه
طرفین نخواسته¬ان سایر جنبه¬های قرارداد مشمو قانون ایران باش (انتخااب منفای
قانون حاکم) .در نتیجه قانون ماهوی حاکم بر قرارداد ،قانون ایاران نیسات بلکاه اصاو
کلی حقوق و حقوق بین الملل است .انتخاب منفی قانون حاکم ،است یلی اسات کاه باه
دنبا ع م اجرای قانون داخلی کشور می بان است (همو ،همان :ص.)11
نمونه مهم تر این مسأله در پرون بین شرکت ملای نفات ایاران و شارکت کاناادایی
سافیر است .که قاضی "پیرکاوین" با تأکی بر مفهوم «انتخاب ضامنی» ساعی کارد تاا
قانون حاکم بر قرارداد را از شمو قانون کشور می بان خارج کن  .با توجه به آنچه گفتاه
ش تردی باقی نیست که بر طبق یک اصل کلی حقوق بینالملل خصوصی که در ساطح
جهان نی شناخته ش  ،مرجع داوری موظف است برای یافتن قانون حاکم بر قرارداد در
مرحله نخست به همان قانونی مراجعه کن که طرفین برگ ی ¬انا و باه عناوان قاانون
حاکم در قرارداد شرط کرد ان  ،اما با وجود این ،اصل کلای ماانع از ایان نیسات کاه باه
اصو کلی دیگر که به همین ان از مهم میباش نی مراجعه و استناد شاود (هماو ،هماان:
ص.)13

نتیجهگیری
ماهیت حساس اکتشا و استخراج میادین نفتی ،نیازمن درج شروطی یاون شارط
ثبات است .این شروط نه تنها تامین کننا بخشای از مناافع سارمایه گا اران خاارجی
هستن بلکه در برخی موارد همانن شروط م اکر مج د و انطباق در جهت منافع دولت
می بان نی عمل میکننا  .نقاش مهام شارط ثباات ،حفاظ تعااد و وضاعیت موجاود
قراردادی با جلوگیری از تغییر قوانین و دساتورالعمل¬هاا ،با ون رضاایت طار دیگار
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قرارداد است .توسل داوران و قضات به شرط ثبات نشان از جایگا ایان شارط در ساطح
بین المللی دارد .اماا جایگاا شارط تثبیات در نا د کشاورهای پیشارفته( ،کاه بیشاتر
شرکتهای سارمایه دار را تشاکیل مایدهنا ) ،باا تکیاه بار تئاوری الا ام قاراردادی و
کشورهای در حا توسعه با توسل به دکترین اصل اولیه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی
مورد نق بود است .همانطور که کشورهایی یون کانادا ،آمریکا و انگلستان درج یناین
شرطی را مجاز ن انسته و تخلف از آن را مجاز میدانن و حفظ ثبات قاراردادی در طاو
قرارداد آن هم قراردادهای نفتی به سبب طو م ت قرارداد ،امری غیرواقعبینانه خواها
بود .ایجاد اختال و تغییر رون سیاسی و اقتصادی در طو این زمان غیر قابل اجتنااب
است حقوق انان با درج شروطی از خانواد شرط ثبات مانن شرط موازنه اقتصاادی ،کاه
حاکمیت دولتها را تحت الشعاع قرار ن اد و با تعیین غرامات بارای خسااراتی کاه باه
واسطه تغییرات ایجاد ش است ،حقوق سرمایه گ ار را حفظ میکن راهکارهای کاهش
ریسک که برای این موضوع در نظر گرفتاه شا هام سارمایه گا ار باا بررسای دقیاق
منطقهای و شناسایی ریسکهای پیش رو میتوان در کاهش و کنتار ریساکهاا ماؤثر
باش و هم کشور می بان با مهیا کردن محیطی آرام از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فاراهم
کردن فرصتهای خاص بسته به نوع قرارداد و می ان ریسکهاای اکتشاا و ساختی در
هر منطقه را مورد نظر قرار داد تا به این وسیله در می ان جلب سرمایه گ اران تاثیرگ ار
باش .

 / 30فصلنامه علمی  -پژوهشی فقه و تاریخ تمدّن  سال سیزدهم  شماره پنجاه و چهارم  زمستان 6533

 کتابنامه:
یر ج ان ی
فی
یان،
جانی
یر
یی نصی
سی
 -1ابراهیم ی
مدیریت تفصیلی ریسک در تنظیم قراردادهاا بای المللای
دوره
نفت مطالعات حق ق انرژی بهار و تابسیاا 1931
شماره .1
او
حاکم بیر نسی
ریاض طارق قان
 -2القشیری احم
ج ی قراردادهای نفا  :چیرش در رونی ادواری ترجمی
نشری دفار شی مات حقی ق بیین
مج ،حق ق
محسن محب
پاییز  1932شماره .23
الم ،،جمه ری اسالم ایرا
مسع د قراردادها بی المللی نفات نشیر
 -9امان
تهرا .
دانشگاه امام صادق  1933چاپ او
 -1بییاوت دریییل وی،یییام قراردادهااا دولتاای بااا
بیگانگان تحوالت معاصر در مساله غرامت ناشی از فسخ یاا
مج ،حقی ق
نقض ای نوع قراردادها ترجم ع ،قاسم
1931و 1932شماره11و .13
بین الم،،
 -5ایییرا پیی ر فرهییاد نظااا حقااوقی حاااکم باار
قراردادها تجار بی المللی دولات دانشید ه حقی ق و
ع ،م سیاس (دانشگاه تهرا ) زمساا  1932شماره.12
محسن آثاار درج شار تثبیات در
 -1حبیبزادهقرهتپ
قراردادها بی المللی نفت و گاز پایا نام کارشناس
رشا حق ق تجیارت
دانشگاه عالم طباطبای تهرا
ارش
اسااد راهنما :فیص عامی ی مشیاور :جی اد
بین الم،
.1931
کاشان
شر ثبات در قراردادهاا نفتای
 -3دوستمحم ی با
بی المللی کنفرانس جهان م یریت اقاصاد حساب اری و
ع ،م انسان در آغاز هزاره س م .1935
داری ش تبیی شر ثباات
 -3رساگاری عباس بابای
مرداد 1931
در قراردادها نفتی ماهنام پژوهش م،
دوره دوم شماره .21
شیاهمرادی عصیمت بررسای
 -3زینال ین سی مصیطف
تعلیمی مالحظات زیست محیطی در قراردادها بای المللای
نفت مطالعات حق ق انیرژی پیاییز و زمسیاا  31دوره
شماره .2
او
 -11سهم و نقش قراردادهاا متناوع نفتای در افااایش
سااارمایهگذار خاااار ی روزنامییی دنییییای اقاصیییاد
 1931/13/91شماره روزنام .۹2۲3
شر ثبات در قراردادهاا دولتای
محم
 -11شمسای
بهار.1931
مج ،پژوه حق ق شص ص
 -12شیروی عب الحسین حقوق نفت و گاز نشر مییزا
تهرا .
 1939چاپ او

بررسی شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بینالمللی 33 /

 -19کاظم نجفآبادی عباس مالکیت نفت در قراردادها
نفتی بی المللی از منظر حقوق خصوصی فص نامی پیژوه
 1931سا پنجم شماره .13
حق ق شص ص
اار
ای دربا
ای المللا
اه داوریبا
ین رویا
محسی
 -11محب ی
غرامت مرکز ام ر حق ق بین الم،،ی معاونیت حقی ق و
ام ر مج،س ریاست جمه ری  1935شماره .95
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