
 

  

  ایرانی الملل و الگوي پیشرفت اسالمی حقوق بین
  المللی نفت و گاز بررسی موردي قراردادهاي بین
  3، رضا سلطانی2احمد محمدي 1غزاله کبیرآبادي،

  

  چکیده
ها و  تنیده میان دولت هم وین حیات اجتماعی، ارتباطات گسترده و بههاي دورة ن از ضرورت

ها و  اش، سیاست هاي مطلق و نسبی المللی است. هر دولتی با اتکا به مزیت نهادهاي بین
کند. در دنیاي امروز هیچ فعالیتی بدون صرف انرژي  هاي پیشرفت خود را تنظیم می برنامه

دار از منابع سرشار نفت و گاز است که از نظرِ شود. کشور ما نیز برخور انجام نمی
دیگر موتور  دراختیارداشتن این منابع حیاتی، در مجموع رتبه اول را در دنیا دارد. ازسوي

رو  المللی این دو محصول استراتژیک دارد؛ ازاین پیشرفت اتکاي زیادي به تجارت بین
ی و گازي با منافع ملی ما گره بینی تحوالتی که ممکن است در زمینۀ قراردادهاي نفت پیش

دیگر، الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت به لحاظ رشد  خورده باشند، ضروري و مهم است. ازسوي
هاي متوازن باشد. این مقاله با رویکرد کالن، به بررسی ارتباط  و پیشرفت باید داراي بخش

هایی را براي الملل و الگوي اسالمی ایران پیشرفت پرداخته است و راهکار حقوق بین
هاي حوزه اقتصاد انرژي در پرتو الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت و  سازي حل تعارض بهینه

رسد این مهم،  الملل، ارائه کرده است. به نظر می ترین شاخصۀ حقوق بین عنوان مهم داوري به
ساسی هاي داوري، اصالح قانون ا نامه با توجه به مسائل نوینی همچون تعیین و تبیین موافقت

  تحقق است. و اهتمام در ایجاد نهاد و آیین مستقل داوري در حوزه صنعت نفت، قابل
الملل، الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، قراردادهاي  حقوق بین: واژگان کلیدي

  وفصل اختالفات، داوري. نفتی، حل
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  مسئلهمقدمه و بیان . 1
س رویکرد اسالمی ایرانی، توسعه و پیشرفت ترین ابعاد پیشرفت در جامعه ایدئال براسا یکی از اساسی

ترین شاخصۀ برپایی عدالت است. با استفاده از الگوي  المللی که مهم قضایی در حل مسائل روز و بین
توان در راستاي پیشرفت جامعه در سطح داخلی و  مدون اسالمی توسعه و پیشرفت در نظام قضایی، می

اي وجود نداشته باشد، طرفینی که با  پایی عدالت در جامعه شبههالمللی گام برداشت. زمانی که در بر بین
هاي سیاسی، فرهنگی،  آن جامعه در تعامل و ارتباط هستند، به دنبال ارتباط و تعامل بیشتر در تمام حوزه

عنوان نمونۀ کامالً متوازن یک مدل پیشرفت در پرتو  اجتماعی، اقتصادي و تجاري بوده و حتی به
 المللی نیز هست. گیرند که این گام مثبتی در عرصه بین الگو میاسالمی، از آن 

منظور رفع نیازهاي خود هستند که در  امروزه تمام جوامع مجبور به برقراري ارتباط با یکدیگر به
هاي فعالیت که نقش مؤثري در  اي از موارد، این امر منجر به بروز اختالف خواهد شد. یکی از عرصه پاره

هاي فسیلی از  المللی انرژي ت جامعه به لحاظ اقتصادي، تجاري و رفاهی دارد، تجارت بینتوسعه و پیشرف
جمله نفت و گاز است. این منابع در تمام کشورها به میزان مساوي وجود ندارد و تنها برخی کشورها 

گیري از این  رهداراي این منابع هستند ولی دانش فنیِ استفاده از آن را ندارند، و براي پیشرفت جامعه و به
رو جوامعِ داراي این منابع و جوامعِ  منابع نیازمند دانشی هستند که در دست کشور دیگري است؛ ازاین

  وري از این منابع، ناگزیر به تعامل و ارتباط با یکدیگر هستند. داراي دانش بهره
ي تحقق اهداف ها را برا هاي مثبت توسعه را شناخت و آن براي دستیابی به پیشرفت باید شاخصه

پذیري باالست. داشتن قدرت  یافته، ریسک هاي کشورهاي توسعه به کار برد. یکی از شاخصه
پذیري و جسارت در نوآوري، از نکات مهم در دستیابی به توسعه و پیشرفت است.  ریسک
شدت مورد توجه بوده و در رشد و توسعۀ  یافته به پذیري امري است که در کشورهاي توسعه ریسک

شدت وابسته به  بنیان بوده و به کند. اقتصاد انرژي معاصر، دانش ن کشورها نقش اساسی ایفا میای
نرسیدنِ الگوها  نتیجه شود. اگر ریسک احتمالیِ به نوآوري است و یکی از موتورهاي توسعه تلقی می

هیم شد. در مند نخوا شک از منافع احتمالی الگوهاي جدید بهره هاي جدید را نپذیریم، بی و برنامه
شود و  ها با مشکل مواجه می پذیري وجود نداشته باشد، تغییر ساختارها و رویه اي که ریسک جامعه
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  در عمل امکان حرکت به سمت اهداف وجود ندارد.
هاي اساسی آن کشور است. بدیهی  الگوي توسعه در هر کشور و نظام، منطبق با اصول و ارزش

انرژي به دنبال ایجاد دانش و نوآوري در این حوزه است. در  است الگوهاي توسعه در حوزه اقتصاد
توان  ویژه نفت و گاز نمی راستاي رسیدن به خودکفایی در حوزه فنون الزم در حوزه اقتصاد انرژي به

منظور رسیدن به توسعه اقتصادي  نظر کرد. به از لزوم همکاري با کشورهاي داراي این علوم صرف
ا کشورهاي غربی وارد معاملۀ انرژي شد و براي عدول از خروج از اسالمی مطلوب الزم است ب

بینی کرد که  هاي احتمالی در مبادالت پیش حوزه اقتصاد اسالمی راهکارهایی در زمینۀ حل اختالف
رو پذیرفتن  انداز در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت باشد؛ ازاین کنندة مقصود سند چشم تأمین
انداز  شده در سند چشم بینی ها در حوزه انرژي در چهارچوب پیش تالفوفصل اخ هاي نوین حل شیوه

محور و جلب  کنندة اقتصاد توسعه که موافق با اهداف الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت باشد، تضمین
  گذاري خارجی در کشور خواهد شد. سرمایه

المللی،  مقررات بین منظور پیشرفت قضایی و با توجه به انداز الگوي اسالمی به با توجه به چشم
باید به نهاد داوري توجه داشت. در دعاوي نفت و گاز، شرط ارجاع دعوا به داوري در صورت بروز 

شود که البته از دیرباز این نهاد در اسالم نیز داراي عقبه بوده است.  اختالف همیشه اندیشیده می
منظور  ها به داوري به ند، در ارجاع آنازآنجاکه این منابع در زمرة انفال بوده و متعلق به جامعه هست

هایی مواجه هستیم، زیرا اقتضاي تبادل منابع در جهت رفع نیازهاي  حفظ حقوق جامعه با محدودیت
المللی است و از سویی چون نهاد داوري را نهاد خصوصی حل اختالف  جامعه، ارتباط با جوامع بین

گرفتنِ منابع ملی آن  از در معرضِ خطر قرارمنظور حفظ عدالت و جلوگیري  دانند، به قضایی می
پذیر است اما  سختی امکان جامعه، ارجاع این نوع دعاوي به داوري از سوي کشورهاي داراي منابع، به

وري از این منابع، کشورها ناگزیر از  یافتن به فناوريِ بهره منظور تبادل دانش و دست در نهایت به
  انعقاد قرارداد داوري هستند.

  هداف پژوهش. ا2
در این تحقیق تالش بر آن است تا با بررسی جوانبِ موضوع شیوة حل اختالف داوري، نخست بیان 

ارجاع به داوري است؛ دوم اینکه رویکرد نظام حقوقی  شود که چه موضوعاتی در این حوزه قابل
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براي هاي آن ارائه شود؛ سوم اینکه راهکارهایی  پذیري دعاوي و محدودیت ایران در داوري
گذاري  ویژه در صنعت سرمایه هاي فرارو (به برداري از فرصت سازي این رویکرد و بهره بهینه

ها عبارتند  کارگیري الگوي اسالمی ایرانی بیان شود که این فرصت بر به هاي مبتنی خارجی) و فرصت
ی کشور و از: ایجاد بخش خصوصی فعال در حوزة سیاست اقتصاد انرژي، باالرفتن توان صادرات نفت

هاي احتمالی  اي، استفاده از نیروي متخصص و مجرب در رفع منازعه سیطره بر بازارهاي انرژي منطقه
  در حوزه نفت و افزایش تقاضاي جهانی انرژي.

  هاي پژوهش . پرسش3
هاي قضایی مختلف با مسئله  پرسش اصلی پژوهش این است که با توجه به برخوردهاي سیستم

پذیر است؟ و  در پرتو الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت چگونه امکانداوري، توسعه قضایی 
  هاي حاکم بر داوري در ایران در پرتو الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت کدامند؟ محدودیت

  . پیشینه پژوهش4
نیافتن به توسعه  هاي توسعه پیش و پس از انقالب، و دالیل دست واکاوي علل عدم موفقیت برنامه

رف منابع هنگفت نفتی، از مسائل مهم در تدوین الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت رغم ص اقتصادي به
). در طول تاریخ سیاسی ایران، همواره سه عامل آب، نفت و دین 2: 1396دهی،  خواهد بود (سرخه

طورکلی امنیت ملی کشور  ها، مبانی قدرت و به گیري تعارض اي در شکل  کننده نقش اساسی و تعیین
تا اواسط دوره قاجار، آب نقش اساسی در تبیین مبانی قدرت داشته است. مقولۀ دین نیز در اند.  داشته

کنار آب، از نقش بااهمیتی در تحکیم مبانی قدرت در ایران برخوردار بوده است؛ چه در زمانی که 
ا ه ایران زیر سلطۀ دین زرتشتی قرار داشت و پادشاهان ساسانی مشروعیت خود را از موبدان و مغ

کردند، و چه پس از گسترش اسالم در جغرافیاي ایران. از اواسط دوره قاجار و با کشف  کسب می
عنوان عامل سوم در ساختار حکومتی ایران نمایان شد؛ عاملی که نقش  نفت در ایران، این مهم نیز به

ستردة آن بر تري نسبت به دو عامل دیگر پیدا کرد و از آن زمان تاکنون شاهد تأثیرات گ جدي و مهم
  ).123: 1381ابعاد اقتصادي و سیاسی کشور هستیم (مبصر، 

تنیده و همراه شده  المللی، با حقوق قراردادهاي نفت و گاز و تحوالت آن درهم تاریخ داوري بین
هاي سیاسی و  روشنی نمایانگر انعکاس معادله هاي نفتی به است. مطالعۀ این تحوالت و آراي داوري
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شدة هر کشور  المللی و رابطۀ قدرت با ساختارهاي حقوقی و قراردادي پذیرفته بین اقتصادي داخلی و
شدن این معادالت، ساختارهاي قراردادي  که با متحول طوري در عرصه نفت و گاز آن است؛ به

المللی نیز دچار تحول شده است که  هاي بین توسعه و شرکت حال خیزِ در فیمابین کشورهاي نفت
  ژیم امتیاز و ظهور ساختارهاي قراردادي گوناگون بوده است.حاصل آن زوال ر

المللی، از نیمه دوم قرن بیستم با حقوق قراردادهاي نفت و گاز در هم آمیخته است؛  تاریخ داوري بین
شده در زمینۀ این  المللی با آراي مهم صادر گذاري آراي صادره از مراجع داوري بین که شاخص طوري به

هاي عربستان سعودي علیه  توان به رأي صادره در پرونده گیرد که از جمله می می قراردادها، صورت
، شرکت فرانسوي 6، سافایر5علیه دولت لیبی، آجیپ علیه جمهوري کنگو 4و تاپکو 3، لیامکو2پی ، بی1آرانکو

اشاره  9پسو فیلی 8ویژه در دعاوي آمکو و برخی دعاوي ایران و امریکا به 7الف علیه شرکت ملی نفت ایران
برداري از منابع طبیعی، سلب  دهی بهره ها در کنترل و سامان سو، حقوق دولت یک کرد. در این آرا، از

دادن به قرارداد به هنگام اقتضاي منافع عمومی به رسمیت شناخته شده است و  مالکیت و در نهایت پایان
هاي  ها براي شرکت جانب دولت دیگر، لزوم جبران خسارات در صورت اعمال حقوق حاکمیتی از ازسوي

  ).198: 1388کیا،  طرف قرارداد، محترم شمرده شده است (آریان
هایی که  پذیري دعاوي در حقوق ایران است، با بررسی در رابطه با موضوع پژوهش که داوري

اي مستقل در این زمینه تدوین نشده است.  نامه صورت گرفته است مشخص شد کتاب یا پایان
ها مورد بحث قرار  صورت پراکنده در ضمن کتب حقوقی و مقاله از موضوع تحقیق بههایی  قسمت

  شود. ها اشاره می گرفته است که به برخی از آن
) است که 1393دکتر شیروي (» حقوق نفت و گاز«یکی از کتب مطرح در این زمینه، کتاب 

ی با وجود حجم زیاد کتاب، وفصل و از جمله داوري در نفت توضیح داده است، ول دربارة انواع حل

                                                      
1. 27 International Law Reports, 1963, p. 117.  
2. Journal du Droit International, 1977, p. 350.  
3. Rev. Arb. VI, 1981, p. 89.  
4. Yearbook Int. Arb. IV, 1979, p. 177.  
5. Rev. Crit. D. I. P, 1982, p. 105; Yearbook Int. Arb. VIII, 1983, p. 133.  
6. 35 International Law Reports, 1967, p. 136.  
7. Yearbook Int. Arb. XL, 1986, p. 97.  
8. 1 Iran-US CTR, p. 493.  
9. 1 Iran-US CTR, p. 487.  
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تنها چند صفحۀ محدود به داوري اختصاص یافته است و در آن به داوري، دالیل توسعه داوري، 
قانون اساسی، شرط داوري و  139هاي آن و اصل  قرارداد و شرط داوري، شرط داوري و محدودیت

دهاي پس از انقالب گذاري خارجی، و شرط داوري در قراردا هاي دوجانبۀ سرمایه نامه موافقت
هاي آن است  و محدودیت 139اسالمی پرداخته است که البته بیشتر توضیحات در خصوص اصل 

  ).1393(شیروي، 
نوشته » بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهاي نفتی ایران«اثر بعدي کتاب 

کلی و شکلی  ) است. در ابتداي کتاب دربارة شرایط1394عبدالواحد قادري و علی محمدي (
ها در کنار اصل  قراردادهاي نفتی سخن آمده است، سپس به دنبال بیان اصول کلی حاکم بر آن

وفصل دعاوي صحبت شده است. در  هاي حل ها، از روش حاکمیت، ماهیت عقود نفتی و فسخ آن
 هاي حقوقی بیان شده و در میان هاي جایگزین و سپس روش ابتدا ترتیبات قراردادي شامل روش

هاي حقوقی به دادگاه و داوري اشاره شده است. نویسندگان کتاب، در پی بیان داوري در  روش
اند و به  هاي داوري در ایران را تشریح کرده دعاوي نفتی و ماهیت آن، دالیل برتري این روش و رویه

در زمینۀ اي که در این کتاب  اند. تنها مسئله ها پرداخته ضوابط حاکم بر مسئله غرامت در داوري
هاي  قانون اساسی است و دربارة دیگر محدودیت 139داوري نفتی به چالش کشیده شده است، اصل 

اي عنوان نشده است. حتی با  المللی نفتی، مسئله هاي بین قانونی یا سایر مسائل مربوط به شرکت
حتی امتیازي، وجود اهمیت بررسی نمونه قراردادهاي ایران مانند قراردادهاي خدمت و مشارکت یا 

هاي آن  ها اشاره شده و مسئله داوري در این نوع قراردادها و چالش اي از آن تنها به بیان تاریخچه
هاي قوانین ایران در  ) و دربارة سایر محدودیت1394نادیده گرفته شده است (قادري و محمدي، 

  سازي آن هیچ موضوعی بیان نشده است. زمینۀ داوري و راهکارهاي بهینه
ها  وفصل اختالفات بین دولت هاي حقوقی حل شیوه«هاي موجود در این زمینه  نامه ی از پایانیک

) است. در این پژوهش، این 1392نوشته سعید رییسی (» هاي خارجی در استخراج نفت و شرکت
نکته بررسی شده است که کشورهاي داراي منابع نفتی، به علت نداشتنِ دانش علمی و فنی براي 

هاي متخصص در این زمینه قراردادهایی را  اري از منابع خود در طول تاریخ، با شرکتبرد بهره
است که براساس آن، شرکت عامل، » االمتیازي قراردادهاي حق«ترین آن  اند که ابتدایی منعقد کرده

ها  است که در آن» هاي مشارکت قرارداد«شود. از دیگر قراردادهاي نفتی،  مالک منابع و تولید می
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قراردادهاي «تر،  یافته رکت عامل تنها بر بخشی از منابع و تولید، مالکیت دارد. نوع تحولش
کند و دستمزد خود را  عنوان یک پیمانکار عمل می است که شرکت عامل در آن به» خدماتی

دارد. در قراردادهاي خدماتی بیع متقابل، دستمزد حاصل از فروش نفت، پس از تولید  دریافت می
ها هرگونه مالکیت  شود. قراردادهاي بیع متقابل در کشورهایی که قوانین داخلی آن میپرداخت 

گیرد. مطالعۀ  داند، مورد استفاده قرار می بخش خصوصی یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می
هاي سیاسی و اقتصادي  روشنی نمایانگر انعکاس معادله ها به هاي نفتی و تحوالت آن آراي داوري

شدة هر کشور در  هاي حقوقی و قرارداديِ پذیرفته المللی و رابطۀ قدرت با ساختار بینداخلی و 
هاي قراردادي بین  ها، ساختار شدن این معادله که با متحول طوري عرصۀ صنعت نفت آن است؛ به

المللی نیز دچار تحول شده است. این تحوالت  هاي بین توسعه و شرکت حال خیزِ در کشورهاي نفت
هاي موردي به مقررات  هاي متشتت داوري گرگونی شروط داوري و گذر از رویهموجب د

  هاي نهادي شده است.  شکل و داوري هم
هاي حل اختالف اشاره کرده است، ولی  عنوان یکی از روش با اینکه این تحقیق نیز به داوري به

اي  ها اشاره ه سایر روشتنها به مزایاي آن نسبت ب ها بوده و نه بیان موضوع در راستاي سایر روش
اندیشی  پاگیر ایران در این زمینه نیز چاره و رفت از قوانین دست هاي برون نشده است، بلکه دربارة راه

هاي قراردادي صنعت نفت،  ). وجود نهاد داوري مستقل براي حل اختالف1392نشده است (رییسی، 
هاي ناشی از حل  ند و کاهش هزینهبه تسهیل فرایند حل اختالف، افزایش سرعت و دقت این فرای

ها مطرح شده ولی در ادامه مغفول  نامه در میان پرسش کند؛ امري که در این پایان ها کمک می اختالف
مانده است. همچنین با وجود بیان راهکارهاي تقویت نهاد داوري در قراردادهاي نفتی در مقدمه، در 

 ادامه بدان پرداخته نشده است.

مقایسه جایگاه دادگاه و داوري در حل «هاي مرتبط با موضوع پژوهش حاضر،  از جمله مقاله
) است. از منظر این اثر، دو مرجع مهم 1389مقدم ( نوشته مصطفی سروي» المللی اختالف تجاري بین

حل اختالف، دادگاه و داوري هستند که در پاسخ به صالحیت اصلی و فرعی هر کدام، سه نظریه 
یت انحصاري دادگاه، صالحیت انحصاري داوري در شرایط خاص، و مطرح شده است: صالح

صالحیت نسبی دادگاه و داوري که امروزه اصوالً نظر سوم طرفداران بیشتري دارد. تحقیق حاضر 
المللی را بیشتر در بر  یک از دو روش، نفع طرفین قرارداد بین کردن اینکه انتخاب کدام براي مشخص
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هاي مطالعه را همراه پیشنهادهایی  عهده گرفته و با رعایت اختصار یافتهدارد، تکلیف موضوع را بر 
دارد. سپس در ادامه به بیان نقاط قوت و ضعف داوري دعاوي تجاري پرداخته و اشاره  تقدیم می

کرده است که نقاط ضعف داوري در برابر امتیازات متعدد آن در دعاوي تجاري، بسیار ناچیز است؛ 
راي داوري در مواقع اعتراض طرف ناراضی وجود دارد و اینکه آراي داوري هرچند امکان نقض آ

رو معتقد است به مالحظه اینکه  هاي مربوط مؤثر است؛ ازاین کند و تنها در پرونده ایجاد سابقه نمی
صراحت تعیین  نامه دال بر ارجاع اختالف به داوري یا دادگاه همراه قانون حاکم که به وجود موافقت

شود در قراردادهاي خود مرجع  د، براي حل اختالف مهم است، به طرفین توصیه جدي میشده باش
صراحت تعیین کنند. همچنین باید  حل اختالفات آتی را ـ خواه دادگاه باشد یا داوري خاص ـ به

صراحت تعیین کنند تا  قانون حاکم بر مسائل ماهوي و شکلی قرارداد اصلی و داوري را خودشان به
گاه یا داوري، صرف بررسی آن نشده و موجبات اطالۀ رسیدگی فراهم نشود. در آخر اینکه وقت داد

داوري در دعاوي نفتی و تجاري درخصوص ایران گسترش یافته و تشویق شود. ایراد اصلی مقاله 
ها  سازي آن هاي بهینه این است که مشخص نکرده که از چه طریقی این امکان فراهم شده و راه

  ).1389مقدم،  چیست (سروي
شوند، ولی  در مجموع اگرچه برخی از این آثار به حقوق قراردادهاي نفتی و داوري مربوط می

طور دقیق روشن  هاي فراروي را به ها و چالش اند پیوند بین این دو، و فرصت یک نتوانسته هیچ
ردادهاي نفتی، طور که در بیان مسئله اشاره شد، از جمله مسائل مهم قرا سازند؛ حال آنکه همان

تواند  وفصل اختالفات است که می ها به جهت گسترش نهاد داوري در حل هاي حقوقی آن فرصت
تنها  هاي فراروي آن است که نه گذاري داشته باشد. موضوع دیگر چالش تأثیر بسزایی در زمینۀ سرمایه

جویی است  یازمند چارهدر مورد قرارداد نفتی بلکه دربارة سایر مسائل تجاري آن نیز مطرح شده و ن
  که تا حد امکان در پژوهش حاضر بدان پرداخته خواهد شد.

  . تعریف مفاهیم5
  الملل . حقوق بین5- 1

انداز، به دلیل اینکه در دیدگاه اسالم  الملل در پرتو سند الگوي چشم براي رسیدن به مفهوم حقوق بین
الملل  ا توجه به شرایط، اوضاع و احوال بینهاي آن ب و نظام حقوقی، دربارة ماهیت منافع ملی و مؤلفه
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الملل را  رو نیازمند آن است حقوق بین هاي انقالب اسالمی توافق وجود ندارد؛ ازاین و ضرورت
  شناسی کنیم تا بتوانیم آن را منطبق با مبانی الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ترسیم کنیم. مفهوم

ها مورد پذیرش قرار  ها و ملت ابطۀ بین دولتالملل مجموعه قوانینی است که در ر حقوق بین
ثبات و  المللی با الملل چهارچوبی براي انجام روابط بین ). حقوق بینBentham, 2012: 6گیرند ( می

هاي قانونی دولتی است، زیرا در درجه اول براي کشورها و نه  یافته است که متفاوت از نظام سازمان
المللی، صالحیت  ممکن است در زمانی که معاهدات بین اجراست. براي شهروندان خصوصی قابل

المللی واگذار کند، قانون  المللی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بین هاي بین ملی را به دادگاه
هایی مانند کنوانسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی  المللی شود. پیمان داخلی تبدیل به قانون بین

  هاي مربوطه برسند. تا به بخشاحترام بگذارند 
بر رضایت است؛ بدان معنی که یک عضو دولتی موظف به  المللی مبتنی بسیاري از قوانین بین

صراحت با پذیرش آن موافقت کند. این مسئله  المللی نیست، مگر اینکه به رعایت این قوانین بین
راساس رضایت نیستند، اما الملل ب هاي دیگر حقوق بین حاکمیت دولتی است. باوجوداین، جنبه

المللی عرفی و هنجارهاي قانونی  همچنان در مورد بازیگران دولتی و غیردولتی مانند قوانین بین
  ).Slomanson, 2011: 4-5(قواعد آمره) صادق است (

  الملل . الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت و عملکرد قضایی در عرصه حقوق بین5- 2
هاي زندگی افراد جامعۀ امروز در عرصه داخلی  براي آن از ضرورتپیشرفت زندگی و طراحی الگو 

هاي  المللی است. الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت از جمله موضوعات مهمی است که جزء برنامه و بین
فکري اندیشمندان ایرانی در دهه چهارم انقالب اسالمی قرار گرفته است. با توجه به اینکه این الگو 

توان گفت در  پردازد، می اخالق اسالمی به تحلیل وضعیت موجود ایران می در چهارچوب حقوق و
سازي علوم انسانی است که خود مقدمۀ الزم براي تدوین این  حوزه قضایی محصول اسالمی

  ).84: 1396نژاد،  فرد و حسین الگوست (ایزدي
در عرصه حقوقی و هاي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در پیشبرد عدالت اجتماعی  برخی از الزام

) تدوین 2ها و تکالیف؛  ) ترویج و تعمیم فرهنگ تالزم حقوق با مسئولیت1قضایی عبارت است از: 
) ابطال تمامی انواع کلی و 3المللی؛  هاي مختلف بین معیارهاي حقوق عادالنۀ تخصصی در عرصه
الملل در راستاي  بین) ایجاد اعتماد قضایی در عرصه 4مجمل تفویض و اغماض حقوق قانونی افراد؛ 
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) 5ویژه نفت و گاز؛  المللی در حوزه انرژي به هاي بین تأمین منافع ملی در صورت بروز اختالف
هاي  ویژه داوري) با توجه به حفظ منافع ملی در حل اختالف روز (به هاي به گسترش استفاده از روش

  المللی در حوزه انرژي. بین
کند تا در مسیر  الملل اقتضا می سعه قضایی در عرصه بینانداز پیشرفت و تو بر این اساس چشم
که اکنون   المللی هاي بین هاي نوین حل اختالف گام برداریم. گفتنی است روش حرکت به سوي روش

اند، از دوره صدر اسالم بین مسلمانان رواج داشته  الملل روایج یافته منظور حل اختالف در عرصه بین به
هاي افراد در همان جامعه  ها در محدودة قوانین داخلی و حل اختالف کام دادگاهاست. به دلیل اینکه اح

اعتمادي به برقراري دادرسی عادالنه و  الملل، به علت بی ضمانت اجرایی دارد، در حوزه تجارت بین
شان توسط مرجع قضایی داخلی مورد رسیدگی  اي ندارند که اختالف طرفانه، طرفین اختالف عالقه بی

المللی در تمامی  رو روش غیرقضایی داوري به دلیل آنکه داراي ضمانت اجراي بین این گیرد؛ ازقرار 
  گیرد. ویژه نفت و گاز قرار می الملل به هاي بین کشورهاست، مورد استفادة تجار در حوزه

  . مفهوم داوري5- 3
ردادهاي خصوص در قرا هاي معمول براي رفع اختالفات در صنعت نفت به داوري یکی از روش

عنوان روشی براي  شدن اقتصاد، داوري به الملل و جهانی باالدستی است. با توسعۀ تجارت بین
هاي تجاري و  وفصل اختالف وفصل اختالفات گسترش پیدا کرد و امروزه روشی معمول در حل حل

گذاري، انتقال  شود که در یک قرارداد سرمایه آید. کمتر موردي پیدا می المللی به شمار می اقتصادي بین
  بینی نشده باشد. هاي سنگین و امثال آن، داوري پیش فناوري، ساخت کارخانه بزرگ، اجراي پروژه

داوري دادرسی خصوصی مورد تأیید قانون است و به موجب آن یک یا چند فرد مستقل، دعوي را 
به داوري نیازمند گیرند. برخالف دادگاه، ارجاع اختالف  استماع کرده و در مورد اختالف تصمیم می

  ).630: 1394توافق طرفین است که ممکن است پیش یا پس از بروز اختالف انجام گیرد (شیروي، 
شود و  طرف است که توسط اصحاب دعوا برگزیده می داوري به معناي ارجاع اختالف به شخصی بی

هارات طرفین صادر کنند از رأیی که داور پس از تشکیل جلسه و استماع اظ طرفین پیشاپیش توافق می
ها توسط یک هیئت  شود، پیروي کنند. در واقع هدف از داوري، رسیدن به حل منصفانۀ اختالف می
وفصل اختالف خارج از دادگاه (دادگاه  عبارتی، داوري، حل طرف بدون هزینه و تأخیر است؛ به بی

طراف اختالف هستند و مستقیم آور فرد یا افرادي است که مورد اعتماد و قبول ا خصوصی) با تصمیم الزام
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  ).11: 1390شوند (نیکبخت،  ها یا غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی، منصوب می توسط خود آن
مطابق قانونِ داوري تجاري ایران نیز داوري عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در خارج 

یا انتصابی. در پژوهش  الطرفین و از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی
الملل، الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت و پیشرفت  شناسی و تبیین حقوق بین حاضر، پس از مفهوم

عنوان یکی از راهبردهاي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت و نیز تعریف داوري، به داوري در  قضایی به
راستاي حفظ منافع ملی در  شود تا مشخص شود در قراردادهاي نفتی در این چهارچوب پرداخته می

رو هستیم و چه  به هایی رو حوزه انرژي و با تکیه بر الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، با چه محدودیت
  ها اندیشید. توان در برخورد با محدودیت راهکارهایی را می

  هاي پژوهش . یافته6
می ایرانی پیشرفت که انداز الگوي اسال در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش و با استناد به سند چشم

انداز در تمام ابعاد حوزه  سند توسعه تمام جامعه در ابعاد مختلف است، باید گفت که سند چشم
منظور ایجاد توازن و پیشرفت اقتصادي و تجاري جامعه به دنبال راهکارهاي جدیدي  قضایی و به

رفت اقتصادي کشور بوده است. در داوري در حل دعاوي نفتی که در زمرة کاالهاي مهم در پیش
هاي سنتی قضایی فاصله گرفت و حتی با کنکاش در مبانی دینی و فقهی که مبناي  است باید از شیوه

هاي غیرقضایی را که از صدر اسالم براي حل اختالف وجود  انداز الگو نیز هست، شیوه سند چشم
اند، در  ختالفات قرار دادههایی که کشورهاي غربی آن را مبناي حل ا داشته است، به کار گرفت. شیوه

مبانی فقهی ما وجود داشته است و ما اکنون به فضل سند الگو باید از این شیوه در راستاي پیشرفت 
المللی به شیوة قضایی خود در عرصه  جامعه، ایجاد عدالت اجتماعی و جلب اعتماد جامعه بین

  الملل، کسب وجهه کنیم. بین
هاي موجود بر سر ارجاع دعاوي نفتی به  با شناسایی محدودیتآمده ابتدا  عمل هاي به با بررسی

ترین محدودیت بر سر راه این مهم است نه ممنوعیت، و با  قانون اساسی بزرگ 139داوري که اصل 
ارائه راهکارهایی در پرتو توسعه و پیشرفت نهاد قضایی داوري در لواي الگوي اسالمی ایرانی 

قانون اساسی در قالب موارد  139اهکارهایی در زمینۀ اصالح اصل پیشرفت، به ارائه پیشنهادها و ر
هاي داوري که  نامه توانیم با ایجاد موافقت پردازیم. همچنین می انداز، می شده در سند چشم بینی پیش
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انداز است، گسترش نهاد داوري مستقل در این  موافق حفظ منافع کشور با توجه به مبانی سند چشم
گذاري  هاي ناشی از سرمایه ران به کنوانسیون ایکسید در راستاي حل اختالفحوزه و پیوستن ای

هاي داوري سازمان ایکسید، خألهاي موجود را رفع  گیري از دستاورد خارجی در حوزه نفتی با بهره
گذاري نفت و گاز فراهم آوریم. چنانچه با توجه به سند  کنیم و بستر امنی را در حوزه سرمایه

وفصل اختالفات داوري در حوزه قراردادهاي نفت  تحول در حوزه قضایی و شیوه حلانداز به  چشم
گذاري و رونق اقتصادي و تجاري و اجتماعی از جمله  گر ایجاد فرصت جدید سرمایه بپردازیم، نظاره

هاي متخصص و کارآمد در جهت ارتقاي عدالت اجتماعی و  گسترش صادرات، و استفاده از نیرو
  بود.پیشرفت خواهیم 

  هاي آن پذیري در دعاوي نفتی و محدودیت . داوري7
آمده در ساختار قراردادهاي مربوط به نفت و گاز، شروط داوري نیز در  وجود زمان با تحوالت به هم

روند. با مطالعۀ  حال تکامل هستند و شروط داوري کالسیک به سمت شروط داوري مدرن پیش می
ها نبوده است.  ود که رویه روشنی در ساختار شرط داوري آنش قراردادهاي نفتی پیشین مالحظه می

ها،  شدن آن اند که عملی اي متفاوت بوده هاي مورد توافق در این شروط به اندازه در واقع رویه
هاي نفتی به داوري،  کرده است. با ارجاع بسیاري از پرونده مشکالت جدي و گوناگونی را ایجاد می

ویژه در تعیین داور و قوانین و مقررات  لی شروط داوريِ نسل اول بهبه مرور نواقص و مشکالت عم
  حاکم بر قرارداد و آیین دادرسی داوري آشکار شد.

المللی سبب  هاي نفتی بین الملل و شرکت ها و فعاالن عرصه اقتصادي و تجارت بین نگرانی دولت
هاي  المللی، براي ایجاد رویه هاي بین گذاري بخشیدن به سرمایه جویی براي استحکام شد ضمن چاره

هاي  ها، تصویب کنوانسیون تري گرفته شود که حاصل این تالش هاي کامل داوري واحد، تصمیم
شکل و ایجاد مراجع داوري نهادي بود.  مختلف، پیشنهاد شروط نمونه داوري، تدوین مقررات هم

وکربورها حاوي شرط داوري نمونۀ این امر در مراکش است که قراردادهاي اکتشاف و استخراج هیدر
وفصل دعاوي قراردادهاي  المللی است، یا در کشور تونس که حل براساس مقررات اتاق بازرگانی بین

سو و شرکت دولتی  یک شده بین دولت از نفتی متشکل از قرارداد اجازة اکتشاف و استخراج منعقد
المللی بوده و  ق بازرگانی بیندیگر براساس مقررات اتا هاي خارجی ازسوي اتاپ و شرکت یا شرکت
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  ).5: 1396جهان،  آیین دادرسی آن برحسب مقررات داخلی تونس است (ملکی
پذیري  باوجوداین، تحوالت حقوق داوري در صنعت نفت ایران همواره با چالشی با عنوانِ داوري

فین باید بتوانند پذیري و یا قابلیت داوري به این معناست که طر رو بوده است. داوري این دعاوي روبه
ها  وفصل کنند. براساس این قاعده، تمامی اختالف خود، موضوع اختالف را از طریق داوري حل

شده به داوري باید مربوط به حقوقی  هاي ارجاع حال اختالف تواند به داوري ارجاع شود؛ درعین می
الف، باید قابلیت داوري داشته باشد دیگر، اخت عبارت باشد که طرفین بتوانند آزادانه آن را واگذار کنند؛ به

مابین، مانع صالحیت دیوان داوري دربارة آن  ) و نبود قابلیت داوري اختالف فی167: 1384(شمس، 
). عمدة این موانع در دعاوي مختلف، نظم عمومی، منافع 395: 1385اختالف خواهد بود (ایرانشاهی، 

براین، سه حوزه کلی ممنوعیت ارجاع  وهمالی و اقتصادي، صالحیت انحصاري و غیره است. عال
هاي صنعتی و معنوي، معامالت سهام، ضد  دعاوي به داوري عبارتند از: دعاوي مربوط به مالکیت

  ، ورشکستگی و برخی دعاوي مربوط به حقوق خانواده.1تراست، دعاوي کیفري
اي  وري نیستند ضابطهارجاع به دا گذاران براي اموري که قابل هاي حقوقی، قانون در اغلب نظام

گذار ایران در این زمینه حکم صریحی وضع نکرده و در قوانین ایران نظام  اند. قانون تعیین کرده
رو بوده است.  هایی روبه ؛ هرچند همواره با محدودیت2داوري دعاوي مورد پذیرش واقع شده است

قانون  456ماده این محدودیت هم شامل اشخاص خصوصی و هم شامل اشخاص دولتی است. در 
در مورد معامالت و قراردادهاي واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختالف ایجاد «آمده: 

تواند به نحوي از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختالف حل آن را  نشده است طرف ایرانی نمی
عیتی باشند که طرف معامله دارد. هر به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان داراي همان تاب

معامله و قراردادي که مخالف این منع قانونی باشد، در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بالاثر خواهد 
دارد ورشکستگی قابلیت  قانون است که بیان می 496ماده  1از موارد دیگر در این زمینه، بند ». بود

                                                      
دعاوي کیفري به داوري وجود ندارد، ولی . در قانون داوري ایران گرچه منع صریحی بر عدم قابلیت ارجاع 1
قانون آیین دادرسی مدنی این ممنوعیت را برداشت کرد. عالوه بر آن،  478توان از ماده  طور ضمنی می به

 موضوعات کیفري به علت ارتباط مستقیم با نظم عمومی، اساساً قابلیت ارجاع به داوري را نیز ندارد. 

توانند با تراضی یکدیگر  تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می«دنی: قانون آیین دادرسی م 454. ماده 2
اي از  ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله منازعه و اختالف خود را خواه در دادگاه

  ». رسیدگی باشد، به داوري یک یا چند نفر ارجاع دهند
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ارد، دعاوي راجع به اصل نکاح، فسخ، طالق و نسب، برابر براین مو ارجاع به داوري را ندارد. عالوه
  ارجاع به داوري نیست. بند ماده مزبور، قابل

قانون اساسی به این مورد اشاره شده است:  139هاي دولتی نیز در اصل  در حوزة محدودیت
ویب صلح دعاوي دربارة اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تص«

هیئت وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي خارجی باشد و در 
برابر قانون ». کند موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می

بدین  آیین دادرسی مدنی، یکی از استثناهاي قابلیت ارجاع دعاوي به داوري، دعاوي عمومی است؛
شرح که نسبت به اموال عمومی و دولتی ارجاع به داوري تابع مقررات خاصی است که اوالً، 

که طرف دعوا خارجی باشد، تصویب هیئت وزیران و مجلس شوراي اسالمی الزامی است؛  درصورتی
شمارد، تصویب هیئت وزیران و مجلس شوراي  که موضوع دعوا را قانون مهم می ثانیاً، درصورتی

می الزامی است؛ ثالثاً، موارد عادي (غیر از دو مورد مذکور) تصویب هیئت وزیران و اطالع اسال
  1مجلس شوراي اسالمی کافی است.

ویژه در مورد اموال دولتی یا عمومی، این بحث مطرح  ها به حال با توجه به این محدودیت
ها خواهد شد یا  مل این محدودیتشود که آیا نفت نیز جزء این دسته از اموال بوده و در نتیجه شا می
  ).642: 1394(شیروي،  2خیر؟

اي  ها توجه ویژه المللی نیز، حقوق ایران به این محدودیت هاي مربوط به داوري بین در کنوانسیون
) ماده واحده 2داشته است. براي نمونه در تصویب کنوانسیون نیویورك و به موجب تبصره بند (

قانون اساسی در خصوص  139رعایت اصل «مزبور، بیان شده است: الحاق ایران به کنوانسیون 
کنند اگر شرکت دولتی نفتی شرط داوري  حال برخی استدالل می بااین». ارجاع به داوري الزامی است

  ).84: 1386را بپذیرد، برابر اصل وفاي به عقد، ملزم به ایفاي تعهد خواهد بود (هندي، 
                                                      

ع دعواي راجع به اموال عمومی و دولتی به داوري پس از تصویب ارجا«قانون آیین دادرسی مدنی:  457. ماده 1
گیرد. در مواردي که طرف دعوا خارجی و یا موضوع  هیئت وزیران و اطالع مجلس شوراي اسالمی صورت می

  ». دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شوراي اسالمی نیز ضروري است
هاي دولتی، مواردي است که  مر الزم است به این مهم توجه شود که منظور از اموال دولتی یا شرکتدر ابتداي ا. 2

درصد سهام آن متعلق به دولت است و داراي شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است و لذا  50بیش از 
  هاست.  این محدودیتها و اموال مرتبط با صنعت نفت، دولتی بوده و مشمول  توان گفت تمامی شرکت نمی
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قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (دادن اختیارات براي  35برخی نیز با استناد به ماده 
طورکلی هر اقدامی که براي حفظ حقوق  سازش و تعیین داور در اختالفات و دعاوي شرکت و به

اند این  مدیره شرکت ملی نفت ایران است)، بیان داشته شرکت الزم باشد، جزء اختیارات هیئت
). 247: 1389است که روي داوري توافق کنند (صابر، هاي نفتی  هاي شرکت مدیره اختیار هیئت

سن برخی نیز بیان داشته نیت است که در صورت گنجاندن شرط داوري  اند، این امر خالف اصل ح
در قرارداد، بعدها به بهانۀ عدم اجازه از سوي مجلس کشور، آن را نادیده گرفت. در مورد حل 

یک از کشورهاي عضو وجود  گذاري براي هیچ ونها امکان دخالت مجالس قان گونه اختالف این
). این نظر در جامعه جهانی رایج است، چنانچه در برخی از آراي 82: 1387ندارد (علیدوستی، 

اعتباري شرط  ) استدالل شده است، نظریه بیNational Iranian Oil Company, 1986قضایی (
قانون اساسی ایران فاقد اعتبار است  139واسطه عدم رعایت اصل  داوري به استناد عدم اهلیت به

یا  139هاي اصل  هاي داوري نیز مواردي مانند محدودیت ). حتی دیوان55: 1388(امیري معزي، 
 -Darziکنند ( سایر موارد مشابه مثل اصل عدم تناقض یا قانون استئوپل و غیره را رد می

Naftchali, 2017: 11.(  
قانون  139ها بر این باورند که موضوع اصل  دیتولی برخی دیگر با پذیرش این محدو

اي از قواعد نظم عمومی اقتصادي کشور است که هدف از آن حفظ اموال عمومی  اساسی، قاعده
نکردنِ آن موجب عدم نفوذ قرارداد داوري  و دولتی و تأمین مصالح مالی ملی است و رعایت

اند، آنچه در  ررات وکالت بیان داشتهگیري از مق ). برخی نیز با بهره110: 1392است (سیدي، 
در رابطه با کسب نظر و اجازة مجلس و هیئت دولت آمده است، نیاز به تصریح داشته  139اصل 

و انعقاد قرارداد داوري بدون کسب اجازة عملی، خارج از حدود اذن و وکالت بوده و فضولی 
  ).87: 1378شود (جنیدي،  محسوب می

شده است که در طول تاریخ قراردادهاي نفتی، داوري همچنان مورد این نظرات در حالی بیان 
)، 243: 1388(شیروي،  2گرفته تا بیع متقابل 1توجه نگارندگان آن قرار گرفته است، از قرارداد دادرسی

                                                      
ها اختصاص دارد. در این امتیازنامۀ  وفصل اختالف . فصل هفدهم قرارداد امتیازي دادرسی به موضوع حل1

 بینی شده بود.  ها، شرط رجوع به داوري پیش آمیز اختالف وفصل مسالمت اي براي حل ماده هجده

بینی  داوري مورد توجه قرار گرفته و پیش ویژه بیع متقابل موضوع . در نسل جدید قراردادهاي خدمت و به2
که این کمیته نتواند دربارة  شده است که اول باید موضوع در کمیته مدیریت مشترك نفر مطرح شود و درصورتی   
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: 1394(زارع،  1ها در نظر گرفته شده است وفصل اختالف حل نهایی حل عنوان راه داوري همواره به
ها  المللی، وجود این محدودیت المللی در سطح بین ، با توجه به پذیرش داوري بیندیگر ). ازسوي58

رو باید براي  این سازد؛ از دسترس مبدل می قابل خیز اما غیر چهرة ایران را به کشوري داراي منابع نفت
  اي اندیشیده شود. هاي این حوزه چاره رفع ابهام

، چندان به بحث داوري پرداخته 2به اي پی سیالبته در نوع جدید قراردادهاي خدمت مرسوم 
است که در بسیاري از کشورها با تجربۀ مشابه، موضوع داوري با جدیت  حالی نشده است، این در

هاي  بیشتري دنبال شده است. در نسل اول و دوم قرارداد خدمات عملیاتی ونزوئال، تمامی اختالف
سی قرار گیرد. در دورة سوم این قراردادها نیز مورد برر 3توانست در داوري خصوصی قراردادي می

فسخ در شهر نیویورك با قانون حاکمِ اتاق بازرگانیِ  صورت قطعی و غیرقابل المللی به داوري بین
). البته این امر در قراردادهاي جدید خدمت ایرانی 39: 1394پور،  المللی تعیین شده بود (حیدري بین

اتفاق بیافتد و به  4هایی که ممکن است در کمیته مشترك قرارداد فدربارة اختالپذیرفته شده است که 
درهرحال این امر نیز در این  توافق منجر نشود، داوري و حکمیت به رسمت شناخته شده است؛

شده مورد انتقاد قرار گرفته است و این ایده را  ها و موانع گفته قراردادهاي جدید با وجود محدودیت
  دستگی پیشنهاد و ارائه کرد. زد که باید راهکارهایی را براي این دوسا به ذهن متبادر می

ندادن  هاي داوري در دعاوي نفتی، بایدگفت تعمیم شده و محدودیت هاي مطرح در پاسخ به پرسش
                                                                                                                                       

وفصل کنند. در  شود تا موضوع را حل موضوع مذاکره تصمیمی بگیرد، موضوع به مدیران ارشد طرفین ارجاع می
  ارجاع به داوري خواهد بود.  رشد طرفین، موضوع قابلصورت عدم توافق مدیران ا

هاي ناشی از قرارداد به داوري را الزامی کرده است. نمونۀ  گذار، درج شرط ارجاع اختالف . حتی گاهی قانون1
الیحه قانونی مربوط « 14المللی مشاهده کرد. مثل ماده  توان در برخی قوانین دربارة قراردادهاي بین این امر را می

قانون توسعه « 5و ماده  1336مصوب » به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فالت قاره
اختالفاتی که بین شرکت ملی نفت ایران «بینی شده است:  که در هر دو پیش 1344مصوب » صنایع پتروشیمی

که  نحوي اکرة دوستانه بهآید، چنانچه از طریق مذ هاي دیگر پیش می (یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و طرف
 ».بینی خواهد شد، رفع نشود، از طریق سازش و داوري حل خواهد شد در هر قرارداد پیش

شود و کلیه  طراحی و تأمین تجهیزات و اجراي پروژه به پیمانکار سپرده می EPC. در قراردادهاي 2
ان بر عهده پیمانکار است. البته این هاي مدیریت اجرا و کنترل کیفی و کنترل پروژه در این نوع پیم مسئولیت

  هاي کالن کاربرد دارد.  قراردادها بیشتر در حوزه پروژه
3. Private Arbitration 4. Joint Management Committee or JMC  
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هاي دولتی با اعمال تصدي نیز باید مورد توجه قرار گیرد. درست است که اموال  این موضوع به شرکت
گري  شود که معموالً جهت مقاصد تصدي شامل اموال دولت و اموال حکومتی میدولتی در معنی اعم 

)، اما در معناي خاص خود، صرفاً 272: 1383روند (طباطبایی مؤتمنی،  و حاکمیتی هر دو به کار می
گرفته جزء اعمال  که اعمال صورت شود، ولی درصورتی شامل اموال در راستاي انجام امور حاکمیتی می

باشد و براي مثال شرکت نفت ملی ایران در حال انجام اعمال تجارتی باشد که از جمله حاکمیتی ن
آید، جزء اموال دولتی و عمومی به معناي خاص نبوده و در نتیجه  گري به حساب می اعمال تصدي

  قانون اساسی در ارجاع به داوري، وجود ندارد. 139نیازي به رعایت تشریفات اصل 
هاي داوري در این زمینه  ها و ممنوعیت بوط به ورشکستگی و محدودیتمسئله دیگر مباحث مر

است. اینکه اگر شرکت نفت ورشکسته شود، بحث تصفیه و امور ورشکستگی وي چه خواهد شد، 
  ها در این زمینه نیز جاري است؟ پذیري ورشکستگی شرکت هاي حاکم بر داوري آیا محدودیت

ارجاع به داوري  دعاوي زیر قابل«دارد:  درسی مدنی مقرر میقانون آیین دا 496در این راستا ماده 
دانان، شرط داوري در اساسنامه  حتی به نظر برخی حقوق...». 2) دعواي ورشکستگی، 1نیست: 
دانان  ها با تردید همراه است. این دسته از حقوق هاي تجاري نسبت به بعضی دعاوي شرکت شرکت

دانند.  انحالل شرکت یا ابطال مصوبات را از این دست می طورکلی دعواي دعاوي فسخ، بطالن و به
ها این است که انحالل شرکت از نظر آثار، همانند ورشکستگی است و به همان  دالیل تردید آن

شود، در مورد سایر جهات انحالل، باید داوري را منع کرد؛ حتی  جهاتی که در ورشکستگی بیان می
تواند  ماهه است و داور نمی بات، سخن از اعطاي فرصت ششدر مورد انحالل شرکت یا ابطال مصو

بینی داوري،  با افزودن به مدت داوري، این فرصت را رعایت کند مگر اینکه گفته شود طرفین با پیش
ماهه باشد یا اینکه دعواي ابطال  لوازم آن را نیز قبول دارند؛ حتی اگر این الزمه، اعطاي فرصت شش

شود اثر  هاي عمومی آن است و سبب می ت شخص حقوقی یا یکی از تصمیمیا انحالل، متوجه تمامی
گیرد و معلوم است که شرط داوري، تنها در روابط طرفین  آن، سهامداران و اشخاص ثالث را نیز دربر

). با اینکه دالیل مذکور 84: 1396اختالف مؤثر است و سایرین نباید از آن متأثر شوند (حبیبی درگاه، 
اند و ممکن است مانع داوري نباشد، اما قرابت بسیار آن با ورشکستگی را نباید نادیده  همناقش قابل

هایی را در  قانون آیین دادرسی مدنی محدودیت 457قانون اساسی و ماده  139گرفت. همچنین اصل 
  اند. ارجاع به داوري در این زمینه در نظر گرفته
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ن است در جریان رسیدگی به دعواي گفته شده شرایط خاص ورشکستگی و دعاوي که ممک
العموم در فرایند تصفیه، نبود  توقف مطرح شوند، آیین داوري و اصول حاکم آن، حضور مدعی

گذار در زمینۀ حفظ نظم عمومی اقتصادي از جمله  هاي قانون تر مالحظه امکانات الزم و از همه مهم
نون حکمیت تا به امروز، ارجاع دعوي با تصویب قا 1308اند تا از سال  عللی هستند که موجب شده

گذار ممنوع اعالم شود. با دقت در  توقف و بالطبع دعاوي مرتبط با آن به داوري از سوي قانون
توان گفت نظم عمومی  شده در زمینۀ ارجاع دعوي ورشکستگی به داوري می هاي شمرده محدودیت

عی حاکم بر جامعه است و برابر و ترین حوزة ممنوعیت ارجاع است. نظم عمومی از اصول طبی مهم
طور خاص در  ها به هماهنگ با زندگی روزمره مردم در جامعه وجود دارد. اعمال این محدودیت

گذار قوانینی همچون  جهت حفظ نظم عمومی اقتصادي است و براي حفظ همین نظم، قانون
رود و خروج ارز و ممنوعیت ارجاع ورشکستگی به داوري، تعیین ارزش پول، تثبیت نرخ بهره، و

توانند به وسیله قراردادهاي  رو اشخاص نمی دیگر قوانین از این دست را تصویب کرده است؛ ازاین
)؛ حال آنکه این امر 179: 1389خصوصی نظم مالی و اقتصادي دولت را بر هم بزنند (کاتوزیان، 

  مخالف مقررات بیشتر کشورهاي دنیاست.
شود. براي مثال در  هاي زیادي در این زمینه مشاهده می ريپذی در حقوق سایر کشورها، انعطاف

کشور امریکا دادگاهی در ایالت آالباما برگزار شد و در جریان رسیدگی به دعوي ورشکستگی، 
اجرا شمرد.  توافقات قراردادي را که ضمن آن، ارجاع اختالف به داوري شرط شده بود، محترم و قابل

دادي بین تاجر ورشکسته و طرف او ناقض اصول آمرانۀ قانون بدین صورت که اگر توافقات قرار
اند توسط  طور که طرفین توافق کرده ورشکستگی نباشد این امکان وجود دارد که این تعهدات همان

  ).National Arbitration Forum.htmداوري مورد رسیدگی قرار گیرد (

  المللی سازي نهاد داوري بین . راهکارهاي بهینه8
ها  رفت از این محدودیت موانع پیش روي داوري نفتی، الزم است به پیشنهادهایی براي برون با وجود

توجه کنیم که شامل اصالح مقررات موجود و تبیین برخی مقررات و نهادهاي جدید در این حوزه 
 خواهد بود.
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  هاي داوري نفتی نامه . تعیین موافقت8- 1
که اختالفات (قراردادي یا غیر قراردادي) حال یا آتی را به  به معنی قراردادي است«نامه داوري:  توافق

دهد. در واقع، ارجاع در قرارداد به سندي که متضمن شرط داوري است،  داوري ارجاع می
دهد؛ مشروط بر اینکه قرارداد مزبور کتبی بوده و ارجاع نیز به  نامه داوري را تشکیل می موافقت

نامه داوري نفتی، ایجاد سندي  منظور از موافقت. 1»رارداد بنمایدنحوي باشد که آن شرط را جزئی از ق
با همان محتواي اصول حاکم بر داوري در حوزه نفت است. براساس این نظریه، ایجاد سندي در 

شود که تمامی قواعد و اصول  هاي داوري تخصصی در حوزه نفت پیشنهاد می نامه زمینه موافقت
تنها این  و ابهام مطرح کند. در این صورت بدون هیچ تردیدي نه حاکم بر این عرصه را بدون شبهه

شود، بلکه با تصویب و تأیید این امر، شبهه اعمال یا عدم اعمال  ها خارج می امر از صالحیت دادگاه
  قانون اساسی در این زمینه نیز برطرف خواهد شد.

  قانون اساسی 139. اصالح اصل 8- 2
ویژه در  معمول و تعیین تکلیف براي آن به کند رسیدگی غیر یحفظ منافع عمومی و ملی ایجاب م

شرایطی که یک طرف آن خارجی است، تحت تشریفات و گذر از شرایط خاصی باشد که در این 
اصل از قانون اساسی، این تشریفات نظارت به نظر مجلس و هیئت دولت است. نفت نیز چه از منظر 

شود که آن را در کنار سایر موارد قرار  عادي انگاشته میخارجی و چه از منظر داخلی، کاالیی غیر
کلیه منابع نفتی جزء «دارد:  بیان می 1390قانون اصالح قانون نفت  2دهند. از نظر داخلی نیز ماده  نمی

هاي عمومی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی  انفال و ثروت
توان به این نتیجه رسید که در  ؛ بنابراین می»ر عهدة وزارت نفت استاز طرف حکومت اسالمی ب

الزامی است و هرگونه عملی برخالف آن از نظر  139مورد دعاوي مربوط به نفت، رعایت اصل 
  قانونی و حقوقی نامعتبر است.

                                                      
1. English Arbitration Act 1996: Section 6: “Definition of arbitration agreement: 
(1) In this Part an “arbitration agreement” means an agreement to submit to 
arbitration present or future disputes whether they are contractual or not. (2) The 
reference in an agreement to a written form of arbitration clause or to a document 
containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the reference 
is such as to make that clause part of the agreement”. 
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در حوزه  139هاي اصل  بنابراین با فرض پذیرش این مورد و در نتیجه امکان اعمال محدودیت
شود که حتی با وجود قبول این عقیده در حقوق داخلی، آیا در جامعه  فت، این پرسش مطرح مین

شود؟ درست است که قابلیت ارجاع دعاوي به داوري از  المللی نیز این امر به رسمیت شناخته می بین
داوري  ارجاع به قابل مباحثی است که ریشه در نظم عمومی دارد و بیشتر کشورها برخی دعاوي را غیر

)، ولی به هر بهانه و با توسل به 113: 1394نیا،  اند (شهبازي یا با تشریفات خاصی جهت داوري دانسته
برداري از این  دیگر، استفادة گسترده و بهره توان از داوري دعاوي طفره رفت. ازسوي قوانین داخلی نمی

رو اصالح اصل مذکور و  ؛ ازاینسازد اعتباري کشور را فراهم می قاعده در جامعه جهانی موجبات بی
هاي اموال عمومی و دولتی از  کردن آن به موارد حاکمیتی و تفکیک بین ارجاع اختالف محدود
  هاي ناشی از قراردادهاي نفتی، باید مورد توجه مسئوالن این حوزه قرار گیرد. اختالف

ه در نوع جدید آن که در ویژ توان این استدالل را مطرح کرد که در قرارداد خدمات به همچنین می
گیرد؛ بنابراین  گیري است، انتقال مالکیت به خارجی صورت نمی حقوق ایران در حال شکل

نیست که نیازمند رفع  139هاي این نوع قراردادها نیز در حیطه و محدودة اصل  اختالف
  هاي آن باشیم. محدودیت

  . گسترش نهاد داوري مستقل در حوزه نفت8- 3
هکارها در این زمینه، ایجاد نهاد مستقل داوري و نظارتی در قراردادهاي صنعت نفت یکی دیگر از را

کنند و اجراي  است. در داوري نهادي، طرفین روي داوري یک نهاد یا سازمان موجود توافق می
کند که طرفین از پیش، صالحیت  پذیرند. این نوع داوري هنگامی صدق می مقررات آن نهاد را می

هاي داوري بازرگانی  لِ مقررات یک سازمان را پذیرفته باشند. یکی از بارزترین چهرهبیش کام و کم
المللی  هاي متعددي در سطح ملی یا بین شدن آن است. امروزه نهادها و سازمان المللی نهادینه بین

 پردازند و آنچه در حیطۀ المللی می هاي مربوط به تجارت بین وجود دارند که به داوري در اختالف
قراردادهاي نفتی نیز در این زمینه حائز اهمیت است، وجود نهاد داوري مستقل در این حوزه است، 
زیرا وجود نهاد داوري مستقل براي حل اختالفات قراردادي صنعت نفت، به تسهیل فرایند حل 

ها کمک  هاي ناشی از حل اختالف اختالف، افزایش سرعت و دقت این فرایند و کاهش هزینه
هاي قراردادي خارج از دادگاه حل شود؛ زیرا  ؛ چراکه معموالً پیمانکاران تمایل دارند اختالفکند می
کند. در چنین  بر می ها را زمان طور طبیعی آیین دادرسی دادگاه، فرایند رسیدگی به حل اختالف به
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  تواند به تسهیل فرایند حل اختالف یاري برساند. شرایطی، ایجاد نهاد داوري مستقل می
بودن، مسئولیت حل  طرف هاي بازرگانی در بسیاري از کشورهاي دنیا، با توجه به بی همچنین اتاق

توان از این  هاي مختلف اقتصادي را بر عهده دارند و می آمده در بخش هاي قراردادي پیش اختالف
توان با  ظرفیت در ایران نیز استفاده کرد. در صورت نبود امکان دسترسی به نهاد داوري مستقل می

هاي  رایزنی با قوه قضاییه و مجلس شوراي اسالمی، ایجاد مرجع تخصصی رسیدگی به حل اختالف
هاي خود را از  هاي کشور خواستار شد؛ بنابراین حقوق ایران باید رویه داوري قراردادي را در دادگاه

موردي اعم از هاي نهادي تغییر دهد. داوري  ي هاي موردي به مقررات متحدالشکل و داور داوري
عنوان یک نهاد تنها براي رسیدگی به موضوع یا  انفرادي یا گروهی و هیئتی، داوري است که به

شود و پس از اینکه داوري انجام گرفت و رأي صادر شد، مأموریت داوري  اختالفی تشکیل می
م خود داوران شود. در این نوع داوري، جریان داوري را مستقی خاتمه یافته و نهاد داوري منتفی می

کنند، اما هرگاه براي ادارة جریان یا تشکیل دیوان داوري به مشکالتی برخورد کردند،  برگزار می
که در داوري  کردن آن مشکل باید به محاکم دادگستري مراجعه کنند، درحالی طرفین براي برطرف

  کند. سازمانی این دست مشکالت را سازمان برطرف می
اند از جمله  براي داوري سازمانی در برابر داوري موردي مزایایی را برشمرده دانان براین حقوق عالوه

اینکه چون در داوري سازمانی اصوالً سازمان داوري طبق مقررات داوري همان سازمان به اختالف 
شود، زیرا در داوري سازمانی نیز قرارداد  دهی داوري کمک کارشناسانه می کند، به سازمان رسیدگی می

اولویت دارد و آیین داوري سازمان، داوري مکمل توافق طرفین است؛ لذا داوري سازمانی انجام طرفین 
هایی است که در داوري موردي و در غیاب سازمان داوري، اصحاب دعوا ناچارند یا با تشریک  فعالیت

اختالف،  مساعی و احیاناً صرف وقت زیاد و بدون کارشناسی، خود به آن بپردازند ـ که به دلیل وجود
  ).141: 1375(نصیري،  1امکان تشریک مساعی کم است ـ و یا براي حل آن به دادگاه رجوع کنند

المللی ایران  آنجاکه مقررات داوري قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوري تجاري بین از
ار آید، تواند در مدیریت داوري سازمانی هم به ک ضوابطی براي تنظیم جریان داوري دارند که می

  تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود. طور تخصصی می ایجاد نهادي در این حوزه به
                                                      

یـافته ـ نامی که ما براي  یافته اشتباه نکنیم. داوري سازمان البته باید توجه کنیم که داوري سازمانی را با داوري سازمان. 1
 شود. صورت منظم و در سطحی گسترده انجام می ي موردي است که بهایم ـ نوعی از داور آن انـتخاب کرده
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  . الحاق ایران به کنوانسیون ایکسید8- 4
دولت جمهوري اسالمی ایران طی دو دهه اخیر در راستاي ایجاد فضاي مطلوب براي جذب 

المللی  رجوع به داوري بینهاي خارجی در کنار تمهیدات حمایتی و تضمینی متعدد، سازوکار  سرمایه
گذاري خارجی و دولت ایران را پذیرفته است و در بیش از  در صورت بروز اختالف بین سرمایه

شده، مراجعه به داوري ایکسید را نیز به شرط  االجرا گذاري الزم نیمی از معاهدات دوجانبه سرمایه
بینی کرده است.  انسیون، پیشگذار خارجی در آن کنو عضویت دولت ایران و دولت متبوع سرمایه

گذاري  شده در معاهدات سرمایه بینی هاي داوري پیش گنجاندن این گزینه در کنار سایر نهادها و روش
گذار الحاق کشورمان به این کنوانسیون در آینده را  سازد که قانون این احتمال را به ذهن متبادر می

ن معاهدات در مجلس شوراي اسالمی رأي داده مدنظر قرار داده و با چنین رویکردي به تصویب ای
گذاران خارجی در دوره  هایی که با مراجعه بیشتر سرمایه است؛ بنابراین با توجه به درخواست

دیگر به  پساتحریم مطرح خواهد شد، احتماالً این موضوع در کانون توجه قرار خواهد گرفت. ازسوي
م. نیویورك ناگزیر به شناسایی احکام صادرشده  1958رسد ایران به دلیل پذیرش کنوانسیون  نظر می

  از سوي دیوان داوري مرکز باشد.
تواند  کنوانسیون ایکسید، ایران می 75ماده » د«و بند  70برخی بر این باورند که با توجه به ماده 

د؛ آن کنوانسیون را بپذیرد، ولی موارد خاص مورد نظر خود را از صالحیت دیوان داوري آن استثنا کن
صورت آزمایشی کنوانسیون  تواند به هر دولتی می 71همچنین طبق ماده ». حقّ شرط«یعنی استفاده از 

گذاري خارجی در کشورش،  را بپذیرد و در صورت پیدایش عوارض و پیامدهاي منفی آن بر سرمایه
ا فقط دعاوي ه تنها دعاوي حقوقی و از میان آن 25ماده  1عالوه، بند  به عضویت خود خاتمه دهد. به

: 1383دهد (جاللی،  گذاري است، در صالحیت دیوان داوري قرار می را که مستقیم ناشی از سرمایه
گذاري خارجی در حوزه نفت و  رسد با توجه به احتیاج مبرم جامعه ایرانی به سرمایه ). به نظر می69

) 2: 1395زاده،  سلطانگذاران خارجی ( ها و سرمایه پذیرش حجم عظیمی از دعاوي بین دولت گاز و
ها مبدل کرده  وفصل این دسته از اختالف توسط این نهاد که آن را به پیشروترین سازمان در حل

منظور رفع هر نوع تناقص و تعارضی میان  است، پذیرش آن در کنار اصالح مقررات قانون اساسی (به
 هاي این حوزه است. از ضرورتها)  آن
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  هاي نفتی به نهاد داوري ورشکستگی شرکتبینی ارجاع دعاوي  . پیش8- 5
با اینکه در برخی کشورهاي محدود همچنان ورشکستگی بیشتر از آنکه تحت حاکمیت اراده و 

) و حتی قاعدة Levy, 2011: 103رضایت طرفین باشند، تحت نظر دادگاه و در کنترل قاضی است (
ی از ورشکستگی حاکم است و کلی این است که در زمینۀ تعارض بین این دو، منافع کلی ناش

)، Sachs, 2013: 7دانند ( اعتبار می عنوان مثال، لهستان و اسپانیا)، داوري را بی مقررات کشورها (به
  ولی این امر پذیرفته شده است که دعاوي ورشکستگی قابلیت ارجاع به داوري دارد.

این است که موضوعات اند. در آلمان رویۀ کلی  برخی نیز قائل به تفکیک در این حوزه شده
ارجاع به داوري  خالص و ناب ورشکستگی (براي مثال نصب امین و قبول دعاوي طلبکاران) قابل

- 6697(به شماره  ICCارجاع به داوري است. براساس رأي از  که سایر موارد قابل نیست، درحالی
  رشکستگی داشته باشند.با و 1شوند که ارتباط مستقیمی ) نیز تنها مسائلی از داوري مستثنی می1997

ها این است که با وجود ورشکستگی یکی از طرفین دعوا، در صورت وجود  یکی دیگر از رویه
گرفتن  شرط داوري در قرارداد، دیوان داوري باید به رسیدگی ادامه دهد؛ البته این به معناي نادیده

ی جاري بر هاي عموم مقررات خاص ورشکستگی نیست، بلکه با وجود احترام به سیاست
 ,Nadeau-S guinشود ( ، داوري بر ورشکستگی حاکم می2ورشکستگی، براساس قاعده وفاي به عهد

بودن  ها و افراد درگیر، بیشتر محرمانه رسد با توجه به اینکه شرکت )، اما به نظر می85 :2011
ارجاع  قابل غیر)، باید موارد Ware, 2011: 456دهند ( رسیدگی داوري را بر دادرسی علنی ترجیح می
  به داوري، در دعاوي ورشکستگی محدود شود.

رسد همگام با جامعه جهانی، حقوق ایران نیز نیازمند تغییر نگرش خود در این حوزه  به نظر می
است، چراکه امروزه جامعه، جامعه بازرگانی است که اصل اول در آن تخصص و سرعت است. 

هایی باشند که از اطاله امور  نی نیز باید داراي ویژگینهادهاي حقوقی و دادرسی مرتبط با بازرگا
صورت  رسد بتوان با بررسی طریقه دادرسی به بازرگانان و تجار ورشکسته جلوگیري کنند. به نظر می

حکومتی یا خصوصی، دعوي توقف را نیز به داوري ارجاع داد. البته امکان چنین تغییري نیازمند 
د بسترهاي الزم و تحول قوانین است. با توجه به تحوالت دنیاي گذار و ایجا تغییر نگرش قانون

هاي سنتی بازرگانی به  ناپذیر است. با تغییر شیوه نگاهی به آینده، این تغییرات اجتناب معاصر و با نیم

                                                      
1. Direct Link 2. Pacta Sunt Servanda  
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تدبیرانۀ  هاي الزم را در نظر بگیرد. تغییر بی ریزي گذار باید براي آینده برنامه هاي نوین، قانون شیوه
صورت آزمون و خطا و بدون کارشناسی  نین، ایجاد و حذف نهادهاي دادرسی، تصویب قانون بهقوا

کند. در این میان نهادهاي خصوصی با ایجاد بسترهاي  الزم، اعتماد جامعه را به سیستم قضا سلب می
  رود. خوبی نقش ایفا کنند که داوري یکی از این موارد به شمار می توانند به قانونی می

اي برخوردار است.  ی است دعواي ورشکستگی برخالف سایر دعاوي از مکانیزم پیچیدهگفتن
قدري در این دعوي اهمیت یافته است که مقنن  انجام امور شکلی براي حفظ حقوق بستانکاران، به

براي اجراي صحیح این امور در شهرها اقدام به تأسیس ادارة تصفیه امور ورشکستگی کرده است. 
انجام امور شکلی توقف را بر عهده دارد و تحت نظارت محکمه اقدام به تصفیه دیون این سازمان 

گرفتن این واقعیت که امروزه تصفیه دین ورشکسته نیازمند خدمه و کارگزارانی  نظر کند. با در می
سازد  متخصص است که در کنار دادرس به انجام امور شکلی بپردازند، ما را به این نتیجه رهنمون می

شدن داور به جاي دادرس نیز، همچنان استفاده از کارگزاران در کنار داور  ه با جایگزینک
  ناپذیر است. اجتناب

  ایرانی هاي پیش رو در چهارچوب الگوي اسالمی . فرصت8- 6
. وجود بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد: با توجه به این واقعیت که در شرایط کنونی اقتصاد 1

ر توسعه کشورها داراي نقش بسیار حائز اهمیتی است، در جمهوري جهانی، بخش خصوصی د
قانون اساسی، زمینه براي فعالیت بخش خصوصی فراهم شده  44اسالمی ایران نیز، با اجراي اصل 

هاي الزم براي پیشرفت  است. حضور قدرتمند بخش خصوصی نیز به نوبه خود منجر به ایجاد زمینه
قانون اساسی  44جانبۀ اصل  اي نزدیک با اجراي همه و در آینده اقتصادي کشور تا به امروز شده

  ران مهمی در عرصه پیشرفت به شمار آید. تواند پیش می
ساز در اقتصاد کشور  اي: یکی دیگر از عوامل فرصت . توان صادراتی کشور و بازارهاي منطقه2

رهاي الزم را براي افزایش توان صادراتی کشور در بخش تولید و خدمات مهندسی است که بست
کند. عامل بسیار مهم دیگري که در افزایش توان صادراتی  پیشرفت در حوزه اقتصاد کشور فراهم می

کشور نقش دارد، وجود بازارهاي نفتی گسترده در منطقه (شامل کشورهاي عربی، کشورهاي آسیاي 
  ویژه در اروپاست. المللی به میانه وغیره) و سطح بین

متخصص و باتجربه: با توجه به رشد علمی کشور و همچنین پیگیري سیاست . نیروي انسانی 3
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خودکفایی و استقالل اقتصادي کشور، شاهد رشد توان علمی و فنی متخصصان و فعاالن حوزه 
انرژي کشور هستیم که موجب ارتقاي کمی و کیفی محصوالت تولیدي ناشی از نفت و گاز در 

  الملل را تقویت کرده است. اقتصادي کشور در سطح بینرشد توسعۀ  و روند روبه  کشور شده
هاي قدرتمند و  . افزایش تقاضاي جهانی انرژي: نیاز اقتصاد جهانی به انرژي سبب شده تا دولت4

پژوهانه  صنعتی براي حفظ رشد اقتصادي خود به تأمین انرژي مطمئن روي آورند. رویکردهاي آینده
دهند. اتحادیه اروپا، چین، هند وغیره نیاز شدیدي به  خبر می 2030 برابري به انرژي تا سال از نیاز دو

توجه بازار بزرگ انرژي در سایر  قابل بازار انرژي ایران در آینده پیدا خواهند کرد. با توجه به تأثیر 
هاي متعدد این حوزه در آینده امیدوار  توان به ایجاد فرصت هاي پیشرفت و توسعۀ کشور می حوزه

مثال، طرح تأسیس اوپک گازي در چند سال اخیر که مقام معظم رهبري نیز بر آن تأکید  بود. براي
عنوان الگوي اسالمی  هاي بالندگی بیشتر توسعه و پیشرفت کشور به تواند یکی از زمینه کردند، می

  ).http://www.rajanews.com/detail.aspایرانی در منطقه باشد (

  گیري . نتیجه9
هاي پیش رو در دو  گیري هرچه بیشتر و تقویت فرصت انی موفق خود نیازمند بهرهالگوي اسالمی ایر

الملل و  هاي ساختار مادي و هنجاري نظام بین المللی است. با توجه به محدودیت اي و بین بعد منطقه
وري بیشتر است، جمهوري  هایی که نیازمند بهره هاي سطح منطقه و همچنین وجود فرصت چالش

عنوان کشوري که قصد ارائه الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در سطح منطقه و جهان  ان بهاسالمی ایر
  را دارد الزم است به این موارد توجه کند:

المللی و اعتمادسازي جهانی با هدف شناساندن روحیه  . حضور فعال در مجامع و نهادهاي بین1
  دوستی نظام اسالمی به دنیا؛ طلبی و انسان صلح
االمکان  ویژه توسعه بازارهاي اقتصادي منطقه که حتی اي به هاي منطقه همکاري. گسترش 2

  واقعی و منفی غرب از جمهوري اسالمی را خنثی کند؛ تواند تبلیغات غیر می
. استفاده از مجاري غیررسمی دیپلماسی فرهنگی با توجه به سابقۀ دیرینۀ فرهنگ و تمدن 3

توجهی در رسیدن نظام جمهوري اسالمی ایران به جایگاه حقیقی  تواند تأثیرات قابل اسالمی ایرانی می
  الملل داشته باشد. خود در منطقه، دنیاي اسالم و سطح بین
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مندي  رو و با توجه به شیوة برخورد سیستم قضایی کشور که به دنبال توسعۀ عدالت و بهره ازاین
توان براي  ت جامعه است، میمنظور توزیع عدالت اجتماعی و پیشرف از تمام امکانات جامعه به

هاي  هاي نوین حوزه قضایی که خود موجب گسترش و الگوبرداري سایر نظام دریافت دانش
المللی از پالن سند الگوي اسالمی موفق در حوزه قضایی و روش نوین حل اختالف به وسیله  بین

شود، بهره  اسالمی میالمللی بالمنازع ایران  داوري در دعاوي نفت و گاز که خود موجد چهره بین
و لَنْ «جست. اگرچه سیستم حقوقی کشور ما به دلیل اهمیت این حوزه و منابع موجود و قاعده 

مؤمنان سبیالً ه للْکافرینَ علَی الْ در برقراري عدالت اجتماعی در حوزه داوري اختالفات » یجعلَ اللَّ
واقع سند الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت با  کند، ولی در صورت محتاطانه برخورد می نفت و گاز به

مبنا قراردادنِ این قاعده به دنبال حفظ منافع جامعه و برقراري عدالت اجتماعی و جلوگیري از تضییع 
  حقوق ایران اسالمی است.

منظور تثبیت جایگاه داوري  از سوي دیگر با توجه به اهمیتی که داوري در دنیاي امروز دارد و به
در کشورمان و در راستاي حفظ منافع ملی در چهارچوب الگوي اسالمی ـ ایرانی المللی  بین

قانون اساسی جمهوري  139دادن به تشتت آرا در زمینه تفسیر و اعمال اصل  پیشرفت، خاتمه
اسالمی، ضرورت دارد براي اصالح این اصل یا ارائه نظریه تفسیري از سوي شوراي نگهبان، تدابیر 

هاي آیین دادرسی مدنی در زمینۀ  . مسئله دیگر توجه جدي به رفع محدودیتجدي اندیشیده شود
المللی  دیگر، به طرفین قراردادهاي تجاري بین پذیري آن است. ازسوي وضعیت ورشکستگی و داوري

ویژه نهاد داوري خاص را  شود که در قراردادهاي خود، مرجع حل اختالف آتی به توصیه جدي می
و با توجه به آیین دادرسی خاص داوري دعاوي نفتی که الزم است در زمینۀ  صراحت تعیین کنند به

  وفصل اختالفات بپردازند. تصویب آن از سوي مجلس شوراي اسالمی تمهیداتی اتخاذ شود، به حل
بودنِ  المللی المللی، با توجه به بین رسد در ساختار کنونیِ شروط داوري قراردادهاي بین به نظر می

ویژه با  هاي جهانی به گیري کم بر صنعت نفت و همسویی قوانین ایران با برخی جهتهاي حا رویه
گذار از مقررات آنسیترال،  و پیروي قانون 26/6/1376الملل در  تصویب قانون داوري تجارت بین

ها به مراجع  وفصل اختالف تبیین ساختار این شروط براساس مقررات متحدالشکل و ارجاع حل
رسد در ارجاع  عالوه به نظر می ناپذیر خواهد بود. به ري نهادي، امري اجتنابالمللی داو بین

عنوان شیوة غالب و  المللی نفت و گاز، داوري نهادي به هاي ناشی از قراردادهاي بین اختالف
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ثمرتر از  تواند بسیار مثمر هاي داوري می هاي حقوقی و تجربه گیري از تکنیک مند و با بهره ضابطه
  ردي در زمینۀ حفظ منافع ملی در چهارچوب الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت باشد.داوري مو

یافته با جایگاه اول اقتصادي  ساله، ایران کشوري است توسعه انداز بیست در چشم«در نهایت اینکه 
بخش در جهان اسالم و با تعامل  علمی و فناوري در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام

هایی خواهد  انداز، چنین ویژگی الملل. جامعۀ ایران در افق این چشم و مؤثر در روابط بین سازنده
یافته؛ متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول  داشت: توسعه

ساالري دینی، عدالت اجتماعی،  هاي اسالمی، ملی و انقالبی، با تأکید بر مردم اخالقی و ارزش
  ».مند از امنیت اجتماعی و قضایی ها و بهره هاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ديآزا

در نتیجۀ همراهی، الزم و ملزومی و مکمل بودن، پیشرفت (دوساحتی مادي و معنوي یا توسعه و 
  تنها مشخص بوده، بلکه شاخص است. تعالی) نه
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