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ــن  ــه نوی ــوان گون ــه عن ــادی ب ــه اقتص ــرط موازن ــی ش ارزیاب
شــروط تثبیــت در قراردادهــای ســرمایه گذاری خارجــی بــه 
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چکیده
مــدت  بــرای  ســرمایه  انتقــال  متضمــن  معمــواًل  خارجــی  ســرمایه گذاری   
اختیــار  کــه  اســت  دولتــی  بــه  اعتمــاد  مســتلزم  و  میزبــان  کشــور  بــه  بلنــدی  نســبتًا 
ســازد.  دگرگــون  را  ســرمایه گذاری  سرنوشــت  می توانــد  و  دارد  را  کشــورش  در  قانون گــذاری 
گزندپذیــری  از  اجتنــاب  و  ســرمایه گذار  وضعیــت  استوارســازی  بــرای  اساســًا  تثبیــت  شــروط 
انــواع مختلفــی دارد کــه  یادشــده  تنظیــم می شــود. شــروط  برابــر دولــت میزبــان  ایشــان در 
در ســالیان اخیــر بــه شــرط موازنــه اقتصــادی بیش تــر توجــه شــده و در عمــل، بــا شــروط 
تثبیــت ســنتی قراردادهــای ســرمایه گذاری در بســیاری از کشــورها جای گزیــن گردیــده اســت. 
ــر خــاف  ــود و ب ــرارداد درج می ش ــی در ق ــه صــورت کل ــادل اقتصــادی ب ــظ تع ــرای حف ــه ب شــرط موازن
اقســام ســنتی شــروط تثبیــت، دولت هــای میزبــان نیــز می تواننــد از آن بهره منــد شــوند. در ایــن 
ــن اقســام آن،  ــوق اداری و تبیی ــن حق ــا موازی ــه اقتصــادی ب ــق شــرط موازن ــی تطاب ــن ارزیاب ــتار ضم نوش
ــه عمــل بررســی خواهــد شــد. ــن شــرط در بوت ــوع ای ــن ن ــوان کارآمدتری ــه عن ــل خــودکار ب شــرط تعدی
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مقدمه
  امــروزه بســیاری از محققــان بــه اثــر مثبــت ســرمایه گذاری خارجــی بــر اقتصــاد کشــور میزبــان 
ــن خصــوص  ــز در ای ــف نی ــده مخال ــه عقی ــد.1 البت ــژه کشــورهای در حــال توســعه توجــه دارن ــه وی ب
ــدی  ــری درآم ــورم و نابراب ــر ت ــی نظی ــرات منف ــأ اث ــی را منش ــرمایه گذاری خارج ــه س ــود دارد ک وج
ــان  ــی کشــور میزب ــط تجــاری، سیاســی و حقوق ــر ســتون محی ــد.2 تصمیمــات ســرمایه گذار ب می دانن
بنــا می شــود. از ایــن رو، بــا توجــه بــه جمیــع شــرایط یادشــده، انتظــار مشــروعی از قــرارداد دارد کــه 

بــه عنــوان یکــی از اســتاندارهای رفتــار عادالنــه و منصفانــه تلقــی شــده اســت.3
تغییــر در ایــن شــرایط بــا اعمــال دولــت میزبــان اعــم از تغییــر در سیاســت های اداری، تغییــرات 
قضایــی و سیاســی می توانــد ســرمایه گذاری را بــا چالش هــای عدیــده مواجــه ســازد و عایــدی منتَظــر 
ــه  ــاد ب ــی، اعتم ــرمایه گذاری های خارج ــترک س ــه مش ــع، وج ــرد. در واق ــا ب ــه یغم ــرمایه گذار را ب س
ــرمایه گذار  ــادالت س ــد مع ــورش می توان ــذاری در کش ــزار قانون گ ــتفاده از اب ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس دولت
ــد.5   ــا دولت هــا در ســر دارن ــد؛4 هراســی کــه همــواره اشــخاص خصوصــی در تعامــات ب را برهــم بزن
ــر  ــرمایه گذاران نظی ــی س ــوق اساس ــن حق ــده گرفت ــی و نادی ــزار حاکمیت ــا از اب ــری اداره  ه بهره گی
مالکیــت6 و اقداماتــی نظیــر ملــی کــردن، مصــادره و فســخ کــه می توانــد بــر سرنوشــت ســرمایه گذاری 
اثــر بگــذارد، تــاش بــرای درج شــروط ثبــات در قراردادهــا را توجیــه می کنــد. بی شــک، قانون گــذاری 
ــتقیم   ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــادره مس ــب مص ــت در  قال ــن اس ــی ممک ــع عموم ــظ مناف ــور حف ــه منظ ب

متجلــی شــود.7

ــروط  ــن ش ــه نوی ــوان گون ــه عن ــادی ب ــه اقتص ــرط موازن ــی ش ارزیاب
تثبیــت در قراردادهــای ســرمایه گذاری خارجــی بــه مثابــه قــراردادی 

1-Gehne, K., Brillo, R., “Stabilization Clauses in International Investment Law: Beyond Balancing and Fair and Eq-
 uitable Treatment”, Working Paper No 2013/46, Institute of Economic Law Transnational Economic Law Research
 halle.de/sites/default/files/BeitraegeTWR/Heft%20143.pdf, ـ   Center , January 2014, avaible at: https://telc.jura.uni
last visited: 3.3.2022, p. 1
 2-Kastratovi´c, R., “The Impact of Foreign Direct Investment on Host Country Exports: A Meta World Economy, A
META ANALAYES, ”, The World Economy 2020, 43, pp. 31 44
 3-Klager, Roland, Fair and Equitable Treatment in International Investment Law, Cambridge: Cambridge University
Press, 2011, p.164
4-Bernardini, P., “Stabilization and Adaptation in Oil and Gas Investments”, Journal of World Energy Law & Busi-
ness, 2008, 1(1), p. 98
ــوق  ــر حق ــی از منظ ــرمایه گذاری خارج ــای س ــات در قرارداده ــرط ثب ــهرابلو، »ش ــی س ــژن و عل ــی، بی 5. عباس

ــماره 68، ص 111. ــی، 1399، ش ــوق عموم ــش حق اداری«، پژوه
 6-Montt, S., State Liability in Investment Treaty Arbitration (Global Constitutional and Administrative Law in the
BIT Generation), Hart Publishing, 2009, p. 168
7. میهمــی، مهــدی، »انتظــارات مشــروع ســرمایه گذار در تقابــل بــا منافــع اساســی کشــور میزبــان و تحلیــل 

آن بــه  عنــوان ریســک سیاســی«، پژوهــش حقــوق خصوصــی، پاییــز 1398، شــماره 28، ص 261 .
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چارچــوب تقینــی باثبــات، یکــی از ماک هــای اصلــی ســرمایه گذار بــرای تصمیــم بــه ســرمایه گذاری 
ــه منظــور اســتوار ســاختن ســتون های ســرمایه گذاری  ــراردادی ب اســت.1  شــروط تثبیــت، راهــکاری ق
اســت کــه گونه هــای مختلفــی دارد؛ گاهــی بهــره  نگرفتــن از قــوه تقنیــن در خصــوص موضــوع قــرارداد، 
منظــور نظــر آن اســت و گاه اســتثنای قــرارداد از قوانیــن آتــی. زمانــی، مــراد از آن، انجمــاد قانــون زمــان 
انعقــاد قــرارداد اســت و هنگامــی، تعــادل قــراردادی را محــور می انــگارد بــا ایــن شــرح کــه در صــورت بــر 
هــم زدن نظــم قــرارداد ســرمایه گذاری، دولــت میزبــان، مکلــف بــه جبــران مافــات تــا برقــراری مجــدد 
تعــادل باشــد. شــیوه های ســنتی شــروط تثبیــت کــه در پــی رهانیــدن ســرمایه گذاری از ســیطره قوانیــن 
آتــی از طریــق منــع قانون گــذاری کشــور میزبــان در خصــوص ســرمایه گذاری یــا اســتثنای آن از قوانیــن 
مصــوب پــس از تاریــخ ســرمایه گذاری بودنــد، از منظــر حقــوق اداری بــا ایرادهــای مهمــی مواجهنــد و در 

نهایــت نیــز نمی توانســتند در عمــل، کشــور میزبــان را از اقــدام در ایــن خصــوص بــاز دارنــد.
ــاد  ــرارداده و در صــورت ایج ــر ق ــح نظ ــاد را مطم ــگام انعق ــراردادی هن ــادل ق ــه، تع ــروط موازن ش
ــادل  ــردان تع ــه منظــور بازگ ــران خســارت ب ــان، جب ــت میزب ــادل یادشــده توســط دول اختــال در تع
ــه  ــش یافت ــه شــدت افزای ــات ب ــه شــروط ثب ــن گون ــه ای ــال ب ــروزه اقب ــد. ام ــر می کنن ــوف را میّس مأل
اســت، بــه گونــه ای کــه بــا مطالعــه پرونده هــای در دســترس از ســال 2000 می تــوان قائــل بــه ایــن 
امــر شــد کــه شــروط تثبیــت ســنتی، حداقــل در قراردادهــای مجموعــه صنعــت نفــت و گاز دیگــر بــه 

ــد.2 ــن گردیده ان ــه جای گزی ــروط موازن ــا ش ــده و ب ــه نش کار گرفت
ــه ای،  ــع کتاب خان ــری از مناب ــا بهره گی ــی و ب ــی ـ تحلیل ــا روش توصیف ــا ب ــد ت ــدگان برآنن نگارن
صحــت شــرط یادشــده را از منظــر حقــوق اداری بیازماینــد و کارآتریــن شــیوه تنظیــم ایــن شــرط را 
بــه منظــور تأمیــن منافــع هــر دو ســوی قــرارداد تبییــن کننــد. بــا ایــن شــرح، در بخــش اول، جهــات 
تلقــی قــرارداد ســرمایه گذاری بــه  عنــوان یــک قــرارداد اداری از نظــر خواهــد گذشــت. در بخــش دوم، 
ــه اقتصــادی از منظــر حقــوق  اقســام شــروط تثبیــت تشــریح خواهــد شــد. متعاقــب آن، شــرط موازن
اداری ســنجیده و در واپســین بخــش، شــیوه های اعمــال  ایــن شــرط بــا نظــر بــه رأی داوری معروفــی 

ــه بحــث گــذارده می شــود. ــن خصــوص ب در ای

گفتار یکم. قرارداد سرمایه گذاری به مثابه قراردادی اداری
در بســتر حقــوق عمومــی، نظریه هــای خدمــت عمومــی و برتــری منافــع عمومــی رشــد کرده انــد  
ــی  ــر در آن تلق ــرمایه گذاری و تغیی ــرایط س ــن ش ــا در تعیی ــرای دولت ه ــی ب ــد مبنای ــه می توانن ک

1-Umirdinov, A., “The End of Hibernation of Stabilization Clause in Investment
Arbitration: Reassessing Its Contribution to Sustainable Development”, Denver Journal of International Law & Pol-
icy, 2015, volume 43, Number 4, p.458
ــا  ــه ب ــران در مقایس ــرارداد اداری ای ــای ق ــی ویژگی ه ــی، »آسیب شناس ــت موالی ــین و آی ــی، محمدحس 2. زارع

ــماره 63، ص 171. ــز 1392، ش ــی، پایی ــوق قضای ــای حق ــتان«، دیدگاه ه ــه و انگلس ــوق فرانس حق
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ــوق  ــش در حق ــته اند. گرای ــای اداری دانس ــام قرارداده ــرمایه گذاری را از اقس ــای س ــوند. قرارداده ش
ــا تمرکــز بــر حقــوق خصوصــی بــوده  ــه تعریــف از قــرارداد ب ایــران نیــز نظیــر حقــوق انگلســتان، ارائ

ــده اســت کــه برمی شــماریم. ــرارداد اداری آم ــف ق ــرای تعری ــی ب ــن شــرح، معیارهای ــا ای اســت.1 ب

بند یکم. عمومی بودن یکی از طرفین قرارداد 
عمومــی بــودن یکــی از طرفیــن قــرارداد، اولیــن ویژگــی قراردادهــای اداری اســت.2 اصــل بــر ایــن 
اســت کــه یکــی از طرفیــن قــرارداد اداری، عمومــی باشــد. بــا ایــن حــال، ممکــن اســت کــه دو طــرف 
ــه جهــت موضــوع قــرارداد و هــدف خدمت رســانی  ــی ب یــک قــرارداد، اشــخاص خصوصــی باشــند، ول
ــح  ــه تصری ــا توجــه ب ــن شــاخص و ب ــر ای ــای ب ــا ابتن ــد.3 ب ــه شــمار آی ــرارداد، اداری ب ــی، آن ق عموم
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در مــاده 13 خــود بــر  امــکان مشــارکت بخــش خصوصــی در امــور 
ــا نظــارت و حمایــت دولــت، اگــر بخــش خصوصــی در  تصّدی هــای اجتماعــی، فرهنگــی و خدماتــی ب
ــت  ــت.4 طرفی ــراردادی اداری دانس ــوان ق ــرارداد را می ت ــن ق ــد، ای ــد کن ــراردادی منعق ــتا، ق ــن راس ای
دولــت یــا نهــادی دولتــی را در انعقــاد قــرارداد ســرمایه گذاری کــه عمدتــًا در تعریــف ایــن قــرارداد نیــز 

ــا دانســت.6 ــن قرارداده ــل اداری برشــمردن ای ــن عام ــوان اولی منعکــس می شــود،5 می ت

بند دوم. هدف قرارداد 
هــدف انعقــاد قــرارداد، شــاخص دیگــر قراردادهــای اداری اســت کــه مهم تریــن شــاخص نیــز بــه 
ــرآوردن منفعــت عمومــی، ویژگــی  ــا ایــن شــرح، آرمــان خدمت رســانی عمومــی و ب شــمار مــی رود. ب
اصلــی ایــن دســته از قراردادهاســت.7 نشــانگر در ایــن میــان، ارتبــاط موجــود میــان فعالیت هــای اداره 
ــی ترجیحــی  ــرای ویژگ ــه ب ــی عادالن ــه مبنای ــدف اســت ک ــن ه ــًا ای ــی اســت8  و اساس ــاه عموم و رف
ــه  ــی ب ــش عموم ــق بخ ــئولیت ها از طری ــذاری مس ــکان واگ ــود.9 ام ــی می ش ــی تلق ــوق عموم حق

1-Mckendrick, Ewan, Contract Law, Oxford: Oxford University Press, 2008, p.21.

2. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: حقوق دان، 1392، ص 90.

3. زارعی و موالیی، پیشین، ص 172.

4. همان، ص 176.

5-Cotula, L., “Foreign investment contracts,  sustainable Market Investment Briefing” , 2007, avaible at: https://pubs.

.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/17015IIED.pdf, last visited :2.1.2022

6. عباسی و سهرابلو، پیشین، ص 117.

7. انصاری، پیشین، ص 114.

 8-Langrod, G., “Administrative Contracts: A Comparative Study”, The American Journal of Comparative Law, 1955,

Vol4, Issue 3, p. 329

9. زارعی و موالیی، پیشین، ص 117.

ــروط  ــن ش ــه نوی ــوان گون ــه عن ــادی ب ــه اقتص ــرط موازن ــی ش ارزیاب
تثبیــت در قراردادهــای ســرمایه گذاری خارجــی بــه مثابــه قــراردادی 
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بخــش خصوصــی نیــز در همیــن هــدف محــوری ریشــه دارد. امــروزه قراردادهــای ســرمایه گذاری بــه 
ــد و زیرســاخت های  ــع طبیعــی،1 ایجــاد تأسیســات جدی ــرداری، توســعه مناب منظــور اکتشــاف، بهره ب
ــی  ــاخص اصل ــه ش ــز ک ــاد نی ــدف انعق ــه ه ــت ب ــا عنای ــن رو، ب ــوند. از ای ــد می ش ــه منعق عام المنفع

ــد. ــی می گردن ــی رود، اداری تلق ــمار م ــه ش ــای اداری ب قرارداده

بند سوم. حاکمیت  قواعد و اصول خاص
حکمرانــی قواعــد خــاص بــر اعمــال اداری، منبعــث از هــدف قراردادهــای اداری اســت کــه همانــا 
تأمیــن منفعــت عمــوم اســت. بــر ایــن مبنــا، ایــن مقــررات را ترجیحــی،2 اقتــداری، امتیــازی و حمایتــی 
خوانده انــد.3 همانــا بــرآوردن مصالــح عمومــی، قواعــدی فراتــر از برابــری طرفیــن معاملــه ـ آن 
چنان کــه در قراردادهــای خصوصــی مبناســت ـ می طلبــد.4 بــا اتــکا بــه همیــن قواعــد، ممکــن اســت 
دولــت کشــور میزبــان، مقــررات جدیــدی در تغایــر بــا شــرط تثبیــت منــدرج در قــرارداد وضــع کنــد.

ــل و  ــیدگی و  ح ــرای رس ــی ب ــای اختصاص ــود دادگاه ه ــارم. وج ــد چه بن
ــات ــل اختالف فص

ایــن ویژگــی نیــز ناشــی از غایــت بــرآوردن منفعــت عــام اســت کــه در ایــران، شــاخصی جامــع بــه 
شــمار نمــی رود؛ چــون بســیاری از دعــاوی مربــوط در محاکــم عمومــی بررســی می شــود.5 تبییــن ایــن 
ویژگــی بــه عنــوان یکــی از مختصــات قــرارداد اداری، مربــوط بــه حقــوق فرانســه اســت6 کــه در آن، 

ــد.7 ــه پرونده هــای اداری را ندارن دادگاه هــای عــادی، امــکان رســیدگی ب

1-Cotula, Lorenzo, Investment Contract and Sustainable Development, London: International Institute for Environ-

ment and Development, 2010, p. 37 0

2. عباسی و سهرابلو، پیشین، ص  115.

3. زارعی و موالیی، پیشین، ص  172.

4. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1387، ص 336.

5 عباسی و سهرابلو، پیشین، ص  115.

ــع نهادینــه شــدن آن در ایــران«، مجلــه  ــر موان ــا تأکیــد ب 6. موالیــی، آیــت، »مفهوم شناســی قــرارداد اداری ب

حقوقــی دادگســتری، بهــار 1394، شــماره 89، ص 123.

7-Brown, N. L. and Bell,  J. S., French Administrative law, Fifth edition, Oxford: Clarendon Press, 1998, p. 222.
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گفتار دوم. شروط تثبیت و انواع آن
نابرابــری موضــع طــرف دولتــی و طــرف خصوصــی، دغدغــه اساســی ســرمایه گذاران اســت؛1 چــون 
ــن رو،  ــد.2 از ای ــر ده ــرارداد را تغیی ــورخود، ق ــن کش ــر در قوانی ــا تغیی ــت ب ــادر اس ــان ق ــت میزب دول
ــرط،  ــن ش ــات اداری در قراردادهاســت.3 درج ای ــر مقام ــدرت نابراب ــل ق ــات، تعدی ــروط ثب ــدف از ش ه
ــاز  ــد. آغ ــهیل می کن ــرارداد را تس ــن در ق ــری طرفی ــد و براب ــش می ده ــی را کاه ــرات سیاس مخاط
اســتفاده از شــروط تثبیــت بــه  حــدود 1930 در قراردادهــای منعقدشــده بیــن شــرکت های امریکایــی 
و کشــورهای امریــکای التیــن برمی گــردد.4 اولیــن پرونده هــای اختــاف در ایــن بــاره بیــن دهه هــای 

1970ـ1980 و بــا آغــاز رونــد ملــی کــردن و مصــادره طــرح شــد.5
موضــوع قوانیــن مالیاتــی بــه دلیــل امــکان اثرگــذاری چشــم گیر آن هــا بــر قراردادهــای 
ــا درج  ــت در قرارداده ــروط تثبی ــری ش ــه کارگی ــدای ب ــه از ابت ــد ک ــواردی بوده ان ــرمایه گذاری از م س
شــده اند. هم چنیــن قوانیــن کار، آزادی حمــل و نقــل، مالکیــت، ضوابــط واردات و صــادرات معمــواًل در 
ــع  ــه مناب ــت یابی ب ــرای دس ــرمایه گذاران ب ــاش س ــوند. ت ــت می ش ــرمایه گذاری تثبی ــای س قرارداده
کشــورهای میزبــان و نیــاز کشــورهای میزبــان بــه ســرمایه گذاری خارجــی، آن هــا را بــه ســوی توافقــی 

ــات اســت.6 ــواًل دارای شــرط ثب ــه معم ــد ک ــت می کن هدای

بند یکم. شرط ثبات به معنای اخص
ــام  ــک مق ــوان ی ــه عن ــش ب ــارات خوی ــزم هســتند از اختی ــا، ملت ــن شــرط، دولت ه ــه موجــب ای ب
اداری در برهــم زدن نظــم قراردادهــا اســتفاده نکننــد.7 دولــت بایــد از قانون گــذاری خــاص، عــام و هــر 
اقــدام دیگــری بپرهیــزد کــه منجــر بــه تغییــر یــا فســخ قــرارداد شــود. در واقــع، ایــن شــرط، تغییــر در 

1. شمســایی، محمــد، »شــرط ثبــات در قراردادهــای دولتــی«، پژوهــش حقــوق خصوصــی، 1396، شــماره 18، ص 

.104

2-Sornarajah, M., The International Law on Foreign Investment,3rd edn. Cambridge: Cambridge press, 2012, p. 281 

3. عباسی و سهرابلو، پیشین، ص 118.

4-Umirdinov, op. cit., p.457.

 5-Cotula, L., “Regulatory Takings, Stabilization Clauses and Sustainable Developmen”t, OECD VII Global Forum

 on International Investment, 1 (7), available at: <http://www.oecd.org/investment/globalforum/40311122.pdf, last

 visited: 2.8.2021

6-Umirdinov, op. cit., pp. 455.

7. عباسی و  سهرابلو، پیشین، ص 118.

ــروط  ــن ش ــه نوی ــوان گون ــه عن ــادی ب ــه اقتص ــرط موازن ــی ش ارزیاب
تثبیــت در قراردادهــای ســرمایه گذاری خارجــی بــه مثابــه قــراردادی 
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مفــاد قــرارداد را تنهــا در صــورت توافــق طرفیــن امکان پذیــر می دانــد و عمــل یک جانبــه دولــت را در 
ــه ایــن وســیله، مانعــی در مســیر قانون گــذاری حکومــت در خصــوص  خصــوص آن منــع می کنــد.1 ب

ــود.2 ــاد می ش ــرمایه گذاری ایج ــوع س موض
در پرونــده پارکرینــک علیــه لیتوانــی، دیــوان داوری ایــن گونــه آورد: »ایــن حــق و امتیــاز انکارناپذیر 
بــرای دولــت اســت کــه حــق  حاکمیــت خویــش را در زمینــه قانون گــذاری اعمــال کنــد. دولــت حــق 
ــد خویــش دارد و علی القاعــده اعتراضــی  ــه صاح دی قانون گــذاری، تغییــر قوانیــن و نســخ قوانیــن را ب
ــرمایه گذاری  ــه س ــد ک ــرمایه گذار می دان ــال اقتصــادی و س ــر فع ــون وارد نیســت. ه ــر در قان ــه تغیی ب
در گــذر زمــان محقــق می شــود و قانــون نیــز در گــذر زمــان دخیــل اســت و تنهــا آن چــه منــع شــده، 

عمــل ناعادالنــه، نامعقــول و تبعیض آمیــز در اعمــال قــوه قانون گــذاری خویــش اســت«.3

بند دوم. شرط انجماد4
ــد. دولت هــا از  ــرارداد حاکمیــت می یاب ــر ق ــرارداد ب ــون زمــان انعقــاد ق ــن شــرط، قان ــه موجــب ای ب
تغییــر قوانیــن  منــع نشــده اند، ولــی ایــن تغییــر قانــون نمی توانــد بــر قــرارداد اثــر بگــذارد. بــه عبارتــی، 
قانــون حاکــم بــر قــرارداد، ثابــت فــرض می شــود.5 بــا ایــن شــرح، دولــت میزبــان بــا اعمــال قانــون جدیــد 
بــر قــرارداد حــاوی شــرط انجمــاد، خــاف شــرط قــراردادی عمــل کــرده اســت.6 شــروطی بــا نــام شــرط 

عــدم تســّری7 و شــرط عــدم مداخلــه8 نیــز مبّیــن مفهومــی کــم و بیــش نظیــر شــرط انجمادنــد.
ایــن نــوع از شــرط ثبــات در برخــی معاهــدات دو یــا چندجانبه یــا قوانین حمایــت از ســرمایه گذاری 
ــا حقــوق  ــر ایرادهایــی کــه از نظــر تغایــر درج چنیــن شــرطی ب خارجــی نیــز آمــده اســت.9 عــاوه ب

1-Umirdinov,op. cit., p.461.

2. مافــی، همایــون و محمدحســین تقی پــور، »تأمالتــی در بــاب شــرط ثبــات در قراردادهــای نفتــی«، فقــه و تاریــخ 

تمــدن، پاییــز 1392، شــماره 37، ص 54.

 3-Parkerings Compagniet AS v. Lithuania (hereinafter Parkerings v. Lithunia), ICSID Case No ARB/05/8; Award on

:jurisdiction and merits, 11 September 2007, para. 331, available at

 http://www.italaw. com/sites/default/files/case documents/ita0619.pdf

4-Freezing Clause .

5. شمسایی، پیشین، ص 108.

6. نیک بخــت، حمیدرضــا، »مروری بر قراردادهای دولتی  در حقوق تجارت بین الملل«، الهیئت و حقوق، بهار و 

تابســتان 1384، شماره  15 و 16، ص 20. 

7-Non application Clause.

8-Non intervention Clause.

 9-Howse, Robert, “Freezing Government Policy: Stabilization Clause in Investment Contract”, Investment Treaty

News, Issue 3, Volume 1, April 2011, p.3



68

اداری وجــود دارد و در بخــش آتــی مطــرح می شــود، مقــرر کــردن چنیــن شــرطی در قــرارداد، قــرارداد 
را بــا خــأ قانونــی مواجــه می کنــد. اگــر قانــون جدیــد، قانــون قدیــم را نســخ کنــد، اساســًا قانــون ســابق 
اعتبــاری نخواهــد داشــت. در چنیــن حالتــی، اگــر قائــل شــویم کــه قانــون جدیــد نیــز بــه جهــت شــرط 

بــر قــرارداد حاکــم نخواهــد بــود، بــا ایــراد نبــود قانــون حاکــم بــر قــرارداد مواجــه خواهیــم شــد.  
مزیــد بــر آن، اســتفاده معمــول از شــرط تثبیــت در قراردادهــای ســرمایه گذاری، اداره را بــا خیــل  
عظیمــی از  اســتثنائات مواجــه می ســازد کــه هــر یــک بــرای زمــان انعقــاد قــرارداد تثبیــت شــده اند. 
ــرای کشــورهای در حــال توســعه کــه معمــواًل در ضبــط و ثبــت اســناد و تمهیــدات  ایــن وضعیــت ب

دولــت الکترونیــک دچــار ضعفنــد، چالشــی بــزرگ بــه شــمار مــی رود.1

بند سوم. شرط موازنه اقتصادی2
در قراردادهــای ســرمایه گذاری بــه  ویــژه در حــوزه انــرژی کــه ســرمایه گذار هزینــه زیــادی مصــرف 
ــی  ــای ســنتی در پ ــت در معن ــد. شــروط تثبی ــت می یاب ــدان اهمی ــرارداد صــد چن ــات ق ــد، ثب می کن
ثبــات چارچــوب قانونــی قــرارداد بــه عنــوان بســتری قابــل اتکاســت کــه ســرمایه گذار بــا توجــه بــه آن 
قــرارداد بســته اســت. بــا ایــن وصــف، پذیــرش ایــن دســته از شــروط در نظــر بســیاری از حقوق دانــان 

نظــام کامــن ال و حقــوق نوشــته دشــوار اســت.3
امــروزه بســیاری از کشــورها، بــه ویــژه کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی4 از 
درج شــروط تثبیــت خــودداری می کننــد؛ چــون قانــون اساســی آن هــا، دولــت را از پذیرفتــن تعهــدی 

بازداشــته اســت کــه پیشــاپیش، دســت دولت هــای بعــدی را می بنــدد.5
هم راســتا بــا افــول درج شــروط تثبیــت معمــول در قراردادهــا، محققــان ایــن بحــث را پــی گرفتنــد 
کــه بایــد از گونــه ای دیگــر از شــروط تثبیــت بهــره بــرد. شــروط تثیبــت ســنتی، در پــی حفــظ قــرارداد 
بــا همــان شــرایط ســابق بودنــد، امــا در صــورت خلــف وعــده توســط دولــت میزبــان، منفعــل عمــل 

 1-Gehne, K. and Brillo, R., “Stabilization Clauses in International Investment Law: Beyond Balancing and Fair and .

Equitable Treatment”, Working Paper No 2013/46, Institute of Economic Law, p.4

2-Economic Equilibrium Clause .

 3-International Financial Corporation, “Stabilization Clauses and Human Rights”, A research project conducted for

 IFC and the United Nations Special Representative to the Secretary General on Business and Human Rights, 2008,

available at:https://documents1.worldbank.org/curated/en/502401468157193496/pdf/452340WP0Box331ation1Pa-

per01PUBLIC1.pdf  , last visited: 15.1.2022

4-OECD.

 5-Cameron, P., International Energy Investment Law: The Pursuit of Stability, Oxford: Oxford Press, 2010, p.17 .

ــروط  ــن ش ــه نوی ــوان گون ــه عن ــادی ب ــه اقتص ــرط موازن ــی ش ارزیاب
تثبیــت در قراردادهــای ســرمایه گذاری خارجــی بــه مثابــه قــراردادی 
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می کردنــد. در ضمــن، شــروط یادشــده معمــواًل صاحیــت قانون گــذاری دولت هــای میزبــان را نشــانه 
می رفتنــد کــه بــا قانــون اساســی آن کشــورها مغایــر بــود. وانگهــی ایــن دســته از شــروط تنهــا منافــع 
ــی  ــه در پ ــروط موازن ــه ش ــی ک ــت، در حال ــر می گرف ــرات در نظ ــوص تغیی ــرمایه گذار را در خص س

بــرآوردن منافــع هــر دو طــرف اســت. 
ــت  ــه دول ــت، بلک ــتناد اس ــل اس ــرمایه گذار قاب ــرای س ــا ب ــه تنه ــه ن ــرط موازن ــرح، ش ــن ش ــا ای ب
میزبــان نیــز می توانــد از آن بهره منــد گــردد. معمــواًل ســرمایه گذار از ایــن تغییــرات متضــرر 
ــک پاشــنه بچرخــد.  ــر ی ــی نیســت کــه همــواره در تجــارت و اقتصــاد ب ــچ تضمین ــا هی می گــردد، ام
ــان از برهــم خــوردن تعــادل اقتصــادی قــرارداد نیــز متصــور اســت.1 ضمــن  البتــه زیــان دولــت میزب
ــر و  ــز متغی ــت و گاز نی ــل نف ــی مث ــع طبیع ــرای مناب ــرمایه گذاری ب ــای س ــت قرارداده ــه ماهی این ک
ــن  ــت ممک ــرمایه گذار و دول ــرف س ــر دو ط ــازار، ه ــدید در ب ــان ش ــل نوس ــه دلی ــت و ب ــزل اس متزل
اســت متضــرر شــوند. همیــن موضــوع ایجــاب می کنــد کــه هنــگام قــرارداد، بیــش از آن کــه بــه ثبــات 
قانــون حاکــم بیاندیشــند، تعــادل اقتصــادی قــرارداد را در نظــر بگیرنــد. بــه هــر حــال، شــرط موازنــه 

ــد.2 ــا می کن ــادل اعط ــم تع ــرای تنظی ــاز ب ــی ب ــر دو طــرف، فضای ــه ه اقتصــادی، ب
ایــن شــرط کــه شــرط ثبــات اقتصــادی نیــز نامیــده شــده اســت،3 امــروزه در بیش تــر قراردادهــای 
ــن دلیــل اســت کــه دو عنصــر  ــه ای ــه ب ــه شــرط موازن ــال امــروزه ب ــه چشــم می خــورد. اقب دولتــی ب
مهــم در قراردادهــای ســرمایه گذاری را در نظــر دارد؛ ثبــات و انعطــاف.4 ایــن شــرط بــه  دنبــال حفــظ 
منافــع مالــی ســرمایه گذار و خســران مالــی ناشــی از تغییــر قوانیــن اســت.5 شــرط ثبــات اقتصــادی کــه 
ممکــن اســت در قالــب شــرط موازنــه  اقتصــادی کامــل یــا جزئــی متبلــور شــود، ماهیــت ترمیمــی دارد. 

تأکیــد آن نیــز بــر جبــران خســارت اقتصــادی اســت، نــه منــع از وضــع یــا شــمول قانــون.6
امــکان برهــم خــوردن ایــن موازنــه، بــه ویــژه در ســرمایه گذاری های مربــوط بــه حــوزه انــرژی بــه 
دلیــل پیچیــده و فنــی بــودن موضــوع و امــکان وقــوع تغییــرات متعــدد در عرصه هــای سیاســی، فنــی، 

1-Daniel, P., Keen, M. and Mcpherson, C., The Taxation of Petroleum and Minerals: Principles, Problems and Prac-

tice, London: Routledge, 1th edition, 2010, p.115

2-Umirdinov, op. cit., p.456 .

3. مافی و تقی پور، پیشین، ص 55.

 4-Salacuse, J. W., “Renegotiating International Project Agreements”, Fordham International Law Journal, Volume

24, Issue 4, 2000, pp. 1317

5. شمسایی، پیشین، ص 110.

 6-United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, Principles for Responsible Contracts Integrating

Investor Contract Negotiations, Geneva: United Nations Pub- ـ The Management of Human Rights Risks into State

lication, 2015, p. 20
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ــودن  ــزام آور ب ــی اصــل ال ــر وجــود دارد. چنیــن رخــدادی، محــل رویاروی ــی بیش ت اقتصــادی و مقررات
قراردادهــا و اصــل تغییــر شــرایط اســت.1 بــا ایــن شــرح، اســتناد بــه اصــل الــزام آور بــودن قراردادهــا بــه 
جهــت این کــه شــرایط قــرارداد تغییــر کــرده و  نظــم اقتصــادی تصویرشــده توســط قــرارداد مشــّوش 
ــه، مشــارکت آن هــا در نگه داشــت حســن  شــده اســت، میســور نیســت.2 مزیــت اصلــی شــروط  موازن

ــان و ســرمایه گذار خارجــی اســت.3 ارتبــاط و فضــای مذاکــره و گفت وگــو میــان کشــور میزب

گفتار سوم. شرط موازنه اقتصادی از منظر حقوق اداری
اعتبــار شــروط تثبیــت در مقــام تئــوری، همــواره موضــوع بحث هــای حقوقــی عدیــده بــوده اســت.4 
الزم بــه توضیــح اســت کــه رویکــرد حقــوق اداری بــا حقــوق قراردادهــا و تجــارت در خصــوص شــرط 
ــخاص  ــا اش ــرارداد ب ــت و ق ــام اس ــت ع ــرآوردن منفع ــوق اداری، ب ــت حق ــت. غای ــاوت اس ــات متف ثب
نمی توانــد بــر ایــن منفعــت اثــر بگــذارد. حــال آن کــه پاسداشــت قــرارداد، مبنــای حقــوق تجــارت بــه 

شــمار مــی رود و عنــان پیچیــدن از عهــد بــه هــر دلیــل، ولومنفعــت عمــوم را موجــه نمی دانــد.
ــام را  ــق ع ــن ح ــت5 و ای ــق اس ــام و مطل ــش، ع ــری خوی ــال تصدی گ ــت در اعم ــت دول حاکمی
ــا درج  شــروط تثبیــت در قــرارداد، اسقاط شــده دانســت.6 دولت هــا، فرآینــد ملــی  کــردن  نمی تــوان ب
ــد. در  ــام می دهن ــود انج ــرزمین خ ــی س ــع  طبیع ــع  از مناب ــر مناف ــه حداکث ــت یابی ب ــرای دس را ب
ــع طبیعــی مثــل  ــن مناب ــات از اســتخراج ای ــر مالی ــزودن ب ــر اف همیــن راســتا، اقدامــات دیگــری نظی
ــا  ــه عنــوان مانعــی در راســتای ایــن اعمــال، ب نفــت و گاز صــورت می گیــرد.7 تلقــی شــرط تثبیــت ب

ــارض اســت. ــرزمینی در تع ــع س ــر مناب ــا ب ــت دولت ه اصــل حاکمی

ــی«،  ــرمایه گذاری نفت ــای س ــدد در قرارداده ــره مج ــی، »مذاک ــعبانی جهرم ــده ش ــین و فری ــیروی، عبدالحس 1. ش

ــماره 34، ص 168. ــز 1391، ش ــرژی، پایی ــاد ان ــات  اقتص مطالع

2-Van Houtte, H., Changed Circumstances and Pacta Sunt Servanda, in Transnational Rules in International Com-

mercial Arbitration,  Paris: ICC Publication, No. 480/4, 1993, p.111

3. نمونــه ای از شــروط موازنــه اقتصــادی در قــرارداد نمونــه مشــارکت در تولیــد اســتان کردســتان آمــده اســت کــه بــه ایــن شــرح 

اســت: »اگــر در هــر زمانــی پــس از تاریــخ الزم االجــرا شــدن قــرارداد، تغییــری در آن چارچــوب مالــی و یــا اقتصــادی آن بــر اســاس 

قانــون منطقــه کردســتان یــا ســایر قوانیــن قابــل اجــرا در منطقــه کردســتان ایجــاد شــود و پیمــان کار از ایــن رهگــذر، متحمــل 

زیــان گــردد، شــرایط و ضوابــط قــرارداد بایــد طــوری تغییــر داده شــود کــه پیمــان کار را بــه حالــت موقعیــت اقتصــادی پیشــینی 

بازگردانــد کــه اگــر چنیــن تغییــری در چارچــوب قانونــی، مالــی و یــا اقتصــادی رخ نمــی داد، در آن موقعیــت قــرار داشــت«.

4-Loncle, J. M., Philibert Pollez, D., “Stabilization Clauses in Investments Contracts”, INT’L Bus. L.J., 2009, p. 278.

5-Development Agreements”, 28 Virginia Journal of International Law,1987, No.8, p. 1041.

6. شمسایی، پیشین، ص 109.

 7-Oyewunmi, T., “Stabilisation and Renegotiation Clauses in Production Sharing Contracts: Examining the Problems

and Key Issues”, The Oil, Gas & Energy Law Intelligence (OGEL, ISSN 1875 \418X) Journal, 9, 2011, p.12

ــروط  ــن ش ــه نوی ــوان گون ــه عن ــادی ب ــه اقتص ــرط موازن ــی ش ارزیاب
تثبیــت در قراردادهــای ســرمایه گذاری خارجــی بــه مثابــه قــراردادی 
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اصــل حاکمیــت قانــون بــه عنــوان یکــی از اصــول بامنــازع حقــوق عمومــی  بــه مثابــه منطبــق 
ــرارداد  ــر ق ــی ب ــه قانون ــه چ ــوص این ک ــت.1 در خص ــون اس ــا قان ــات اداری ب ــی اقدام ــودن تمام ب
ــل اداری  ــه دلی ــان ب ــی کشــور میزب ــون مل ــت قان ــب، حاکمی ســرمایه گذاری حکم فرماســت، نظــر غال
ــت.2  ــی اس ــدات بین الملل ــمار معاه ــا از ش ــروج آن ه ــی و خ ــرمایه گذاری خارج ــای س ــودن قرارداده ب
اســتثنا ســاختن قــرارداد ســرمایه گذاری از قوانیــن آتــی ملــی ـ آن گونــه کــه در شــروط تثبیــت بــه 
مفهــوم ســنتی مــورد نظــر اســت ـ موجــد دخالــت در قانــون حاکــم بــر قــرارداد اســت؛ چــون اساســًا 
ــا  ــی دولت ه ــد ذات ــرد و تعه ــه صــورت می گی ــای آحــاد جامع ــد نیازه ــه منظــور تمهی ــذاری ب قانون گ

ــه پاسداشــت منفعــت عامــه، از طریــق درج شــرط تثبیــت قابــل ســلب نیســت.3 ب
در ضمــن، بــه عنــوان یــک اصــل، قــوه مجریــه نمی توانــد صاحیــت قــوه مقننــه را در قانون گــذاری 
محــدود کنــد. وانگهــی امــکان چنیــن لــگام زدنــی بــر صاحیــت تقنینــی توســط خــود قــوه مقننــه نیــز 
بــا تردیدهــای فراوانــی روبه روســت.4 در آرای داوری، گاهــی چنیــن شــرطی پذیرفتــه شــده5 و در آرای 
دیگــری، پذیــرش چنیــن شــرطی بــه درج صریــح آن و مقیــد بــودن آن بــه قیــد زمــان وابســته دانســته 
شــده اســت.6 توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تعهــد دولــت بــه تثبیــت یــا انجمــاد تــا پایــان 

عمــر قــرارداد اســت کــه ممکــن اســت بــازه زمانــی دراز مدتــی را شــامل شــود.7
ــن  ــه ای ــدارش را ب ــد و اقت ــه کن ــش معامل ــی خوی ــت حاکمیت ــر صاحی ــر س ــد ب اداره نمی توان
ــان  ــون زم ــه قان ــرارداد را ب ــر ق ــم ب ــون حاک ــت قان ــروط تثبی ــه ش ــازد.8 این ک ــدوش س ــیله مخ وس
انعقــادش تثبیــت می کننــد، بــه ایــن معناســت کــه دولــت میزبــان را از تصویــب قوانیــن در خصــوص 
ســرمایه گذاری بــاز داشــته اند.9 ایــن شــرط در  عمــل نمی توانــد دولــت را از  تصویــب قوانیــن در ایــن 

ــت اداری«،  ــوان عدال ــو آرای دی ــازمان های اداری در پرت ــون در س ــت قان ــل حاکمی ــا، زینــب، »اص 1. منصوری نی

ــار، ســال پنجــم، بهــار 1400، شــماره 17، ص880. قانون ی

ــرارداد مشــارکت در شــهرداری ها از منظــر  ــع حقوقــی انعقــاد ق 2. مزارعــی، غام حســن و مســعود آرایــی، »موان

حقــوق اداری ایــران«، پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، ســال دوم، تابســتان 1399، شــماره 3، ص 138.

 3-Berger, K. P., “Renegotiation and Adaptation of International Investment Contract: The Role of Contract Drafters

and Arbitrators”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2003, 36, p. 1360

4-Delaume, Ibid, p. 29.

5-Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company (Aramco), Award, 23 Aug 1958.

 6-The Government of the State of Kuwait v. The American Independent Oil Company (AMINOIL) Award of May

24, 1982

7. پیران، حسین، مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی، تهران: گنج دانش، 1389، ص 86.

8. زارعی و موالیی، پیشین، ص 173.

 9-Katja, G. and Brillo, Romulo, stabilization clauses  in international investement law: Beyond Balancing and Fair

Equitable Treatment, 2017, p. 8
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خصــوص منــع کنــد، آن گونــه کــه دیــوان داوری ایکیســد در پرونــده  پارکرینــگ علیــه لیتوانــی1 آورده 
اســت.2 دولت هــا حــق بــر قانون گــذاری، تغییــر و اصــاح قوانیــن، بــا وجــود شــروط تثبیــت را دارنــد؛ 
ــا  ــوان از دولت ه ــه نمی ت ــی ک ــد؛ حق ــان رشــد می یابن ــررات در بســتر زم ــن و مق ــًا قوانی ــون اساس چ
ــه  ــد منجــر ب ــا ایــن وصــف، درج ایــن شــرط می توان ــه جهــت شــروط قراردادی شــان ســلب کــرد. ب ب

صــدور حکــم بــه خســارت ســنگین تری نســبت بــه زمانــی شــود کــه ایــن شــرط وجــود نــدارد.3
ایرادهــای یادشــده در شــروط موازنــه وجــود نــدارد؛ چــون بــر خــاف شــرط ثبــات و انجمــاد، اواًل 
ــورت  ــت در ص ــده اس ــرر ش ــا مق ــه تنه ــه، بلک ــرار نگرفت ــدف ق ــا ه ــذاری دولت ه ــت قانون گ صاحی
ــرمایه گذار از  ــه س ــده ب ــرارداد، خســارت واردش ــه اقتصــادی ق ــوردن موازن ــم خ ــر ه ــذاری و ب قانون گ
ایــن نظــر جبــران شــود.4 ثانیــًآ  اختالــی بــه موجــب شــرط یادشــده در تصویــب قوانیــن یــا  تســّری 
آن هــا بــه قــرارداد ســرمایه گذاری وارد نشــده اســت. بــا ایــن حــال، اگــر قانــون مصــوب پــس از انعقــاد 
ــازد و  ــر س ــرارداد بدت ــاد ق ــان انعق ــبت زم ــه  نس ــرمایه گذار را ب ــرایط س ــرمایه گذاری، ش ــرارداد س ق

ــرای ســرمایه گذار جبــران شــود.5 ــد، تفــاوت پدیدآمــده بایــد ب ــر هــم بزن ــه قــراردادی را ب موازن
ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــدرت الزم ب ــد اداره، ق ــاب می کن ــی  ایج ــت عموم ــب منفع ــن تعقی هم چنی
ــا  ــال اداره ب ــی اعم ــون هم گام ــد؛ چ ــته باش ــا داش ــه قرارداده ــر و خاتم ــم، تغیی ــم از  تنظی آن را اع
ــن شــرح و  ــا ای ــد.6 ب ــا خاتمــه آن هــا را ایجــاب کن ــع عمومــی، چــه بســا تغییــر در قراردادهــا ی مناف
ــات اداری اســت، درج شــروط  ــی اقدام ــاط اصل ــی، من ــه منفعــت عموم ــه دســت یابی ب ــی ک از آن جای
تثبیــت، در عمــل، مجــال روزآمدســازی قراردادهــا را از اداره ســلب می کنــد. شــروط موازنــه بــه دلیــل 
این کــه محدودیتــی در ایــن قابلیــت اداره ایجــاد نمی کننــد، بــا چنیــن ایــرادی نیــز مواجــه نخواهنــد 
ــه کشــورهای در حــال توســعه و  ــن اســت ک ــه ای ــای شــروط موازن ــن ویژگی ه ــود. یکــی از مهم تری ب
کشــورهای توســعه یافته در اعتبــار آن هــا تردیــد ندارنــد.7 ایــن شــرط بــه ایــن دلیــل نیــز اهمیــت دارد 
کــه هــم حــق دولــت بــرای تغییــر قوانیــن و هــم منافــع ســرمایه گذار را در نظــر می گیــرد.8 بــه طــور 

Parkerings v Lithuania 1.

ICSID Case No. ARB/05/8, 332 2 .

 Maniruzzaman, A. F. M., “The Pursuit of Stability in International Energy Investment Contracts: A Critical 3  

Ap.praisalof the Emerging Trends”, Journal of World Energy Law & Business, 2008, Vol. 1, No. 2, p. 126

Delaume, op. cit., p. 26 4.

5. عباسی و سهرابلو، پیشین، ص 131.

6. عباسی، بیژن، حقوق اداری، تهران: دادگستر، 1395، ص 194. 

 Erkan, M., International Energy Investment Law, Stability through Contractual Clauses, London: Kluwer Law 7 

and Business, 2011, p. 159

8. ســیدمرتضی حســینی، راحله، بهرام تقی پور، مهدی عباسی ســرمدی و فاطمه امیری، »مذاکره  مجدد در قراردادهای  

باالدستی صنعت نفت از منظر حقوق و  اخالق«، پژوهش های اخاقی، زمستان 1397، شماره 34، ص130.

ــروط  ــن ش ــه نوی ــوان گون ــه عن ــادی ب ــه اقتص ــرط موازن ــی ش ارزیاب
تثبیــت در قراردادهــای ســرمایه گذاری خارجــی بــه مثابــه قــراردادی 
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ــع  ــژه در مناب ــه وی ــای ســرمایه گذاری ب ــره مجــدد معمــواًل در قرارداده ــه و مذاک ــی، شــروط موازن کل
ــت  ــش کشــیده شــدن حاکمی ــه چال ــع ب ــرارداد درج می شــود و مان ــک ق ــار هــم در ی طبیعــی در کن

ــد.1 ــان می گردن ــور میزب کش

گفتار چهارم. شیوه اعمال شروط موازنه اقتصادی 
شــروط موازنــه اقتصــادی بــا تکیــه بــر اصــل »نــه منفعــت، نــه زیــان«2 در پــی برقــراری مجــدد 
تعــادل اقتصــادی قراردادنــد کــه بــه دلیــل اعمــال یک جانبــه دولــت نظیــر مصــادره یــا تغییــر قوانیــن 
مالیاتــی بــر هــم خــورده اســت،3 بــه صورتــی کــه نظــم پیشــین قــرارداد بــه آن برگــردد.4 هــدف در 
چنیــن رونــدی، بازگردانــدن تعــادل بــه قــرارداد بــه شــیوه و در حــدودی اســت کــه در قــرارداد تصریــح 
ــر  ــه تغیی ــد، ب ــه را درخواســت می کن ــال شــرط موازن ــه اعم ــی ک ــا، طرف ــن مبن ــر ای ــده اســت.5 ب ش
ــرارداد7   ــزام ق ــه اصــل ال ــًا ب ــل عمدت ــه طــرف مقاب ــی ک ــد، در حال اوضــاع و احــوال6 اســتناد می جوی

ــود.8 ــک می ش متمس

بند یکم. مذاکره به منظور بازیابی تعادل قراردادی9
ــه  ــره ب ــه مذاک ــراردادی، ب ــه نظــم ق ــرای دســت یابی مجــدد ب ــرارداد را ب ــن ق ــن شــرط، طرفی ای
ــیدن  ــی رس ــاعی در پ ــریک مس ــا تش ــده ب ــای مذاکره کنن ــه اعض ــد ک ــزم می کن ــدی مل ــه فرآین مثاب
بــه راه حلــی مشــترکند کــه نتیجــه آن بــه نفــع هــر دو طــرف باشــد.10 الزم اســت چنیــن شــرطی از 

1-Erkan, op. cit., p.150.

2-no profit no loss rule .

3-Maniruzzaman, op. cit., p. 119.

 4-Horn, N., «Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some European Law and International Law,

available at: http://translex.uni ,1985 ـ koeln.de/113800/_/horn ـ norbert ـ uniformity ـ and ـ diversity ـ in ـ the ـ law ـ of ـ 

 commercial ـ international ـ of ـ law ـ transnational ـ the ـ schmitthoff ـ horn ـ :in ـ contracts ـ commercial ـ international

london frankfurt am 1982 3 et seq/ last visited:3.3.2022 ـ boston ـ antwerp ـ transactions ـ

5-Berger. op. cit., p. 1365.

6-rebus sic stantibus.

7-pacta sunt servanda.

8-Erkan op. cit., p.159.

9-Negotiated Economic Balancing (NEB)0

10. علی خانی، محمد، »راه کارهای برون رفت از بن بســت های مذاکراتی و حل تعارض مســائل نفتی«، پژوهش های  

حقوقی، پاییز 1397، شماره 35، ص 263.
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شــرط مذاکــره کــه ناظــر بــه حــل و فصــل اختافــات اســت، تفکیــک شــود.1 شــرط یادشــده مســتلزم 
ــز  ــه ای نی ــی اســت و شــروط داوری چندالی ــا مرجــع قضای ــه داوری ی ــر ب مذاکــره پیــش از ارجــاع ام

نامیــده شــده اســت.2
ــر اوضــاع و احــوال  ــام و در شــرایط تغیی ــه صــورت ع هم چنیــن شــروط مذاکــره مجــدد را کــه ب
در قراردادهــا وجــود دارنــد، از شــرط موضــوع بحــث بایــد تمیــز داد. هــدف از مذاکــره قســم اول، تنهــا 
ــرارداد اســت،3 حــال آن کــه شــروط دســته دوم، صــرف نظــر از  ــه ق ــه  اقتصــادی ب ــدن موازن بازگردان
موجبــات اختــاف بیــن طرفیــن، در صــورت وقــوع وقایــع خــاص تعیین شــده در قــرارداد، ایــن امــکان 
ــرارداد، مجــدداً  ــابق ق ــوردن نظــم س ــم  خ ــا در صــورت بره ــی آورد ت ــم م ــرمایه گذار فراه ــرای س را ب
مذاکــره4 و کل قــرارداد یــا شــروط خاصــی از آن را بازبینــی کننــد.5 در واقــع، ایــن مذاکــره، فرآینــدی 
اســت کــه در آن، طرفیــن بــرای انطبــاق قــرارداد بــا شــرایط جدیــد یــا تقاضــای جدیــد می کوشــند6  
تــا از انحــال قــرارداد جلوگیــری کننــد.7 پــس اعــم از مذاکــره بــرای موازنــه اقتصــادی اســت، اگــر چــه 

عمــده موضــوع تغییــر شــرایط و اوضــاع و احــوال، اقتصــادی باشــد.
در خصــوص شــرط موازنــه اقتصــادی بایــد دانســت کــه الــزام بــه مذاکــره لزومــًا بــه معنــای توافــق 
نیســت.8 در  واقــع، ایــن تعهــدی بــه نفــس مذاکــره و نیــز مذاکــره بــا حســن نیــت اســت.9 لــزوم حســن 
نیــت در مذاکــره بــه مثابــه تعهــد بــه پیشــبرد اهــداف مذاکــره و نــه صرفــًا  تعهــد بــه صــورت مذاکــره 
اســت کــه مســتلزم تــاش جــّدی، انعطاف پذیــری و توجــه بــه نیازهــا و مواضــع طــرف مقابــل اســت. 

1. شــیروی، عبدالحســین و محمدجــواد کاظمــی، »بررســی شــرط مذاکــره در حــل و فصــل اختالفــات تجــاری بــا  

ــه رویــه قضایــی بین المللــی«، نشــریه حقوقــی دادگســتری، زمســتان 1397، شــماره 104، ص 215. توجــه ب

2-Multi tier Dispute Resolution Clauses.

 3-Gotanda, J.Y., “Renegotiation and Adaptation Clauses in Investment Contracts, Revisited”, Vanderbilt Journal of

Transnational Law, 2004, 36(1461), p.146

 4-Al Qurashi, Zeyad A., “Renegotiation of International Petroleum Agreements”, Journal of International Arbitration,

22(4), 2005, p. 265

 5-Momberg Uribe, R., The Effect of Change of Circumstances on the Force of Contracts, Netherland: Intersentia,

2011, p. 38

6. شیروی و شعبانی جهرمی، پیشین، ص 163.

7. ابراهیمــی، ســید نصراللــه، هدایــت فرخانــی و ســاحله حمزه نهــاد، »تغییــر بنیادیــن اوضــاع و احــوال در قراردادهای 

ــن ال«، پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری،  ــران و کام ــوق ای ــوردی حق ــه م ــت و گاز: مطالع ــت نف ــتی صنع باالدس

ســال ســوم، پاییــز 1400، شــماره 8، ص 80.

8-Bernardini, op. cit., p. 105.

9. سیدمرتضی حسینی، تقی پور، عباسی سرمدی و امیری، پیشین، ص 130.
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ــا ایــن حــال، تعهــد بــه مذاکــره، تعهــد بــه فعــل اســت و نــه نتیجــه و صــرف نرســیدن بــه توافــق  ب
منجــر بــه مســئولیت یــک طــرف نمی شــود.1

بــر همیــن مبنــا، احتمــال بــه نتیجــه نرســیدن شــروط موازنــه اقتصــادی از طریــق مذاکــره زیــاد 
ــا  ــی هســت؛ چــون آن ه ــره تردیدهای ــت شــروط مذاک ــواره در خصــوص موفقی ــن رو، هم اســت. از ای
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــمار می رون ــه ش ــره3 ب ــرای مذاک ــق ب ــه تواف ــتند، بلک ــق2 نیس ــر تواف ــق ب تواف
عــده ای معتقدنــد کــه علی االصــول، چــون هیــچ  تضمینــی نیســت کــه مذاکــره بتوانــد بــه ثمــر برســد 
و تعــادل را بــه قــرارداد برگردانــد، فایــده چندانــی بــر تصریــح بــه ایــن شــرط در قراردادهــا مترتــب 
نیســت.4 در پاســخ بــه ایــن مدعــا، بــه کارنامــه ایــن قســم مذاکــرات مجــدد بــه منظــور بازیابــی تعــادل 

ــوده اســت.5 ــی، موفقیت آمیــز ب ــل قبول ــا حــدود قاب اقتصــادی قــراردادی اســتناد شــده کــه ت
ــا وجــود فراهــم آوردن انعطــاف  ــر ایــن شــرط وارد شــده، ایــن اســت کــه ب ــراد دیگــری کــه ب ای
قــراردادی ممکــن اســت منجــر بــه ابهــام و عــدم قطعیــت قــرارداد شــود.6 دشــواری در تدویــن ایــن 
شــرط، یکــی از عوامــل تمایــل نداشــتن بــه درج آن هــا در قــرارداد ذکرشــده اســت.7 ایــن نکتــه نیــز 
ــن  ــی تعیی ــی نیســت،8 ول ــره اصــواًل مســتلزم قضــاوت شــخص ثالث ــه مذاک ــرود ک ــر ب ــد از خاط نبای
اشــخاص ثالــث بــرای تصمیم گیــری در ایــن خصــوص نیــز متصــور اســت. ناکامــی در مذاکــره بــا هــدف 
ــرای ایجــاد  ــث ب ــه اشــخاص ثال ــار ب ــق اعطــای اختی ــد از طری ــه مجــدد می توان ــه موازن دســت یابی ب

ــران شــود. ــه ســرمایه گذار جب ــا پرداخــت خســارت ب ــرارداد ی ــرات مقتضــی در ق تغیی

بند دوم. شرط تعدیل خودکار9
در ایــن گونــه از شــروط موازنــه، قــرارداد بــه صــورت خــودکار بــا شــرایط مقــرر در قــرارداد اصــاح 
خواهــد شــد. بــا ایــن شــرح، اعمــال ایــن شــرط ممکــن اســت مســتلزم مذاکــره و توافــق میــان طرفیــن 

1. نامــدار زنگنــه، محمــد و ســید حســین طباطبایــی، »مذاکــره مجــدد؛ انعــکاس نیــاز بــه اســتمرار تعــادل مالــی 
ــت و گاز«، پژوهش هــای حقوقــی، پاییــز 1398، شــماره 39، ص 53. ــت نف ــای صنع ــادی در قرارداده اقتص

2-an agreement to agree.

3-an agreement to negotiate.

 4-Alexander, F.C., “The Three Pillars of Security of Investment Under PSCs and Other Host Government Contracts”,

 Institute for Energy Law of the Centre for American and International Law’s Fifty Fourth Annual Institute on Oil and

Gas Law (Publication 640, Release 54), Lexis Nexis Mathew Bender, 2003, p.72

5-Erkan, op. cit., p. 150.

6. نامدار زنگنه و طباطبایی، پیشین، ص 52.
7-Berger, op. cit., p. 1362.

8. علی خانی، پیشین، ص 265.
9-Stipulated Economic Balancing (SEB)0
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ــیوه،  ــن ش ــای ای ــت. از مزای ــده اس ــن ش ــرارداد تبیی ــره در  ق ــول مذاک ــوب و فرم ــی چارچ ــد، ول باش
انعطاف پذیــر شــدن قــرارداد و ایجــاد ثبــات در آن و احتمــال بیش تــر بــه ثمــر نشســتن آن بــه دلیــل 
از پیــش مقــرر بــودن شــرایط تعدیــل اســت. البتــه ایــن نظــر نیــز مطــرح شــده اســت کــه در خصــوص 

شــروط خــودکار نیــز هیــچ ضمانتــی نیســت  کــه دولــت شــروط را اعمــال کنــد.1
ــه مهــم در  ــد.2 نکت ــه اکــوادور دی ــده برلینگتــون علی ــوان در پرون ــن شــرط را می ت ــارز ای ــه ب نمون
ایــن پرونــده ایــن  اســت کــه در ایــن قــرارداد ابتــدا اقتصــاد قــرارداد بــه ضــرر کشــور میزبــان برهــم 
ــون، از  ــرای برلینگت ــرارداد ب ــده در ق ــارکت تعیین ش ــهم مش ــه س ــه ب ــا توج ــوادر ب ــود و اک ــورده ب خ
تغییــرات شــدید قیمــت نفــت متضــرر می شــد. در ایــن پرونــده، اکــوادور پــس از ناکامــی در مذاکــره 
ــدی  ــه عای ــر اضاف ــات ب ــروژه، در ســال 2006، مالی ــزان مشــارکت ســرمایه گذار در پ ــر می ــرای تغیی ب
ناشــی از افزایــش قیمــت نفــت را معــادل 50 درصــد و در ســال بعــدی بــه 99 درصــد افزایــش داد. در 
نتیجــه، ســرمایه گذار بــا اســتناد بــه برهــم خــوردن تــوازن قــرارداد، متقاضــی اعمــال مجــدد شــد. بــا 
ایــن حــال، شــرایط قراردادشــده نشــان مــی داد کــه ممکــن اســت هــر یــک از طرفیــن قــرارداد اعــم از 
کشــور میزبــان یــا ســرمایه گذار، از برهــم خــوردن موازنــه اقتصــادی متضــرر شــود و مــآاًل بــه شــرط 

موازنــه تمســک جویــد.
نکتــه ظریفــی کــه دیــوان داوری در ایــن پرونــده بــه آن اشــاره کــرد، ایــن اســت کــه قــرارداد صرفــًا 
واجــد شــرط مذاکــره مجــدد نیســت، بلکــه حــاوی گونــه ای شــرط تثبیــت اســت کــه شــیوه و فرمــول 
دســت یابی مجــدد بــه »اقتصــاد قــرارداد« در آن تبییــن شــده اســت. در واقــع، بــه موجــب رأی داوری، 
ــا،  ــر مالیات ه ــس از تغیی ــه پ ــد ک ــال کنن ــی را اعم ــب تصحیح ــدند ضرای ــته ش ــزم دانس ــن مل طرفی
ــرد  ــات ک ــده اثب ــن پرون ــران، ای ــیاری از صاحب نظ ــر بس ــد. از منظ ــرارداد برمی گردان ــه ق ــادل را ب تع
کــه اگــر شــروط موازنــه بــه صــورت درســت در قــرارداد تنظیــم شــوند، چــه قــدر می تواننــد کارآمــد 
ــه ای  ــرارداد، گون ــن ق ــد. در ای ــه ببندن ــر کارشــکنی دولت هــا در اعمــال شــروط موازن باشــند و راه را ب
ــه دوم،  ــر اعمــال ضرایــب تصحیــح و الی ــه اول، ناظــر ب ــه وجــود داشــت کــه الی ــه موازن شــرط دوالی

ناظــر بــر شــیوه محاســبه آن هــا بــود.
بــا ایــن وصــف، شــرط موازنــه خــودکار را بایــد کارآمدتریــن دســته شــروط موازنــه دانســت؛ چــون 
ــه صــرف مذاکــره طرفیــن،  ــه قــرارداد و وابســته نکــردن آن ب ــا تبییــن شــیوه بازگردانــدن تعــادل ب ب

ــرده اســت.  ــر عمــل ک موفق ت

1-Alexander, op. cit., p.73.

2-Burlington Res., Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/08/5, Decision on

Liability 323(Dec. 14, 2012), http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw0940.pdf
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بند سوم. شروط موازنه اقتصادی نامعین1
در ایــن دســته از شــروط موازنــه  اقتصــادی، بــه برقــراری مجــدد تعــادل اقتصــادی در صــورت بــر 
ــح  ــه آن تصری ــرای دســت یابی ب ــق خاصــی ب ــه طبیعــت و طری ــا ب ــم خــوردن آن اشــاره شــده، ام ه
ــه مجــدد دشــوار  ــه موازن نشــده اســت. چنیــن شــرطی، در مقــام عمــل، دســت یابی ســرمایه گذار را ب
ــن شــرط  ــن نشــده اســت. ای ــرارداد تبیی ــن خصــوص در ق ــدات مقتضــی در ای ــد؛ چــون تمهی می کن
ــای  ــش هزینه ه ــام و افزای ــب ابه ــرد و موج ــرار گی ــان ق ــت میزب ــرای دول ــتاویزی ب ــد دس می توان

ــراردادی شــود.2 ق
نخســتین گام در چنیــن شــرطی نیــز مذاکــره اســت. بــه صــورت کلــی، مذاکــره در فرآینــد شــرط 
ــی  ــود، ول ــراد حاصــل می ش ــید، م ــه نتیجــه رس ــر ب ــه اســت.3 اگ ــرارداد نهفت ــه اقتصــادی در ق موازن
ــت نداشــتن یکــی از طرفیــن باشــد،  ــه دلیــل حســن نّی ــودن مذاکــره، اگــر ب در صــورت بی نتیجــه ب
ــه  ــوع را ب ــد موض ــن می توان ــی از طرفی ــورت، یک ــن ص ــر ای ــت.4 در غی ــور اس ــارت متص ــه خس مطالب

داوری ارجــاع دهــد.5
ــه در  ــته ای ک ــی و رش ــی، قانون ــت جغرافیای ــر حســب موقعی ــواًل ب ــه اقتصــادی معم شــروط موازن
ــروط  ــن ش ــال، ای ــن ح ــا ای ــد. ب ــاوت باش ــت متف ــن اس ــود، ممک ــرمایه گذاری می ش ــوص آن س خص
در یــک نقطــه مشــترکند و آن ایــن  اســت کــه آن هــا در پــی محدودســازی امــکان تغییــر در قوانیــن 
ــه  ــه نوعــی ب ــر را ب ــن تغیی ــه برهــم خــورده ناشــی از ای ــان نیســتند، بلکــه برآننــد موازن کشــور میزب

ــد.6 ــرارداد برگردانن ق

1-Non specified Economic Balancing (NSEB)0.

2. سیدمرتضی حسینی، تقی پور، عباسی سرمدی و امیری، پیشین، ص 130.
3-De Kwant, M., Emerging Oil and Gas Economies: Mitigating Legal, Political and Economic Risks of Foreign Inves-

tors in the Russian Federation (Part A), 14 INT’L TRADE & BUS. L. REV. 174, 2011, p. 207

4-Momberg, op. cit., p.231.

5-Bernardini, op. cit., p. 110.

6-Umirdinov, op. cit., p.467.
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نتیجه گیری
ــت.1 از  ــه اس ــروٌغ عن ــری مف ــورها ام ــعه کش ــر توس ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــذاری س ــروزه اثرگ ام
ایــن رو، کشــورها، بــه ویــژه کشــورهای در حــال توســعه بــرای جــذب ســرمایه گذاری خارجــی تــاش 
ــم آوردن  ــه منظــور فراه ــت ب ــه کشــورها از شــروط تثبی ــرن اســت ک ــک ق ــه ی ــک ب ــد. نزدی می کنن
ــرمایه گذاران،2 کاســتن از خطــر سیاســی3 و  تشــویق  ــرای س ــی ب ــت قانون ــاز و قطعی ــورد نی بســتر م
آن هــا بــه ســرمایه گذاری اســتفاده می کننــد. بــا ایــن حــال، شــروط ثبــات بــه معنــای ســنتی، امــروزه 
ــا موازیــن حقــوق عمومــی، مهجــور شــده اند.  ــه دلیــل ناکارآمــدی و تطابــق نداشــتن ب تــا حــدودی ب
پــس شــرط ثبــات را نمی تــوان مانعــی در راســتای قانون گــذاری در زمینــه منفعــت عمومــی دانســت. 

ــد دولــت را از اعمــال حاکمیــت خویــش محــروم کنــد.4 حتــی شــروط انجمــاد نمی توان
ــا  ــه گاه ب ــن موازن ــت. ای ــات اس ــروط ثب ــدف از درج ش ــرارداد، ه ــده در ق ــه برقرارش ــظ موازن حف
ــران  ــا جب ــام( و گاه ب ــای ع ــه معن ــد )شــروط تثبیــت ب ــداوم می یاب منــع دولت هــا از برهــم زدن آن ت
ــرارداد  ــه ق ــه( ب ــات اداری )شــروط موازن ــل شــدن آن توســط اقدام ــی در صــورت مخت ــه ازای مال ماب
بازمی گــردد.5 بــا ایــن شــرح، شــروط تعــادل کــه خســارت اقتصــادی ناشــی از تغییــر قانــون را پوشــش 
می دهــد، گونــه نویــن شــروط تثبیــت بــه شــمار مــی رود. ایــن دســته از شــروط معمــواًل دربردارنــده 
ــواردی تعییــن  ــز در م ــر  داور نی ــث نظی ــت شــخص ثال ــرای مذاکــره هســتند و گاهــی دخال شــرط ب

ــرد. ــی نمی ب ــه جای ــره ره ب ــه مذاک ــود ک می ش
ــوق اداری  ــی حق ــا مبان ــرمایه گذاری، ب ــات روز س ــا مقتضی ــی ب ــر هماهنگ ــاوه ب ــه ع شــرط موازن
ــال  ــی آورد6 و مج ــی وارد نم ــا اختال ــذاری دولت ه ــار قانون گ ــون در اختی ــت؛ چ ــر اس ــز هم خوان ت نی
ــروط  ــن ش ــی آورد. ای ــم م ــا فراه ــر آن ه ــن و تغیی ــب قوانی ــذر تصوی ــام را از رهگ ــت ع ــب منفع تعقی
ــه کار مــی رود کــه معمــواًل  در میــان کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی نیــز ب
ــت  ــت، بهداش ــذاری در خصــوص امنی ــن قانون گ ــت. هم چنی ــز اس ــذاری تبعیض آمی ــه قانون گ ــر ب ناظ
ــر قانون گــذاری در  ــه ریســک تغیی عمومــی و محیــط زیســت از شــمول آن اســتثنا شــده اســت. البت

ــر از کشــورهای در حــال توســعه اســت.7 ــب، کم ت ــه مرات ــن ســازمان ب کشــورهای عضــو ای

1-Gehne, and Brillo, op. cit., p. 5.

 2-Faruque, A., “Validity and Efficacy of Stabilisation Clauses: Legal Protection vs.Functional Value”, Journal of

International Arbitration, 2006, 23(4), p.321

3. مافی و تقی پور، پیشین، ص 52.
 4-Maniruzzaman, op. cit., p. 126.

5. عباسی و سهرابلو، پیشین، ص  118.
 6-Cotula, op. cit., p.158.

7-Gehne, and Brillo, op. cit., p.12.
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نظرهــای مختلفــی در خصــوص ایــن شــروط ذکــر شــده اســت. در نکوهــش آن آمــده اســت کــه 
ــان را از تغییــر قوانیــن منــع  ــه کــه از شــرط تثبیــت انتظــار مــی رود، نمی تواننــد دولــت میزب آن گون
کننــد.1 عــاوه بــر آن، ممکــن اســت بــر دولت هــا، هزینــه بیش تــری تحمیــل کننــد کــه از خســارت 
نقــض شــرط تثبیــت نیــز افــزون باشــد.2 هم چنیــن گفته انــد کــه بــاز کــردن امــکان گفت وگــو میــان 
طرفیــن قــرارداد ســرمایه گذاری از مزایــای ایــن دســته از شــروط اســت، امــا ایــرادی کــه دارنــد، ایــن  
ــه ایــن ســادگی بســته نشــود. پــس  ــاز می کننــد کــه ممکــن اســت ب اســت کــه بــاب مذاکــره ای را ب
ــه شــمار  ــروز چالــش ب ــع ب ــه تنهــا مان ــزاری کارآمــد نیســت3 و ن ــه کــه ادعــا شــده اســت، اب آن گون
نمــی رود، بلکــه می توانــد بــه چالشــی بــزرگ بــرای بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات تبدیــل گــردد. در 
واقــع، مذاکــره مجــدد یــا مراجعــه بــه شــخص ثالــث می توانــد تعهــدات طرفیــن را بــا دشــواری مواجــه 

ســازد و خــود، ثبــات قــراردادی را مخــدوش کنــد.4
در پاســخ بــه ایرادهــای یادشــده بایــد گفــت کــه نــه تنهــا شــرط موازنــه، بلکــه درج شــروط تثبیــت 
بــه معنــای ســنتی نیــز نمی توانــد در عمــل، کشــور میزبــان را از وضــع و اعمــال قوانیــن در خصــوص 
ســرمایه گذاری منــع کنــد؛5 چــون ایــن حــق اساســًا از حقــوق قابــل ســلب نیســت. بــا ایــن حــال، بــه 
ــوب باشــد. از منظــر ســرمایه گذار، درج آن در  ــد جهــت مطل ــه از چن نظــر می رســد کــه شــرط موازن
قــرارداد تــا حــدودی می توانــد امنیــت خاطــر بــرای ســرمایه گذاری را فراهــم کنــد و از ســوی دیگــر، 
موازنــه اقتصــادی هنــگام انعقــاد قــرارداد را قابــل اتــکا  ســازد و مــآاًل زمینــه تــداوم قــرارداد را بــه مثابــه 
طــرح همــکاری بلندمــدت میــان طرفیــن فراهــم آورد. هم چنیــن در صــورت برهــم خــوردن موازنــه، 

مطالبــه خســارت را بــرای ســرمایه گذار آســان ســازد.
از منظــر کشــور میزبــان نیــز شــرط یادشــده می توانــد ســودمند باشــد؛ چــون جای گزینــی شــروط 
موازنــه بــا شــروط تثبیــت ســنتی، ضمــن حفــظ قواعــد حقــوق اداری، امــکان اتــکا به تعــادل قــراردادی 
ــد  ــان می ده ــنی نش ــه روش ــون ب ــده برلینگت ــد آورد. پرون ــم خواه ــز فراه ــان را نی ــرای کشــور میزب ب
کــه ممکــن اســت تعــادل قــراردادی بــه  نفــع ســرمایه گذار برهــم بخــورد. عــاوه بــر ایــن، خســارت 

پرداختــی توســط دولــت در شــروط موازنــه اقتصــادی بــه مراتــب، کم تــر از شــروط تثبیــت اســت.
ــد  ــه درســتی و دقــت تنظیــم شــود، می توان ــه ب از منظــر کارآمــدی عملــی نیــز اگــر شــرط موازن
ــم توســط ســرمایه گذار و  ــروزه ه ــت داشــته باشــد. ام ــه شــروط تثبی ــری نســبت ب ــدی بیش ت کارآم

 1-Eljuri, E. & Treviflo C., “Political Risk Management in Light of Venezuela’s Partial Nationalization of  the Oil field.

Services Sector”, Journal of Energy and Natural Resources Law, Forthcoming, 2010, Available at SSRN: https://ssrn.

com/abstract=1550972 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1550972 , last visited: 3.3.2022, p.15

2-Maniruzzaman, op. cit., p.126.

3-Berger, op. cit., p.1338.

4-Gotanada, op. cit., p.1461.

5-Erkan, op. cit., pp. 139 -140.
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ــه  ــکان مطالب ــًا ام ــنتی، صرف ــت س ــد تثبی ــض تعه ــه نتیجــه نق ــه اســت ک ــروٌغ عن ــا مف ــم دولت ه ه
ــن.  ــان از وضــع و اعمــال قوانی ــت میزب ــع دول ــه من خســارت توســط ســرمایه گذار اســت، ن

ــه  ــوان آن را نقطــه عطفــی در خصــوص شــروط موازن ــده برلینگتــون کــه می ت رأی داوری در پرون
ــه خــودکار  ــن موضــوع مهــم اســت کــه اعمــال ظرافــت در تنظیــم شــروط موازن ــن ای دانســت،1 مبّی
ــود،  ــده ب ــوط درج ش ــرارداد مرب ــه در ق ــح ک ــب تصحی ــر ضری ــل نظی ــرای تعدی ــی ب ــن مقیاس و تعیی
ــورت  ــه ص ــت در آن را ب ــال موفقی ــد و احتم ــن می کن ــره را تعیی ــب مذاک ــدام در قال ــوب اق چارچ

چشــم گیری افزایــش می دهــد.
چــون هــدف کلــی از درج شــروط تثبیــت بــه مفهــوم عــام کلمــه، تحدیــد ریســک های سیاســی 
ــر ایــن امــر،  ــه عــاوه ب ناشــی از ســرمایه گذاری بلندمــدت در کشــور خارجــی اســت2 و شــروط موازن
ــروع  ــارات مش ــذاری و انتظ ــان را در قانون گ ــت میزب ــق دول ــان ح ــوازن می ــادل و ت ــدودی، تع ــا ح ت

ــت. ــده اس ــه رو ش ــال روب ــا اقب ــروزه ب ــد،3 ام ــرار می کن ــی برق ــرمایه گذار خارج س

1-Umirdinov, op. cit., p. 457.

2-Bernardini, op. cit., p. 98.

3. میهمی، پیشین، ص 259.
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Abstract: Since the foreign investment usually involves transfer of capital to the host 
country for a relatively long period of time; It requires trust in a government that has the 
power of legislation in its own country and by implementation of that power the fate of 
investment can change. The stabilization clauses are set primarily to stabilize the inves-
tors’ situation and to avoid their vulnerability towards the host state. There are different 
types of these clauses  through them Economic Equilibrium Clause has been  welcomed 
in recent years and practically replaced the traditional forms of stabilization  clause of 
investment contracts in many countries.It is noteworthy that the economic Equilibrium 
clause is inserted for the sake of maintenanace of the economic balance of the contract, 
and on that basis, unlike the traditional types of stabilization conditions, the host govern-
ments can also benefited from it. In this article, along with evaluating the compliance of 
the economic equilibrium Clause with the criteria of administrative law and explaining 
its types, Stipulated Economic Balancing Clause as the most efficient classification of 
this clause in practice will be described from the perspective of the authors.
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