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 مروری

  چکیده

اند به این شکل هم متعارض در اهداف با یگذارهیالملل سرمانیو حقوق ب ستیزطیالملل محنیحقوق ب

زیست منافع جمعی است، در حالی که در عمل و اجرا گذار منفعت فردی و هدف محیطکه هدف سرمایه

 فایبشر ا امروزی در جامعه ینقش اساس و شوند،با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و در یک محیط اجرا می

 تلزممختلف مس یها در کشورهاتوسط شرکت یاقتصاد یهایگذارهیسرمابه همین جهت کنند. یم

که  ،است یستیز محیط نیها اعمال قوانروش نیاز ا یکیمحدودکننده است.  نیو بعضاً قوان یگذارقانون

شود. یگرفته م گذار خارجی، نادیدهی و نفتی با هدف جذب سرمایهشرکت یهایگذارهیاغلب در سرما

 هیر سرماد یستیزمحیط موضوع تعهدات یبه بررس یلیتحل -یفیتوصپژوهش با روش  نیا بیترت نیبد

  یستیزمحیط اغلب از تعهدات نفتی گذارانهیدهد که سرماینشان م قاتیپردازد. تحقیها میگذار

های مالی و ضعف های حاکم بر کشورهای در حال توسعه، به دلیل محدودیتو دولت کنندیم یپوشچشم

های انعطاف دهند، که یکی از حوزهگذاران انعطاف از خود نشان میبیشتر سرمایهاقتصادی با هدف جذب 

 باید اهزیستی کنونی دولتهای محیطباشد. در حالی که با توجه به بحرانزیستی میها قوانین محیطآن

 را به حداقل یستیزمحیط و محدودکننده، نقض تعهدات رانهیو مقررات سختگ نیقوان یبا وضع و اجرا

 برسانند.

 مقاله: تاریخچه
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به  بیآس ورود از یریشگیپ ابتدا یحقوق نظام هر هدف

و  بیآس جادیا صورت در سپس و خود یقلمرو یجامعه

 نیعامل با برخورد و طرف کی از انیقربان از تیحما صدمه

 تسیزطیمح المللنیب حقوق ،باشدیم گرید طرف از خسارت

 ( & Karimi Khanjari ستین یمستثن قاعده نیا از زین

Sajjadi Kia,2021.) زیست در مورادی ناشی تخریب محیط

گذاران داخلی یا خارجی گذاری است، که سرمایهاز سرمایه

 اند.زیستی انجام دادهدر اثر عدم رعایت موازین محیط

 تجارت حقوق از یاشاخه یخارج یگذارهیسرما حقوق

  به مربوط نیقوان و ضوابط آن در که است المللنیب

 یارجخ کشور کی در میمستقریغ ای میمستق یگذارهیسرما

های نگرانی .(Seifiardabili, 2012) ردیگیم قرار بحث مورد

گذار خارجی نسبت به زیستی در نظام سرمایهمحیط

کشورهای در حال توسعه بیشتر  گذار داخلی درسرمایه

است، زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش ذخایر 

ها و دانش فنی، حضور در اقتصاد ارزی، تحصیل مهارت

گذار جهانی و موارد دیگر، اهمیت زیادی به جذب سرمایه

گذار خارجی دهند و یکی از عواملی که سرمایهخارجی می
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کند وجود قوانین عه میرا جذب کشورهای در حال توس

گذار خارجی در زیستی ضعیف در ارتباط با سرمایهمحیط

مد زیستی کارآاین کشورها است، چون با نبود قوانین محیط

زیستی، تولید در این کشورها  های محیطمثل مالیات

تی زیسهای توسعه یافته که قوانین محیطتر از کشورارزان

ن امر باعث تمایل حضور شود؛ همیقوی تری دارند تمام می

گذاران خارجی برای سود بیشتر در چنین سرمایه

(. به همین  Nasari & Zamani, 2017شود )کشورهایی می

گذاری خارجی و دلیل در بسیاری از معاهدات سرمایه

زیست و مباحث علمی له محیطأالمللی مسدعاوی بین

کشورها گذاری مورد توجه قرار داشته و بسیاری از سرمایه

برای رعایت  .اندسعی در الگوبرداری از این موضوع داشته

المللی و از ها از یک طرف از جانب جامعه بینتعادل، دولت

 زیستیطرف دیگر از جانب مردم برای رعایت الزامات محیط

های مختلف و تجارت تحت فشار هستند. گذاری در سرمایه

ی در زیستگرچه تصویب قوانین محیطحال،  نیا با

باشد، ولی در عمل کشورهای در حال توسعه بهتر از قبل می

در کشورهای متعدد حتی در کشورهای توسعه یافته نیز 

صدمات جبران  شاهد کم کاری در این حوزه بوده و بعضاً

 زیست وارد شده است. ناپذیری به محیط

که  یاها و مناقشهچالش ،دانان با توجه به مشکلاتحقوق

 نیمواز تیو رعا یگذارهیاصل از سرمامنافع ح نیب

 نیحل ا یهمواره در تلاش برا ،وجود دارد یستیزطیمح

ها بر قانون این تلاش (.Vargiu, 2015) اندله بودهأمس

کشورهای مختلف از جمله ایران اثر گذاشته است و باعث 

ر زیست را هم بیشتله محیطأگردیده در تدوین قوانین، مس

برای توسعه اقتصاد و صنعت  دهند. ایرانمورد توجه قرار 

در  گذار خارجی خصوصاًخود، توجه زیادی به جذب سرمایه

زیست این حوزه نفت دارند و به همین جهت اگر به محیط

کشورها توجه لازم نشود آسیب جبران ناپذیری را متحمل 

 مختلفی قوانین ایران، حقوق شوند، در همین راستا درمی

اند اما در اجرای آن اهمیت پرداخته ستیزیمحیط مسائل به

له أاز جمله قوانینی که در ایران به مس. لازم داده نشده است

نفت مصوب  قانون زیست نیز اشاره کرده استمحیط

 نفت را قانون مذکور وزارت هفت است، که ماده 2600سال

  ضمن نفتی عملیات انیدر جرکه  است کرده مکلف

 و حفاظت منابع جهت صیانت و صحیح، هایریزیبرنامه

 محیط آلودگی از جلوگیری و سیساتأت طبیعی و ثروت

 ربطذی هایهماهنگی سازمان با( خاك و هوا و آب) زیست

 & Kohnhoshnejad) آورد عمل به مراقبت کامل و نظارت

Altamimi, 2019.) 

اری گذهیالملل سرمانیمفهوم حقوق بدر این مقاله ابتدا به 

 خسارات خطراتو  یستیزمحیط نیبا مواز و ارتباط آن

خواهیم پرداخت.  نفتی عملیات جریان در زیستیمحیط

المللی را مورد توجه قرار خواهیم داد، که سپس دعاوی بین

مجارستان و  ماروس ناگی - کووچیگاب دعویذیل آن، 

 نیرودخانه اروگوئه ب یکارخانه کاغذساز، 2011اسلواکی 

رد مو قضیه مامید اویل علیه آلبانیو  و اروگوئه نیآرژانت

بررسی قرار خواهد گرفت و با عملیات نفتی و قوانین 

زیستی تطبیق داده خواهد شد. در پایان نیز بحث محیط

گذاری در حوزه نفت در نظام زیستی سرمایهارزیابی محیط

به  نصوص قانونی مربوطهرا در چارچوب  حقوقی ایران

ص مورد توجه قرار خواهد قوانین خاو  قوانین عامصورت 

گرفت و در پایان این بخش نیز به اقدامات پیمانکار در 

در حوزه نفت در چارچوب  یستیزطیمحرعایت موازین 

 گذاری خواهیم پرداخت.سرمایه

گذاری و ارتباط آن با سرمایه المللبین مفهوم حقوق

 زیستی موازین محیط

مجموعه حقوق گذاری در زیر الملل سرمایهحقوق بین

گیرد که به قواعد و مقررات الملل قرار میتجارت بین

در یک کشور خارجی  میمستقریغ و میمستق یگذارهیسرما

گذاری مستقیم خارجی این پردازد. منظور از سرمایهمی

است که به طور مستقیم در بازار کار و سرمایه یک کشور 

ت در آن خارجی از طریق وارد کردن سرمایه یا ایجاد شرک

مستقیم به صورت گذاری غیرکشور دخالت کند؛ سرمایه

خرید سهام و موارد این چنینی در کشور خارجی است به 

های آن شرکت اثر چندانی گیرینحوی که در تصمیم

 ما ینیتقن نظام ر. د(Seifi Ardabili,2012 )نداشته باشد 

 یهاحوزه همه در میرمستقیغ و میمستق یگذارهیسرما

 رد تیفعال به مجاز یخصوص بخش که یتجار و یاقتصاد

ولی در بخش عمومی و دولتی  .باشدیم ریپذ امکان است نآ

سرمایه گذاری در چارچوب قرارداد لازم است که سرمایه

 نیهم به (.Shiravi, 2011صورت گیرد ) گذاری مشترك



 0410 تابستان، 77، شماره 7دوره              محیط زیست و توسعه فرابخشیمجله  محیط زیست و توسعه پایدارپژوهشکده 

 

02 

 یآرا جانبه، چند ای دوجانبه یهاموافقتنامه به دیبا منظور

 .نمود مراجعه یداور حقوق و ییقضا

 یخارج یگذارهیسرما کنندهتیحما 2664 سال از رانیا

 تحت یقانون 2622 سال در و در همین راستا است بوده

 به «یخارج یگذارهیسرما تیحما و قیتشو» قانون عنوان

 و جلب» قانون نیگزیجا قانون نیا واقع در. دیرس بیتصو

 نیا که ،بود 2664 سال در «یخارج یهاهیسرما تیحما

 رتفعال را یخارج گذارانهیسرما تیفعال طیمح ینیگزیجا

 .کرد

در مورد نحوه سود و  گذاری معمولاًهای سرمایهنامهتوافق

نمایند. ولی گذاری با هم موافقت میزیان و میزان سرمایه

چیزی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، میزان 

 زیست و رعایت محیط یستیزطیمحکاربرد قوانین 

گذاری از جمله های سرمایهباشد، که در توافق نامهمی

گذاری نفتی باید همواره مورد توجه های سرمایهنامهتوافق

 قرار گیرد. 

زیست در سرمایه باید توجه داشت که حمایت از محیط

های مختلف، با توجه به توسعه پایدار باید مورد توجه گذاری

ها همواره باید اجتناب ناپذیر باشد. گیرد و پیوند آنقرار 

اعلامیه ریو مراجعه نمود که  20برای مثال باید به اصل 

های اقتصادی )که یکی از مصادیق اذعان دارد، در فعالیت

 تواند باشد( نبایدگذاری در حوزه نفت و انرژی میآن سرمایه

ر شد و دها باحاصل این فعالیت ی،ستیزطیمحهای آلودگی

 گذار یاصورتی که شخصی مسبب این امر باشد، سرمایه

فعال اقتصادی نامبرده باید هزینه آن را بپردازد. البته ضعفی 

گذار که این اصل دارد، اشاره آن به عدم مزاحمت به سرمایه

و  زیستباشد. باید توجه داشت که حساسیت به محیطمی

 حمت تلقی شودهای تجاری، نباید مزاپایش مداوم فعالیت

( 2018,Miri Lavasani.) 

 یبازار مشترك کشورهادر این زمینه پیمان آسونسیون )

تواند مثال مفیدی باشد. این پیمان، ی( میجنوب یکایآمر

باشد، ولی در مقدمه آن اشاره نمی یستیزطیمحپیمانی 

زیست شده است. این پیمان ل محیطئقابل توجهی به مسا

منابع برای توسعه بازارهای داخلی را بدون استفاده بهینه از 

داند                   زیستی مفید نمیتوجه به مقررات محیط

(Jalali, 2018در مورد این مس .)به موافقتنامه  توانیم لهأ

و  رانیا نیب یگذارهیمتقابل از سرما تیو حما قیتشو

ماده مهمی که  اشاره کرد. 2602لوکزامبورگ در سال 

زیست را در این موافقتنامه برجسته ساخته محیط مقررات

های گذاریسرمایه در ماده این مطابق باشد.می 0 ماده است،

لحاظ شود، چرا که  یستیزطیمحدو طرف، باید مقررات 

 ها، حیوانات وزیستی و سلامتی انسانباید از خطرات محیط

گیاهان احتراز نموده و مطابق ماده دوم این موافقتنامه، 

های گذاریسرمایه رد زیستیمحیط مقررات حمایت از هدف

مختلف، کنترل، رفع یا پیشگیری از تخلیه مواد آلوده و 

زا بوده و این امر با کنترل مواد های آسیبخطرناك و آلاینده

-شیمیایی و پسماندهای سمی و خطرناك قابل کنترل می

 باشد.

 عملیات جریان در زیستیخسارات محیط خطرات

 نفتی

گذار با همکاری و جذب سرمایه های نفتی عمدتاًپروژه

های در حال توسعه شود و در کشورخارجی عملیاتی می

های مثل ایران اهمیت زیادی دارد و از طرفی عملیات

 زیستیمرتبط با نفت جزء مواردی است که خطرات محیط

 بالای دارد.

ل مهای نفتی مختلف شاعملیات استخراج نفت و فعالیت

های در میدان غیرهتوسعه یا ارزیابی، رهاسازی و تولید و 

-یسکها رباشد. در اثر همین فعالیتها مینفتی یا پالایشگاه

-زیستی ایجاد شده و آثار مخرب آن بر محیطهای محیط

 حوزه یهایگذارهیسرما در باشد.می اجتناب غیرقابل زیست

 و یوژتکنول به مربوط یستیزطیمح معضلات شتریب نفت،

 طیمح که باشد،یم نیزم ریز بیتخر از یناش معضلات

 .سازدیم روروبه یادهیعد مشکلات با را یرامونیپ

ه ترین فعالیتی کباید توجه داشت که در مرحله توسعه، مهم

سیس پالایشگاه و ألذا ت باشد.پذیرد حفر چاه میانجام می

 کشی برای انتقال نفت باعث تغییرات عمده لوله

شود. باید توجه داشت که به صورت زیستی میمحیط

باشند که حلقه چاه می نهمعمول سکوهای نفتی دارای 

 زمان از آنان به دلیل اقدامات گسترده دربرداری همبهره

افزاید. می زیستیمحیط معضلات وخامت میزان بر زمین،

زیست اطراف چاه ، که تخریب محیطعلاوه بر این اقدامات

که چاه از کار افتاد، به همین شود، بعد از اینرا باعث می

شود و این موضوع به مدت سالیان متمادی منوال رها می

زیست شده و به تدریج این باعث تخریب گسترده محیط

در حالی که باید برای جلوگیری از  شود؛له تشدید میأمس

نشت نفت، چاه مسدود گردد. یکی از عمده دلایلی که باعث 
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 شود، هزینه بر بودن آن های نفتی میرهاسازی چاه

تواند سود ناشی از فروش نفت از همین باشد؛ چرا که میمی

له در دریاها أگذاران کمتر نماید. این مسچاه را برای سرمایه

ات سیسأآوری تجهیزات تاشد، زیرا هزینه جمعبتر میبغرنج

تر از خشکی بوده و به همین نفت در دریاها بسیار گران

کنند، ولی آوری میهای فوقانی را جمعدلیل گرچه قسمت

شود و به های تحتانی به همین شکل رها میقسمت معمولاً

سیسات زیرین، باعث أدلیل باز بودن چاه و مواد زاید ت

 شوند و ضروری است که ده دریا میآلودگی گستر

له توجه داشته باشند و أگذاران عمده به این مسسرمایه

له وضع نمایند أثری را برای این مسؤها قوانین مدولت

(Wawryk, 2018) . 

زیست در در مورد محیطاعمال استانداردهای دوگانه 

 باشد.قراردادهای نفتی از جمله معضلات این قرارداد می

کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه 

زیست دارند. حمایت از محیط درمورددورنماهای متفاوتی 

ای مانند ایالات متحده، نسبت به کشورهای توسعه یافته

های کشورهای در حال توسعه در بخش انرژی کنترل

 زیستی بسیار شدیدتری را در صنعت نفت اعمال محیط

 یزیستمحیط حقوقی استانداردهای اعمال نتیجه. کنندیم

 پیدا اجازه فراملی نفتی هایشرکت که است آن دوگانه

 حال در کشورهای در را خود اکتشافی اقدامات اندکرده

ی دارا یافته توسعه کشورهای با مقایسه در که توسعه

تری هستند انجام دهند. در مقررات محیط زیستی نامناسب

 نفت آمریکا به سوی  طول ده سال گذشته، صنعت

های خارج از مرز تغییر جهت گذاری در سرزمینسرمایه

مردان  . از سوی کارشناسان این هشدار به دولتاندهادد

آمریکایی داده شده است که صنایع پالایشی نیز مسیر تولید 

که یکی از دلایل آن  ،کنندنفت در خارج از کشور را طی می

که در آمریکا  ،سختی استزیستی محیط فرار از مقررات

مندی از قواعد وجود دارد و بخش دیگر آن به خاطر بهره

ای است که در کشورهای در حال توسعه گیرانهسخت کمتر

های نفتی اروپایی نیز در مقایسه حاکم است. برخی شرکت

دهند، اهمیت کمتری با عملیاتی که در کشور خود انجام می

 اندلائقی در حال توسعه زیستی کشورهامحیطبرای مسائل 

(Zhao,  2016 .) 

شود، در قراردادهای نفتی مشاهده می ای که عمدتاً لهأمس

گذاری در حوزه نفت زیست ناشی از سرمایهمدیریت محیط

ناکارآمد است و یا چندان جدی گرفته  باشد، که عمدتاً می

زیست توجه به موضوعاتی از محیط شود. زیرا معمولاًنمی

ای خود همسو باشد. د که با اهداف تجاری و توسعهنماینمی

هم و مب زیستی عمدتاً بنابراین ساختارهای مدیریتی محیط

ر ترین اثر و نقشی دتوانند کوچکنمی اند و معمولاًفایدهبی

 زیستی داشته باشند.جلوگیری از تهدیدات محیط

 دعاوی بین المللی

های گذاریسرمایه حوزه در المللیبین مهم قضایای و دعاوی

لمللی ازیستی که دیوان بیننفتی و کاربرد قوانین محیط

ترین کند، از جمله مهمها رسیدگی میدادگستری به آن

 المللی های بینگذاریباشد که در سرمایهلی میئمسا

 ثر بوده و کشورهای مختلف از جمله ایران ؤتواند ممی

وقی به کار گرفته های حقتوانند با الگوبرداری از روشمی

زیستی، الگو بگیرند. البته شده برای اعمال قوانین محیط

زیست کامل نیستند، قوانین ایران هرچند در حوزه محیط

های نفتی به کار گذاریولی اگر به درستی در حوزه سرمایه

 زیست را اولویت قرار دهند، گرفته شوند و محیط

جلوگیری نمایند.  ناپذیرتوانند حداقل از فجایع جبرانمی

های دیوان از این جهت بسیار مهم و اهمیت رسیدگی

 توان گفت، دیوان باشد که به جرأت میاساسی می

ای بوده که امروز از آن را به عنوان اعمال کننده رویهآغاز

 شناسیم. نقشها میگذاریزیستی در سرمایهقوانین محیط

یاتی بسیار حزیستی دیوان در مستحکم کردن قوانین محیط

له را از نظر دور داشت. با أو کلیدی بوده و نباید این مس

زیست از جمله قوانین که قواعد و مقررات محیطتوجه به این

 یالمللبین چنان از استحکام و الزامباشند و هنوز آنمی نرم

های خارجی به گذاریسرمایه مقابل در و ودهنببرخوردار 

وان مقاومت ندارند، ولی خصوص اگر طرف دولت باشد، ت

اقدامات دیوان ضمانت اجرای این قوانین را به سوی اجرایی 

ن باشد. به همیله بسیار اساسی میأشدن می برد و این مس

ترین دعاوی مرتبط با نفت و قوانین دلیل در ادامه به مهم

 زیستی مربوطه اشاره خواهیم کرد. محیط
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مجارستان و  ماروس ناگی – کووچیگاب دعوی -1

  1711اسلواکی 

 ،یماروس مجارستان و اسلواک ناگی – کوویگابچ یدعو در

ی زیستمحیط موازین رعایت به اشاره دیوان توصیه ترینمهم

عه زیست سالم توسباشد، که بدون محیطو توسعه پایدار می

شود. بنابر اظهارات این دیوان در پایدار نیز محقق نمی

 طور به غیره و اقتصادی دلایل به بشر گذشته در"پرونده: 

 بدون کار این گذشته در. است داشته برخورد طبیعت با دائم

 هب. گرفتمی انجام زیستمحیط روی بر اثرهایش به توجه

 نسبت رشد حال در آگاهی و جدید علمی هایبینش دلیل

 تهدید را آینده و حال نسل از اعم بشریت که خطرهایی به

  ناشی زیستمحیط نامناسب در مداخله از که کندمی

 و یابندمی توسعه جدید استانداردهای و هنجارها شود،می

 این. شوندمی وضع مقررات از زیادی شمار ،دهه دو طی

 چنینهم و گیرند قرار توجه مورد باید جدید هنجارهای

 نهات نه. شود داده زیادی اهمیت نوین استانداردهای به باید

 بلکه کنند،یم شروع را جدید فعالیت هادولت که زمانی

 اراستمرو  اصلاح را خود گذشته هایفعالیت بخواهند وقتی

 اقتصادی توسعه برنامه چهارچوب در را آن باید بخشند،

ه موضوع ب نیکنند، که ا اجرا زیست محیط حفظ با سازگار

 Miri) "نهفته است داریدر مفهوم توسعه پا قیطور دق

Lavasani, 2018.) 

در مورد اجرای  2011که عهدنامه نظر دیوان بعد از اینبه 

ها بین مجارستان و چکسلواکی منعقد شد، قواعد پروژه

زیست به جدید زیادی به صورت قاعده آمره در مورد محیط

اند، لذا علاوه بر این معاهده، باید با در نظر داشت وجود آمده

تنظیم قواعد آمره جدید و هنجارهای جدید آن، اقدام به 

روابط تجاری خود نمایند. در این راستا برای اجرای معاهده 

باید رودخانه دانوب و آب آن را همواره ارزیابی کرده و با 

توجه به قواعد آمره جدیدی که پدیدار شده است، به نتیجه 

 Case Concerning)حقوقی قابل اعتماد برسند 

Gabcikovo - Nagymaros Project, 1997این  (. دیوان در

ترین منافع اساسی هر زیست را یکی از مهمقضیه محیط

ترین بخش، آن کشور معرفی کرده و به نظر نگارنده مهم

 اند.دمی آمره را زیستاست که دیوان بخشی از قوانین محیط

های در حوزه نفت، که با اهداف گذاریسرمایه زمینه این در

ممر درآمد و شوند و از جمله اقتصادی و تجاری انجام می

های اقتصادی آن کشور محسوب ترین شاه راهیکی از حیاتی

گذاری زیست را هم در کنار سرمایهشوند، باید محیطمی

ای هگذاریسرمایه این و دانست کشور اساسی منافع جزء نفت،

صورت گرفته نباید سبب آسیب به دیگر منفعت اساسی، 

ر برای زیست شود؛ چراکه مردمان آن کشویعنی محیط

 زیست نیاز دارند. ادامه زندگی به محیط

کارخانه کاغذسازی رودخانه اروگوئه بین آرژانتین  -2

 و اروگوئه

این پرونده مربوط به اختلاف آرژانتین و اروگوئه بود، که در 

 بین ارتباط با احداث کارخانه خمیر کاغذسازی بوده است.

ار داشت، این دو کشور رودخانه مرزی )رودخانه دانوب( قر

توانست که احداث این کارخانه توسط دولت اروگوئه، می

زیستی را سبب شود. دولت آرژانتین این خطرات محیط

؛ دانستکارخانه را مخالف با موافقتنامه بین دو کشور می

چرا که آن را باعث به خطر افتادن جان شهروندان خود و 

 زیست ثیر منفی آن بر محیطأموجب آلودگی هوا و ت

له را در دیوان أاین مس 1990دانست. آرژانتین در سال می

مطرح ساخت و رسما دعوای خود را علیه اروگوئه آغاز نمود. 

اساسنامه »آرژانتین علاوه بر استناد به معاهده معروف به 

دانست به که نقض آن را محرز می« رودخانه اروگوئه

 طیالملل محزیست و اصول بینالمللی محیطمعاهدات بین

زیستی نیز استناد نمود. به همین دلیل خواستار پرداخت 

زیستی شده و معتقد غرامت به خاطر مسائل مختلف محیط

گذاری باید متوقف شود. در واقع آرژانتین بود که سرمایه

های کارخانه در آب نگران انتشار مواد سمی ناشی از فعالیت

ر منفی ب ثیراتأتوانست تله میأو هوا بود، چرا که این مس

ثیرات علاوه بر طرف أاکوسیستم منطقه بگذارد. این ت

ثیر أآرژانتینی، طرف اروگوئه و مردم آن منطقه را نیز تحت ت

 (. Zarei, 2017) دادقرار می

گذاری سرمایه حوزه در که را اصولی دیوان حقوقی، از منظر

تواند متناسب باشد، مورد توجه قرار داده زیست، میو محیط

ر واقع این پروژه گرچه از طرف دو شرکت فنلاندی است. د

و اسپانیایی بود ولی این پروژه به نام اروگوئه ثبت شده بود. 

  حقوق از صحبتی رأی، این در توانهرچند نمی لذا

طرح شده  اصول آورد، اما میان به گذاریسرمایه المللبین

 لیم رفتار استناد به عموماً داخلی گذاریسرمایه خصوص در

 ,Ziyaiهست ) نیز گذاری خارجیسرمایه به تعمیم قابل

اساسنامه، طرفین را ملزم به  42(. بر اساس ماده 2013

زیست آبی و ممانعت از آلودگی نگهداری از محیط
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بر  بایستکرده بود و بر آن اساس کشورها می یستیطزیمح

به  الملل اقدامالمللی و حقوق بینهای بیناساس موافقتنامه

چنین بر اساس تصویب قوانین در این حوزه نمایند. هم

زیستی با همین ماده، نباید در راستای قوانین محیط

بایست آنان را به اجرای گذاران مماشات نموده و میسرمایه

موازین دقیق و هنجارهای مرتبط با پیشگیری از آلودگی 

چنین وضع مجازات را از جمله تعهدات ملزم نمایند. هم

زیستی ناشی از ها برای پیشگیری از خسارات محیطدولت

دیوان معتقد بود که  ).ICJ, 2010) ها دانستگذاریسرمایه

زیست دریایی و آبی باید ارزیابی مستمر و نظارت بر محیط

به صورت مشترك، به طوری که تداخل در وظایف نشده و 

 Mousavi ) موجبات اختلافات را فراهم نسازد، انجام شود

& Mousavifar, 2015 .) 

 قضیه مامید اویل علیه آلبانی -3

این قضیه در دیوان داوری اکسید رسیدگی شده بود، که 

مربوط به اقدام دولت آلبانی به جهت ممانعت از فعایت 

ترمینال نفتی و دستور به تغییر محل آن به خاطر مسائل 

 زیستی بود. محیط

تی محصولات نفمامید اویل شرکت یونانی است که در زمینه 

به موجب قراداد اجاره با  2002 کند. در سالفعالیت می

سازی سوخت در دولت آلبانی متعهد به ایجاد مرکز ذخیره

با وضع قانونی  1999 بندر دورس شد. دولت آلبانی در سال

ایجاد هرگونه  "استفاده از زمین"تحت عنوان برنامه 

 قرر نمود کهترمینال نفتی در منطقه دورس را منع کرد و م

ترمینال در حال ساخت نیز باید به جای دیگر منتقل شود. 

شرکت یونانی بدون توجه به قانون مذکور عملیات ساخت 

به پایان رساند، اما دولت آلبانی  1992ترمینال را در سال 

چنین هزینه انتقال اجازه فعالیت به این شرکت را نداد و هم

ته انون جدید را نادیده گرفکه قترمینال نفتی با توجه به این

بود به عهده خود شرکت مامید اویل دانست. شرکت مامید 

یونان را  -گذاری دوجانبه آلبانیاویل دعوای نقض سرمایه

در دیوان داوری مطرح کرد؛ دیوان این اقدام آلبانی را 

 حمایت نموده و اقدام دولت برای وضع قانون در مورد 

ه احداث مخازن مرتبط با برداری از زمین، از جملبهره

ها و نفت، متوقف کردن عملیات احداث و جلوگیری سوخت

های نفت کش به بندر دورس را سلب مالکیت از ورود کشتی

 یتسیز طیمح نیقوان با مطابق را اقدام نیا و ننموده تلقی

  (.Barmakhshad, 2016) نمود یتلق زبانیم کشور

شود که هر می از مجموع دعاوی مطرح شده چنین برداشت

ه ک زیستی که پدید آید، اعم از اینمقرره آمره و الزام محیط

امه نمبنای عرفی داشته یا نداشته باشد، باید بر موافقت

گذاری که در گذشته منعقد شده است نیز اعمال سرمایه

 که الزامات محیطتوانند به استناد اینشود و طرفین نمی

اند و طبق قواعد حقوقی هنامه وضع شدزیستی بعد از توافق

داری دگردند از اجرای این الزامات خوعطف به ماسبق نمی

 توان اعمالهای نفتی نیز میله را در پروژهأهمین مس .کنند

 هب ،یخارج طرف با توافق با یدولت که یزمانکرد، یعنی 

  اقدام خود خاك در نفت صنعت یبرا یگذارهیسرما

 آمره قاعده چهچنان پروژه یاجرا طول در د،ینمایم

 کیچیه و دینما اجرا را قاعده نیا دیبا شود، داریپد یدیجد

 نیب توافقنامه استناد به هیقض نیا از توانندینم نیطرف از

 که است لیدل نیهم به .(Zarei, 2017) ندینما استناد خود

 وارههم یاقتصاد توسعه و ستیزطیمح از حفاظت نیب دیبا

 نیا بر حاکم قواعد توانیم راستا نیا در. کرد جادیا توازن

 وانید که طورهمان. داد میتعم ینفت یهاپروژه به را یوادع

 یرا در را عتیطب از حفاظت و دانوب رودخانه آب تیفیک

 اغلب که ینفت یهاپروژه در است، داده قرار اشاره مورد خود

 هلأمس نیا همواره دیبا گذارانهیسرما دارند، قرار آب یرو بر

 .دهند قرار مدنظر را

 ینفت مسائل درهای مطرح شده؛ چنین با توجه به پروندههم

 باعث ایدر در ینفت یهاتیفعال که رودیم آن میب زین

 با را ستیزطیمح و شده یریناپذ جبران یهایآلودگ

 مورد در باید لهأمس نو ای سازد رو به رو یجد یهابحران

 یهایگذارهیسرما .گردد لحاظ زین ینفت یهایگذارهیسرما

 تتح را منطقه تواندیم ها رودخانه و اهایدر هیحاش در ینفت

 هک است داده نشان های مطرح شدهپرونده و دهد قرار ریثأت

 چه یانرژ و صنعت حوزه در مختلف یهایگذارهیسرما

 هب. بگذارد منطقه ستمیاکوس بر تواندیم را ییهابیآس

 دنتوانیمدعاوی مذکور و سایر دعاوی مرتبط  لیدل نیهم

 یلقت ینفت یهایگذار هیسرما یبرا کارآمد و دیمف ییالگو

 یساحل یکشورها که یزمان ،وانید نظر به توجه با .دنگرد

 یردارببهره یبرا دیبا باشندیم ینفت مشترك منابع یدارا

 ،دباشن داشته مدنظر را ستیزطیمح از حفاظت منابع، آن از
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 و شده نیمأت طرف دو منافع که تاس صورت نیا در

 نخواهد وجود به آن از یبرداربهره یبرا یادهیعد مشکلات

 باشند،یم موظف هادولت ه،یقض نیا به استناد با .آمد

 طیمح نیمواز تیرعا به را گذارانهیسرما ای و مانکارانیپ

 وصخصبه. ندینما ملزم ینفت یهایگذارهیسرما در یستیز

 یهایگذارهیسرما مورد در دیبا دولت ،ینفت یهاپروژه در

 شوند،یم ساخته اهایدر در که ینفت یسکوها و ینفت

-طیمح معضلات اغلب رایز ؛دهد خرج به یشتریب تیحساس

-تیفعال مورد در وانید. دهدیم رخ اهایدر حوزه در یستیز

 ستا معتقد باشدیم اهایدر بستر با مرتبط که یتجار یها

 سپس و پروژه مانکاریپ عهده بر را هیاول تیولؤمس که

 نیا در. است پروژه بر نظارت یبرا یدولت ینظارت ینهادها

 یاجبار مهیب و خسارات جبران صندوق جادیا وانید مواقع

 خسارات جبران نیتضم یبرا یاتیح اریبس اقدام دو را

 از دولت یزمان تنها وانید نظر از. داندیم یستیزطیمح

 یتنف یها پروژه یستیز طیمح خسارات از یناش تیولؤمس

 جهت کارآمد نیقوان وضع به اقدام که بود، خواهد یمبر

. ندک یستیز طیمح نیمواز تیرعا به مانکاریپ نمودن ملزم

 و دانسته "معقول تلاش به تعهد" را اقدام نیا شده ادی نهاد

 .داندیم دولت تیولؤمس رافع

گذاری در حوزه نفت در سرمایه یستیز طیمحارزیابی 

 نظام حقوقی ایران

 نصوص قانونی مربوطه -1

ثر در جهت ؤهای اولیه و در عین حال اساسی و میکی از گام

مقابله با آلودگی و انهدام محیط زیست و نیز تعقیب و 

 زیست، تدوین و تنظیممجازات مرتکبین جرایم علیه محیط

د. کشور باشزیست میهای مختلف محیطمقررات در حوزه

ایران نیز به نوبه خود در این زمینه قوانین متعددی را در 

زیست تدوین نموده که در ادامه های مختلف محیطحوزه

زیستی مرتبط با حوزه نفت مورد برخی از قوانین اهم محیط

 گیرد.برسی قرار می

 قوانین عام

ترین قوانین موجود در این بخش قانون اساسی یکی از مهم

ایران است، که طبق اصل پنجاهم این لامیاسجمهوری

های اقتصادی که منجر به تخریب قانون، هر گونه فعالیت

زیست و آلودگی آن گردد و خسارات غیرقابل جبرانی محیط

زیست وارد شود، ممنوع نموده است. علاوه بر بر پیکر محیط

قانون  نهتوان در ماده ای را میاین، مشابه چنین قاعده

زیست نیز مشاهده نمود. بر همین هسازی محیطحفاظت و ب

 اساس هر گونه منعی، که برای خسارات وارده به محیط

 های نفتی نیز زیست وضع شده است، شامل فعالیت

گردد. متن حقوقی دیگری که در ایران در این ارتباط می

زیستی ناشی از وجود دارد، آیین نامه رفع آلودگی محیط

وضوع که مباشد، که البته علی رغم اینهای نفتی میفعالیت

باشد ولی به دلیل زیست میاین آیین نامه در مورد محیط

ر باشد، دگذاری و نفت نمیکه اختصاصاً در مورد سرمایهاین

بخش مقررات عمومی آورده شده است، به هر حال مطابق 

 های نفتی را که منجر به آسیب به بند پ فعالیت

یه چنین کله تفصیل آورده است، همشود، بزیست میمحیط

های مرتبط با استخراج، کشف، پالایش و تصفیه، فعالیت

 سازی، نگهداری، انتقال، فرآوری شامل این بند ذخیره

ه زیست را باین بند ممنوعیت آسیب به محیط گردد. درمی

قانون اساسی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 

کرده است، اگرچه نفت یکی  تعمیم داده و در پایان اشاره

 کههای اقتصادی مهم ایران است و به دلیل ایناز فعالیت

گردد، اهمیت مین میأمنابع ارزی کشور از این طریق ت

له دلیلی برای نادیده گرفتن أبسزایی دارد؛ اما این مس

 باشد. این نکته بسیار جالب بهملاحظات محیط زیستی نمی

ست را بر مسایل اقتصادی، زیرسد، چرا که محیطنظر می

باشد، ای و تجاری که ممر درآمد و حیات کشور میسرمایه

 ترجیح داده است. 

 قوانین خاص

علاوه بر قوانین عام، قوانین خاصی نیز در حوزه نفت تصویب 

زیستی را در مورد عملیات نفتی اند، که مسائل محیطشده

 2696اند. از جمله، قانون نفت مصوب سال تشریح نموده

. بر اساس 1 ماده 2600و قانون نفت مصوب سال  10ماده 

های نفتی، ، وزارت نفت وظیفه دارد که در عملیات1 ماده

نفتی  هایریزی، باید وظیفه نظارت بر فعالیتعلاوه بر برنامه

را نیز بر عهده بگیرد و بدین ترتیب از منابع طبیعی حفاظت 

ر با هماهنگی سای زیستبایست از آلودگی محیطنموده و می

ها ممانعت به عمل آورد. ولی این ماده، در اصلاحات سازمان

حذف شد و این حذف با ابهاماتی همراه بوده  2609سال 

 یتسیزطیمحل ئتوانست بسیاری از مسااست. این ماده می

 رسدمرتبط با نفت را حل و فصل نماید، ولی به نظر می

 انسته شده است.زیست مرجح داقتصاد و تجارت بر محیط

 شرکت ،2696 سال مصوب نفت قانون 10 ماده موجب به
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 اتیعمل انیجر در که بود، خواهد مکلف رانیا نفت یمل

 حفظ جهت را کامل مراقبت و دقت قرارداد، هر به مربوط

 نیچنهم و( یعیطب یگازها مخصوصاً) یعیطب ثروت منابع

 عمل به( نیزم و آب و هوا) طیمح یآلودگ از یریجلوگ

 خود، اتیعمل در که بود خواهد ملزم قرارداد طرف. آورد

 یمل شرکت ای و دولت توسط باب نیا در که را یمقررات

 یمل شرکت. دینما تیرعا گرددیم ابلاغ و اعلام رانیا نفت

 ژهیوبه ماده نیا مفاد یاجرا در دیبا که را یضوابط رانیا نفت

 شیافزا نفت، مجدد افتیباز ،ینفت منابع حفظ خصوص در

 هب و سوزاندن از یریجلوگ نفت، ینیرزمیز مخازن یدهبهره

 دینما اعلام و نیتدو رد،یگ قرار عمل مورد نفت دادن هدر

(Shiravi,  2018.) 

رتبط زیستی مل محیطئقانون دیگری که قابل تسری به مسا

 اقتصادی، توسعه سوم باشد، قانون برنامهبا نفت می

 باشد، که ارزیابی اثرات محیطفرهنگی می و اجتماعی

ی را الزامی دانسته و تخطی از آن را قبول نکرده است. ستیز

های مرتبط با گذاریها و سرمایهبر این اساس همه پروژه

 الیعزیست از صفر تا صد بر اساس پیشنهادات شورایمحیط

 .گرددریزی میبرنامه وزیرانتأهی مصوبات و زیستمحیط

کید نموده است. أنتایج این ارزیابی ت چنین بر رعایتهم

 ها و طور که از متن قانون پیداست، پروژههمان

ها را به توان این پروژهها را احصا ننموده و میگذاریسرمایه

های حوزه انرژی از جمله نفت نیز تسری داد. این پروژه

 اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون توسط الزامات

نیر تمدید شده و  2622تا پایان سال  فرهنگی و اجتماعی

 توسعه پنجم برنامه قانون 201 ماده در چارچوب بعد از آن

ولی باید توجه داشت که این موارد را برای  مطرح شد؛

 عالی نفر مقرر نمود. شورای 99واحدهای بزرگ بیشتر از 

ها و طرح 49229/ 244410مصوبه  بر اساس زیستمحیط

زیستی را معین یت قوانین محیطمربوط به رعاهای پروژه

در این مصوبه نیز به میادین نفت و گاز اشاره . کرده است

های نامبرده را بر سکوهای نفتی ها و پروژهنموده و طرح

/ت 124121"چنین بر اساس مصوبه تعمیم داد. هم

بایست بر اساس های نفتی میهمه عملیات "هـ 49229

 (.Mashhadi, 2019دند )زیستی انجام گرهای محیطارزیابی

سال  تیر 19 مصوب پاك هوای قانون اساس چنین برهم

های بزرگ که باید بر اساس قوانین موجود، ، در پروژه2600

ها گذاریها و سرمایهزیستی پروژهبه پایش و ارزیابی محیط

ند، باشروز میبههای آنلاینی که اند سامانهبپردازند، موظف

اطلاعات حاصله را به مرکز پایش سازمان  راه اندازی نمایند و

چنین با توجه به این قانون، زیست ارسال دارند. هممحیط

های بزرگ مکلف به کنترل و گذاران واحدهمه سرمایه

بایست واحدی را پایش آلودگی موجود در هوا بوده و می

ن ای که ایلهأترین مسزیست احداث نمایند. مهمبرای محیط

های نماید، مقرر نمودن مجازاتتر میتهقانون را برجس

باشد. از این قانون چنین استنباط عینی برای متخلفان می

شود که هدف مقنن از تصویب قانون مذکور این بوده که می

زیستی در واحدهای بزگ صنعتی الزام ارزیابی اثرات محیط

را از یک پیش شرطی که لازم بود قبل از اقدام به فعالیت 

، به یک الزام حقوقی در کل طول عمر فعالیت کسب کنند

صنعتی تبدیل کند. اما در عمل قابل ملاحظه است که تعداد 

که مجوز فعالیت رغم اینهای صنعتی علیزیادی از واحد

های ناشی ثری در جهت کاهش آلایندهؤولی اقدام م ،دارند

  زیست نیز برخوردکنند و سازامان محیطاز فعالیت خود نمی

ثری با این موارد ندارد و تنها به گرفتن عوارض ؤچنان مآن

ر که اگحالیکند. درهای مالی بسنده میآلایندگی و جریمه

های مرتبط با آن به درستی اجرا نامههمین قانون و آیین

تواند به آسانی با متخلفان زیست میشود سازمان محیط

نان را برداری آبرخود کند و در صورت اقتضا پروانه بهره

 های که ایران از آلودگیبا توجه به این .ابطال نماید

برد، اجرای صحیح این قوانین زیستی مختلف رنج میمحیط

به  ؛زیستی جلوگیری کندتواند حداقل از فجایع محیطمی

تواند های در حوزه نفت، که میگذاریخصوص برای سرمایه

 خصوصاً  .زیست وارد سازدها را به محیطبزرگترین آسیب

گذار را در تواند سرمایهوضع مجازات و پرداخت غرامت می

زیستی ملزم سازد. در همین اعمال نمودن مقررات محیط

قانون  24راستا باید توجه داشت که بر اساس بند ب ماده 

برنامه چهارم توسعه، به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت 

به شرکت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، 

ملی نفت ایران اجازه داده شده بود، نسبت به انعقاد 

 مین منابع مالیأها با تقراردادهای اکتشافی و توسعه میدان

های صاحب صلاحیت داخلی، با طرف خارجی یا شرکت

متناسب با هر میدان و با رعایت اصولی که در همین بند 

 عایتآمده اقدام کند، یکی از اصول ذکر شده در این بند ر
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 ماده در موضوع نیا مقررات و ملاحظات محیط زیستی بود.

 و  است شده لحاظ زین توسعه پنجم برنامه قانون 210

به این  62ماده  0چنین قانون ششم توسعه در بخش هم

 مسائل پرداخته است.

 ترین قوانین حوزه نفت و چنین یکی دیگر از مهمهم

های مرزی از قانون حفاظت دریا و رودخانه"زیست محیط

ن از اولین قوانی باشد. این قانونمی "آلودگی با مواد نفتی

 که در سال ،زیست دریایی استمربوط به حفاظت از محیط

 ، فوق قانون 1به تصویب رسید. طبق ماده  2694

های داخلی و دریای های مرزی و آبکردن رودخانهآلوده"

ط خواه توسسرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی

ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی کشتی

ها و تأسیسات و )اعم از ثابت و شناور( و خواه توسط لوله

. این ماده "مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است

چنین به نیروی دریایی ایران اجازه داده است که هم

آلوده  تیکردن کشمرتکبین را بازداشت و نسبت به متوقف

ه کنندهای آلودهکننده یا جلوگیری از ادامه سایر فعالیت

اقدام کند. طبق تبصره این ماده، این ممنوعیت تا منطقه 

 انحصاری اقتصادی و فلات قاره ایران نیز گسترش پیدا 

المللی ایران که خلاف آن در معاهدات بینمگر این ،کندمی

 کشهای نفتشتیمقرر شده باشد. طبق این قانون، کلیه ک

های کشتی کلیه چنینهم و خالصغیر ظرفیت به

 تن یا بیشتر  499 غیرنفتکش به ظرفیت غیرخالص

دفتر "اند نسبت به تنظیم و نگاهداری دفتری به نام موظف

 (.Shiravi, 2018) اقدام کنند" ثبت نفت

 اقدامات پیمانکار -2

 ضوابط، در قراردادهای نفتی بیع متقابل، بعد از انقلاب

ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته زیستی و رعایت آنمحیط

قرارداد توسعه میدان نفتی  66است. برای مثال در ماده 

زیست پرداخته است. در این ماده له محیطأدارخوین به مس

 زیستی، برای منابع زیرزمینی را با لحاظ قوانین محیط

طرفین داند. مطابق این ماده های آینده ضروری مینسل

ای هترین استانداردباید عملیات نفتی خود را همگام با عالی

چنین بر زیست، انجام دهند. همقابل اعمال در مورد محیط

همین اساس طرفین ملزم هستند که ضایعات نفتی و دفن 

زیستی به سرانجام ها را با در نظر داشتن تعهدات محیطآن

زم هستند که از گذاران و پیمانکاران ملبرسانند. سرمایه

زیست جلوگیری نشت نفت و مواد شیمیایی به محیط

چنین در مورد همین ضایعات مربوط به سیالات نمایند. هم

قرارداد مقرر داشته است، مطابق این بند  1-0حفاری، بند 

 بایست از سیالات حفاری، ضایعات نفت، پیمانکار می

نجر باید مله نأنمکی و فضولات خاص رهایی یابد، این مسآب

 (.Shiravi, 2018به آلوده نمودن محیط زیست شود )

ول اجرای کلیه قوانین و مقررات مرتبط بومی، ؤپیمانکار مس

المللی در بخش خشکی و دریا در رابطه با مسائل ملی یا بین

زیست که ناشی از یا مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط

 عملیات ،است باشد. پیمانکار متعهداجرای قرارداد است، می

چنین عملیات تولید )در صورت اعمال( را با توسعه و هم

که تا آن ،زیست اجرا نمایدحساسیت نسبت به محیط

های آتی از مدیریت خردمندانه مردمان حال حاضر و نسل

چنین باید عملیات منابع زمین بهره ببرند. پیمانکار هم

ت و بهداش توسعه و تولید را به نحوی اجرا نماید که ایمنی

در محیط کار به نفع پرسنل و کارکنان هر طرف، پیمانکاران 

چنین عموم افراد تضمین شود. بنابراین، فرعی آن و هم

پیمانکار باید عملیات توسعه را طبق بالاترین استانداردهای 

پیمانکار باید از  زیست انجام دهد.ایمنی، بهداشت و محیط

ات شده میادین نفت و ها و استانداردهای اثبآخرین رویه

ا و ههای پیشرفته، رویه)از جمله تکنیک ،گاز و صنعت نفت

 یستیزطیمحهای عملیاتی برای جلوگیری از خسارات روش

 که مطابق با قوانین و مقررات  (در حین اجرای قرارداد

 المللی و قوانین و مقررات ایران باشد، استفاده نماید.بین

ل کند که پرسنل و کارکنان پیمانکار باید اطمینان حاص

کند و پیمانکاران بردار عمل میطرفی که به عنوان بهره

اند و طبق رویه صنعت های لازم را دیدهآموزش ،فرعی آن

ت زیسمحیط و سلامت ایمنی، به مربوط استانداردهای و نفت

کنند. باید تلاش شود که از تمامی صدمات و عمل می

اگر پیمانکار نتواند  های شغلی جلوگیری شود.آسیب

مقررات فوق را رعایت کند یا قوانین مربوطه را نقض کند و 

عدم رعایت مقررات فوق یا نقض قوانین مربوطه منجر به 

زیستی شود و اگر عملیاتی که توسط محیطخسارات 

گیرد اشخاص یا اموال را در معرض خطر پیمانکار انجام می

ردد، یا سبب ورود قرار دهد، یا منجر به ایجاد آلودگی گ

زیست شود، جانوری یا محیط های گیاهی وآسیب به گونه

کلیه اقدامات معقول و لازم برای جبران  پیمانکار باید فوراً

موارد مذکور و آثار آن را اتخاذ نماید. علاوه بر این، کارفرما 

تواند از پیمانکار بخواهد ظرف مدت معقولی اقدامات نیز می
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ای هآسیب و نماید اتخاذ ایران مقررات و قوانین طبق جبرانی

های زیست را جبران نماید. هر گونه هزینهوارده به محیط

مربوط به این اقدامات جبرانی باید از سوی پیمانکار پرداخت 

 کارفرما بازپرداخت نخواهد شد ها از طرفگردد و این هزینه

(Asgharian, 2018.) 

 

 گیرینتیجه
ه و توسعه، رفا شیافزا یالمللنیب یگذارهیسرما یهدف اصل

 طیمح کهنیبا توجه به ا .کشورها است یرشد اقتصاد

 ،اهداف است نیبه ا یابیدست یشرط لازم برا ،سالم ستیز

ه ک ،باشد یابه گونه دیبا یخارج یگذارهیسرما نیبنابرا

 داشته باشد و  ستیزطیرا بر مح یمنف ریثأت نیکمتر

حفاظت  ،یخارج یگذارهیرشد سرما یزمان با تلاش براهم

 هاآن نیو ب ردیمورد توجه قرار گ زین ستیزطیاز مح

گذاران به هیسرما باشد. داشته وجود یهماهنگ و یسازگار

قوانین خود هستند، اما  یو خصوص یدنبال منافع مال

جهان  یو جمع کیولوژیبه دنبال منافع ب زیستیمحیط

است که در تعامل حقوق  نیچه مسلم است اهستند. آن

 ،ستیزطیالملل محنیو حقوق ب یگذارهیالملل سرمانیب

که مورد ظلم قرار  ،است ستیزطیالملل محنیحقوق ب نیا

قرار  تیمورد حما یگذارهیسرما کیگرفته و به اندازه 

 و یالمللنیو تجارت ب یگذارهینگرفته است. رشد سرما

به خود جلب کرده  را یتوجه جهان ستیزطیاثرات آن بر مح

 ست،یز طیمح بیدر مورد تخر یجهان یهایاست. نگران

بهبود  یرا بر آن داشته است تا برا یالمللنیجامعه ب

تلاش کند.  ستیزطیو حفاظت از مح یزندگ یاستانداردها

-طیمح یبدون مقررات قو یافراد معتقدند رشد اقتصاد نیا

ع مناب نرفت نیو از ب ستیزطیمح بیعامل تخر ی،ستیز

 ابیدر غ یخارج یگذارهیاست. رشد سرما یجهان

 یآلودگ شیباعث افزا یستیزطیمح یبالا یاستانداردها

ست راستا ا نیدر ا نیشود. بنابرایو مصرف م دیاز تول یناش

کند و در یم دایپ تیاهم یستیزطیمح یکه قراردادها

 لیها تبدشرکت ایها دولت نیب یبه موضوع دعاو یموارد

 یتسیزطیمحاصول  تیرعا یالمللنیاسناد ب ی. برخشودیم

 کو ی دانندیبه کشور م یخارج یهاهیرا شرط ورود سرما

دهند تا در صورت یارائه م یگذارهیاز سرما یکل ینما

مورد بتوان آن را  یالمللنیب یستیزطیمحمطابقت با اصول 

گام  یراهنما یگذارهیاز سرما پسو هر سند  توجه قرار داد

ها دولت ن،یبنابرا. دهدیرا ارائه م یگذارهیبه گام سرما

نوع و ت ستیز طیمح عت،یاند که حفاظت از طبتوافق کرده

که اجبار است، بل کیکنند، که نه تنها  نیرا تضم یستیز

حاصل شود که  نانیهمه کشورها است تا اطم یبرا یاجبار

 تسیزطیحفظ مح .است تیدر اولو ستیزطیحفاظت از مح

بهتر از  یگذار خارجهیشرط ورود سرما شیبه عنوان پ

 .است هیپس از ورود سرما یالزام نیداشتن چن

افته یدر اکثر کشورهای توسعه ،یالمللنیب نیبا قوان مطابق

 یگذارقانوندر  گذاری خارجی هستندکه میزبان سرمایه

قوی دارند، در سمت  یستیزطیمح مقرراتی خود داخل

کشورهای در حال توسعه که ایران هم جزء این  مقابل یعنی

گذار خارجی دسته از کشورهاست به منظور جذب سرمایه

ه برخوردارند؛ ولی با توجه ب یفیضعی ستیزطیمح نیقوان از

های ناشی از آن در جهان زیستی و بحرانمسائل محیط

 ود راخ ات محیط زیستیتعهد کنندیتلاش مامروز، بیشتر 

 .دهند شیزااف تا حد ممکن

موجود در  یستیز طیمح یابیارز یهاسمیعلاوه بر مکان

 و یمال یاهسازمان قیتشو ،یالمللنیب یهاسازمان یبرخ

 یهاتوسط شرکت یستیزطیمح الزامات رشیپذبه  یپول

 واندتیم، و کمک وام افتیدر شرطشیبه عنوان پ یتیفرامل

ن ، در ایمؤثر باشد یطور اساسبه ستیزطیدر حفاظت از مح

ی زیستمحیط مقررات پذیرسرمایه کشورهای اگر حتی صورت

قوی نداشته باشند، شرکت مذکور ملزم است مقررات 

 .زیستی را رعایت کندمحیط

 محیط مقررات و نیقوان مورد در که یاشکال نیترمهم

و عدم  نیقوان نیا بودن یمیقد دارد وجود رانیا زیستی

 هانج که چرا ؛باشدیم المللیبینهای ها با معیارتناسب آن

 رودیم شیپ شدن یصنعت و تحول و رییتغ یسو به یامروز

 و صنعت بخش در یمیعظ اریبس تحولات انیم نیا در و

 یهاهویش و هاروش ازمندین که است افتاده اتفاق یتکنولوژ

  ستیزطیمح بر هاآن سوء اثرات کاهش جهت ینینو

این زمینه آشکار است عدم . اشکال دومی که در باشدیم

زیستی موجود اهمیت لازم به اجرایی شدن قوانین محیط

است، به عنوان نمونه قانون هوای پاك به نظر برخی 

کارشناسان تنها ده درصد آن در عمل اجرایی شده است؛ 
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در حالی که اگر همین قوانین موجود به درستی اجرا شوند 

 کمک کند. زیستتواند تا حدود زیادی به محیطمی

در سرمایه  یستیزطیمحدر حقوق ایران رعایت موازین 

 ؛باشدهای مختلف انرژی از جمله نفت یک الزام میگذاری

)گرچه  ولی این الزام در عمل به خوبی رعایت نشده است

ثری در این مورد یافت ؤممکن است در قوانین، مقررات م

 اچر شود(، لازم است توجه بیشتری به این موضوع گردد،

 ستیزطیمح کننده آلوده منابع نیترمهم از یکی نفت که

 یهایگذار هیسرما و صنابع از یکی حال نیع در و رفته شماربه

 موضوع تیاهم بر لهأمس نیا که باشدیم ایدن در ساز پول

 2600 تیر 19 مصوب پاك ؛ گرچه قانون هوایدیافزایم

 یستیزطیمحتواند امیدها را برای رعایت این موازین می

 بیشتر سازد.
 

 عمناب
1. Agreement on the Conservation of Polar 

Bears 1973. 

2. Asgharian, M., 2018. International Oil and Gas 

Contracts, second edition, Tehran: Khorsandi 

Publications. 

3. Case Concerning Gabcikovo - Nagymaros 

Project (Hungary/ Slovokia). 25 September 

1997. Summaries of Judgments, Advisory 

Opinions and Orders of the International Court 

of Justice (ICJ). Available at: www.icj-cij.org. 

4. DSB Rep., Standards for Reformulated and 

Conventional Gasoline, Venezuela, Brazil 

versus US, 20 May 1996. 

5. Güneş, A.M., 2014. Uluslararasi Hukuk 

Açisindan Sinir Bölgelerinde Bulunan Nükleer 

Santraller, Taad, Yıl: 5, Sayı: 17. 

6. ICJ Judgment, Dispute regarding 

Navigational and Related Rights (Costa Rica 

v. Nicaragua), 2009. 

7. ICJ, 2010. op.cit, p.78, para.192. 

8. Int’l Thunderbird Gaming Corp. v. United 

Mexican States (U.S.v. Mex.) 2006. para. 13. 

9. Jalali, M., 2018. the relationship between free 

trade and environmental protection in 

international law, Comparative Law Research 

Journal, Volume 22, Number 3, Fall. 

10. Karimi Khanjari, F., SajjadiKia, M., 2021. 
Civil liability due to environmental damage in 

Iranian law and international documents, 

Scientific Quarterly of Environment and 

Multisectoral Development, Volume 6, 

Number 73, Fall. 

11. Kohnhoshnejad, R. and Altamimi, M.H. 

2018. The basis of environmental requirements 

in Iran's oil contracts, Environmental 

Economics and Natural Resources Quarterly, 

3rd year, 4th issue, spring. 

12. Mashhadi, A., Khosrowshahi, H. and 

Sapardar, M., 2019. Reviewing the 

environmental legal requirements of the 

upstream oil and gas industry in the upstream 

documents of the Islamic Republic of Iran, 

Public Law Research Quarterly, Year 21, 

Number 62, Spring. 

13. Miri Lavasani, S.S., Sadeghi Ziyazi, H., 

Hosseinpour, F., 2018. Environmental 

obligations of foreign investors, Danesh Law 

and Finance Quarterly, first year, number 3, 

spring. 

14. Mousavi, F. and Mousavifar, S.H., 2015. 
Argentina and Uruguay environmental dispute 

2010; Explanation of some topics and 

principles, Public Law Studies Quarterly, 

Volume 54, Number 5, Winter. 

15. Mutual investment encouragement and 

support agreement between the Islamic 

Republic of Iran and the Grand Duchy of 

Luxembourg No. 20251/283 dated 03/19/98 

16. Nasari, E. and Zamani, S.Q., 2017. 
Expropriation of environmental ownership in 

foreign investment arbitration procedure, 

Comparative Law Research, Volume 22, 

Number 3, Fall. 

17. Seifi Ardabili, D. and Fethinejad, S., 2012. 
Foreign Investment Laws, Tehran, Jihad 

Academic. 

18. Shiravi, A.H., 2011. International Trade Law, 

Mizan Publishing House, Tehran. 

19. Shiravi, A.H., 2018. Oil and Gas Laws, 4th 

edition, Tehran: Mizan Publications. 

20. Vargiu, P., 2015. Book Review: International 

Investment Law and the Environment, McGill 

International Journal of Sustainable 

Development Law & Policy. Vol. 11 Issue 2. 

21. Wawryk, S.A., 2018. “International 

Environmental Standards in the Oil industry 

Improving the Operations of Transnational Oil 

Companies in Emerging Economies”, available 

at:www.pdfs.semanticscholar.org/ 

dbfe/6ae08fbfdb1c4020ba32280a5c5281401d6

d.pdf 

22. Zarei, S. and others 2017. Development of 

international environmental law in the light of 

international judicial opinions and procedures, 

Environmental Science and Technology 

Quarterly, 19th volume, number three, autumn. 

23. Zhao, Z., 2016. International Oil Contracts, 

translated by Abbas Kazemi Najafabadi and 

Saed Shirani, first edition, Tehran: Shahr 

Danesh Publications. 

24. Ziyai Begdali, M.R., 2013. Laws of 

International Treaties, 5th edition, Tehran: Ganj 

Danesh Publications. 

25. Ziyai, S.Y., 2013. The position of 

environmental obligations in international 

investment law, Public Law Research 

Quarterly, 15th year, number 42, spring. 

http://www.pdfs.semanticscholar.org/%20dbfe/6ae08fbfdb1c4020ba32280a5c5281401d6d.pdf
http://www.pdfs.semanticscholar.org/%20dbfe/6ae08fbfdb1c4020ba32280a5c5281401d6d.pdf
http://www.pdfs.semanticscholar.org/%20dbfe/6ae08fbfdb1c4020ba32280a5c5281401d6d.pdf


 ... یالمللنیب یگذارهیدر حقوق سرما یستیزطیتعهدات مح گاهیجا کریمی خنجریو  بذرپاچ

 

292 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Position of Environmental Obligations in International 

Investment Law with an Emphasis on Investment in the Oil Field 
 
 

 

 

*2Khanjari Karimi Farzad, 1Bazrpach Hamid 

 
Department of Law, Islamic Azad University, Hashtgerd Branch, Iran 1 

Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Iran *2 

 

 

 
Abstract 
International environmental law and international law of investment in goals are conflicting in 

that the investor's goal is individual interest and the environmental goal is collective interest, 

while in practice and implementation are closely related and in an implementation environment 

And play a key role in today's human society. Therefore, economic investments by companies 

in different countries require legislation and sometimes restrictive laws. One of these methods 

is the application of environmental laws, which are often ignored in corporate and oil 

investments aimed at attracting foreign investment. Thus, this research uses a descriptive-

analytical method to investigate the issue of environmental commitments in investments. 

Research shows that oil investors often overlook environmental commitments, and 

governments in developing countries show flexibility to attract more investors due to financial 

constraints and economic weakness, one of which is one of their areas of flexibility is 

environmental law. Given the current environmental crises, however, governments must 

minimize violations of environmental obligations by enacting and enforcing strict and 

restrictive laws and regulations. 
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