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 12بررسي شيوه خاص حل و فصل اختالف در قراردادهاي ماده 
  يگذار هقانون رفع موانع توليد و اثر آن در جذب سرماي

   1محمدرضا نورديده
 Nouredieh@gmail.com، دانشجوي دكتري حقوق عمومي پرديس دانشگاه تهران

  رضا طجرلو 
  rtajarlou@ut.ac.ir ،اسي دانشگاه تهران، ايراناستاديار دانشكده حقوق و علوم سي

 
    12/02/1400تاريخ پذيرش:       30/01/1399تاريخ دريافت: 

  چكيده 
مصرف انرژي است. به موازات ابالغ قانون  سازي بهينه، يكي از موضوعات اساسي در كشور

يافتند  مأموريتمصرف سوخت  سازي بهينهدولتي از جمله ي ها شركترفع موانع توليد برخي 
قانون  12ماده هاي  ) در اجراي طرح2مشاركت بخش خصوصي (شركت خدمات انرژي منظور به

و  ها طرحاجرايي نمودن  ظورمن بهاين اساس و  اقدام نمايند. بر پذير رقابترفع موانع توليد 
اي براي تدوين  مقررات ويژه، انرژي در نظام حقوقي داخلي ايران جويي هاي صرفه برنامه

، پذير شناسايي شده است. در چنين شرايطي قانون رفع موانع توليد رقابت 12قراردادهاي ماده 
بخش خصوصي و  قـراردادي و فني فيمابين، احتمال بروز اختالف نظر يـا دعـواي حقـوقي

متداول حل اختالفات نظير داوري يا هاي  يابد كه مراجعه به شيوه مي بخش دولتي افزايش
جديـدي همچـون ارجـاع  پاسخگو نيستند و دستاندركاران را بـر آن داشت تا از شيوه، دادگاه

ه كاهش منجر ب تواند مي بـه ناظر داراي شرايط رفع اختالفات بنيادي استفاده كنند؛ اين شيوه
به ، ي در اين حوزهگذار هرا به سرماي گذار هگرديده و رغبت سرماي گيري تصميمهزينه و زمان 
افزايش دهد. اين مقاله به واكاوي ساز و كار اجرايي نحوه اجرا و انجام روش ، نحو چشمگيري

  اختالفات پرداخته است. آميز مسالمتحل 
 JEL :K11, K12, K16, L24, N2بندي  طبقه

قانون رفع  12قراردادهاي ماده  ،پذير رفع موانع توليد رقابت قانون 12ماده ها:  كليد واژه
اختالف  ارجـاع ،شركت خدمات انرژي، حل و فصل اختالفاتهاي  شيوه ،پذير موانع توليد رقابت

  بـه ناظر
   

  
 

 نويسنده مسئول .1
2. Energy Service Company 
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  مقدمه -1
ايجاد رونق  يراهكارهايكي از جويي،  صرفهنوين (جديد) در  هاي مكانيزهاستفاده از 
انرژي  جويي هاي صرفه پتانسيل سازي فعال، زايي و در عين حال اشتغال، كسب و كار

خدمات انرژي و استفاده از ي ها شركت. در اين ميان توسعه مكانيزم شود مي محسوب
كمك شاياني به بهبود شرايط  تواند مي، مصرف سازي بهينهموجود در حوزه هاي  سرمايه

ني است كه در كشورهاي مدت زما، كسب و كار بخش انرژي نمايد. اين مكانيزم
آلمان در حال اجرا است. در اين ، انگليس، آمريكا، پيشرفت صنعتي دنيا از جمله ژاپن

شرايط عقد قراردادهاي مبتني بر كارايي انرژي آن چنان كه بايد و شايد هنوز عملياتي 
نگرديده است و اين امر نياز به محك زدن و رفع موانع موجود در اجراي آن دارد. در 

بستر ، 1و ارتقاي نظام مالي كشور پذير رقابتقانون رفع موانع توليد  12ماده ، ين راستاا
انرژي و جذب سرمايه در اين  جويي صرفهقراردادهاي  كارگيري به منظور بهمناسبي را 

 حوزه فراهم آورده است. 

در وهله نخست آشنايي با مباني حقوقي اين ، هدف از اين تحقيق در حقوق ايران
ارزيابي نحوه ، معايب و محاسن آن و در ادامه، شناخت مسائل شكلي، قراردادها نوع
 12شيوه نويني در راستاي حل و فصل اختالفات ناشي از قراردادهاي ماده  كارگيري به

روشني از  انداز چشم توان مي . بدين ترتيبباشد مي، پذير قانون رفع موانع توليد رقابت
اين نوع قراردادها را ترسيم نمود و سپس با تجزيه  كارگيري بهوضعيت موجود و ناشي از 

پيشنهادهايي براي رسيدن به وضعيت ، و اشكاالت (وضع موجود) ها كاستيو تحليل 
كارگيري شيوه  اين خواهد بود كه به، بنيادين در تحقيق حاضر مسئلهمطلوب ارائه نمود. 

  
 

و كليـه   ها و مؤسسات دولتي ويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها به به كليه وزارتخانه. 1
دالر  شود سـاالنه تـا سـقف يكصـد ميليـارد      دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي

صورت ريالي كه هر سـاله تـا سـقف نـرخ تـورم سـال قبـل تعـديل          به الير صورت ارزي و پانصدهزار ميليارد به
گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي  گردد، درموارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه مي

جويي يا كاهش هزينه  هاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفه يا داخلي با اولويت بخش
انجامـد بـراي    توليد كاال يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مـي در 

هاي نفتي و كاالها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي  نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده
سـاب حقـوق دولتـي و عـوارض قـانوني و سـاير       يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معـادل ريـالي آن بـا احت   

اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و سـاير   هاي غيريارانه هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمت هزينه
 هاي متعلقه قرارداد منعقد كنند. هزينه
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قانون رفع موانع توليد  12ده نوين حل و فصل بنيادي اختالفات در قراردادهاي ما
با توجه به جديد بودن اين موضوع و عدم وجود منابع ، پذير از طريق ناظر قرارداد رقابت

، حاضر هاي پژوهش رود كه يافته مي مواجه است. اميد هايي چالشبا چه ، اطالعاتي كافي
د. فرض مورد استفاده قرار گير، جذب سرمايه در اين حوزه، در كارآمدي هرچه بيشتر

پذير در  قانون رفع موانع توليد رقابت 12اصلي اين است كه اصطالح قراردادهاي ماده 
ي خدمات ها شركتبه اشكال متفاوت روابط قراردادي فيمابين ، نظام حقوقي ايران

كه هدف از آن  شود مياطالق ، انرژي و بخش عمومي فعال در حوزه صنعت انرژي
قانون رفع موانع توليد  12قراردادهاي ماده  ،بنابراين؛ كاهش مصرف انرژي است

به نوعي مشاركت قراردادي فيمابين بخش دولتي و بخش خصوصي گفته ، پذير رقابت
 مالي توسط تأمين ي خدمات انرژي و ارائهها شركتهاي  . فرآيند اجراي پروژهشود مي

شامل مميزي ، پذير قانون رفع موانع توليد رقابت 12و حسب شرايط مصوب در ماده  آنها
سازي مصرف  براي بهينه پذير امكان هاي روشتعيين ، يگذار هانرژي با هدف سرماي

تضمين و رعايت مقررات ، سازي بهينهتضمين نتايج اجراي اقدامات ، تعريف پروژه، انرژي
تعمير و نگهداري تجهيزات در ، مديريت پروژه، تهيه تجهيزات و نصب آنها، و استانداردها
منابع  تأمينو طرق  پيوسته طور به جويي صرفهي ميزان گير هانداز، قراردادطول مدت 

  .است شده متداول فزاينده طور بهو  باشد مي مالي آنها
حل و فصل اختالفات و خارج از دادگاه هاي  تاكنون مطالعات فراواني در زمينه شيوه

ي از داوري و گر ميانجيبه بررسي نهاد  به تفصيل) 1390انجام گرفته است. درويشي (
) نيز به تحقيق در زمينه قراردادهاي 1397سازش پرداخته است. منظور و همكاران (

تالش نموده است تا ، با عقد معين جعاله ها آنخدمت و مشاركت در توليد و مقايسه 
هيچ يك از عقود  است كه فتهگر  هنتيج جهات تطبيق آنها را به چالش كشد و نهايتاً

در حوزه صنعت و نفت نمود.  سيدالتأسيجدبا قراردادهاي  كامالًتوان  نميمعين را 
حل و فصل  هاي روشبه ترسيم شيوه نويني از ، )1397شيروي و همكار (، همچنين

ديگر هاي  اختالفات خارج از دادگاه تحت عنوان شبه دادرسي پرداخته و آن را از شيوه
ست. در تحقيق ديگري توسط ارفع نيا سازش تفكيك نموده ا، يگر ميانجي، چون داوري

داوري و دادگاه كه بر مبناي اصول حقوقي محض و تفكيك بدون  هاي روش، )1397(
هاي  نقطه پاياني بر همكاري عنوان به كنند مي مالحظه و بدون انعطاف حق از ناحق عمل
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گزينه براي حل و فصل اختالفات در عين حفظ ترين  تجاري تلقي گرديده و مناسب
برد معرفي  –با حالت برد  آميز مسالمتجايگزين  هاي روش، ابط و منافع تجاريرو

قانون  12تالش شده تا روش ديگري و خاص عقود ماده ، و در تحقيق پيشرو اند شده
پذير از طريق ناظر قرارداد كه با توسل بر تجربيات پژوهشگر و  رفع موانع توليد رقابت

، ساير پژوهشگران برداري بهرهجهت ، بوده آميز يتموفقدر اين حوزه ، كاربردي طور به
  تشريح گردد.

انجام اين پژوهش در دو مرحله صورت خواهد گرفت و در هر مرحله نيز مناسب با 
موضوع از روش تحقيق مختص آن استفاده خواهد شد. در مرحله اول شناسايي مفاهيم 

و  محيطي زيستمختلف براي دستيابي به كارايي انرژي و اهداف  هاي مكانيسمو مباني 
در اين نوع ، به تحليل شيوه حل و فصل اختالف از طريق ناظر قراردادي، در مرحله دوم

در اين پژوهش تحليلي و توصيفي و ، بنابراين روش تحقيق؛ شود مي قراردادها پرداخته
با استفاده از منابع  عمدتاًواهد بود و سندكاوي و مشاهده اسناد و مدارك حقوقي خ بعضاً

مورد  تواند مي كه شود مي مطالب گردآوري و تجزيه و تحليلاي  هاسناد و كتابخان
حقوقي قرار گيرد. لذا اين پژوهش عالوه بر  متخصصاناستفاده مراجع ذيصالح اجرايي و 

  خصوصيات كاربردي نيز خواهد داشت. ، نظريهاي  جنبه
  
  انرژي سازي بهينهكارهاي مبتني بر بازار  مروري بر ساز و -1

  كليات
ايران در فهرست كشورهاي داراي بيشترين انتشار دي اكسيدكربن به جو قرار دارد و 

شدت انرژي اقتصاد ايران از همه بيشتر است. ، در ميان توليدكنندگان نفت و گاز
و  اي يارانه صورت بهانرژي  هاي حاملداخلي  هاي تعرفه، حال نيابا  .)78: 1397، (توكلي

از  تر پايينانرژي در ايران بسيار  هاي حامل هاي تعرفه. گردد مي توسط دولت معين
 شدت بهانرژي در ايران  وري بهره، طي دهه گذشته، رو اين قيمت صادراتي آنهاست. از

 12برده است. با تصويب ماده  مصرف انرژي پي سازي بهينهافت كرده و دولت به اهميت 
 هاي مشوقبستر قانوني » و ارتقاء نظام مالي كشور پذير رقابترفع موانع توليد «قانون 

انرژي فراهم گشته ولي ازآنجا كه  سازي بهينهي در امر گذار همالي براي سرماي
ي گذار هتاكنون سرماي، اند شدهن سازي پيادههنوز  ها مشوقاجرايي اين  يسازوكارها
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ي گذار همالي براي سرماي تأمين، . همچنينوسيعي در اين زمينه صورت نگرفته است
خدمات انرژي از محل ي ها شركتتوسط  تواند مي انرژي جويي هاي صرفه پروژه
انرژي از طرف  جويي صرفهداخلي شركت و يا توسط مشتري با ضمانت هاي  بودجه

قانون " 12ماده ، در ايران .)130: 1398، شركت انجام شود. (حوري جعفري و همكار
 سازي بهينهايجاد بازار " نامه آئينو  "كشورو ارتقاء نظام مالي  پذير رقابترفع موانع توليد 

انرژي از طريق  وري بهرهچارچوبي را براي تنظيم قوانين بهبود ، "زيست محيطانرژي و 
انرژي و قراردادهاي  جويي صرفه هاي گواهياستفاده از ابزارهاي مبتني بر بازار شامل 

  انرژي اشاره دارند.  جويي صرفه
انرژي و كاهش  وري بهرهكه افزايش  الملل بيندر سطح  1ابزارهاي مبتني بر بازار

مختلف مبتني بر بازار  هاي مكانيسم عنوان به، كنند مي را ترويج اي گلخانهانتشار گازهاي 
ان تحت عنو هايي گواهيگردند و در قالب  مي تلقي، زيست محيطسازي انرژي و  بهينه

در راستاي عملياتي ، . در ايران نيز2شوند مي سازي پياده، "انرژي جويي صرفهگواهي "
قانون اصالح  5و همچنين طبق ماده  پذير رقابتقانون رفع موانع توليد  12شدن ماده 

 منظور به زيست محيطسازي انرژي و  ايجاد بازار بهينه نامه آيين ،الگوي مصرف انرژي
مختلف به اهتمام معاونت علمي و  هاي بخشمصرف انرژي در صنايع و  سازي بهينه

فناوري رياست جمهوري تدوين و بعد از تصويب در شوراي عالي انرژي توسط دولت به 
 سازي انرژي در كشور ايجاد بازار بهينه، نامه آيينابالغ شد. پيشنهاد اصلي اين  ها دستگاه

، در ميزان مصرف انرژي ها بخشك از كه هر ي جويي صرفهتا بر اساس  باشد مي
بتوانند آن را در بازار  كه نحوي بهانرژي براي آنها صادر شود  جويي صرفهگواهينامه 

كه در چارچوب قوانين و مقررات حاكم بر بازار بورس انرژي ايران تشكيل و  سازي بهينه
يسيون انرژي متشكل از كم جويي صرفهكميسيون  .داد و ستد كنند، شود مياداره 

و  سازي بهينهنمايندگان نهادهاي مرتبط با بازار عالوه  بهتخصصي شوراي عالي انرژي 
، جمهوري سيرئمعاونت علمي و فناوري ، شهرسازيشامل وزارت راه و  زيست محيط

تا نسبت به تدوين مقررات  اند شدهمتعهد ، سازمان بورس و اوراق بهادار و اتاق بازرگاني
  

 

1.Market-based Instruments (MBIs)       تند كـه از  هسـ  هـاي عمـومي  ابزارهـاي مبتنـي بـر بـازار، سياسـت
  .كنندسازوكارهاي بازاروحقوق مالكيت قابل انتقال، به منظور توزيع بار اجرايي يك سياست استفاده مي

جويي انرژي، رياست جمهـوري مركـز    گزارش كميسيون اتحاديه اروپا از گواهينامه هاي قابل معامله براي صرفه. 2
  راهبردهاي تحول و پيشرفت.
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 زيست محيطانرژي و  سازي بهينهبازار  اندازي راهمورد نياز براي  هاي زيرساختو 
انرژي در بازار بورس انرژي ايران اقدام  جويي صرفه هاي گواهيانجام معامالت  منظور به

  كنند. 
  

  كربن اكسيد ديتجارت  -2
يكي از عوامل مهم در تغيير وضعيت آب  عنوان به، اي افزايش غلظت گازهاي گلخانه

در ، اي كه تغييري كوچك در وضعيت آب و هوايي و هوايي جهان مطرح است؛ به گونه
هاي  منشأ تغييرات بزرگ اقليمي و بالياي طبيعي و زيان تواند ميبسياري از موارد 

بر ي منفي تأثير، شود. افزايش مستمر توليد ناخالص داخلي، اقتصادي در سطح جهان
اكسيد كربن  اكسيد كربن دارد. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دي انتشار گاز دي

محيطي مناسبي اعمال كنند  زيست هاي سياست، گذاران ضروري است سياست، در ايران
زيرا استانداردهاي ، تا كشور به پناهگاهي براي جذب صنايع آالينده تبديل نشود

شوند. با توجه به  مطرح ميمنبع مزيت نسبي  عنوان بهمحيطي پايين در كشور  زيست
بردن سطح فناوري  تمهيداتي براي باال توانند ميگذاران  سياست، مزاياي توسعه مالي

به كار بگيرند و با تصويب  تر پايينهاي خارجي و مصرف انرژي  توليد و جذب سرمايه
دار  هاي دوست گذاري در پروژه ها را ملزم به سرمايه آن، صنعتي هاي بنگاهقوانيني براي 

اكسيد كربن كه به  مثبت توسعه مالي بر انتشار گاز دي تأثيردرباره  .كنند زيست محيط
هاي صنعتي  افزايش فعاليت، نتيجه تحقيقات نشان داده است، تجارت كربن شهرت يافته

و افزايش  شود ميسيد كربن اك باعث افزايش مقياس توليد و افزايش انتشار گاز دي
و شناسايي  زيست محيطدار  هاي دوست هاي تكنولوژيكي از جمله تكنولوژي نوآوري

گذاري در  تر براي انجام سرمايه منابع مالي ارزان تأمينهاي توليدي و  بهترين تكنولوژي
. شود مياكسيد كربن  پاك باعث كاهش انتشار گاز دي زيست محيطهاي مربوط به  پروژه

ر اين حالت اثر اول بر اثر دوم غالب شده و توسعه مالي در ايران باعث افزايش انتشار د
به با توجه به روند رو  .)140: 1398، اكسيد كربن شده است (بهرامي و همكاران گاز دي

محيطي  زيست هاي سياستالزم است ، كربن در ايراناكسيد افزايش سرانه انتشار دي
بنابراين  .كاهش يابد زيست محيطا به اين ترتيب تخريب جديدي در پيش گرفته شود ت

ارتقاي ، هاي توليد و توزيع انرژي در كشور در اين خصوص الزم است با ارتقاي فناوري
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پاك و  هاي انرژياستفاده از ، محيطي توليدات صنايع استانداردهاي فني و زيست
هاي نوين با آاليندگي كمتر فراهم شود تا افزايش رفاه ناشي از  گيري از فناوري بهره

: 1398، (بهرامي و همكاران .محيطي همراه باشد درآمد ملي با كمترين هزينه زيست
141(  
  

  راهكارهاي علم اقتصاد براي مقابله افزايش مصرف انرژي  -3
 يكي از، مختلفهاي  ان مصرف آن در بخشامروزه موضوعات مرتبط با انرژي و ميز

كالن كشورها است. انرژي هاي  ريزي برنامهو  ها گذاري سياستمباحث در ين تر مهم
از نظر ، توليد و كاالهاي مورد نياز در مصرف نهاييهاي  نهادهين تر مهم يكي از عنوان به

مصرف انرژي  سازي بهينهاقتصادي داراي اثرات قابل توجهي است. اجراي راهكارهاي 
انرژي براي بلندمدت  المللي بينضروري است. بدين ترتيب حضور ايران در بازارهاي 

مصرف انرژي يك صنعت پر سود و كم هزينه براي  سازي بهينه تضمين خواهد شد.
را به دنبال دارد. ايجاد امنيت اي  هگسترد زايي اشتغالاقتصاد ملي است و ترويج آن 

 سازي بهينهاز ديگر مزاياي اجراي راهكارهاي  محيطي زيست هاي انرژي و كاهش آلودگي
علم اقتصاد ، مصرف انرژي است. در چنين شرايطي براي مقابله با افزايش مصرف انرژي

  .)1394، (آئينه نگيني كند مي دو راهكار متفاوت ارائه
راهكار مبتني بر كنترل و نظارت است. نگرش مبتني بر كنترل و نظارت ، راهكار اول

يي است كه بيش از حد تعيين شده انرژي ها بخشاغلب شامل اخذ ماليات و عوارض از 
مبتني بر انگيزه بخشي اقتصادي نبوده و از  گذاري سياستنمايند. اين نوع  مي مصرف

اي صنعتي مايل نيستند از سطح اين حيث چندان كارآمد نيست. در اين روش واحده
تعهدات تعريف شده فراتر رفته و ميزان مصرف انرژي خود را از سطح تعيين شده 

 هاي روشبياورند. عالوه بر آن در اين مدل واحدهاي صنعتي همواره از طريق  تر پايين
گريز از پرداخت ماليات و عوارض هستند و اين هاي  قانوني و غيرقانوني به دنبال راه

  . كنند مي يك تحميل اجباري به كليه واحدهاي صنعتي قلمداد عنوان بهوضوع را م
پس از تشكيل بازار ، محور دارد. در اين مدل بازار هاي مكانيزهاشاره به ، راهكار دوم

يي كه بيش از سطح تعهدات خود ها بخش، سفيد انرژي با قابليت معاملههاي  گواهينامه
مزبور به شركت هاي  آن را در قالب گواهينامه توانند مي، انرژي داشته باشند جويي صرفه
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بفروشند. اين روش از يك طرف ، تعهدات خود را برآورده كننداند  ههايي كه نتوانست
باعث كاهش مصرف انرژي و از طرف ديگر موجب ايجاد انگيزه در كاهش بيشتر آن 

به كاهش ميزان  يا شركت هايي كه به هر دليلي موفق ها بخشخواهد شد. همچنين 
ضمن پرداخت ، با استفاده از سازوكار عرضه و تقاضاي بازار اند شدهمصرف انرژي خود ن

انرژي خود را  جويي صرفهانرژي ميزان كسري  جويي هاي صرفه هزينه و خريد گواهينامه
انرژي در اين روش بسيار كمتر از روش نظارت و  جويي صرفه. هزينه كنند مي جبران

كارايي انرژي با ساير معامالت در هاي  ظر به قرابت معامالت گواهينامهكنترل است. ن
كارايي انرژي از حيث هاي  حال انجام در بورس انرژي و تشابه ماهيت بازار گواهينامه

 مجراي عملياتي عنوان بهبورس انرژي ، انرژي در دنياهاي  ادغام در بازارها و بورس
سفيد در كشور را مهيا نمايد (آئينه هاي  بازار گواهينامه اندازي راههاي  زمينه تواند مي

   .)1394، نگيني
  

  بررسي ابزارهاي مبتني بر كاركرد بازار انرژي   -4
ابزارهاي مبتني بر كاركرد بازار با هدف ايجاد پايداري در بخش انرژي براي ترويج 

به  شار گازهاي مضرو قطع انت تجديدپذيرافزايش سهم توليد انرژي برق از منابع انرژي 
استانداردهاي  عنوان بهكه  1بندي سهميههاي سيستم، . در اين زمينهاند شدهكار گرفته 

2سبد تجديدپذير
، گواهي سبز قابل معاملههاي  همراه با برنامه، شوندنيز شناخته مي 

در ، هاي بازارو براي گسترش نفوذ منابع انرژي تجديدپذير بر اساس مشوق يافته توسعه
اند. يكي ديگر از ابزارهاي مبتني بر كاركرد بازار كه ندين كشور جهان آزمايش شدهچ
كربن است. اين  اكسيد ديمجوز تجارت ، گسترده شناخته و تحليل شده است صورت به

 .شروع شد 3در سيستم تجارت انتشار آالينده اتحاديه اروپا 2005مجوز از يك ژانويه 
انرژي و دستيابي  وري بهرهها در يگذار هبراي تشويق سرماي، ارانذگ توجه سياست اخيراً

اي مشخص از به امكان تعريف تعهداتي براي دسته، انرژي جويي صرفهبه اهداف ملي 
 جويي هاي صرفه انرژي جذب شده است كه به گواهينامه جويي صرفهبازيگران بازار براي 
  بازار انرژي شامل موارد ذيل است:اند. ابزارهاي مبتني بر كاركرد انرژي گره زده شده

  
 

1. Quota systems 
2. Renewable Portfolio Standards (RPS) 
3. EU Emission Trading System 
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  مكانيسم توسعه پاك –بند اول 
1مكانيسم توسعه پاك، المللي بينهمكاري  هاي پروژهبراي 

كه از پروتكل كيوتو  
تا  دهد مي كه به كشورهاي صنعتي اجازه كند ميچارچوبي را فراهم ، حاصل شده است

ي كنند كه داراي گذار هسرماياي  هكاهش انتشار گازهاي آالينده گلخان هاي پروژهدر 
 كاهش نشر هاي گواهي، انگذار هسرماي، حداقل هزينه در سطح جهاني است. در عوض

(CER)از ٣ساز و كار توسعه پاكايده . كنند مي را از كشورهاي در حال توسعه دريافت ٢ 
د تا با حمايت گرفته ش 2007پيشنهاد برزيل براي ايجاد صندوق توسعه پاك در سال 

كه به تعهدات خود در زمينه كاهش انتشار  يافته توسعهآن دسته از كشورهاي  مالي
هاي  تعهدات خود را در كشور، اند اي يا ساير اهداف كاهنده عمل نكرده هاي گلخانه گاز

حاضر به  يافته توسعهبرخي از كشورهاي ، در حال توسعه انجام دهند. با اين حال
اوليه به مكانيسم توسعه پاك تغيير شكل داد. در  پذيرفتن مفهوم جريمه نشدند و ايده

هاي الحاقي  اي (كشور هاي متعهد به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اين مكانيسم كشور
هاي  هاي كشور را از پروژه CERكاهش نشر  هاي گواهي توانند ميضميمه پروتكل كيوتو) 

هداف كاهش انتشار رسيدن به ا منظور بهدر حال توسعه كه عضو اين ضميمه نيستند 
بايست كاهش انتشار هايي مي خود در پروتكل كيوتو خريداري نمايند. چنين پروژه

داشته باشند و در ، كند  كه پروژه از اين مكانيسم استفاده نمي  بيشتري نسبت به زماني
گيري را براي كاهش اثرات تغييرات  و قابل اندازه مدت طوالنيبايست فوايد   عين حال مي

و كار  ساز، به همراه داشته باشند. در نتيجه 4پروتكل 12به موجب ماده   هوايي آب و

  
 

1. Clean Development Mechanism  
2. Certified Emission Reduction  
3. Clean Development Mechanism  

بدين وسيله مكانيزم توسعه پاك تعريف مي شود. هدف از مكانيزم توسعه پاك كمك به اعضاي مندرج نشده در  .4
جهت دستيابي به توسعه پايدار و كمك به هدف نهايي كنوانسيون و همچنين مسـاعدت بـه اعضـاي     1ضميمه 

مـي باشـد.    3موجب ماده  براي نيل به رعايت تعهدات كاهش و محدوديت كمي انتشار به 1مندرج در ضميمه 
از فعاليت هاي پروژه كه منجر به كاهش نشـر   1موجب مكانيزم توسعه پاك، اعضاي مندرج نشده در ضميمه  به

ييد شده كـه از  أمي توانند از كاهش نشر ت 1تاييد شده مي شوند بهره خواهند برد و اعضاي مندرج در ضميمه 
مك به رعايت تعهدات كـاهش و محـدوديت كمـي نشـر بـه      فعاليت هاي پروژه مزبور حاصل شده است براي ك

اجالش اعضاي اين پروتكل فعاليـت مـي كنـد معـين      عنوان بهبه گونه اي كه كنفرانس اعضا كه  3موجب ماده 
حفاظت از محيط زيست، مجموعه قـوانين و مقـررات    سازمان كرده است، استفاده نمايند. (متن پروتكل كيوتو،

  ).1379دفترحقوقي و امور مجلس، بهمن حفاظت محيط زيست ايران، 
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با هدف تغيير روند  1هاي ضميمه  توسعه پاك همكاري داوطلبانه و قابل توجه كشور
پروتكل كيوتو و اجراي مشترك با مسئوليت ، مطابق با كنوانسيون  گرمايش جهاني

هاي در حال توسعه نيز  متفاوت است. استفاده از اين ساز و كار به توسعه پايدار كشور
منجر خواهد شد. ساز و كار توسعه پاك بر پايه گسترش اين پروژه بنا شده و بخشي از 

ساز و كار ي ها مديون ماهيت تجاريش دانست. فعاليت پروژه توان ميموفقيت آن را 
كاهش  منظور بهمستقيم  طور بهبايست توسعه پاك در كشورهاي در حال توسعه مي

با خود به همراه  بلندمدتي و گير هقابل انداز، باشد و فوايد ملموساي  هگازهاي گلخان
و يا اي  هكاهش انتشار گازهاي گلخان هايي پروژهبنابراين بايد در چنين ؛ داشته باشد

ي فسيلي ها سوختشامل جايگزيني  تواند ميرخ دهد و  CO2خالص  افزايش جداسازي
كاري و جنگل هاي فعاليت، سازي مصرف انرژي بهينه، تجديدپذير هاي انرژيتوسط 

بايست شامل يك يا ها مي وري خدمات شهري باشد. پروژه ها و افزايش بهرهاحياي جنگل
، پروتكل كيوتو باشند (نودل A ايي ليست شده در ضميمه هاي گلخانه تعدادي از گاز

1391 :19(.  
  گواهي قهوه ايهاي  سيستم –بند دوم 

و اجازه مبادله  گردد ميمجوز كاهش انتشار صادر ، 1گواهي قهوه اي هاي سيستمدر 
. مقدار كلي شود مي آن بين بازيگران يا نهادهاي موظف شده به كاهش انتشار داده

نظام ، موردترين  يابد. برجسته مي محدود است و در طول زمان كاهش مجوزهاانتشار و 
٢مورد استفاده در اتحاديه اروپا به نام سيستم تجارت انتشار

. طرح تجاري انتشار باشد مي 
طرح مجوز قابل معامله در دنيا است. اين طرح در اول ژانويه  ترين بزرگ، اتحاديه اروپا

كشور اتحاديه اروپا به اجرا گذاشته  27نهاد در  11500براي  تقريباًشد و  آغاز 2005
شد. اين سيستم نقش اصلي را در تعهد اروپا براي مقابله با تغييرات آب و هوايي و 

. كند مي ايفا 1990درصد سطوح سال  30به كمتر از اي  هكاهش انتشار گازهاي گلخان
 EUدر ابتدا  .شود مي اتحاديه اروپا را شامل Co2درصد كل انتشار  45اين طرح حدود 

ETS قيمت نسبي سوخت، ارتباط قيمت مجوزها را با تعداد مجوزهاي صادر شده ،
تغييرات آب و هوا و غيره آزمون كرد و رابطه منفي قيمت كربن را با اين متغيرها 

  
 

1. Trade and Cap 
2. EU Emissions Trading Scheme  
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مشاهده نمود. دولت اوباما طي مبارزات انتخاباتي خود خواستار اجـراي طـرح تجـاري 
توسط دولت آمريكا به مزايده  ستيبا يمتمـام مجوزهاي انتشار كربن شـد كـه در آن 

 10ميليارد دالر طي  645گذاشـته شـوند و تخمـين زده شـده كه اين طرح بيش از 
 صورت بهي آمريكايي پيش از اين ها شركت. بـسياري از دنماي سال افزايش درآمد ايجـاد

و در اند  همشاركت داشت EU ETS دري وابـسته خـود ها شركتمستقيم و يا از طريق 
ابتكاري در حال گسترش و  صورت بهحال حاضر چندين طرح در سطح ايالتي در آمريكا 

ي آمريكايي مزايـاي مـشاركت در سيـستم تجاري ها شركت، بنابراين؛ يا در جريان است
 گذاري قيمترا در مقابل ماليات كربن (همراه با ساير معيارهاي سياسي) ارزيابي و اثر 

ترين  در برجـسته نمايند. عالوه بر اين مي و رقابت تحليل المللي بينكـربن را بر تجارت 
 عنوان بهمـورد مـشاهده شده كه مدير عامل شركت اكسون خواستار وضع ماليات كربن 

نسبت به اي  هيـك روش عادالنـه شده است براي محدود كردن انتشار گازهاي گلخان
  .)130: 1390، تجـاري مجـوز آلـودگي شده است (گرامي و همكارپوشش كلي سيستم 

  1سبزهاي  گواهي –بند سوم 
را  اند شده تأميناز انرژي كه توسط منابع تجديدپذير  معينيسبز ميزان  هاي گواهي
تشخيص منبع آن  شود ميسازند. وقتي كه انرژي برق به شبكه متصل  مي مشخص

سبز بازاري براي مبادله ارزش ماهوي  هاي واهيگ، مسئلهممكن نيست. براي حل اين 
تعهد در سهم با قابليت ، طرح مناقصه، . حق تعرفهكند مي تجديدپذير فراهم هاي انرژي

حق انتشار با قابليت داد و ستد عناوين  و ماليات بر كربن، سبزهاي  داد و ستد گواهي
د. اگرچه از تمامي اين باشن مياعمال شده به بخش توليد  هاي سياستترين  رايج

ه براي توسعه منابع انرژي تجديدپذير شدتدوين  هاي سياست عنوان به، اغلب، ها سياست
از اين اي  هدريافت كه پار توان مي اما با دقت در فرايند اجرايي آنها، شود مي ياد

بلكه بر كنترل و محدود كردن انتشار تجديدپذير، نه بر ترويج منابع انرژي  ها سياست
 مشتق ها آنيك اثر ثانويه از  عنوان بهداشته و ترويج منابع تجديدپذير  تأثيربخش توليد 

ماليات بر كربن و حق انتشار با قابليت داد و ستد در زمره اين  هاي سياست .شود مي
طرح مناقصه يا ، چون حق تعرفه هاي سياستگيرند. حال آنكه  مي قرار ها سياست

مستقيم بر ترويج منابع انرژي  تأثيريت داد و ستد سياست تعهد در سهم با قابل
  

 

1. Quota Obligation with Tradable Green Certificate 
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با كاهش نسبي  تواند مي ها سياستتجديدپذير دارند. پرواضح است كه اجراي اين 
انتشار يافته از بخش توليد ناشي از افزايش درصد نفوذ منابع انرژي  يها ندهيآال

و  محيطي زيستهاي  در كاهش خسارت بلندمدتتجديدپذير و يا تغيير تركيب توليد در 
كاهش  توان مي واقع گردند. از اين حيث مؤثرو هوايي  آبممانعت با تغييرات شرايط 

در ارتقاء رفاه جوامع بشري تلقي نمود  مؤثررا گاهي  محيطي زيستهاي  خسارت
  .)7-2: 1393، (صادقي و همكاران

  سفيدهاي  گواهي –بند چهارم 
را هدف قرار  يا گلخانهكاهش انتشار گازهاي ، ذكر شده هاي مكانيسم كه درحالي 
. اين كنند مي عمده بر كاهش مصرف انرژي تمركز طور بهسفيد  هاي گواهي، دهند مي

كاهش مشخصي در ، ي است بر اينكه با استفاده از يك پروژه خاصتأييد ها گواهي
 معموالًانرژي  كنندگان عرضهتوليد و ، مصرف انرژي صورت گرفته است. تحت اين رژيم

در انرژي هستند كه  جويي صرفهبه يك هدف از پيش تعيين شده  يابي دستمتعهد به 
نهايي براي كاهش مصرف انرژي  كنندگان مصرفبا تشويق و يا توانمندسازي  توانند مي

ي ها هزينهاين مزيت را دارند كه ، گواهي سفيد هاي طرحبه اين اهداف دست يابند. 
 شده به دست جويي صرفهاز طريق خود انرژي  معموالًانرژي  وري بهره هاي پروژهاجراي 

تبديل به يك جزء موفق  ها طرحاين ، بنابراين .)4: 1398، آيد (هاندريش و همكاران مي
 هاي طرح، كلي صورت به. اند شدهملي تغيير اقليم  هاي سياستدر تعداد زيادي از 

مربوط به  عمدتاً ها تفاوتاين  گواهي سفيد از منظر طراحي متفاوت هستند. المللي بين
. با توجه به تنوع باشد مي سازي پيادهشده و نحوه  ريزي برنامهاهداف ، بازيگران درگير

انباشته شده است.  المللي بينزيادي در سطح  هاي آموزهتجربيات و ، شواهد، ها طرح
 وري بهرهو كاربرد عملي يك نظام  سازي پيادهسفيد رويكرد مهمي را در  هاي گواهي

موارد بيشتري را ، ديگر نيز هاي مكانيسمولي تجربيات مربوط به ، دهند ميانرژي ارائه 
  . كنند مي بازار گواهي تصريح مؤثردر خصوص عملكرد 
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(قراردادهاي  پذير رقابترفع موانع توليد  12قراردادهاي ماده  –بند پنجم 
  تجديدپذير) هاي انرژيكارايي انرژي و 

  تعريف –الف 
هاي پنجم و ششم توسعه، قانون اصالح الگوي مصرف و قوانين  قانون برنامه در

پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و بند ق  قانون رفع موانع توليد رقابت 12بودجه و ماده 
ايجاد ، نحوه تدوين قراردادهاي مبتني بر كارايي انرژي 1393قانون بودجه  2تبصره 

خدمات انرژي در كشور ذكر هاي  مالي پروژه أمينتساختار و نظام مالي مناسب براي 
شركت خدمات انرژي چنين ، 1388گرديده است. در قانون اصالح الگوي مصرف مصوب 

هاي  شركتي از نوع خدماتي و مهندسي است كه در كليه بخش :تعريف شده است
 تأميناجرا و ، مرتبط با بهبود كارايي انرژي را طراحيهاي  پروژه، انرژي كننده مصرف
تمام ، نمايد. اين شركت با تضمين حصول سطح مشخصي از كارايي انرژي مي مالي

انرژي  جويي صرفهگيرد و هزينه و سود خود را از محل  مي مخاطرات پروژه را بر عهده
  .)145: 1395، آبادي نجف(كاظمي  كند مي تأمين

مالي  تأميناجرا و ، طراحي، در تعريف ارائه شده در قانون اصالح الگوي مصرف
خدمات انرژي ذكر شده است. احصاي موارد ي ها شركتفعاليت  توأمسه ركن  عنوان به

ايجاد تمايز با ساير خدماتي است كه  منظور به، فوق در تعريف قرارداد خدمات انرژي
. قراردادي كه شود مي مالي انجام كننده تأمينپيمانكار يا ، مشاوري ها شركتتوسط 

از ، رايي انرژي باشد و تمام درآمد كارگزار (شركت خدمات انرژي)موضوع آن ارتقاي كا
انرژي ناشي از خدمات ارائه شده قابل پرداخت باشد. اين نوع هاي  جويي صرفهمحل 
به ، كه در ايران شود مي قرارداد مبتني بر كارايي يا قرارداد خدمات انرژي ناميده، قرارداد

قانون  2يا قراردادهاي بند ق تبصره  پذير رقابترفع موانع توليد  12قراردادهاي ماده 
   .)149: 1395، آبادي نجف(كاظمي  اند يافتهشهرت  1393بودجه 

وزارت نفت ، پذير رقابتقانون رفع موانع توليد  12ماده ، هاي تبصرهطبق ، همچنين
ز كننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد ا گذار يا اقدام مكلف است حقوق متعلق به سرمايه

صادراتي  هاي قيمتحسب مورد به ، ها محل افزايش درآمد حال يا آتي يا كاهش هزينه
ي تابعه ها شركتربط و  هاي ذي وزارتخانه، يا وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد

پرداخت كنند و همزمان به حساب بدهكار دولت ، كننده گذار يا اقدام موظفند به سرمايه
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نظور و تسويه حساب نمايند. در مواردي كه در اثر داري كل كشور) م (خزانه
 هاي دستگاهدرآمد ، پذير رقابتقانون رفع موانع توليد  12گذاري طبق مفاد ماده  سرمايه

دولت مكلف به جبران معادل كاهش درآمد ، ي دولتي كاهش يابدها شركتاجرائي يا 
  ي دولتي مربوط است. ها شركتاجرائي يا  هاي دستگاه

مالي  تأمين مؤسساتمحلي و  هاي بانكايجاد درك در ميان ، اين مادههدف اصلي 
 هاي جويي صرفه، عملياتي فعلي مالكان هاي هزينهچگونه در  ها پروژهاست كه اين 
با ساختار پروژه تغيير ، 12ضوابط كليدي قراردادهاي ماده  نمايد. مي مطمئن ايجاد
 هايي آنتجديدپذير  هاي انرژيقراردادهاي كارايي انرژي و  ترين پيچيدهخواهد كرد. 

 هاي سازمان، مبتني بر عملكرد هستند. از سوي ديگر هاي پروژههستند كه در خدمت 
و براي  اند كردهمختلفي استفاده  هاي روشانرژي به  جويي صرفهدولتي از قراردادهاي 

سنجش  هاي فعاليتمداوم  طور به، انرژي جويي صرفهقرارداد  هاي پروژهافزايش نظارت بر 
نيست. در  يكردند كه نظارت الزام و فكر مي تحت نظر نداشتهپيمانكاران را  تأييدو 

 هرگونهبراي تشخيص و اصالح ، برنامه مديريت انرژي، بدون چنين كنترلي، نتيجه
و  اطالعات الزم را در اختيار نخواهد داشت، كمبود در برنامه قرارداد يا راهنماي آن

پرداخت كنند و  ها پروژهشده براي  جويي صرفهممكن است بيشتر از مقدار  ها سازمان
ممكن است از نحوه اثرگذاري تغيير شرايط بر عملكرد قرارداد ، مسئولين سازمان دولتي

صحيحي در مورد  گيري تصميم توانند نميباشند و در نتيجه  اطالع بي، انرژي جويي صرفه
  .)48: 1395، انرژي داشته باشند (فولر جويي فهصرنمونه كار قرارداد 

  پذير رقابتقانون رفع موانع توليد  12انواع قراردادهاي ماده  –ب 
پذير براساس نوع  قانون رفع موانع توليد رقابت 12ساختار تنظيم قراردادهاي ماده 

تجديدپذير  هاي انرژيقراردادهاي كارايي انرژي و  ترين پيچيدهپروژه قابل تغيير است. 
مبتني بر عملكرد هستند. انواع قراردادهاي  هاي پروژههستند كه در خدمت  هايي آن

  . اند شدهدر زير فهرست ، پذير رقابتقانون رفع موانع توليد  12مشمول ماده 
 بلندمدتهاي  سفته، مالي داخلي شامل وام (اجاره) و وثيقه تأمين هاي نامه توافق -

  باشند.  مي ها داراييو واگذاري كلي  اه نامه اجارهساخت و يا 
ساخت و نگهداري و تعميرات شامل فيمابين پيمانكاران و اسكو  هاي توافقنامه -

پيمانكار مسئول  ) يا مالك و ياESCOمالي توسط شركت خدمات انرژي) ( تأمين(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
j.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                            14 / 29

https://iiesj.ir/article-1-1291-fa.html


 1400تابستان / 69  / شمارههفدهممطالعات اقتصاد انرژي/ سال   نامه فصل  237

، زمان و ديگر ضوابط توافق شده است، نصب/سرويس تجهيزات با توجه به قيمت
  .باشد مي

شامل بين  جويي صرفهخدمات انرژي براي ساختارهاي مبتني بر  هاي توافقنامه -
 هاي پروژهمالي و اجراي كليد در دست  تأمين، اسكو مسئول توسعه، اسكو و مالك

ساختار اگر  و يا كند ميپرداخت  ها جويي صرفهمالك از محل  ،كارايي انرژي است
  .كند مي را تضمين ها جويي صرفه داشته باشد اسكوتضمين شده وجود  ييجو صرفه
 تأمينكارايي انرژي توسط نهادهاي خاص منظوره  هاي پروژهي كه هاي توافقنامه -

شناسايي و تفويض ، مالي شود يا تحت مالكيت قرار گيرد شامل ساخت (اسكو/پيمانكار)
 هاي نامه ضمانت، تفويض كل حقوق (اسكو)، مسئوليت به نهاد خاص منظوره (مالك)

  .باشد مي ان داراي آوردهگذار هتوافقنامه سهامدار سرماي، ات و عملكرد (اسكو)عملي
قراردادهايي هستند كه ، قراردادهاي با ماهيت خدمات انرژي يا مبتني بر عملكرد -

 متكي، به ميزان كاركرد و عملكرد اجرايي پروژه انجام شده، پرداخت عوض در آنها
و اين نوع قراردادها را به دو قسمت تحت عناوين قراردادهاي مشاركت در  باشد مي

   .اند نمودهتقسيم  جويي صرفهو قراردادهاي تضمين  جويي صرفه
  جويي صرفهقراردادهاي مشاركت در  -

در انرژي در يك دوره زماني  جويي صرفهارزش حاصل از ، در اين نوع از قراردادها
بين شركت خدمات انرژي و اي  هش تعيين شدمشخص و به نسبت مشخص از پي

منابع مالي توسط اسكو يا از محل  تأمين .)4: 2003، (درسن گردد مي مشتري تقسيم
سود حاصل از ، . مشتري و اسكوشود مي انجام، منابع مالي موجود و يا از طريق وام

اسكو  كنند. سهم مي ي را بر اساس شرايط مشخص شده در قرارداد تقسيم گذار هسرماي
 تأمين، اي تنظيم گردد كه بازپرداخت وام بايست به گونه جويي مي از سود ناشي از صرفه

  گذاري اوليه و سود آن را پوشش دهد. هاي سرمايه هزينه
  :1جويي صرفهقراردادهاي تضمين  -

قانون اصالح الگوي مصرف  17قرارداد تضميني خريد خدمات انرژي به استناد ماده 
حمايت و توسعه كسب و  منظور بهو  18/5/1394 اجرايي آن مصوب مهنا آيينانرژي و 

مصرف انرژي  سازي بهينهو  وري بهرههاي  خدمات انرژي و اجراي طرحي ها شركتكار 
  

 

1. Shared Savings 
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با استفاده از مشاركت بخش خصوصي تنظيم گرديده است. اين قرارداد سه جانبه كه از 
، كارفرما عنوان بهبين گيرنده خدمات انرژي ، نوع قراردادهاي مبتني بر عملكرد است

 سازي بهينهو اجرا كننده اقدامات  گذار هسرماي عنوان بهشركت خدمات انرژي (اسكو) 
 عنوان بهيا توزيع نيروي برق اي  هي نظير شركت برق منطقها شركتو  مصرف انرژي

فرما و . كارشود مي منعقد، انرژي جويي صرفهحاصل از هاي  پرداخت كننده تضمين
ي و نيز در موارد بروز اختالف از گذار هي و صحگير هشركت خدمات انرژي براي انداز

، نمايند. در اين نوع قرارداد مي ذيصالح استفاده سازي بهينهمشاور ي ها شركتخدمات 
 تأييدي گير هي و اندازگذار هصحهاي  حق الزحمه شركت خدمات انرژي براساس گزارش

حق الزحمه شركت خدمات انرژي مطابق شرايط ، هداف طرحشده و پيشرفت و تحقق ا
قرارداد خدمات انرژي بين ، پرداخت خواهد شد. به بيان ديگر، از پيش تعيين شده

و مطابق آن شركت خدمات انرژي  گردد مي كارفرما و شركت خدمات انرژي منعقد
نمايد. هزينه  مي تضمين كننده مصرفانرژي را براي  جويي صرفهتحقق مقدار مشخصي 

يا خود آن را پرداخت نموده و يا اينكه از  گردد مي تأميناجراي پروژه توسط كارفرما 
: 2003، . (درسنگردد مي تأمينمالي و اعتباري  هاي بنگاهطريق دريافت وام از بانك يا 

4(  
  
  نقش قراردادهاي كارايي انرژي (اسكو) در 12ماهيت قراردادهاي ماده  - 5

، متفاوتي ابراز شده است؛ در شرع عقد جعاله هاي ديدگاه، جعاله در تحليل ماهيت
معدني بر شمرده شده است. تفاوت هاي  در زمره عقود استخراج از معدن و اكتشاف رگه

جعاله با اجاره براي تحصيل يك منفعت معين در اين است كه در اجاره تعيين و علم به 
به عمل شرط نيست و اين مسئله علم ، منفعت و عوض آن شرط است ليكن در جعاله

انجام امري است كه ، . هدف اصلي از مشروعيت جعالهباشد مي مورد اتفاق همه فقها
فراواني با  انطباقجعاله از حيث جهالت عمل قابليت ، مجهول است بنابراين غالباً

زيادي در هاي  قراردادهاي نفتي دارد زيرا استخراج نفت از اعماق زمين با نااطميناني
گزاف هاي  همراه است و پيمانكار ممكن است پس از صرف هزينه شناسي زمينرابطه با 

نائل شود. (منظور و ، نتواند به ميزان نفتي كه تجاري تلقي شده و توجيه اقتصادي دارد
با ، با ماهيت قرارداد كارايي يا خدمات انرژي 12) قرارداد ماده 80: 1395، همكاران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
j.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                            16 / 29

https://iiesj.ir/article-1-1291-fa.html


 1400تابستان / 69  / شمارههفدهممطالعات اقتصاد انرژي/ سال   نامه فصل  239

و تجهيزات بين كارفرما يعني سازمان  تأسيساتژي در مصرف انر سازي بهينههدف 
عقد معين به قرارداد خدمات ترين  . شبيهشود مي دولتي و شركت خدمات انرژي منعقد

جاعل (كارفرما) متعهد است كه ، عقد جعاله است. چراكه در اين نوع از قراردادها، انرژي
بخشي از ، مصرف انرژيبه كاهش ، در ازاي موفقيت عامل يعني شركت خدمات انرژي

 شده را به او بپردازد و شركت وقتي مستحق جعل يا حق الزحمه جويي صرفهارزش 
در مصرف) را انجام داده باشد.  جويي صرفهكه متعلق جعاله (خدمات منجر به  گردد مي

درصد از  5، در نمونه قراردادهاي تنظيم شده در اين حوزه و در حوزه صنعت نفت ايران
 تضمين انجام تعهدات از شركت خدمات انرژي اخذ عنوان بهاد همواره مبلغ قرارد

سازد  مي آنها را از ماهيت جايز بودن خارج، اين نوع از قراردادها همين ويژگي و  شود مي
ت كه عقد و پيمانكار متعهد است كه عملكرد پروژه را تضمين نمايد و اين در حالي اس

با وجود ، در نتيجه .)165-161: 1395، آبادي نجف(كاظمي  جعاله جز عقود جايز است
توان آنها را تحت يك  ، نمياين نوع قراردادها با برخي عقود از جمله جعالههاي  شباهت

و  10ماهيت مناسب آن تابع ماده  با رو ازاينمنطبق نيستند.  كامالًرژيم حقوقي آورد و 
قراردادها و تقدم ماهيت اصل صحت ، قانون مدني يعني اصل آزادي قراردادها 183ماده 

   .)189: 1393، (اصالني و همكار باشد مي بر عنوان انتخابي
  
 حل و فصل اختالفات هاي  بررسي انواع شيوه -6

  شبه دادرسي -بند اول 
از افشاي اختالفات و ، ها شركتواقعيات روابط تجاري هستند و بسياري از ، اختالفات

بيم دارند و از ، بر روابط تجاري آنان با همكاران داشته باشد تواند مي ي كهتأثير نتيجتاً
در كنار رسيدگي دادگاه براي حل كليه  1جايگزين حل و فصل اختالفاتهاي  شيوه

 هاي روشمنظور از  .)164: 1397، (شيروي و همكار كنند مي برداري بهره، اختالفاتشان
اختالفات  كنند مي سعياست كه  هايي روشكليه ، جايگزين حل و فصل اختالفات

از خدمات يك  معموالً ها روشحقوقي را در خارج از دادگاه حل و فصل نمايند. در اين 
 استفاده، در بهبود روابط ميان طرفين نقش ايفا نمايد تواند مي كه طرف بيشخص ثالث 

جايگزين حل و فصل اختالف كه با استقبال مواجه و استفاده  هاي روش. يكي از شود مي
  

 

1. Alternative Dispute Resolution 
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 آميز مسالمتاست. شبه دادرسي يك فرايند  1شبه دادرسي، آن رو به افزايش است از
حل و فصل اختالف است كه هدف اصلي آن قراردادن مديران ارشد طرفين در يك 

از نتيجه احتمالي  نها مورد توجه قرار گيردآضعف و قوت اختالف  نقاطمحيطي است كه 
ين تر مهم .)167: 1397، و همكار (شيروي طرح اختالف نزد دادگاه مطلع گردند

محرمانه ، بودن غيررسمي، سريع بودن، شبه دادرسي از جمله اختياري بودن هاي ويژگي
رايج  هاي روش هاي ويژگيبودن و اتخاذ تصميم توسط مديران ارشد در مقايسه با 
، بنابراين؛ ي استگر ميانجيجايگزين حل اختالف در حقوق داخلي از جمله داوري و 

 هاي روشتركيبي از  ماهيتاًبلكه ، يك دادرسي واقعي نيست، الف ظاهر شبه دادرسيبرخ
ي متشكل از هيأتمذاكره و داوري است. شكل رايج شبه دادرسي اين است كه ، سازش

مديران ارشد دو طرف اختالف هستند و  هيأت. دو نفر از اعضاي شود مي سه نفر تشكيل
است كه طرفين را در حل و  طرف بيننده شخص ثالث موسوم به تسهيل ك، عضو سوم

، ها آن. بدين ترتيب كه ابتدا طرفين اختالف يا وكالي دهد مي فصل اختالف ياري
مزبور مطرح كرده و اين ارائه  هيأتسازمان يافته موارد ادعاها و دفاعيات را در  صورت به

ارشد طرفين  مديران، . پس از انجام تشريفاتشود مي اداره طرف بيتحت رياست مشاور 
مذاكرات الزم را  طرف بيبا حضور شخص ثالث ، كه اختيار حل و فصل اختالف دارند

با فوريت اين ، . در صورت وصول به نتيجهدهند مي جهت حل و فصل اختالف انجام
ور حقوقي و اخالقي است آ يم به منزله يك پيمان الزامو اين تصم شود مي نتيجه مكتوب

  .)186-185: 1397، (شيروي و همكار

  داوري يا حكميت –بند دوم 
مابين  در اجرا يا تفسير روابط فيكه  درصورتي كنند ميدر قراردادها طرفين موافقت 

مراجعه كنند كه در اين  داوري يا حكميت براي حل و فصل آن به، اختالف ايجاد شود
بعد از حدوث ، مشخص باشد يا نباشد كه در صورت اخير داور صورت ممكن است

  
 

1. Mini-Trial 
ميني ترايال، براي شبه دادرسي مناسب نيست، به ايـن  برخي از نويسيندگان بر اين باورند كه نام گذاري انگليسي 

دليل كه در اين روش اساسا محاكمه اي وجود ندارد بلكه يـك روش جـايگزين غيـر الـزام اور اسـت كـه طـرفين        
اختالف را در دستيابي به فهم بهتر موضوعات ياري مي دهد و بدين وسيله ان ها را قادر مي سازد تا با درك بهتر، 

مبادله اطالعات يا مذاكره رسمي سـازمان يافتـه حـل     عنوان بهت حل و فصل اختالف گردند. لذا گاهي وارد مذاكرا
  اختالف توصيف شده است.
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و يا در صورت عدم توافق در انتخاب داور با  كنند ميبا توافق داور را انتخاب ، اختالف
بعد  داوري  گاهي نيز .گردد مي مراجعه به مرجع قضايي داور توسط مرجع قضايي تعيين

مثال اصحاب اختالف پس از آنكه در روابط  عنوان به يابد. از حدوث اختالف تحقق مي
شوند با توافق يكديگر موضوع را به داوري  و مشكل مي دچار تنش نيماب يفحقوقي 

و همچنين گاهي ممكن است طرفين دعوا بدون آنكه از قبل توافقي در  دهند ميارجاع 
رجوع به داوري داشته باشند با مراجعه به مرجع قضايي و با هدايت و ارشاد قاضي 

سي اجمالي بسياري از برر .)80- 78: 1393، دادگاه به داور رجوع كنند (علوي و همكار
كه با  دهد مي قراردادي و داوري راجع به قراردادهاي نفت و گاز نشانهاي  رويه، قوانين

، شروط داوري نيز راه تكامل را در پيش گرفته است، متحول شدن ساختارهاي قراردادي
هاي  با ترجيح تعيين چارچوب، المللي بينداخلي و هم  گذاران قانونبدين نحو كه هم 

همچون ، مراكز داوري احياناًط داوري در قالب ارجاع اختالفات خود به مقررات و شر
حل و فصل اختالفات راجع به  المللي بينو مركز  المللي بيناتاق بازرگاني ، انسيترال

سعي در مديريت شايسته ، ي و ساير مراكز داخلي براي تحقق داوريگذار هسرماي
. نهاد داوري اند نمودهخاص داوري هاي  در نابساماني اختالفات احتمالي و امتناع از ورود

و با  مندتر ضابطهي صورت به، با وسعتي بيشتر، به شيوه غالب قراردادهايي از اين نوع
در حال ، داوري و تحوالت روز اين صنعتهاي  حقوقي بهره گرفته از تجربههاي  تكنيك

 .)214-213: 1388، توسعه است (اريان كيا

  يگر ميانجي –بند سوم 
به جايگزيني رسيدگي قضايي اشاره  توان مي از طرق حل و فصل اختالف كه از آن

برگزاري جلسات مشترك و تبادل نظر بين ، ي است. در اين روشگر ميانجي، نمود
، هريك از طرفين با ميانجي از اهم امور كار در اين باب است. اولين كار براي ميانجي

؛ پذيرد مي بوده كه با حضور دو طرف و ميانجي صورت تشكيل جلسه مشترك سه جانبه
سعي ميانجي بر ارائه راهكار مشترك ميان طرفين است. پس از ، در اين وضعيت كه

، جلسه مشترك مذكور و تبيين ادعاي هريك از طرفين در موضوع و شرح اختالف خود
، ميانجي شخص اصوالًپردازد.  مي ميانجي به بررسي اختالف با توجه به تخصص خود

به ، امر اختالفي باشد تا بتواند با سرعت و دقت و علم مناسب متخصصانبايست از  مي
راهكاري واقعي و صحيح برسد. پايه اين روش نگاه به تفاهم و حل اختالف از طريق 
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ميانجي ، رضايت طرفين به راهكار ارائه شده از سوي ميانجي است. پس از جلسه اول
، نمايد. (درويشي هويدا مي با توجه به اسناد و مدارك طرفيناقدام به بررسي اختالف 

) در مواردي كه موضوع داراي ابهام باشد مدارك توسط ميانجي از طرفين 123: 1390
با هريك از ، ميانجي با تشكيل جلسه دو طرفه، . پس از اين مرحلهگردد مي درخواست

مورد مداقه قرار داده و پاسخ و ادعاي او را بررسي و مدارك و مستندات را ، طرفين دعوا
ميانجي اقدام به تشكيل جلسه با طرف ديگر ، شنود. پس از اين جلسه مي ادعاي طرف را

ي و عدم افشاي طرف بيطرف مقابل با رعايت  هاي ديدگاهو نسبت به بيان  دهد مي ادعا
 طرف اولادعايي  هاي ديدگاهنتيجه مذاكرات با طرف مقابل اقدام نموده و تنها به بيان 

پردازد. در اين روش فضا متمايل به حل اختالف از طريق سياست ديپلماسي يا  مي
  پينگ پنگ است. 

بايست از اعمال  مي يطرف بيميانجي در اين بين عالوه بر حفظ اسرار طرفين و 
سليقه شخصي و لحاظ منافع يكي بر ديگري خودداري نمايد. اين رفت و برگشت ادعاها 

به نقطه اشتراكي بين طرفين بيانجامد. روشن است كه اين روش  تواند مي در نهايت
اما در اين جا الزم ؛ بسيار زياد به تجربه تخصص و مهارت شخص ميانجي وابسته است

  با داوري را ذكر نماييم.  يگر ميانجياست تفاوت 
ي قانونهاي  داور داراي بسياري محدوديت از جنبه روش داوري و محدوديت، اوالً

  شود.  نمي مشاهده يگر ميانجياست اما اين امر در 
تحت عنوان نظريه ، در موضوع داوري تمام اختالفات در نهايت به يك نظريه، ثانياً

ي گر ميانجيدر  يرأاما اين موضوع يعني صدور  گردد مي ي داور منتهيأداوري يا ر
  گردد.  نمي مشاهده، ن كه رفع اختالف از طريق تراضي استآماهيت دليل  به

بايست با بحث رسيدگي قضايي نيز متمايز دانست. داليل  مي را يگر ميانجيولي 
  از: اند عبارتنها آمتعددي بر اين امر وارد است كه تعدادي از 

  صادره از مرجع قضايي براي طرفين.  يرأالزامي بودن ، اوالً
  روش خاص رسيدگي حاكم به محاكم قضايي.، ثانياً
رسيدگي در محاكم قضايي و در نهايت عدم ضرورت وجود تفاهم تطويل ، ثالثاً

 و بنيادي اساساً يگر ميانجياين امر است كه  ديمؤهمگي ، صادره يرأطرفين در مفاد 
  با امر قضايي متفاوت است.
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  و شرايط جايگزين آميز مسالمتحل  –بند چهارم 
كه هر دو طرف  باشد مي انهطرف بيشامل حل تفاهمي و ارزيابي ، جايگزين هاي روش

، ها روشبايست با هم توافق كنند. در اين  مي مذكور هاي روشدر كاربرد هريك از 
 سوي بهگردند و با همراهي شخص سوم  مي طرفين تشويق به يافتن راه حلي مورد توافق

كارشناسي است. اين نظر يا  بهموضوع ارجاع امر  جز بهروند. اين موضوع  مي تراضي
از طريق يك قرارداد  توانند مي اگرچه طرفين، تواند به طرفين تحميل گردد نمي تصميم

، جايگزين حل و فصل اختالفهاي  الزام الزم را ايجاد نمايند. شيوه، و شرط ضمن عقد
. هرچند ارجاع اختالف به باشد مي اجباري و اختياري قابل تقسيمهاي  به شيوه

بنا به حكم ، است ولي در برخي از مواردجايگزين با رضايت و توافق طرفين هاي  شيوه
پس از اين ، از طريق اين روش صورت پذيرد در نتيجه اختالف بدواً، بايست مي قانوني

ذينفع موضوع بر مبناي ، بر مباني ياد شده، يرأمرحله و خودداري طرفين از اجراي 
عايب شيوه به دادگاه مراجعه نمايد. از جمله م تواند مي، قرارداد و يا حكم قانوني

و اين سهولت  شود مي داور با سهولت اجرا يرأ، جايگزين در قبال داوري اين است كه
. در گردد مي دادگاه به مورد اجرا گذاشته يرأدر قلمرو حقوق داخلي همچون 

داور با  يرأ، خـارجي هاي دادگاهنيز برخالف احكام  المللي بينتجاري  يها يداور
 .)296: 1397، (ارفع نيا و همكار شود مي سهولت و مشكالت بسيار كمتري اجرا

كاهش كمي دعاوي است كه ، جايگزين دارد هاي روشين برتري كه استفاده از تر مهم
اشخاص  وسيله بهاختالفات ، ها روش. در اين شود مي ارجاع ها دادگاهبراي حل و فصل به 

رسيدگي موضوع  كه درحاليگيرد  مي د رسيدگي قرارمتبحر و متخصص در امر مور
كه مستلزم صرف زمان بسيار است در برخي موارد  ها آنعالوه بر  ها دادگاهمذكور در 

آورد. از طرف ديگر  نمي عادالنه را نيز به نظر به بار بعضاًنتيجه مطلوب و منصفانه و ، نيز
جايگزيني  هاي روشت گردد. در موجب سبب جلوگيري از اختالفا تواند مي ها شيوهاين 

اميدوار بود كه از تبديل اين اختالفات به اختالفات حقوقي  توان مي ها آنو با استفاده از 
 ها شيوهجلوگيري گردد همچنين به اين دليل كه اين  ها دادگاهو در نتيجه تراكم دعاوي 

موارد ماية نزاع اصـلي در بسياري از ، كنند ميدوستانه حل و فصل  صورت بهاختالفات را 
. كـاهش دعـاوي سـبب ديآ يم رود و از طرح دعاوي جديد جلوگيري به عمل مي از بين

به دعاوي موجود و افزايش سـطح  تر سريعرسيدگي ، عمومي دولت هاي هزينهكـاهش 
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از ايرادات واردشده  .)307: 1397، (ارفع نيا و همكار شود ميرضايتمندي طرفين دعوا 
و حل و  كند نميصـادر  آور الزاماين است كه شخص ثالث رأي ، جايگزين ايه شيوهبه 

ممكـن اسـت طـرفين به توافق ، توافق طرفين است. بنابراين مستلزمفصل اختالف 
دست نيابند و اختالف حل نشود. نتيجـة عـدم حـل و فـصل اخـتالف از طريـق 

بر طرفين است. امـا در پاسـخ  از دست رفتن زمان و تحميل هزينه، جايگزين هاي شيوه
جايگزين حل و  دوستانه هاي روشكه حتي اگر دعوا از طريق  شود ميبـه اين ايراد گفته 

منـافعي را بـراي  تواند مي، انجام مذاكرات و تالش براي حل و فـصل، فصل نشود
ـا گردآوري اطالعات و روشـن سـاختن ي، اين منافع جملهطـرفين در برداشته باشد؛ از 

مـضيق كـردن موضوع مورد اختالف است كه طرفين بر آن تأكيد و توجـه بيـشتري 
جـايگزين نيـز بايـد گفـت كـه  هاي روشدارنـد. در خـصوص اجراي نتايج حاصـل از 

طرف ، موافقتنامة حل و فصل يا ردي كارشناس را اجرا نكند، اگـر يكـي از طـرفين
اما ؛ دعوا كند و اجراي قرارداد را از دادگاه بخواهد اقامهديگر بايد بر مبناي قـرارداد 

 كنند ميطـرفين بـا رضايت و توافق نسبت به حـل و فـصل اقـدام ، ها شيوهچون در اين 
در ، دهند ميخود را ادامه  دوستانهو در بـسياري از مـوارد طـرفين ارتباطات كاري و 

و نيازي به مراجعـه  شود مياختياري اجرا  صورت بهعمل بسياري از شروط مورد توافق 
عيب ديگر . جايگزين نخواهد بود هاي روشو اجـراي اجبـاري نتـايج  ها دادگاهبـه 

جايگزين اين است كه با وجود محرمانه و سرّي بـودن جريان  هاي شيوهاستفاده از 
دشـوار بوده و  بـسيار ها شيوهامكان نظارت و بازرسي آرا و نتايج حاصل از اين ، رسيدگي

امكان سوء استفاده و تحميل نتايج ناعادالنه را بر يكي از طرفين اخـتالف بـاز نگـه 
باز هم اين احتمال وجود دارد كه يكي از ، . همچنين با وجود توافق طرفيندارد مي

، اسـت تر ضعيفاراده و خواست خود را بر طرف ديگر كه ، است تر قويطـرفين كه 
نتيجة حاصل زماني عادالنه خواهد بود كه طرفين در يك ، ابراينبن. تحميـل كنـد

كه اگر طرفين به هر دليل  شود ميوضعيت برابر قرار داشته باشند. بنابراين توصيه 
بهتر است ، زني برابر نداشته باشند امكانات و جايگاه و در كل قدرت مذاكره و چانه
 توان ميد. در پاسخ به اين ايراد نيز دعـواي خـود را از طريـق دادگـاه حـل و فصل كنن

در رسيدگي دادگـاه نيـز از امكانات بهتري همچون استخدام وكالي  تر قويگفت طرف 
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از  تواند مي، پندارد ميباتجربه برخوردار است. طرفي كه شـروط حـل و فصل را ناعادالنه 
  جرا نمايد. پذيرش آن امتناع كنـد و حـل و فـصل دعـوا را از دادگاه پيگيري و ا

  حل اختالف قراردادهاي خدمات يا كارايي انرژي از طريق ناظر – پنجمبند 
  ، باشند مي قراردادهاي خدمات يا كارايي انرژي داراي سه ركن به شرح ذيل

  ركن اول: كاربر انرژي
  ESCOركن دوم: شركت خدمات انرژي 

  يگذار هو صح گيري اندازهركن سوم: اشخاص ناظر 
 ESCOخدمات انرژي هستند كه به اختصار  هاي شركت، نوع قرارداديك طرف اين 

اين قراردادها اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي قرار ، . در سوي ديگرشوند ميناميده 
و در سوي  شوند ميخدمات انرژي براي جلب سود بيشتر وارد  هاي شركت. گيرند مي

ز طريق كم كردن ديگر آن نيز شخص حقيقي يا حقوقي براي جلب منفعت خود ا
. هر يك از افراد براي اينكه چارچوب تكاليف و كند ميمصرف سوخت فسيلي خود اقدام 

ملزم به ورود به چارچوب قراردادهاي مناسب هستند كه ، وظايف خود را بدانند
اين قرارداد همه وجوه قراردادهاي عادي را داشته و عالوه بر آن متضمن  بايست مي

وجود ، از خصوصيات عام طرفين هاي خدمات انرژي باشد.خصوصيات مختص قرارداد
اهليت و صالحيت است. اهليت مختص اشخاص حقيقي و صالحيت در رابطه با اشخاص 

 بايد مي، شوند مياز اين رو طرفيني كه وارد اين چارچوب  .شود ميحقوقي استفاده 
ظيفه و خدمات انرژي كه و هاي شركتداراي اهليت يا صالحيت باشند. در خصوص 

در  بايست ميتكليف اجراي طرح بهبود كارايي انرژي را بر عهده دارند عالوه بر صالحيت 
سازمان  بندي رتبهداراي  شوند ميزماني كه طرف قرارداد اشخاص حقوق عمومي واقع 

اين موضوع عالوه بر ضرورت درج موضوعات و تعهدات ، برنامه و بودجه كشور باشند
تنها خصوصيات عامي است كه ، آنچه گفته شد اسنامه است.مرتبط با قرارداد در اس

توانايي مالي الزم  بايست ميداراي آن هستند؛ از سوي ديگر اين شركت  ها شركت عموماً
ي كند و سود و سرمايه خود را پس از گذار هبتواند سرماي كه نحوي بهبراي اجراي پروژه 

داشته باشد. ، به دست آورد جويي صرفهي و اجراي پروژه و از محل گذار هاتمام سرماي
، مبلغ، فارغ از اين روابط طرفين در چارچوب قرارداد عادي داراي مدت زمان

ي مشتمل بر جدول زمانبندي و... است. يك ركن اساسي ديگر نيز وجود گذار هسرماي
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. وجود اين ناظر كه شود ميي ناميده گذار هو صح گيري اندازهناظر طرح  عنوان بهدارد كه 
اين نوع قراردادها را از قراردادهاي  كند ميعمل ، يك مرجع حل اختالف ذاتي عنوان به

شخص حقيقي يا حقوقي  تواند ميي گذار هو صح گيري اندازه. ناظر سازد ميديگر متمايز 
بوده و عالوه بر داشتن صالحيت/اهليت بايد داراي تخصص الزم هم در اين امر باشد. 

كه در اصل راه روشن و نحوه حصول  اي خدمات انرژي استاين موضوع پايه قرارداده
. وجود اين ركن دهد ميرا نشان  جويي صرفهميزان  گيري اندازه هاي روشو  جويي صرفه
  نهايت از تطويل قرارداد جلوگيري كند.  و دراز وقوع بسياري از دعاوي  تواند مي

. شوند ميب قراردادي ناظر) با هدف منفعت وارد اين چارچو جز بههريك از طرفين (
از منافع  نهايتاًمثال مجتمع مسكوني) قرار دارد كه  عنوان به(كاربر انرژي  سو كياز 

، . از طرفي شركت خدمات انرژي كه داراي تخصصكند مياستفاده  جويي صرفهحاصل از 
قرار دارد. در تعريف ركن سوم ، تجربه و نيز نيروي انساني كارآمد و بنيه مالي كافي است

ي را به همراه جزئيات و گذار هو صح گيري اندازهگفت؛ طرفي كه فرايند و روش  توان مي
. از آنجا شود ميناظر شناخته  عنوان به. اين شخص سازد ميمفروضات مكتوب و مستند 

 جويي صرفهكه در روند اجراي قرارداد بروز اختالف بر سر موضوعاتي از جمله ميزان 
محتمل است و با توجه به اينكه مراجعه به مراجع قضايي مستلزم صرف ، حاصل شده

با تكيه بر وجود ناظر در قراردادهاي  توان مياست؛ از اين رو  بر زمانهزينه قابل توجه و 
اما ؛ جلوگيري كرد، ادعاهاي طرفين نهايتاًخيرها و أت ايجاد، ها اختالفخدمات انرژي از 

ي گذار هو صح گيري اندازهجامع و مانع در خصوص  اين موضوع نيازمند نگارش طرحي
در اين راه بدون وجود هرگونه ابهام بتوان با استناد به آن ناظر نسبت  كه نحوي بهاست؛ 

در قراردادهاي خصوصي  توان ميبه حل اختالف اقدام كند. اين موضوع را حداقل 
ي ها اختالفرفع  منظور بهناظر بر قراردادهاي عادي  عنوان بهشخص سوم  عنوان به
قانون مدني حداقل در خصوص طرف خصوصي  10استفاده كرد. عموم ماده  مابين في
راهگشاي حل اختالف در اين قراردادها باشد اگرچه نياز به سازماني مستقل كه  تواند مي

اختالفات ارجاعي طرفين ، بتواند خارج از مراجع قضايي با دقت و سرعت و تخصص الزم
  .1رسد ميضروري به نظر ، درا حل و فصل كن

  
 

 .8ص وزارت نفت،  -آب -نمونه قرارداد بهبود كارايي انرژي. 1
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  گذار هثر حضور ناظر در جذب سرمايا -7
نحوه حل اختالف قراردادي است ، مورد اختالف بين طرفين عموماًيكي از موارد 

طور كه پيشتر گفته شد اين مقاله بر آن بود كه وجود ناظر را از جنبه عدم ايجاد  همان
اختالف و در نتيجه حل اختالف بنيادي در قرارداد بررسي نمايد. وجود ناظر در اين نوع 

فني و مالي و بررسي و اعالم نظر هاي  شخص ثالث كه از جنبه عنوان بهاز قراردادها 
ترغيب به  تواند مي ان راگذار هسرماي، نمايد مي قدامحاصل ا جويي صرفهنسبت به 

زيرا اين شخص از كارفرما تبعيت نكرده و داراي شخصيت حقوقي ؛ ي كندگذار هسرماي
 مربوطه اقدام به بررسي و اعالم نظرهاي  مستقل بوده و در چارچوب دستورالعمل

 گذار هراي سرماينمايد كه اين خود اطمينان به بازگشت سرمايه و سود حاصل را ب مي
  دارد.  مي تضمين

ي بازگشت سرمايه به همراه سود مربوطه است در موضوع گذار ههدف از سرماي
 تواند مي وجود شخص ثالث كه داراي تخصص و شخصيت حقوقي مستقل است، حاضر

تنها در  عموماًان گذار هبه اين علت كه سرماي، ي گرددگذار هعامل مثبت در جذب سرماي
كه بازگشت اصل سرمايه و منافع آن را با كمترين  كنند مي يگذار هبه سرماي زماني اقدام

ريسك ميسر و قابل حصول بدانند كه با وجود ناظر و دستورالعمل مربوطه اين مهم به 
  رسد.  مي انجام

  
  ي گير هنتيج -8

ركن ، در قراردادهاي خدمات انرژي عالوه بر كاربر انرژي و شركت خدمات انرژي
. وجود شود ميي ياد گذار هو صح گيري اندازهناظر  عنوان بهسومي وجود دارد كه از آن 

از بروز اختالفات  تواند ميدر قراردادهاي خدمات انرژي  گذار هو صح گير اندازهركن 
كه  كند ميفيمابين قرارداد جلوگيري كند و همين موضوع ما را به اين موضوع آگاه 

در هريك از انواع قراردادها كه با استفاده از كارشناسان  طرف بيوجود مراجع تخصصي 
صحيح و منطبق با قانون در رفع  هاي دستورالعملمتخصص و مجرب و با تكيه بر 

در سرعت اجراي پروژه و رفع  تواند مي، و دقت اقدام كند سرعت بهاختالفات حاصل 
ناظر در  عنوان بهركن سوم از سويي ايجاد  گر باشد. ادعاهاي طرفين در طول اجرا ياري
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در عملياتي شدن اين امر نقش  تواند ميتمامي قراردادها و لحاظ آن در شرايط عمومي 
  ي بيانجامد.گذار ههرچه بيشتر سرماي جذببه  تواند مي اين امر خود و به سزايي ايفا كند

  
  منابع

، ط جايگزينو شراي آميز مسالمتحل ). 1397عماد (، بهشيد و مالابراهيمي، ارفع نيا
حل و فصل اختالفات در قراردادهاي نوين باالدستي صنعت نفت و گاز با  هاي روش
  .293-320صص ، 2شماره ، 4دوره ، مطالعات حقوق انرژي، IPCبر قرارداد  تأكيد

درآمدي بر حقوق حاكم در قراردادهاي ). 1393فاطمه (، حميدرضا و علوي، اصالني
  .183-217صص ، 10شماره ، انرژيفصلنامه اقتصاد ، خدمات انرژي
هاي  بررسي ضرورت و مراحل تشكيل بازار گواهينامه). 1394ولي اله (، آئينه نگيني

رويكردهاي نوين در نگهداشت  المللي بينپنجمين كنفرانس ، كارايي انرژي در ايران
  انرژي.
) 1398مصطفي (، محمدرضا و شكري، داود و سلماني بيشك، لهام و بهبوديا، بهرامي

فصلنامه ، كربن در ايران اكسيد دينقش توسعه مالي و آزادسازي تجاري بر انتشار گاز 
-141صص ، 25شماره ، مجمع تشخيص مصلحت نظام، راهبردي و كالن هاي سياست

125.  
) GHGs(اي  هبر انتشار گازهاي گلخان مؤثرتجزيه و تحليل عوامل ). 1397آزاده (، توكلي

، 60شماره ، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، انتشار در ايرانكاهش هاي  و پتانسيل
105-77.  

تحليل حقوقي قراردادهاي ). 1398كتايون (، حامد و قائم مقام فراهاني، حوري جعفري
، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، ي خارجيگذار هخدمات انرژي در چارچوب سرماي

  .125-155صص ، 61شماره 
 آميز مسالمتحل و فصل ). 1397محمد جواد (، داللهيعبدالحسين و عب، شيروي

، 2شماره ، 10دوره ، نشريه مطالعات حقوقي، اختالفات بازرگاني به روش شبه دادرسي
  .163-188 صص، تهران، ايران، 28شماره پياپي 
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 –ارزيابي اقتصادي ). 1393امير (، مسعود و عبداللهي، هادي و رشيدي نژاد، صادقي
بخش  هاي گذاري سياستاجتماعي افزايش درصد نفوذ منابع انرژي تجديدپذير تحت 

 ايران.، تهران، برق المللي بينبيست و نهمين كنفرانس ، انرژي

نظارتي بر نحوه  هاي روش). 1393عادل (، سيد محمدتقي ابراهيم پور اسنجان، علوي
موردي قراردادهاي حوزه نفت مطالعه ، ارجاع اختالفات اموال عمومي و دولتي به داوري

  .49-73 صص، 4شماره ، فصلنامه حقوق اداري، و گاز
، ها تحليلانرژي: كاربردها و  جويي صرفهقراردادهاي ). 1395كيمبرلي (، فولر
حامد و ، جعفري حوري، علي، ترجمه: وكيلي، ها قيمتو  ها سياست، ها مشي خط

  چاپ اول.، ت پليكانانتشارا، آذرميدخت، بابك و مهدي نژاد، تر روشن
ماهيت قراردادهاي مبتني بر ). 1395امير (، عباس و دودابي نژاد، آبادي نجفكاظمي 

 ريزي برنامهو  گذاري سياستهاي  فصلنامه پژوهش، عملكرد انرژي (خدمات انرژي)
  .143-178صص ، 4شماره ، انرژي
نشريه ، يافته توسعهماليات سبز در كشورهاي ). 1390مهدي (، مريم و كرمي، گرامي

صص ، 4و  3هاي  شماره، اقتصادي هاي سياستمجله اقتصادي ماهنامه بررسي مسائل و 
134-125.  

مراجع ذيصالح داوري و دادرسي در ). 1396محمد كاظم (، زادهمصطفي و عماد، مباركي
  .150-189صص ، 2شماره ، پژوهشنامه حقوق اسالمي، قراردادهاي اداري و نفتي ايران

كار ، ها شهرداريآشنايي با مكانيزم توسعه پاك مخصوص ). 1391توحيد (، نودل
  .1-44صص ، تجديدپذير مهر هاي انرژي شركتتحقيقي با حمايت 

مروري بر سازوكارهاي ). 1398يوليوس (، فرانسيزكا و اشتول، الرس و نيومان، هاندريش
، آلمان زيست محيطوزارت حفاظت از ، انرژي در جهان سازي بهينهمبتني بر بازار 

رياست جمهوري ايران را در راستاي  يفناورمعاونت علمي و ، REEMAترجمه: پروژه 
  .2- 66 صص انرژي. سازي بهينهايجاد و توسعه ساز و كار بازار متمركز 
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روش دوستانه حل و  عنوان به يگر ميانجيبر اي  همطالع). 1390يوسف (، درويشي هويدا
، 41دوره ، تهران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، قفصلنامه حقو، فصل اختالفات

 .120-123صص ، 4شماره 

). 1395روح اله (، مسعود و كهن هوش نژاد، و اماني آقااصغر ، داود و مهدي، منظور
دو فصلنامه علمي ، تحليل ماهيت قراردادهاي باالدستي صنعت نفت از منظر فقه اماميه

 .77-80 صص، 2 شماره، سال دهم، پژوهشي مطالعات اقتصاد اسالمي –

 المللي بينشروط داوري در سير تحوالت حقوق قراردادهاي ). 1388رضا (، آريان كيا
رياست  المللي بيننشريه مركز امور حقوقي ، المللي بينمجله حقوقي ، نفت و گاز

 .197-214 ص، 41شماره ، 26سال ، جمهوري

Dreessen, T. (2003). Advantages and Disadvantages of The Two Dominant 
ESCO Models; Shared Savings and Guaranteed Saving, Proceedings of the 
First Pan European. 
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Abstract 

One of the main issues in Iran is energy efficiency. After announcement of 
Article 12 of the Law on Elimination of barriers to production, some public 
companies, such as IFCO, partner with the private sector in entities such as the 
Energy Services Company to implement Article 12 of the Law on Elimination of 
barriers to production. Special legal provisions should be foreseen for dealing with 
contractual issues that can arise in contracts related to Article 12. This is necessary 
as usual dispute resolution mechanisms such as arbitration or litigation are costly 
and time consuming. We suggest that disputes be resolved through intervention of a 
technical supervisor. This method reduces the cost and time of decision making and 
increases  investor's willingness to invest. 

JEL Classification: K11, K12, K16, L24, N2 
Keywords: article 12 of the law on elimination of barriers, contract article 12 of 

the law on elimination of barriers-ways for dispute settlement, energy service 
company,  referring disputes to a supervisor 
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