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شود .شناسايي اين موارد سبب مي گردد تا سرمايه گذار خارجي با اطمینان خاطر بیشتر مبادرت به
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ورود سرمايه خود به کشور میزبان نمايد .در اين پژوهش سعي گرديده تا جنبههای مختلف اينگونه
حمايتها در سطح حقوق داخلي و بینالملل مورد بررسي و ارزيابي قرار گیرد.
کلید واژهها
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انسان موجودي مختار آفریده شده است و خواستار آن است که آنچه را که با کار و تالش
خود به دست مي آورد در تصرف و تملک خود داشته باشد .لذا مساله مالکيت از همان ابتداي
تاریخ بشر تا به امروز با زندگي فردي و اجتماعي انسان ارتباط عميقي پيدا کرده و تاثيرات خود
را در زوایاي مختلف زندگي بشري به جاي گذاشته است.
لزوم حمایت از سرمایهگذاري خارجي در قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم در پرتو اختالفات
ميان کشورهاي آمریکاي التين ا ز یک طرف و کشورهاي اروپاي غربي با ایاالت متحده از طرف
دیگر بر سر معيارهاي قابل اعمال براي حمایت از سرمایهگذار خارجي احساس شد
).(Kuijper P. 2014, p. 9
تشریفات طوالني و کسب مجوزها ،تزلزل در حقوق مالکيت ،محدودیت آزادي ورود و خروج
ارز و ایجاد ناامني در سرمایهگذاري از جمله مواردي است که ميتواند بر نحوه تصميم گيري
سرمایه گذار خارجي مبني بر وارد نمودن سرمایه خارجي ،اثرگذار باشد .مع ذلک امروزه گرایش
قوانين کشورهاي مختلف بر این است که حتي المقدور بين سرمایه گذار داخلي و خارجي
تبعيض قائل نشوند( .عرفاني)32 :۱38۹ ،
در این ميان مهم ترین دغدغه سرمایهگذار خارجي ،حمایت از مالکيت او در کشور ميزبان
مي باشد .سابقه تاریخي گواه آن است که کشورهاي سرمایه پذیر که اغلب شامل کشورهاي
جهان سوم ميباشند ،روي خوشي به مالکيت سرمایهگذار خارجي نشان نداده است .لکن امروزه
یکي از جاذبه ها ي اصلي سرمایه گذار خارجي ،حمایت حقوقي از مالکيت سرمایهگذاري است.
لذا به دستاوردهاي تجارت بينالملل نوین در حيطه مکانيسمهاي حمایتي اشاره خواهد شد.
 -2انواع حمایتهای حقوقی
همه معاهدات دو جانبه سرمایهگذاري به نظر ميرسد که چگونگي حمایت از مالکيت
سرمایهگذار خارجي ،توسط کشور ميزبان را تحت پوشش قرار ميدهند .عالوه بر شروط مقرر و
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مصرح در قراردادها که طرفين ملزم به رعایت آن ميباشند ،حقوق بين الملل عرفي از یکسو و
نيز اسناد بينالمللي موجود در حوزه سرمایهگذاري خارجي از سوي دیگر ،دولتها را ملزم به
رعایت حقوق مالکيت سرمایه گذار خارجي ميکنند .سعي ما در این نوشتار شناسایي انواع
راهکارهاي حقوقي حمایت از مالکيت سرمایهگذار خارجي در کشورهاي ميزبان ،ميباشد.
 -1-2منع اخذ مالیات مضاعف
۱

Feldman v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/99/1, Award of the Tribunal (Dec. 16,
=2002), 7 ICISD Rep. 341, available at http://icsid.worldbank.org/ ICSID/FrontServlet?requestType
CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC587_En&caseI d=C175.
2
Revere Copper & Brass Inc. v. Overseas Private Investment Corporation(OPIC). 1980.
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در دعواي فلدمن عليه مکزیک شاکي آمریکایي به تجارت سيگارهاي خارجي در مکزیک
مبادرت نموده بود .دولت مکزیک بر سيگارها ماليات بست .اما پس از وارد آوردن فشارهاي
توليدکنندگان داخلي سيگار ،دولت مزبور به موجب اصالحيهاي بر مقرره مذکور براي
توليدکنندگان داخلي سيگار قائل به تخفيف مالياتي شد که این تخفيف شامل فروشندگان
خارجي از جمله شاکي آمریکایي نميگردید .پس از اقامه دعوا در دادگاه مکزیک ،شاکي
توانست به موجب حکم دادگاه براي چند سال تخفيف مالياتي اخذ نماید .ليکن دولت مکزیک
مجددا حکم قبلي خود مبني بر پرداخت ماليات بر فروشندگان خارجي سيگار را ابقا کرده و
شاکي را ملزم به پرداخت ماليات نمود .مبلغ تعيين شده در حدود بيست و پنج ميليون دالر بود
که ماليات سالهایي را که شاکي توانسته بود بخشودگي مالياتي بگيرد را نيز شامل ميشد .در
این دعوا فلدمن ادعا ميکرد که مقررات مالياتي و تجدید نظر بعدي آن  ،متضمن سلب مالکيت
غير مستقيم است .چرا که آنها در صدد تحصيل نتيجهاي دقيقا مشابه نتيجه سلب مالکيت
آشکار بوده اند .او معتقد بود مقررات مالياتي و تجدید نظر بعدي آن ،فعاليتهاي تجاري او را
عمال به حالتي زیان آور و غير اقتصادي تبدیل نموده تا وي از ادامه فعاليت هاي تجاري خویش
اعراض نماید .این در حالي است که بسياري از کشورها ،براي افزایش انگيزه سرمایهگذاران
خارجي به سرمایهگذاري در آن کشورها ،به صدور طرحهاي تشویقي و بخشودگي مالياتي براي
سرمایهگذاران خارجي مبادرت مينمایند .تا آنجا که اقدامات مزبور ،به عنوان یکي از موثرترین
راهکارهاي جذب سرمایه گذاري خارجي ارزیابي شده است)Fordham, 1999: 21( .
همچنين دیوان داوري در پرونده ریور عليه اوپيک ،2اظهار داشت که افزایش ماليات به
حدي بوده که موجب ناپایداري اقتصادي سرمایهگذاري شده و از این رهگذر ،خواهان پرونده،
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موفق به اثبات وقوع سلب مالکيت غيرمستقيم شد.
موضوع این دعوا ،اختالف ميان یک سرمایهگذار آمریکایي در جامایيکا و آژانس بيمه
سرمایه گذاري خارجي ایاالت متحده (اوپيک) بود که سرمایه گذار با توجه به اقدامات مصادره
آميز دولت ميزبان درخواست دریافت غرامت داشت .سرمایهگذار ،قراردادي با دولت جامایيکا
منعقد نمود که در آن قرارداد ،شرط ثبات در خصوص مالياتها و سایر تعهدات مالي قيد شده
بود .متعاقبا دولت با نقض این بند از قرارداد ،به افزایش بيرویه مالياتها مبادرت کرده و آژانس
بيمه سرمایهگذاري (خوانده) اعتقاد داشت که سرمایهگذار از کنترل موثر سرمایهگذاري محروم
نشده و لذا نباید پرداختي در خصوص اقدامات سالب مالکيت به وي صورت گيرد .همين مساله
باعث طرح دعوا نزد مرجع داوري شد و دیوان در خصوص اقدامات دولت جامایيکا بيان کرد:
« از نظر دیوان ،آثار اقدامات دولت جامایيکا از لحاظ ماهوي ،تاثيري مشابه فسخ قرارداد حق
امتياز بر کنترل موثر بر عمليات داشته است  ...بنابراین ،حتي احراز کنترل موثري که خواهان
بر عمليات داشته است نميتواند حاکي از عدم سلب مالکيت غيرمستقيم توسط خوانده باشد».۱
همانطور که مالحظه ميگردد دیوان بر این نظر است که وقوع سلب مالکيت غير مستقيم،
موقوف به سلب کنترل سرمایهگذار بر سرمایهگذاري خویش نيست .به طوري که حتي در
صورت وجود کنترل سرمایه گذار بر سرمایهگذاري ،ممکن است تحت شرایطي سلب مالکيت
غير مستقيم محقق قلمداد گردد و آن زماني است که اقدامات دولت ميزبان واجد آثاري مشابه
آثار سلب مالکيت باشد.
در قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاري خارجي مصوب  ۱38۱اگر چه از ممنوعيت اخذ
ماليات هاي مضاعف از سرمایهگذاران خارجي سخني به ميان نيامده است لکن ،در اغلب قوانين
موافقت نامههاي ایران با سایر دولتها به موضوع عدم اخذ مالياتهاي مضاعف از سرمایهگذاران
خارجي پرداخته شده است.2
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OECD (2004), “"Indirect Expropriation" and the "Right to Regulate" in International Investment Law”,
OECD Working Papers on International Investment, 2004/04, OECD Publishing. Available at:
http://dx.doi.org/10.1787/780155872321
2
1

از آن جمله ميتوان به قانون موافقتنامههاي منع اخذ ماليات مضاعف با ارمنستان (مصوب  ،)۱376آفریقاي

جنوبي ،قزاقستان و عمان ( ،)۱377ازبکستان ،چين ،اتریش ،ترکيه و سوئيس ( ،)۱382قانون موافقتنامه تشویق و
حمایت متقابل از سرمایه گذاري بين جمهوري اسالمي ایران و کنفدراسيون سوئيس و قطر ( ،)۱380ارمنستان
( ،) ۱376بوسني و هرزگوین در سال  ۱37۹و  ....اشاره نمود .متن کامل موافقت نامهها در آدرس زیر قابل
دسترسي استhttp://rc.majlis.ir/fa/law/ :
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در این موافقت نامهها همانند معاهدات دوجانبه سرمایهگذاري ،سعي ميشود اشخاص و
موضوعاتي که در شمول موافقت نامه قرار ميگيرند ،تعریف شده و نحوه رفتار با آنان در امور
مالياتي مشخص شود .در امور مالياتي محل اقامت افراد مهمتر از تابعيت آنان ميباشد .بنابراین
وضعيت اقامت اشخاص و مقر دائمي آنان و تعریف شخص مقيم باید در این اسناد به وضوح
تعریف گردد .بدیهي است تعریف مقيم به منظور امور مالياتي هميشه با تعریف آن به لحاظ امور
مهاجرت و بيگانگان یکسان نيست( .پيران)۱86 :۱38۹،
به طور نمونه در موافقت نامه مورخ  ۱5مرداد  ۱386ميان دولت جمهوري اسالمي ایران و
روماني چنين ميخوانيم « :از لحاظ این موافقت نامه ،اصطالح مقيم یک دولت متعاهد به هر
شخص اطالق مي شود که به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه ،محل سکونت ،محل
ثبت ،یا به جهات مشابه دیگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين این اصطالح شامل آن
دولت و مقام محلي یا واحدهاي منطقهاي -اداري خواهد بود .با وجود این ،اصطالح مزبور شامل
شخصي نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت
مشمول ماليات آن دولت مي شود».
 -2-2شناسایی حق واگذاری
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بتوان با اخذ مفهوم مخالف سرمایه گذار خارجي ،پي به ماهيت آن برد.
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یکي دیگر از حقوق سرمایهگذار خارجي به رسميت شناختن حق واگذاري سرمایه وي به
طور کلي است .این شناسایي و پذیرش آن ،از سوي دولتهاي سرمایه پذیر از جمله ابزارهاي
مهم جذب سرمایه خارجي و به ویژه تثبيت و حفظ حق مالکيت سرمایهگذار خارجي خواهد
بود.
در عرصه داخلي ،قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاري خارجي مصوب  ،۱38۱حق
واگذاري سرمایه خارجي را صراحتا مورد شناسایي قرار داده است .البته الزم است متذکر شویم
که این واگذاري مشروط است .به موجب ماده  ۱0این قانون « واگذاري تمام یا بخشي از
سرمایه خارجي به سرمایهگذار داخلي ۱و یا با م وافقت هيئت و تایيد وزیر امور اقتصاد و دارایي
به سرمایهگذار خارجي مجاز است .در صورت انتقال به سرمایهگذار خارجي دیگر ،انتقال گيرنده
که باید حداقل داراي شرایط سرمایه گذار اوليه باشد ،از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا
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شریک سرمایهگذار قبلي خواهد بود» .
عالوه بر مقرره مزبور ،وفق ماده  3۱آیين نامه اجرایي « :هر گاه سرمایهگذار خارجي،
سرمایه گذاري خود در ایران را بيمه نماید و به موجب مفاد بيمه نامه به واسطه پرداختي که
بابت خسارت ناشي از خطرات غير تجاري ۱به سرمایه گذار صورت گرفته ،موسسه بيمه جانشين
سرمایه گذار شود ،جانشين از همان حقوقي برخوردار ميباشد که به واسطه آن پرداخت
خسارت صورت گرفته است .این جانشيني ،واگذاري سرمایه محسوب نخواهد شد؛ مگر اینکه
حسب مورد ،مواد  24و یا  3۱0قانون رعایت شده باشد.» .
همانطور که مالحظه ميگردد مقرره فوق االشعار ،اصل جانشيني را تنها در مورد رجوع
بيمه گر به مسئول وقوع خسارتهاي ناشي از خطرات غير تجاري مورد شناسایي قرار داده
است.
از نقطه نظر اقتصادي ،شناسایي حق جانشيني براي مراجعه به مسئول حادثه ناشي از این
امر است که بيمهگر در تعيين نرخ بيمه و تهيه تعرفههاي خود ناگزیر به امکان استرداد قسمتي
از مبالغ بيمه شده از مسئول حادثه توجه دارد و آن را در محاسبه حق بيمه خود منظور
ميکند( .حاتمي و کریميان)۹5 :۱3۹5 ،
شایان ذکر است ،ماده  ۱4آیين نامه مقررات سرمایهگذاري در مناطق آزاد تجاري و صنعتي
مصوب  ۱373نيز در خصوص شناسایي حق واگذاري متضمن مقرره اي به شرح ذیل ميباشد:
«سرمایه گذاران مي توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه
داران دیگر واگذار کنند؛ در این صورت انتقال گيرنده از هر حيث جانشين سرمایهگذار اول
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 ۱منظور از خطرات غير تجاري عمدتا دخالت هاي دولت در سرمایه گذاري است .مانند سلب مالکيت و یا ملي
کردن ،محدودیتهاي ارزي ،نقض قرا رداد و جنگ و اغتشاشات داخلي .این مجموعه را معموال خطرات سياسي
مينامند و برنامه هاي بيمه سرمایه گذاري مانند ميگا در قبال این گونه خطرات است که سرمایهگذاري ها را بيمه
ميکنند( .پيران)۱74 :۱38۹ ،
 2ماده  « 4سرمایهگذاري دولت یا دولتهاي خارجي درجمهوري اسالمي ایران حسب مورد منوط به تصویب
مجلس شوراي اسالمي است؛ سرمایهگذاري شرکت هاي دولتي خارجي ،خصوصي محسوب ميشود» .
3ماده ( ) ۱0واگذاري تمام یا بخشي از سرمایه خارجي به سرمایه گذار داخلي و یا با موافقت هيات و تائيد وزیر امور
اقتصادي و دارایي به سرمایهگذار خارجي دیگر مجاز ميباشد .درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجي دیگر ،انتقال
گيرنده که باید حداقل داراي شرایط سرمایهگذار اوليه باشد ،از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک
سرمایهگذار قبلي خواهد بود.
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ميشود» .
در قانون سرمایه گذار ي اغلب کشورها حق واگذاري کلي یا جزئي سرمایهگذاري مورد
شناسایي قانونگذار قرار گرفته است .از جمله ماده  ۱7قانون سرمایهگذاري ویتنام 2که به عنوان
واگذاري سرمایهگذاري اختصاص یافته است.3
عالوه بر معاهدي منشور انرژي که در قبل اشاره شد ،بيانيه  2000آنکتاد در خصوص
موافقتنامههاي سرمایهگذاري خارجي ،4حق واگذاري را که یکي از مهمترین لوازم مالکيت به
شمار ميرود ،صراحتا مورد شناسایي قرار داده است.
 -3-2منع سلب مالکیت

law on investment. pursuant to the 1992 constitution of the socialist republic of vietnam as amended by
resolution 51-2001-qh10 passed by legislature x of the national assembly at its 10th session on 25
;december 2001
3
Article 17 Right to assign or adjust capital or investment project 1. Investors shall have the right to
assign or adjust capital or an investment project
4
UNCTAD Series on issues in international investment agreements, UNITED NATIONS, New York and
Geneva, 2000.
2

شماره ، 32تابستان ۱3۹6

 ۱به موجب تصویب نامه مزبور ،سرمایه خارجي عبارت است از کليه سرمایههاي موضوع ماده  3این مقررات به
استثناي وجوه ریالي که توسط اتباع ایراني از خارج از سرزمين اصلي به مناطق وارد ميشود.
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سلب مالکيت از سرمایهگذار خارجي ،در اغلب موارد به استناد حاکميت دولت ميزبان و
صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي کشور بوده که سرمایهگذار خارجي براي توسعه آن بخش،
مبادرت به سرمایهگذاري کرده است .اما گاه دولت به بهانه حفظ امنيت و صيانت از منافع ملي،
اقداماتي ميکند که به صورت مصادره و ایجاد محدودیت براي سرمایهگذار خارجي است .نتيجه
و اثر طبيعي این قبيل اقدامات و مداخلهها در فعاليتهاي سرمایهگذار خارجي آن است که
عمال وي را از حقوق مالکانه اش محروم ميسازد( .محبي.)۱7 :۱386 ،
در بين اشکال سلب مالکيت به معناي عام ،متداولترین و شایعترین روش عبارتست از ملي
کردن و مصادره؛ با این وجود در برخي از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاري به مواردي مثل خلع
ید ،ضبط ،محروميت از مالکيت یا خصوصي کردن نيز به عنوان گونههاي سلب مالکيت اشاره
شده است .که قلمرو و مصادیق آنها بسيار وسيع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصي کردن
و انتقال مالکيت سرمایهگذاري خارجي به اتباع کشور ميزبان یا به اصطالح "بومي کردن"
ميشود( .عسگري)2۱2 :۱3۹۱ ،
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سلب مالکيت به عنوان یک خطر غير تجاري ،از مهم ترین مناقشات سرمایهگذاري خارجي
در قرن اخير است؛ به نحوي که اغلب آراي صادره در دعاوي ارجاع شده به مرکز بين المللي
حل و فصل اختالفات سرمایهگذاري (ایکسيد) ،حاکي از احراز مسئوليت دولت ميزبان در قبال
سلب مالکيت از سرمایههاي سرمایهگذار خارجي است.) Schatcher, O. 1984:121( .
ماده  )۱( ۱۱۱0نفتا در راستاي حمایت از سرمایهگذاري خارجي در مقابل سلب مالکيت
مقرر ميدارد « :هيچ یک از طرفين متعاهد نباید به صورت مستقيم یا غيرمستقيم ،سرمایه-
گذاري سرمایهگذار طرف دیگر معاهده در سرزمين خود را ملي نموده یا مصادره کند و یا مواجه
با اقداماتي نماید که حاصل آنها ملي شدن و یا مصادره سرمایهگذاري باشد .مگر :بنا به اهداف
عمومي؛ بر مبناي غير تبعيض آميز؛ بر مبناي قانون؛ همراه با پرداخت غرامت» .
منشور انرژي در ماده  )۱( ۱3واجد مقررهاي مشابه مقرره فوق االشعار ميباشد .مضاف بر
آنکه براي پرداخت غرامت ناشي از سلب مالکيت ،معيار غرامت فورري ،موثر و مکفي را مورد
تصریح قرار داده است.
پيش نویس معاهده چندجانبه در خصوص سرمایهگذاري که توسط سازمان همکاري
اقتصادي و توسعه ،تدوین شده است نيز از دیگر اسناد بينالمللي ميباشد که از سرمایهگذاري
خارجي در مقابل سلب مالکيت مستقيم و غير مستقيم حمایت نموده است.۱
به موجب ماده  7موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاري بين جمهوري
اسالمي ایران و دوک نشين اعظم لوکزامبورگ ،هيچ یک از طرفهاي متعاهد ،نميتواند
سرمایهگذاري را جز در موارد زیر ،ملي یا مصادره نماید یا تحت تدابير با اثر مشابه (که از این
پس مصادره ناميده مي شوند) قرار دهد :الف) براي هدف عمومي؛ ب) به روش غير تبعيض آميز؛
پ) طبق فرآیند قانوني؛ و ت) در ازاي پرداخت سریع ،موثر و مناسب غرامت.

18

 -4-2انتقال اصل و عواید سرمایه به خارج و تامین ارز مورد نیاز

خارج کردن سود وعواید 2ناشي از سرمایهگذاري به کشور سرمایه فرست ،یکي از اصول مهم
همه معاهدات سرمایهگذاري خارجي به شمار ميرود .چنان چه دولت ميزبان از خروج عواید
ناشي از سرمایهگذاري ممانعت به عمل آورد ،سرمایهگذاري عقيم و بينتيجه خواهد ماند.
1

Organization for economic cooperation and development (OECD), the multilateral agreement on
investment, at: www.oecd.org/dataoecd/46/40/1895712.pdf
2
Repatriation of profits
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()Sornarajah, 2008: 238
حق سرمایه گذار خارجي مبني بر انتقال عواید ناشي از سرمایه به خارج ،در اغلب
قراردادهاي سرمایهگذاري خارجي به صورت مطلق ،و در موارد نادري نيز به صورت مقيد
پذیرفته شده است .هم چنان که در برخي از قراردادهاي سرمایهگذاري خارجي در انگلستان،
رعایت حق مزبور مقيد به اوضاع و احوال خاص و شرایط استثنائي مالي و اقتصادي کشور
گردیده است .به موجب این قيد ،دولت ميزبان در شرایط بسيار کساد و وخيم اقتصادي ،ملزم
به ت جویز خروج عواید ناشي از سرمایه گذاري خارجي از کشور نمي باشدSornarajah, 2008: ( .
)239
نکته حائز اهميت در مورد حق انتقال اصل و عواید سرمایه سرمایهگذار به خارج آن است
که نویسندگان غربي بر این اعتقادند که این حق ،به عنوان اصلي از اصول حقوق بينالملل
عرفي تلقي نميگردد .) Guzman, A. 1998: 615( .با استظهار بر این طرز تلقي باید گفت
برخورداري سرمایهگذار از حق انتقال اصل و عواید سرمایه به خارج موکول به اشتراط در
قرارداد و تصریح به آن در معاهدات دو یا چندجانبه ميباشد.
در مقررات سرمایهگذاري در مناطق آزاد نيز اگر چه نامي از واژه عواید آورده نشده است
ليکن بنظر مي رسد منظور مقنن از عبارت " سود ویژه " در این قانون منطبق با واژه عواید
باشد .به موجب ماده  ۱این قانون سود ویژه عبارت است از مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر
هزینه هاي واقع شده در یک دوره مالي که از فعاليتهایي که به قصد انتفاع صورت گرفته
است ،ناشي و طبق اصول پذیرفته شده حسابداري ،شناسایي و اندازه گيري شود.
شایان ذکر است ماده  ۱2قانون مزبوردر خصوص انتقال سود و عواید اشعار ميدارد:
« خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليت هاي اقتصادي سرمایههاي
خارجي و سرمایه هاي ارزي ایرانيان و همچنين مبالغ ناشي از فروش یا واگذاري این گونه
سرمایه ها از مناطق آزاد مجاز است».
به موجب ماده  ۱3قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجي «اصل سرمایه خارجي و
منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به
هيات و بعد از انجام کليه تعهدات و پرداخت کسورات قانوني و تصویب هيات و تائيد وزیر امور
اقتصادي و دارایي قابل انتقال به خارج خواهد بود».
آنچه در عرصه بين اللمللي حائز اهميت است آنکه ماده  ۱۱0۹نفتا ،دولتها را ملزم به
تجویز انتقال آ زادانه اصل سرمایه و عواید ناشي از آن توسط سرمایهگذاران خارجي نموده است.
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در این ماده تصریح شده است که سرمایهگذار خارجي باید بتواند آزادانه و بالدرنگ ،حق خویش
مبتني بر انتقال اصل و عواید سرمایه را اعمال نماید.
۱
همچنين بند سوم ماده  4بخش دوم منشور اروپایي انرژي  ۱۹۹۱نيز به شناسایي حق
2
انتقال اصل و عواید سرمایه به خارج و تامين ارز مورد نياز ،اختصاص یافته است.
یکي دیگر از اسناد بين المللي که حق انتقال سرمایه و عواید ناشي از آن را صراحتا مورد
شناسایي قرار داده است ،رهنمود بانک جهاني  ۱۹۹2ميباشد 3که در خصوص معاهدات
سرمایهگذاري خارجي مستقيم ،تهيه شده است .بند ب ماده  6بخش  3این رهنمود ،حق فوق
االشعار را از جمله حقوق مورد حمایت سرمایهگذار خارجي قلمداد نموده است.4

یکي از راهکارهاي مناسب براي تسریع روند جریان سرمایه گذاري در سطح بينالمللي،
حمایت از مالکيت سرمایهگذار خارجي از طریق ارائه پوشش بيمه از سوي کشورها و نيز
موسسات بين المللي است.
5
بيمه سرمایهگذاري خارجي اولين بار در " قانون همکاري اقتصادي  ۱۹48آمریکا " پيش
بيني گردید .این قانون با هدف تضمينهاي سرمایهگذاري در خصوص بازسازي اروپاي بعد از
جنگ تصویب شده بود .قانون تضمين متقابل سال  ۱۹5۱آمریکا ،6طرح بيمه سرمایهگذاري
خارجي مندرج در قانون فوق االشعار را به دیگر مناطق جغرافيایي تسري داد .طرحهاي مشابهي
نيز توسط برخي کشورهاي توسعه یافته که اغلب آنها ،عضو سازمان همکاري و توسعه
اقتصادي بودند ،به اجرا گذاشته شد .از جمله ميتوان به کشورهایي نظير ژاپن ،انگلستان،
آلمان ،استرليا ،اتریش ،بلژیک ،کانادا ،دانمارک ،فنالند ،ایتاليا ،هلند ،نروژ ،سویيس و نيوزلند
اشاره کرد)Riesenfeld A. 1995: 248( .
شماره  ،32تابستان ۱3۹6
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1

EUROPEAN ENERGY CHARTER(EEC) ,The representatives of the signatories meeting in The Hague
on 16 and 17 December 1991,
2
4. Promotion and protection of investments, “… Moreover, the signatories will guarantee the right to
repatriate profits or other payments relating to an investment and to obtain or use the convertible currency
”…needed
3
World Bank, “Legal Framework for the Treatment of Foreign Investment”, 1992
4
… ;… (b) freely allow transfer of the net revenues realized from the investment
5
USA Economic Cooperation Act of 1948
6
Mutual security Act of 1951.
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آژانس چندجانبه تضمين سرمایهگذاري (ميگا) ۱به عنوان یکي از موسسات پنج گانه عضو
بانک جهاني است .کنوانسيون موسس ميگا در اجالس ساليانه اعضاي بانک جهاني در سئول
کره جنوبي در تاریخ یازدهم اکتبر ۱۹85به تصویب رسيد و در جوالي  ۱۹88الزم االجرا شد.
هدف اصلي از ایجاد چنين آژانسي ارتقاي سرمایه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي در
حال توسعه و کمک به رشد اقتصادي ،کاهش فقر و ارتقاي سطح زندگي مردم است .به منظور
دستيابي به هدف مذکور ،ميگا از سرمایه گذاران خارجي در صورت وجود شرایط برشمرده شده
در کنوانسيون و رعایت تشریفات مقتضي در مقابل خطرات غيرتجاري یا سياسي نظير سلب
مالکيت ،جنگ ،انقالب ،شورش و غيره حمایت و اقدام به بيمه این خطرات ميکند .در حال
حاضر 2 ۱7۹دولت از جمله دولت ایران 3به عضویت ميگا درآمده اند.
این کنوانسيون یک بار از سوي شوراي حکام ميگا مورد اصالح و بازبيني قرار گرفت که
متن اصالحي از تاریخ ۱4نوامبر  20۱0اجرایي شد.4
بند الف ماده  ۱۱کنوانسيون ميگا سرمایهگذاريهاي خارجي را در برابر چهار دسته از
خطرات به شرح ذیل بيمه مي کند.
اول) اعمال محدودیتهاي ارزي که موجب شود سرمایهگذار قادر به انتقال پول خود نباشد؛
دوم) سلب مالکيت و اقدامات مشابه؛ سوم) نقض قرارداد در صورتي که به یک ریسک غير
5
تجاري یعني عدم اجراي عدالت بينجامد؛ چهارم) جنگ و اغتشاشات داخلي؛
یکي از پروژه هاي سرمایهگذاري خارجي در ایران که توسط ميگا بيمه شده است پروژه مهر
عسلویه ميباشد که در سال  2006ميالدي بيمه شد .شرکت پتروشيمي ایران با مشارکت یک
شرکت ژاپني و یک شرکت تایلندي در آن سرمایه گذاري کرده اند .ارزش کل پروژه 344

3تاریخ عضویت ایران در ميگا پانزدهم دسامبر  2003ميباشد .عضویت جمهوري اسالمي ایران در ميگا به موجب
قانون عضویت دولت جمهوري اسالمي ایران در موسسه تضمين سرمایهگذاري چندجانبه ميگا مورخ ۱383/3/25
صورت گرفت.
http://www.miga.org/whoweare/index.cfm?stid=1788

4

 5به موجب ماده  ۱3۱کنوانسيون ميگا براي این که سرمایهگذاران خارجي واجد شرایط شناخته شوند یا باید از
اتباع کشور عضو ميگا به غيراز کشور ميزبان بود ه یا شرکت به ثبت رسيده در آن کشور باشد ،یا اگر در کشور
ميزبان به ثبت رسيده است اکثریت سهام آن در مالکيت اتباع کشورهاي عضو باشد .دو دسته از اشخاص
سرمایهگذار دیگر نيز ميتوانند

شماره ، 32تابستان ۱3۹6

2

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

)Multilateral investment guarantee agency (MIGA
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ميليون دالر است و سهم دو شرکت خارجي در آن  ۱22/2ميليون دالر ميباشد که این مقدار
توسط ميگا به مدت  ۱5سال بيمه شده است .پوشش این بيمه ،شامل موارد نقض قرارداد و نيز
بروز جنگ ميباشد .این پروژه در حال حاضر فعال است.۱
در پایان مي توان گفت ،مقررات کنوانسيون ميگا همانند مقررات خاص معاهدات دوجانبه
سرمایهگذاري فقط براي طرفهاي معاهدات الزام آور است و دولتهاي عضو این معاهدات
صرفا بنابر مالحظات و محاسبات خاص از امتيازي که به دست ميآورند ونه به علت احساس یا
اعتقاد به الزام حقوقي به آنها ملحق ميشوند( .قنبري جهرمي.)245 :۱3۹0 ،
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 -6-2آزادی در تجارت
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الزاماتي که توسط دولت ميزبان بر سرمایهگذار خارجي تحميل ميشود تا سرمایهگذار
تجارتش را به شيوه اي که براي او تعيين شده انجام دهد ،در برخي معاهدات دوجانبه
سرمایهگذاري ميان کشورها ممنوع اعالم شده است.
این الزامات ،شامل مواردي مي شود که مستقيما بر کارکرد و فعاليتهاي تجاري
سرمایهگذار تحميل شده و آزادي عمل وي را سلب ميکنند.
نفتا از مهم ترین اسناد بين المللي است که ممنوعيت اندراج الزامات مزبور را در ماده
 ۱۱06مورد تصریح قرار داده است.
2
ضميمه موافقت نامه راجع به اقدامات سرمایهگذاري مرتبط با تجارت  ۱۹۹4ليست نسبتا
مفصلي از الزاماتي که در تغایر با تجارت آزاد قرار دارد تهيه نموده است که به شرح زیر
ميباشد:
خرید یا استفاده یک بنگاه اقتصادي از محصوالتي که واجد منشا خارجي یا از هر منبع
داخلي مي باشد ،اعم از این که این خرید یا استفاده از لحاظ نوع محصوالت ،ميزان یا ارزش
محصوالت یا بر حسب نسبتي از ميزان یا ارزش توليد محلي بنگاه مشخص شده باشند یا خير؛
یا محدود ساختن خریدها یا استفاده بنگاه اقتصادي از محصوالت وارداتي به مبلغي مرتبط با
ميزان یا ارزش محصوالت محلي که بنگاه مزبور صادر مي کند .محدود کردن صدور یا فروش
محصوالت توسط بنگاه اقتصادي اعم از این که این محدودیت از نظر نوع محصوالت ،ميزان یا
ارزش محصوالت توليدي بنگاه ،و یا بر اساس نسبتي از ميزان یا ارزش توليدات آن بنگاه
MIGA guaranteed projects in Iran. Available at: http://www.miga.org/projects/advsearchresults.
TRIMS.

1
2
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مشخص شده باشد.
در این راستا مي توان به معاهده تشویق و حمایت سرمایهگذاري خارجي ميان مصر و
استرليا ۱اشاره نمود که از معدود معاهداتي است که در ماده  5آزادي سرمایهگذار خارجي در
انتصاب نيروهاي کار با رعایت قوانين کشور ميزبان را مورد تصریح قرار داده است.
 - 7-2حق توسل به داوری

شرط ارجاع امر به داوري به عنوان یک شيوه حل و فصل اختالفات در خارج از دادگاه ،در
روابط تجاري بينالمللي بخصوص سرمایهگذاريهاي خارجي مورد توجه قرار گرفته است.
وجود چنين مقرّرهاي در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاري خارجي گام بلندي در جهت
جلب اطمينان سرمایهگذار خارجي از حق دسترسي وي به یک مرجع رسيدگي بيطرف جهت
حل و فصل اختالفات محتمل ناشي از سرمایهگذاري خارجي به شمار ميرود .یکي از
نویسندگان غربي بر این اعتقاد است که مکانيسم رجوع سرمایهگذار خارجي به داور ،سبب
غيرسياسي شدن جریان رسيدگي به اختالفات خواهد شد؛ به طوریکه اختالفات ميان
سرمایهگذار خارجي و دولت ميزبان نميتواند دعواي ميان دولت سرمایهپذیر و سرمایه فرست
قلمداد گردد .بنابراین بدون آن که دعواي مطروح تاثيري در روابط دو دولت داشته باشد ،مي-
توانند روابط خویش را مانند زمان قبل از حدوث اختالف ،ادامه دهند)Shihata, I. 2009: 1( .
ارجاع امر به داوري در یک مرجع رسيدگي بيطرف جهت رسيدگي به اختالفات ناشي از
سرمایهگذاري خارجي در اغلب معاهدات دو یا چندجانبه سرمایهگذاري خارجي مقرر شده
است .شرط مزبور در انواع معاهدات ،در اشکال مختلفي تبلور مي یابد که هر یک از اشکال
مذکور ،واجد آثار متفاوت و موجد تعهدات متنوعي بر هر یک از طرفين ميباشدPeters, w. ) .
شماره ، 32تابستان ۱3۹6

Treaty between Australia and Egypt on the promotion and protection of investments. 3/may/2001
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(1991: 22

در پایينترین سطوح ،درج رجوع امر به داوري در معاهده ،تنها نقش هدایت و ارشاد طرفين
به استفاده از این ابزار را ایفا مي نماید .در این معاهدات ،رجوع به داوري صرفا به عنوان یکي از
راه حلهاي مفروض جهت رسيدگي به اختالفات طرفين ،مورد شناسایي قرار ميگيرد؛
دستورالعملي که قادر به الزام طرفين یا حتي یکي از آنها به پذیرش اجباري ارجاع امر به
داوري نميباشد .اما در باالترین سطوح شرط رجوع به داوري در معاهده به گونهاي است که
سرمایه گذار خارجي را به طور یکطرفه قادر ميسازد جهت حل و فصل اختالفات ناشي از
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سرمایهگذاري خارجي مبادرت به طرح دعوا در مرجع داوري نماید( .
)248
۱
ارجاع امر حل اختالفات ناشي از سرمایهگذاري خارجي به موجب اصل  ۱3۹قانون اساسي
منوط به تصویب مجلس گردیده است.
باید توجه داشت که نظام حقوقي کنوني ایران ،اگرچه براي داوري بينالمللي
محدودیتهایي ایجاد کرده ،لکن اساسا آن را رد ننموده است.
ترتيبات موجود در نظام حقوق ایران راجع به داوري بينالمللي در قانون داوري تجاري
بينالمللي مصوب سال  ۱376که با اقتباس از قانون نمونه آنسيترال تدوین شده ،متجلي است و
با توجه به دامنه اعمال آن ،مقررات این قانون بر داوري اختالفات سرمایهگذاري خارجي در
کشورمان حاکم است( .سلطان زاده)343 :۱3۹3 ،
رویکرد نوین نظام سرمایهگذاري خارجي در ایران در بند چهارم ماده  ۱6موافقت نامه بين
ایران و لوکزامبورگ در خصوص ارجاع مناقشات ناشي از سرمایهگذاري به داوري متبلور گردیده
و چنين اشعار ميدارد:
« در مورد هر جریان رسيدگي داوري بينالمللي که به موجب این موافقتنامه عليه دوک
نشين اعظم لوکزامبورگ مطرح شده باشد ،قواعد آنسيترال درزمينه شفافيت 2در داوري مبتني
بر معاهده بين سرمایهگذار و دولت اعمال خواهد شد .جمهوري اسالمي ایران اعمال قواعد
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Sornarajah, M. 2010:
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 ۱صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي یا ارجاع آن به داوري در هر مورد ،موکول به تصویب هيئت وزیران
است و باید به اطالع مجلس برسد .در مورادي که طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي باید به تصویب
مجلي نيز برسد .موارد مهم را قانون تعيين مي کند.
« 2قواعد آنسيترال راجع به شفافيت» مجموعه مقرراتي است که در جوالي  20۱3توسط کميسيون حقوق تجارت
بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تصویب شد .به موجب این مجموعه مقررات ،در داوريهایي که بر اساس
قواعد آنسيترال (پيش بيني شده در معاهدات سرمایهگذاري) برگزار خواهد شد قواعد شفافيت اعمال خواهد شد.
بر اساس مفاد مقررات مربوط به شفافيت آنسيترال ،به استثناي موارد پيش بيني شده در ماده  7تحت عنوان
موارد "غير قابل افشا" همه اطالعات مربوط به دعاوي ،طرفين اختالف اسناد و لوایح کتبي ،گزارش هاي
کارشناسي و اظهارات شهود و تصميمات احکام دیوان در اختيار عموم قرار خواهد گرفت .ارائه لوایحي از سوي
طرف هاي ثالث و دولت متبوع سرمایه گذار امکان پذیر خواهد بود و جلسات استماع به صورت علني برگزار خواهد
شد .استثنائات پيش بيني شده نيز شامل اطالعات تجاري محرمانه ،اطالعات غير قابل افشا به موجب مفاد
معاهدات سرمایه گذاري ،قانون داخلي دولت ميزبان ،قانون حاکم و اطالعات مغایر با منافع حياتي و امنيتي دولتها
ميباشد.
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آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمایهگذار و دولت را در مورد هر
جریان رسيدگي داوري بينالمللي که به موجب این موافقتنامه عليه جمهوري اسالمي ایران
مطرح مي شود را به طور مقتضي بررسي خواهد نمود .هيچ یک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد
حاکم داوري مانع از تبادل اطالعات مربوط به اختالف بين اتحادیه اروپا و دوک نشين اعظم
لوکزامبورگ یا بالعکس نخواهد شد».
نظر به عدم عضویت ایران در کنوانسيون ایکسيد و پيش بيني داوري بينالمللي بر اساس
قواعد داوري آنسيترال در اکثر معاهدات سرمایهگذاري ایران ،این قواعد بسيار حائز اهميت
است( .ميرویسي.)۱۹0 :۱3۹3 ،
 -8-2حمایت دیپلماتیک
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حمایت دیپلماتيک عبارت است از مجموعه اقدامات عليه یک دولت در نزد دولت دیگر به
منظور جبران و ترميم خساراتي که در اثر ارتکاب عمل خالف حقوق ،به دولت خارجي و به
اتباع او اعم از حقيقي یا حقوقي وارد شده است؛ که معموال در دو مرحله رخ نشان ميدهد.
مرحله اول اقدامات سياسي از طریق تماس با دولت مدعي عليه و مرحله دوم اقدامات قضایي
معيني از جمله مراجعه به دادگاه بين المللي ميباشد .اجراي این دو مرحله هنگامي آغاز
مي شود که دولت متبوع شخص خسارت دیده ،اجراي عدالت را در مورد تبعه خود در مقابل
دولت خارجي دیگر به صورت رسمي به عهده گيرد( .عزیززاده آرایي)۱05 :۱3۹۱ ،
این روش از آن جا که مستلزم توافق قبلي طرفين نيست ،قابليت دسترسي گستردهاي دارد.
اما به دليل مشروط بودن به استفاده از همه مراجع صالح داخلي کشور ميزبان و پس از آن
طرح دعوا در مرجع بينالمللي و تاثيرپذیري از اهداف سياسي مهمتر دولتهاي متبوع اشخاص
خصوصي و به تبع آن تضييع حقوق سرمایهگذاران خصوصي خارجي و مطمئن نبودن این روش
نميتواند یک روش معمولي و مناسب و قابل اتکاء از سوي سرمایهگذاران جهت حل و فصل
اختالفات ناشي از سرمایهگذاري خارجي تلقي گردد( .شهبازي نيا.)28 :۱386 ،
برخي نویسندگان عقيده دارند که با رشد انعقاد معاهدات دو جانبه سرمایهگذاري خارجي،
حقوق حاکم بر این رشته دچار تحول عمدهاي شده است .به گونهاي که حمایت از
سرمایه گذاري خارجي در ابعاد فراملي ،مرزهاي سياست را درنوردید و از حوزه سياست وارد
حوزه حقوق گردید .این دسته از نویيسندگان ،از تحول مزبور تحت عنوان "سياست زدایي از
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سرمایه گذاري خارجي" یاد نمودهاند )Shihata, 2009, p35( .چرا که حاکميت و محوریت
قانون و قرارداد في مابين در روابط سرمایهگذاري خارجي ،جایگزین دیپلماسي گردیده است.
نباید از نظر دور بماند که حمایت دیپلماتيک یک پروسه طبيعي و بين المللي ميباشد که
طي آن دولتي از دولت دیگر خواهان اجراي تعهداتي است که در مقابل خواهان بر عهده دارد.
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)(Subedi P. 2008:12
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به هر حال حمایت دیپلماتيک دربرگيرنده حقوق و تکاليف مشترک دولتها در مقابل
یکدیگر و از اصول حقوق بين الملل است) Redfern A. 2004, 563( .
2
شایسته ذکر است که دادگاه دائمي دادگستري بينالمللي ۱طي یکي از دادرسيهاي خود ،
حمایت دیپلماتيک را از جمله اصول حقوق بينالملل ارزیابي نموده است که به موجب آن
دولت ها در حمایت از اتباع خویش در مقابل کليه اقدامات خالف اصول حقوق بينالملل سایر
3
کشورها ،محق قلمداد ميگردند( Muchlinski P, 2009: 351) .
مطابق قول یکي از نویسندگان غربي ،4چنانچه حمایت از سرمایهگذار خارجي نامعقول به
نظر آید ،کشور متبوع او موظف نيست از منافع آن حمایت کند .باید توجه داشت که دولت
متبوع سرمایهگذار نه تنها ميتواند به طور کامل از حمایت از سرمایهگذار صرف نظر کند ،بلکه
مجبور نيست حتي اگر با انصراف از ادعاهاي تبعه خود ،امتيازي مالي یا سياسي کسب کرد،
غرامتي به تبعه خود بپردازد ( .زماني.)۱62 :۱3۹5 ،
در این ميان سرمایهگذار براي کسب حمایت دیپلماتيک ناچار است دولت متبوع خود را به
اعطاي این حمایت ،یعني حمایت از دعواي خود ،ترغيب نماید .مانع دیگر را حقوق بينالملل
ایجاد کرده است .بدین صورت که حتي اگر دولتي مایل باشد از یک دعوا حمایت کند ،فقط در
حالتي ميتواند مبادرت به طرح دعوا نماید که راهحلهاي داخلي طي شده باشد .بدین ترتيب
حقوق بينالملل موجب ميشود امکان اصطکاک ميان دولتها که بر اثر اقدامات متخلفانه
مقامات زیردست به وجود ميآید ،در مواردي که ميتوان این اقدامات را با توسل به مراجع یا
دادگاه هاي داخلي اصالح کرد ،کاهش یابد .البته بهتر است که دولت در چارچوب نظام داخلي
خویش به مقابله و رفع اثر از عمل خالف برخيزد .زیرا کشانده شدن این مساله به سطح
1

)Permanent Court of International Justice (PCIJ
Mavrommatis Palestine Concessions Case (Jurisdiction) (Greece v UK) . PCIJ Rep, Series A, No 2, 12.
3
It is an elementary principle of international law that a State is entitled to protect its subjects, when
injured by acts contrary to international law committed by another State,
2

 4پروفسور ایگناتس زایدل هوهن فلدرن ،مترجم زماني ،سيد قاسم.۱3۹5 .
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بينالمللي منجر به آن ميشود که دولتها در مقابل هم قرار گيرند( .همان.)۱63 ،
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Eureko BV v. Republic of Poland ,partial award,ICSID, 15 /August/2005.
;)Harvard Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens (1961
3
execution of tax laws.
4
General change in the currency.
5
action of the competent authorities of the State in the maintenance of public order.
6
Morality.
7
Health.
8
valid exercise of incidental to the normal operation of the laws of the State.
2
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در حال حاضر طبق حقوق بين الملل دولتها در صورتي که اقدام به ملي کردن و سلب
مالکيت سرمایهگذار خارجي نمایند ،تکليف به پرداخت غرامت دارند .فارغ از نحوه محاسبه
غرامت ،اصل لزوم پرداخت آن به طور غيرقابل اجتنابي پذیرفته شده است .در صورتي که دولتي
از پرداخت غرامت در قبال سلب مالکيت سرمایهگذار خارجي ،خودداري کند ،مرتکب تخلف
بينالمللي گردیده است و موجب مسئوليت دولت متخلف ميشود( .نيک جاه)۱۱4 :۱3۹4 ،
مهم ترین موضوع در احراز و اثبات مسئوليت بين المللي دولت ميزبان ،قابليت انتساب فعل
یا ترک فعل متخلفانه به دولت ،طبق موازین و اصول حقوق بين الملل مي باشد .در دعوایي که
یورکو عليه دولت هلند در ایکسيد اقامه نمود ،خوانده (دولت هلند) بر این ادعا بود که قراردادي
که خزانه کل کشور ،با خواهان منعقد نموده است ،بين دو شرکت تجاري بوده و لذا تابع حقوق
مدني مي باشد؛ به طوریکه ارتباطي به دولتي بودن ارگان مزبور ندارد .دیوان داوري با استنکاف
از پذیرش استدالل خوانده ،رفتار ارگان مزبور را به منزله اقدام دولت تلقي نمود و اظهار داشت
که خزانه کل کشور ،فاقد موجودیت حقوقي مستقلي از دولت مي باشد.۱
پيش نویس کنوانسيون هاروارد در خصوص مسئوليتپذیري بينالمللي دولتها براي
آسيبهاي وارده به بيگانگان ،2به گونه اي که در حقوق بين الملل عرفي منعکس شده است،
توجه نشان ميدهد؛ در این کنوانسيون گرفتن اموال بدون پرداخت خسارت ،در صورتي قانوني
تلقي ميشود که ناشي از یکي از این موارد باشد" :اجراي قوانين مالياتي3؛ تغيير کلي در نظام
پولي4؛ اقدام مقامات صالحيتدار دولت در حفظ نظم عمومي 5یا اخالقيات ،6بهداشت7؛ اعمال
8
معتبري که الزمه اجراي طبيعي قوانين داخلي دولتها محسوب ميشوند " ) Subedi S. P,
 .(2008: 78به عنوان مثال در پرونده سرمایهگذاري سالوکا در برابر جمهوري چک ،مرجع
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رسيدگي کننده همين رویکرد را مورد توجه و استفاده قرار داد.۱
خاطر نشان ميگردد که با مطرح شدن بحث جبران خسارت در روابط فيمابين دولت
ميزبان سرمایهگذاري و سرمایه گذار خارجي و ارجاع آن به دیوان داوري سرمایهگذاري
بينالمللي ،مسائلي نيز به تبع این موضوع مطرح ميشود .از مهم ترین این مسائل آن است که
دیوان در رسيدگي به مسئله ورود خسارت و نحوه جبران آن براساس چه اصول و معيارهایي
اقدام به صدور راي ميکند.
طبيعتا زماني که ميان دولت ميزبان و دولت متبوع سرمایهگذار ،قانون حاکمي در این
خصوص پيش بيني شده باشد ،وظيفه دیوان سخت نخواهد بود و اصول و معيارهاي حاکم بر
اختالف را از قانون ميتواند استخراج کند .ليکن در مواردي ،عليرغم پيش بيني ماده مربوط به
قانون حاکم ،به دليل وجود ابهامات و تفسير متفاوت طرفين معاهده از آن ،و یا دالیلي دیگر،
تعيين ميزان دقيق خسارت و معيارهاي ارزیابي غرامت دشوار ميگردد .در این موارد دیوان به
کمک منابع مختلف از جمله اصول حقوق بين الملل و شرایط اوضاع و احوال هر پرونده حکم به
پرداخت غرامت ميدهد( .نيک جاه.)48 :۱3۹4 .
ماده  34پيش نویس کنوانسيون 2حقوق بينالملل راجع به مسئوليت بين المللي دولتها به
سه روش مختلف جبران خسارت اشاره نموده است :اعاده وضعيت به حالت سابق؛ پرداخت
غرامت؛ جلب رضایت؛
در انتخاب نوع مناسب جبران خسارت ناشي از سلب مالکيت سرمایهگذار خارجي؛ عالوه بر
قانوني و مشروع ،یا غير قانوني بودن سلب مالکيت ،تعلق و تمایل مرجع حل اختالف به نظرات
حقوقي کشورهاي سرمایهپذیر و سرمایه فرست و برخي دیگر از عوامل داخلي و بينالمللي در
شيوه جبران خسارت سلب مالکيت سرمایهگذار خارجي موثر است( .عليدوستي شهرکي،
)7۹ :۱388
در حال حاضر رویه داوري بين الملل ،از قطعنامه  ۱803مجمع عمومي سازما ن ملل 3که
معيار غرامت کافي 4را براي سلب مالکيت ،مد نظر قرار داده ،الهام گرفته است و بدین ترتيب به
عنوان محکمترین تبلور حقوق بين الملل عرفي تلقي ميگردد)Schill S. W., 2009: 37( .
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1

Saluka Investments BV (The Netherlands) v. Czech Republic (UNCITRAL), partial award, 17 March
2006, para. 257. The Court emphasized that the socalled ‘police power exception’ is not absolute.
2
Harvard convention.
3
UN General Assembly Resolutions, 1803 (XVII), 14 December1962.
4
adequate compensation
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در اوایل قرن هيجدهم ميالدي بود که پارلمان بریتانيا ،به مالکيني که دولت حسب منافع
عمومي ،اقدام به ضبط امالکشان نموده بود ،حق برخورداري از غرامت ناشي از ضبط امالک را
اعطا نمود .دولت بریتانيا با رشد سرمایهگذاريهاي خارجي و متعاقب آن افزایش شمار دعاوي
سلب مالکيت و ادعاي غرامات ناشي از آن ،به تشکيل کميسيونهاي موقت جهت تعيين
غرامات مزبور مبادرت نمود)Krajewski M., 2015: 9) .
از همان نخستين مورد تحقق سلب مالکيت ،کشورهاي سرمایهپذیر و سرمایه فرست دیدگاه
مشترکي در مورد آثار مترتب بر آن نداشتند و هر کدام به در نظر گرفتن منافع خود در مورد
پرداخت غرامت از نظریاتي دفاع ميکردند.
 -1-11-2موضع کشورها در مورد پرداخت غرامت

2
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کشورهاي بلوک شرق و در راس آن شوروي سابق ،در ابتدا مخالف پرداخت غرامت بودند و
خود را ملزم به این کار نمي دانستند و یا در نهایت خود را متعهد به پرداخت خسارت مقطوع
ميدانستند( .حدادي)۱۱7 :۱375 ،
بعدها با وقوع وقایعي ،تغييراتي در تاریخ سرمایه گذاري به وجود آمد که معيارهایي از
جمله رفتار عادالنه و منصفانه را برگزیدند .معيار رفتار ملي نيز یکي دیگر از معيارهایي بود که
ابتدائا توسط کشورهاي سرمایه فرست مطرح شد .ليکن بعدها چون مالحظه کردند که این
معيار خواسته هاي آنان را به طور کامل تامين نميکند معيار دیگري رابه نام معيار "هال" ۱یا
معيار «فوري ،مکفي و موثر» را مطرح نمودند که متضمن جبران خسارت کامل از طرف کشور
سلب کننده مالکيت بود( .نيک جاه)48 :۱3۹4 .
2
در این ميان کشورهاي امریکاي التين نيز دکترین کالو را اتخاذ نمودند که بر اساس آن
سرمایهگذاران خارجي ،تنها ميتوانند در برابر دادگاه هاي صالحيتدار کشور ميزبان و صرفا
جهت برخورداري از امتيازات ناشي از اصل رفتار ملي ،مبادرت به اقامه دعوا نمایند .در دوره
بين دو جنگ ،دادگاهها و محاکم بينالمللي ،استاندارد رفتار ملي را سازگار با حقوق بينالملل
ندانستند .این مساله در اختالفاتي که همچنان نيز درباره استاندارد غرامت براي سرمایهگذارانِ
سلب مالکيت شده وجود دارد ،انعکاس یافته است(Ruzza, A. 2011: 12) .
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۱

2

در واکنش به افزایش چشمگير سلب مالکيت ،منشور هاوانا و مقررات  ۱۹67 OECDدر
حمایت از مالکيت خارجي تالشهایي در جهت تنظيم چند جانبه حمایت از سرمایهگذاري به
عمل آوردند .هرچند ،که این تالشهاي چند جانبه به نفع فضاي بينالمللي وقت نبودند؛ چراکه
در آن زمان کشورهاي در حال توسعه صراحتا قواعد حقوق بين الملل عرفي درباره حمایت از
مالکيت را در مجمع عمومي سازمانملل به چالش کشيدند .قطعنامه  320۱مجمع عمومي
سازمان ملل در بر دارنده "اعالميه استقرار یک دستور اقتصاد بين المللي نوین" 3ميباشد که
در واقع به حق ملي سازي یا انتقال مالکيت به اتباع ملي به عنوان نمودِ حاکميت دائم کشورهاي
از استعمار خارج شده بر منابع طبيعي خودشان و حذف هر گونه تعهد به پرداخت غرامت،
اشاره دارد .این نتيجه با قطعنامه  328۱مجمع عمومي تقویت گردید .در این قطعنامه گرچه به
صورت سربسته به غرامت اشاره شده است ،ولي بر صالحيت دادگاههاي داخلي کشور ميزبان
تاکيد دارد .همانطور که در قبل نيز اشاره گردید ،اقدام داوري بينالملل نشان ميدهد که تنها
قطعنامه  4۱803مجمع عمومي که غرامت مناسب مطابق با حقوق بينالملل را براي سلب
مالکيت اختصاص ميدهد ،به عنوان تجلي معتبر و محکم حقوق عرف بينالملل تلقي ميگردد.
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)(Ruzza, A. 2011: 13
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با وجود تمام این جهتگيريها ،در اصل تکليف به پرداخت خسارت تردیدي نيست .ليکن
مسئله در ميزان پرداخت غرامت ميباشد .چرا که مسئوليت دولت ،بسته به قانوني یا غير قانوني
بودن سلب مالکيت و یا اصول حاکم بر جبران خسارت ،متفاوت خواهد بود( .نيک جاه:۱3۹4 .
)48
الزم به ذکر است که در اغلب معاهدات دو جانبه سرمایه گذاري ایران با سایر کشورها
پرداخت غرامت سریع ،مناسب و موثر پيشبيني گردیده است .قانون موافقت نامه تشویق و
حمایت از سرمایهگذاري بين دولت جمهوري اسالمي دولت ایران و دولت پادشاهي اسپانيا
مصوب  ۱382/۱0/32در خصوص کيفيت پرداخت غرامت ،مقرره قابل توجهي دارد.
به موجب ماده  4قانون فوق االشعار« :سرمایهگذاريهاي سرمایهگذاران هر یک از طرفهاي
متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر توسط طرف متعاهد دیگر ملي ،مصادره و سلب مالکيت
1

)Havana Charter for an International Trade Organisation (1948
OECD Convention on the Protection of Foreign Property (1967).
3
’‘Declaration on the Establishment of a New International Economic Order
4
UN Doc. A/RES/ 1803(XVII), 14 December 1962, para 4.
2
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prompt, adequate and effective.
 2ماده  :۱3سرمایه سرمایهگذار طرف قرارداد ،در بيرون از کشور طرف قرارداد ،نباید مليسازي ،مصادره ویا موضوع
اقداماتي باشد که نتيجهاي مشابه با ملي کردن و مصادره داشته باشد.مگر آنکه:
الف) با هدف منافع عمومي انجام پذیرد؛
ب) تبعيضآميز نباشد؛
ج) به شکل قانوني باشد؛
د) همراه با پرداخت غرامتي "فوري ،مکفي و مؤثر" باشد.
1
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نخواهد شد و یا تحت تدابيري با آثار مشابه قرار نخواهد گرفت ،مگر آن که اقدامات مزبور براي
اهداف عمومي ،به موجب فرایند قانوني ،به روش غير تبعيضآميز و در ازاي پرداخت سریع،
مناسب و موثر خسارت انجام پذیرد».
ماده  ۹قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاري خارجي مصوب  ۱38۱نيز در بيان لزوم
پرداخت غرامت اشعار ميدارد « :سرمایهگذاري خارجي مورد سلب مالکيت و ملي شدن قرار
نخواهد گرفت ،مگر براي منافع عمومي ،به موجب فرایند قانوني ،به روش غير تبعيضآميز و در
مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمایهگذاري بالفاصله بعد از سلب
مالکيت.» ...
به موجب تبصره ماده  ۱0مقررات سرمایهگذاري در مناطق آزاد تجاري -صنعتي مصوب
 « :۱373سرمایه سرمایهگذاران خارجي که با پذیرش آنها مطابق تبصره  ۱ماده  6این مقررات
به تصویب اکثریت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيده باشد ،چنان چه در مواردي به
وسيله قانون به نفع عموم ملي شود و یا این که از سرمایهگذاران یاد شده سلب مالکيت شود،
جبران خسارت به عهده دولت جمهوري اسالمي ایران است ،پرداخت خسارت به ماخذ ارزش
بازاري سرمایهگذاري بالفاصله قبل از ملي شدن یا سلب مالکيت خواهد بود و سرمایهگذار
خارجي باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملي شدن یا سلب مالکيت تقاضاي جبران خسارت را
به سازمان منطقه تسليم کند».
شایان ذکر است که در عرصه بين المللي از مهمترین اسنادي که در آن به مساله پرداخت
غرامت اشاره گردیده است ،معاهده منشور انرژي مي باشد .ماده  ۱3معاهده مزبور صراحتا معيار
پرداخت غرامت «فوري ،مکفي و موثر »۱را مورد شناسایي قرار داده است.2
غرامت مکفي که بعدها بيشتر با عنوان غرامت کامل از آن یاد شد به معناي جبران کامل
خسارت وارده است .محاسبه جبران کامل خسارات ،خود متضمن استعمال فرمولهاي مختلفي
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است( .پيران)254 :۱38۹ ،
پروفسور یان براونلي در نظریه جداگانه خود در خصوص پرونده سيام اي عليه دولت
جمهوري چک ۱به مشکالت مالي سنگيني که معيار غرامت کامل ميتواند براي کشورهاي
کوچک داشته باشد ،اشاره نموده و بيان ميدارد که در سال انعقاد معاهده دوجانبه
سرمایهگذاري ميان جمهوري چک و کشور هلند ،حقوق بينالملل عرفي به پرداخت غرامت
مناسب در ازاي سلب مالکيت نظر داشت( .عسگري)325 : ۱3۹۱.
غرامت موثر به این معني است که غرامت پرداخت شده به مالباخته ،آزادانه قابل استفاده
باشد .عمده ترین اماره موثر بودن غرامت این است که قابل تبدیل به یک ارز بينالمللي باشد.
(پيران)254 :۱38۹ ،
غرامت فوري به این معنا است که پرداخت غرامت نباید چندان به تاخير افتد که پرداخت را
بيمعنا کند یا موجب ضرر دریافت کننده گردد .فوري به معناي لغوي کلمه نيست ،یعني الزم
نيست بالفاصله بعد از سلب مالکيت پرداخت گردد .بلکه اعالن قصد پرداخت و مهيا نمودن
مقدمات آن کافي است .عالوه بر این ،پرداخت بهره هر گونه ضرر و زیان ناشي از دیرکرد را
جبران ميکند( .پيران)254 :۱38۹ ،

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،32تابستان ۱3۹6

 -3نتیجهگیری

32

همه معاهدات دو جانبه سرمایهگذاري به نظر ميرسد که چگونگي حمایت از مالکيت
سرمایه گذار خارجي ،توسط کشور ميزبان را تحت پوشش قرار ميدهند .عالوه بر شروط مقرر و
مصرح در قراردادها که طرفين ملزم به رعایت آن ميباشند ،حقوق بينالملل عرفي از یکسو و
نيز اسناد بينالمللي موجود در حوزه سرمایهگذاري خارجي از سوي دیگر ،دولتها را ملزم به
رعایت حقوق مالکيت سرمایهگذار خارجي ميکنند.
در قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاري خارجي مصوب  ۱38۱اگر چه از ممنوعيت اخذ
مالياتهاي مضاعف از سرمایهگذاران خارجي سخني به ميان نيامده است لکن ،در اغلب قوانين
موافقت نامههاي ایران با سایر دولتها به موضوع عدم اخذ مالياتهاي مضاعف از سرمایهگذاران
خارجي پرداخته شده است.

1

CME v. Czech Republic, UNCITRAL, final award 14/march/2003. Separate opinion Brownlie on the
issue at the Quantum phase , para 26.

محمدصادق تیموری ،عیا جنیدی ،محمد صقری و رضا عباسیان

حق سرمایه گذار خارجي مبني بر انتقال عواید ناشي از سرمایه به خارج ،در اغلب
قراردادهاي سرمایهگذاري خارجي به صورت مطلق ،و در موارد نادري نيز به صورت مقيد
پذیرفته شده است.
شرط ارجاع امر به داوري به عنوان یک شيوه حل و فصل اختالفات در خارج از دادگاه ،در
روابط تجاري بينالمللي بخصوص سرمایه گذاري هاي خارجي مورد توجه قرار گرفته است.
قواعد شفافيت آنسيترال قواعد بدیعي هستند که داوري هاي معاهده ميان سرمایه گذار و
دولت سرمایه پذیر را در معرض اطالع عموم قرار مي دهند .تحولي در وضعيت داوري ها که تا
زمان قبل از آن وجود نداشت.
چنانچه حمایت از سرمایه گذار خارجي نامعقول به نظر آید ،کشور متبوع او موظف نيست
از منافع آن حمایت کند .باید توجه داشت که دولت متبوع سرمایهگذار نه تنها ميتواند به طور
کامل از حمایت از سرمایهگذار صرف نظر کند ،بلکه مجبور نيست حتي اگر با انصراف از
ادعاهاي تبعه خود ،امتيازي مالي یا سياسي کسب کرد ،غرامتي به تبعه خود بپردازد.
سلب آزادي عمل سرمایهگذار خارجي در امور تجارتي توسط دولت ميزبان ،اقدامي نامطلوب
محسوب ميشود که با اصول حاکم بر بازار آزاد در تنافي است.
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