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هاي  نامه منافع ملي در پرتو قوانين موافقت

  گذاري خارجي سرمايه دوجانبه
  

  5/3/1387تاريخ پذيرش:              25/1/1387تاريخ دريافت: 

  

  ∗∗∗∗ناصر عليدوستي

  چكيده
گذاري كشورمان شاهد تصويب تعداد قابل توجهي  عرصه قانون ،از اواسط دهه هفتاد

گذاري بين دولت  ايت متقابل از سرمايههاي تشويق و حم نامه از قوانين موافقت

كشورها به انعقاد و  به رغم تمايل ها بوده است. جمهوري اسالمي ايران و ديگر دولت

تصويب و  برايهاي قابل توجه  به دليل وجود چالش ،هايي نامه چنين موافقت يامضا

اشاره ناشي ها يكسان نبوده است. چالش مورد  نامه اجراي آنها، استقبال از اين موافقت

دو مصلحت ملي با يكديگر روبرو  ،هاي مذكور نامه از اين نكته است كه در موافقت

شوند. از يك طرف مصلحت ضرورت توسعه و پيشرفت اقتصادي و همكاري با  مي

مصلحت كنترل، حفظ و  ،ديگر كشورها براي نيل به اين هدف و از سوي ديگر

و جلوگيري از تسلط بيگانه بر منافع و هاي دولت  صيانت از اموال عمومي و دارائي

  باشند. مجال جمع بين اين دو مصلحت مي ،مذكورهاي  نامه منابع ملي كشور. موافقت

 ،شدن گذاري خارجي، مصادره، ملي نامه تشويق و حمايت از سرمايه قانون موافقت ها: كليدواژه

  گذاري خارجي. اختالف، داوري، سرمايه حل
                                                                                                                                        

گروه حقوق و امنيت ملي در  همكارو دانشگاه پيام نور دانشگاه تهران، هيأت علمي  ازق خصوصي دكتراي حقو ∗

  پژوهشكده مطالعات راهبردي.
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  مقدمه
گذاري خارجي و نقش آن در پيشرفت اقتصادي كشورها،  ش اهميت سرمايهبه موازات افزاي

هاي  روش ،رو گذاري خارجي نيز اهميت روزافزوني يافته است. از اين حمايت از سرمايه

گذاري خارجي متداول شده است. گاهي  قانوني متعددي براي تشويق و حمايت سرمايه

مورد حمايت قرار و خارجي را تشويق نموده  گذاري گذار با تصويب قانون عام، سرمايه قانون

 تگذاري خارجي ميان دو دول معاهده دوجانبه تشويق و حمايت سرمايه ،دهد و گاهي مي

نامه  قانون موافقت«با عنوان  ،گذاري پس از تصويب قوه قانون ،منعقد و حاصل توافق فيمابين

  آيد. ع آنها به مرحله اجرا در ميميان دو دولت و اتبا» گذاري دوجانبه تشويق و حمايت سرمايه

هاي دوجانبه تشويق و حمايت  نامه ها در انعقاد موافقت نيست كه دولت  ترديدي

ويژگي  ،با اين حال گذاري خارجي به دنبال تأمين منافع ملي خود هستند. سرمايه

ها به اجبار از برخي منافع ملي خود در اين  هاي مذكور باعث شده دولت نامه موافقت

  نظر كنند تا منافع كالنتري را به دست آورند. ها، صرف نامه افقتمو

گذاري ما نيز از سال  گذاري، قانون معاهدات دوجانبه سرمايه يبه دنبال رواج جهاني امضا

ها دوجانبه تشويق و حمايت  قوانين موافقتنامه«تصويب  ،روبه رشد يبه بعد با روند 1375

قوانين مذكور  ،كار خود قرار داد و از آن تاريخ به بعد را در دستور 1»گذاري خارجي سرمايه

ه نبمعاهدات دوجا )1(حدود چهل كشور به تصويب رسيد.و براي حمايت متقابل دولت ايران 

تنها بر رابطه حقوقي دو دولت متعاهد و اتباع آنها  2گذاري، كه به عنوان قانوني خاص هسرماي

گذاري خارجي با اعطاي امتيازات و  رمايهحكومت دارند، در راستاي تشويق و حمايت س

پذير و  گذار و دولت سرمايه گذار و نيز قانونمندكردن رابطه حقوقي سرمايه تضميناتي به سرمايه

  شوند. هاي پيشرفته و آسان حل اختالف از قبيل داوري و سازش، تصويب مي بيني روش پيش

  

                                                                                                                                        
گذاري بين دولت ايران و ديگـر   از سرمايهنامه تشويق و حمايت متقابل  قوانين موافقت«در اصطالح حقوقدانان، . 1

و » گـذاري  معاهدات دوجانبـه سـرمايه  «و نيز » گذاري هاي دوجانبه سرمايه نامه قوانين موافقت«با عناوين » ها دولت

  شود. امثال آنها ياد مي
2. Lex specialis 
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  گذاري هاي دوجانبه سرمايه نامه داليل تصويب قوانين موافقت

  گذاري خارجي . اهميت سرمايه1
اندركاران كشورمان اين است كه رونق اقتصادي كشور در  فرض اقتصاددانان و دست پيش

آيد  چنين برمي ،2004گذاري خارجي سال  گرو جذب سرمايه است. از گزارش جهاني سرمايه

براي ارائه خدمات هايشان را  كشورها بايد توانمندي ،از اقتصاد جهاني برداري كه براي بهره

تواند در  گذاري مستقيم خارجي مي رقابتي تقويت كنند. اگر شرايط مناسب باشد، سرمايه

  رسيدن به اين هدف كمك كند.

آوري به كشورهايي  ها و فن گذاري خارجي، آوردن سرمايه، مهارت سرمايه مهمترين نقش

  )2است كه براي ايجاد صنايع خدماتي رقابتي بدان نياز دارند.(

رفع مشكالت  ،رشد اقتصادي و در نتيجهافزون بر اينكه موجب  ،گذاري خارجي سرمايه

تمايل  دليلكاركرد امنيتي است، به  نوعيشود كه خود  اقتصادي و معيشتي مردم مي

هاي سياسي) به امنيت  هاي خصوصي يا دولتي متنفذ در عرصه گذاران (اعم از شركت سرمايه

به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، تأثيرگذار  ،صول اين مطلوبحگذاري خود، در  حوزة سرمايه

  )3خواهد بود.(

مقامات دولتي بر تالش براي تأكيد وضعيت فعلي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. 

اقتصادي كشور در وضعيت شده در مورد  بيني بهبود وضعيت معيشتي مردم و نيز دورنماي پيش

بدون  ،مبتني است» تبديل ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه«بر كه ساله  انداز بيست چشم

سازي آمريكا در مورد ايران، از  بحران ،باشد. از سوي ديگر يافتني نمي رونق اقتصادي دست

به انزواي اقتصادي  تحميلدر راستاي كه جنبه اقتصادي نيز با تصويب قانون داماتو نمايان شد 

ميليون  20ها و كشورهايي را كه بيش از  آمريكا شركت ،كشورمان بود. به موجب اين قانون

گذاري  جلب سرمايه بنابراين، كند. ميمجازات  ،گذاري كنند دالر در منابع انرژي ايران سرمايه

هاي  گذاري شركت اعتباري تحريم آمريكا و تسطيح مسير سرمايه موجب بي اوالً اين عرصه:در 

در  ،هاي جاري و عمراني داخلي دولت براي تأمين هزينهثانياً و  شود غيرآمريكايي در ايران مي

  )4باشد.( ها در اين عرصه مي گذاري ملزم و مجبور به گسترش سرمايه ،هر حال



 43ـــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48

هم ضرورت اقتصادي است و هم  ،گذاري خارجي براي دولت ايران جلب سرمايه ،بنابراين

  مصلحت امنيتي.

  

  تي. اشكاالت معاهدات چندجانبه و قوانين عام حماي2
نيازمند اتخاذ تدابير و اعمال  ،پس از پذيرش اهميت آن ،گذاري خارجي جذب سرمايه

هايي است كه در معاهدات چندجانبه يا قوانين عام حمايت و تشويق  ها و تشويق حمايت

  شود. گذاران خارجي دنبال مي سرمايه

از آن براي حمايت هاي زيادي  تالش ،گذاري در چارچوب معاهدات چندجانبه سرمايه

شده كه موفق نبوده است. موضوعات حساسي كه بايد طي معاهده چندجانبه مورد 

هاي اقتصاد  برداري از منابع طبيعي و سياست بهرهو گيري قرار گيرند مانند حاكميت  تصميم

رسد كشورهاي در حال توسعه  شوند كه به نظر نمي به قدري با حساسيت دنبال مي ،ملي

آور متعهد  به سادگي خود را در يك معاهده چندجانبه الزام بخواهند در اين موضوعات

  )5نمايند.(

و با پيروزي  1329شدن صنعت نفت در سال  پس از تصويب قانون ملي ،ما در كشور

اي  ها نسبت به صيانت از منابع ملي به طور فزاينده حساسيت ،1357انقالب اسالمي در سال 

هاي ملي  هاي عمومي و سرمايه سازش بر سر دارائيمصالحه و  هباال رفت و به حق، تمايلي ب

  )6توان در اصول قانون اساسي مالحظه كرد.( وجود نداشت. اين حساسيت را به روشني مي

ايران كشوري است داراي منابع عظيم نفت و گاز و استخراج اين منابع  ،از سوي ديگر

بلكه  ،ي است كه نه تنها كشور ماآوري، دانش فني، سرمايه، امكانات، ابزار و وسائل نيازمند فن

دو اين خير از آن محرومند. ضرورت يافتن راهكاري براي جمع بين  بيشتر كشورهاي نفت

  گذار را به وضع قوانين عادي رهنمون كرد. قانون ،مصلحت

 ،بودن به دليل همگانيممكن است  ،1در ميان قوانين عادي، وضع و تصويب قوانين عام

را به خوبي تأمين » تأمين حاكميت ملي نسبت به منافع ملي«ه، به ويژه گفت يكي از مصالح پيش

                                                                                                                                        
 »4/3/1384گذاري خارجي مصوب  تشويق و حمايت سرمايه«مانند قانون  .1
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گذاري، در راستاي  هاي دوجانبه سرمايه نامه توسل به وضع قوانين موافقت ،نكند. در نتيجه

مورد توجه  ،1»مباني خاص«گذاري خارجي در كشور با لحاظ  هموارنمودن راه سرمايه

  گذار قرار گرفت. نقانو

  

  اين قوانين تصويب اهداف
اهداف  ،گذاري خارجي هاي متقابل تشويق و حمايت سرمايه نامه در مقدمه قوانين موافقت

  دولت جمهوري اسالمي ايران و طرف مقابل به اين شرح بيان شده است:نظر  و مقاصد مورد

با عالقمندي به تحكيم و  - 1»: دولت متعاهد ديگر«دولت جمهوري اسالمي ايران و «

كارگيري منابع ه ب - 2 ،هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولتتقويت همكاري

ايجاد شرايط مساعد براي  -3 ،گذاري اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه

با تأييد لزوم تشويق و حمايت  - 4و قلمرو يكديگر  هاي متعاهد در اتباع طرف  گذاري سرمايه

متعاهد در قلمرو يكديگر، به متن معاهده توافق  هاي هاي اتباع طرف گذاري از سرمايه

  )7».(نمايند مي

هاي نابرابر امضا و  گذاري اين است كه ميان طرف هاي معاهدات دوجانبه سرمايه از ويژگي

يافتة صادركننده سرمايه و كشور در حال توسعه  معموالٌ ميان كشور توسعهو شوند  اجرا مي

و هدف اعالمي  2منطق اصلي ند.گرد منعقد مي ،كشور گذاري از آن عالقمند به جلب سرمايه

شود.  اي است كه براساس اين معاهده جذب مي معاهده، تعهد به حمايت از سرمايهانعقاد 

نظر دارد، اما به اعتقاد  گذاري را ميان كشورهاي عضو مد اگرچه معاهده، جريان دوطرفه سرمايه

ريان جنولوژي ميان دو كشور در عمل، با توجه به اختالف سطح ثروت و تك ،نظران صاحب

گذاري كه صراحتاً  جريان دوطرفه سرمايهبه بيان ديگر،  .گذاري غالباً عملي نيست متقابل سرمايه

  ) 8شود، تصور و خيالي بيش نيست.( به عنوان هدف و مبناي تعهدات مزبور ذكر مي

حمايت متقابل  هاي تشويق و نامه قوانين موافقت 2بندهاي چهارگانه باال و ماده 

» گذاري پذيرش سرمايه«ها كه با عنوان  گذاري جمهوري اسالمي ايران و ديگر دولت سرمايه

                                                                                                                                        
1. basis ad hoc 
2. Rational 
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مقرر  ،2عبارت انتهايي همين ماده در عين حال، 1باشد. الذكر مواجه مي با ايراد فوق ،تنظيم شده

 دار موضوع اين پذيرش ممكن است تحت شرايط مشخصي توسط مرجع صالحيت«... داشته 

را به معياري  2ذاتي توان برخورد نوعي و برون مي ،به استناد اين عبارت» اعطا شود. 10ماده

بيني   گذاري خارجي پيش اي را براي سرمايه شرايط ويژه ،بسته به موردو نزديك نمود  3شخصي

گذاري  نامه متقابل سرمايه در اعالم چنين شرايطي براي اجراي قانون موافقت ،كرد. براي مثال

زيرا اين امر به  ،كند منافع ملي را تأمين مي ،كشورمان با سوريه، تسهيل ورود و خروج سرمايه

ها و مؤسسات توليدكننده فعال كشورمان در كشور سوريه  معناي تسهيل بازاريابي شركت

ايتاليا بهتر است محدود به نيازهاي  هدر حالي كه در بيان شرايط خروج و ورود سرمايه ب ،است

آوري و دانش فني و سرمايه و امكاناتي باشد كه تأمين آن در داخل  ن از قبيل فنكشورما

  پذير نيست. امكان

  

  گذاري و حفاظت از حاكميت ملي  حمايت از سرمايه
هماهنگ  گذاري در نتيجه انتقادات قواعد حمايت از سرمايه ،در دوره پس از استعمار

به طور قابل توجهي  ،يافته ورهاي توسعهكشورهاي در حال توسعه از قواعد مورد حمايت كش

جاي خود را به نظام  ،گذاري خارجي بود هاي قراردادي كه مبناي سرمايه گسترش يافت. نظام

از سوي  ،) قواعد مربوط به مسئوليت دولت و معيارهاي رفتار با بيگانگان9كنترل ملي داد.(

ران خسارت فوري، كافي و مؤثر ) قاعده جب10كشورهاي در حال توسعه مورد انتقاد واقع شد.(

 ،به طوركليو داده » جبران خسارت مناسب«جاي خود را به  ،در سلب مالكيت از بيگانگان

حاكميت دائمي بر منابع طبيعي، تعيين سرنوشت اقتصادي و كنترل ملي بر كليه «دكترين 

به  ،ده) هر يك از تحوالت يادش11در سرتاسر جهان پذيرفته شد.(» هاي اقتصادي فعاليت

گذاري  گذار خارجي را از ورود به عرصه سرمايه شركت سرمايه هر تاتنهايي كافي است 

ها با لحاظ حاكميت  بيني برخي حمايت پيش ،رو در حال توسعه منصرف كند. از اين هايكشور
                                                                                                                                        

گـذاري    هنامـه سـرماي   هـر طـرف متعاهـد بـر طبـق قـوانين خـود و مقـررات ايـن موافقـت          « 2به موجب ماده  .1

  ».گذاران طرف متعاهد ديگر را خواهد پذيرفت... سرمايه
2 . objective 
3 . subjective 
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گذار خارجي  براي رفع نگراني سرمايه ،گذاري هاي دوجانبه سرمايه نامه در قوانين موافقت ،ملي

  .پذيرد مي صورت

  

  هاي متعاهد هاي دوجانبه ايران و دولت نامه قوانين موافقت
يا سلب مالكيت يا  لگذار خارجي راجع به مصادره اموا دادن به سرمايه به منظور اطمينان

گذاري متقابل ميان كشورمان و  نامه تشويق و حمايت سرمايه ورود خسارت، قوانين موافقت

  اند. بيني نموده جهي پيشمقررات قابل تو ،ها ديگر دولت

در خصوص مصادره و جبران خسارت مقرر  ،قانون مذكور ميان ايران و فرانسه 5ماده 

هاي متعاهد توسط طرف متعاهد  گذاران هريك از طرف هاي سرمايه گذاري سرمايه - 1«دارد:  مي

رفت، ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گ

به روش غير  ،مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي به موجب فرايند قانوني

  آميز و در مقابل جبران خسارت سريع، مؤثر و مناسب انجام پذيرد. تبعيض

شدن،  باالفاصله قبل از ملي ،گذاري ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايه - 2

  مصادره يا سلب مالكيت باشد.

ير پرداخت شود. در صورت تأخير، اين خسارت شامل خت بايد بدون تأخسار - 3

قابل انتقال هاي مربوطه نيز خواهد بود. خسارت بايد عمالً قابل پرداخت بوده و آزادانه  هزينه

  )12».(باشد

هاي متقابل تشويق و حمايت از  نامه توان در قوانين موافقت مشابه اين مقرره را مي

قرقيزستان  ،)4هاي ايتاليا(ماده لت جمهوري اسالمي ايران و دولتگذاري ميان دو سرمايه

  ) مالحظه كرد.6ازبكستان(مادهو ) 5بلغارستان(ماده ،)6تونس (ماده ،)6(ماده

 ،متعاهد را از سوي طرف ديگرهاي  گذاران هريك از طرف سرمايه  گذاري اين ماده، سرمايه

  كند. الم مياع» مصادره«و » سلب مالكيت«، »شدن ملي«مصون از 

نقض اصل منوط به شرايطي شده كه در عمل  ،ناپذير نيست. با اين حال اين اصل تخلف

نقض اصل براي  اوالً ،اين شرايط، مطابق كند برطرف ميرا گذار خارجي  هاي سرمايه نگراني
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 باشدآميز  به روش غير تبعيض ثالثاً باشد، به موجب فرايندي قانوني ًثانيا ،اهداف عمومي باشد

  مؤثر و مناسب انجام پذيرد. ،پرداخت خسارت سريع ،در مقابل ًرابعاو 

شده و  بيني بروز خطرات پيشگذاران خارجي با محاسبه احتمال  ترديدي نيست سرمايه

هرگاه احتمال تحقق اين  ،با اين حال .نمايند گذاري مي مبادرت به سرمايه ،بيني نشده پيش

  شود. گذاري كم مي هخطرات افزايش يابد، تمايل به سرماي

به مثابه الگويي  ،هاي خارجي در آنها گذاري سابقه تاريخي كشورها و سرگذشت سرمايه

گذار  گذاران خارجي است. هر سرمايه تعيين ميزان احتمال بروز خطر براي سرمايه سرمايه براي

صر و شدن كانال سوئز در م كردن صنعت نفت در ايران يا ملي با داشتن سابقه ملي ،خارجي

تصويب و  بنابراين، .كند بيني مي هاي خود پيش تكرار اين تجربه را در مورد دارائي ،امثال آنها

كردن و مصادره و سلب مالكيت و مشابه آنچه در ماده پيش گفته  تأييد قانوني اصل منع ملي

  كاهد. گذار خارجي مي د، تا حد زيادي از نگراني سرمايهش

تواند موجب فراموشي منافع  گذاري خارجي نمي ب سرمايهآنچه مسلم است، اشتياق به جذ

اصل نيز در راستاي تأمين اين مصلحت اين گردد. استثناء وارده بر  ملي و مصالح عمومي 

  بيني شده است. پيش

گذاري خارجي مصوب  قانون تشويق و حمايت از سرمايه 9بيني شده در ماده تضمين پيش

  دارد: اين ماده مقرر مي .مالكيت و استثنائات آن استنيز ناظر به اصل عدم سلب  4/3/1381

شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي  گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي سرمايه«

آميز و در مقابل پرداخت مناسب  به روشي غيرتبعيض ،منافع عمومي، به موجب فرايند قانوني

  ».پس) از سلب مالكيتبالفاصله ( ،گذاري خذ ارزش واقعي آن سرمايهأه مبغرامت 

خارجي نسبت به قوانين  بودن قانون تشويق و حمايت از سرمايه با توجه به عام

 ،هاي دوجانبه، اين حكم و ديگر احكام مشابهي كه در قانون مذكور انشاء شده نامه موافقت

ا وجود قابليت اعمال آنه ،حتي اگر در قوانين دوجانبه ذكر نشود، باز هم به استناد قانون يادشده

اين است كه تكرار اين احكام در  ،توان براي اين فرض تصور نمود دارد. وجه فارقي كه كه مي

گذاران ايراني به اين احكام  طرف مقابل را نيز در برابر سرمايه ،هاي دوجانبه نامه قوانين موافقت

  سازد. پايبند مي
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  گذاري خارجي حل و فصل اختالفات سرمايه
گذاري خارجي با آن مواجه است،  رين موضوعاتي كه سرمايهبرانگيزت يكي از چالش

گذار  خواهد سرمايه پذير نمي كشور سرمايهدر واقع، باشد.  چگونگي حل و فصل اختالفات مي

خارجي به بهانه احقاق حقي كه در قبال واردكردن سرمايه به كشور براي خود قائل است، 

هاي  دگي مشكوك و غيرقابل اعتماد، دارائيمنافع ملي را ناديده گرفته و در جريان يك رسي

قانون  139شده در اصل  بيني عالوه بر محدوديت پيش ،) به همين دليل13ملي را به يغما ببرد.(

در فصل حل و فصل  ،گذاري خارجي قانون تشويق و حمايت از سرمايه 19اساسي، ماده 

را مرجع صالح » اي داخليدادگاهه« ،نشدن اختالف از طريق مذاكره در صورت حل ،اختالفات

گذاران  اختالفات بين دولت و سرمايه«براي رسيدگي شناخته است. به موجب اين ماده: 

چنانچه از طريق مذاكره حل و  ،هاي موضوع اين قانون گذاري خارجي درخصوص سرمايه

  .»گيرد... در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي ،فصل نگردد

طرفي دادگاهها  گذار خارجي به بي ين نكته توجه داشت كه سرمايهبايد به ا ،از سوي ديگر

وجود ه هاي محلي در حل و فصل اختالفاتي كه احتماالً ميان او و كشور ميزبان ب و ديوان

از  ،در بيشتر موارد قابل توجيه است. به طور سنتي ،ندارد و اين عدم اطمينان ،اطمينانآيد،  مي

طرف و در  داوري در كشور بيطرفانه،  اطمينان از دادرسي بي بهترين روش ،گذار نظر سرمايه

شود  المللي متعهد مي وقتي دولت ميزبان در يك معاهده بين ،رو طرف است. از اين مرجعي بي

توان گفت گام  بپذيرد، مي ،گذار خارجي عليه وي اقامه كرده دادخواست داوري را كه سرمايه

بيني  پيش ،1»داوري«) عالوه بر 14ري برداشته است.(گذا مهمي را به سوي حمايت از سرمايه

به  شما نيز بنا »خارجيگذاري  دادگاهي حل و فصل اختالفات سرمايه برون«هاي  ديگر روش

، 2»سازش« ،باشند. براي نمونه وحدت مالك و اتحاد طريق داراي همين اثر حمايتي مي

به عنوان  ،1»احراز واقع«و  6»طرفانه بيارزيابي « ،5»گري ميانجي«، 4»رسيدگي كوتاه«، 3»مذاكره«

                                                                                                                                        
1  .  Arbitration 

2 . concilia tion 
3. Negotiation 
4. Mini- trial 
5  .  Mediation 

6  .  Neutral Evaluation 



 43ـــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 54

شوند كه اين  الملل شناخته مي وفصل اختالفات در عرصه تجارت بين هاي نوين در حل شيوه

كننده از طرفين اختالف، به ويژه از ناحيه  ها به دليل استقالل مرجع رسيدگي روش

  اند. گذاري مورد اقبال و توجه قرار گرفته سرمايه

توان از حاكميت ملي بر منابع و  گذاري خارجي نمي ي جلب سرمايهچنانكه گذشت، برا

نظركردن از  پوشي كرد، همچنانكه صرف هاي عمومي و دولتي چشم اموال و دارايي

گذاري خارجي به بهانه نگراني از ورود خدشه بر حاكميت ملي، با مصالح ملي انطباق  سرمايه

هاي عمومي  تواند حاكميت ملي بر اموال و دارايييافتن راهكار بينابين كه ب ،رو ندارد. از اين

گذاران خارجي اطمينان دهد حقوقي  دولتي را مصون از تعرض نمايد و در عين حال به سرمايه

تأمين منافع «، به نهايتدر ضايع نخواهد شد، جمع بين دو مصلحت خواهد بود كه  از آنها 

  .انجامد مي» ملي

  

  هاي دوجانبه ايران  نامه نين موافقتگذاري در قوا حل اختالفات سرمايه
گذاري خارجي ميان دولت  هاي دوجانبه تشويق و حمايت سرمايه نامه در قوانين موافقت

وفصل اختالفات ناشي از  در عرصه حل» تأمين منافع ملي«ايران و ديگر دول، به منظور 

  بيني شده است. مقررات مفصلي پيش ،گذاري سرمايه

تصريح دارد اگر در قانون  ،گذاري خارجي يق و حمايت سرمايهقانون تشو 19ذيل ماده 

گذار در مورد شيوه ديگري از حل و  گذاري با دولت متبوع سرمايه نامه دوجانبه سرمايه موافقت

  )15نامه دوجانبه اجرا خواهد شد.( فصل اختالفات توافق شده باشد، موافقت

وفصل  هاي مناسب حل بيني روش ت پيشماده و با توجه به اهمياين به تجويز و تأييد  بنا

هاي دوجانبه  نامه گذاري خارجي و تأمين منافع ملي از اين منظر، همه موافقت اختالفات سرمايه

اي در اين خصوص  در بردارنده ماده ،ها ميان دولت جمهوري اسالمي ايران و ديگر دولت

  بيني شده است: پيش زيرفقرات  ،در اين ماده .باشند مي

  

                                                                                                                                        
1. Fact- Finding 
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  حل دوستانه . راه1
گذار  حقوقي بين سرمايهمقررشده هر اختالف  ،هاي دوجانبه نامه در برخي قوانين موافقت

در  ،گذاري ناشي شده باشد متعاهد و طرف متعاهد ديگر كه از سرمايههاي  يكي از طرف

) اين قوانين، 16شود.( بين دو طرف ذيربط حل و فصل مي» دوستانه«به صورت  ،صورت امكان

ز قوانين اند. مطابق برخي ديگر ا يابي به راه حل دوستانه را ذكر نكرده دست هاي روش

و با » دوستانه«كنند اختالف را به صورت  طرفين دعوا ابتدا سعي مي ،هاي دوجانبه نامه موافقت

و » مشاوره«كه با راهكارهاي » روش دوستانه« ،. بنابراينحل كنندهاي مذاكره و مشاوره  روش

  باشد. گذاري مي تحقق است، مطلوب قانون قابل» مذاكره«

كند، زيرا معموالً به كمك روش دوستانه، اختالف با صرف  نيز چنين اقتضا مي» منافع ملي«

ها تمايل به همكاري  اين، طرف شود. افزون بر ترين زمان حل مي كمترين هزينه و در كوتاه

همكار امروز به دشمن فردا مبدل شريك و  ،دهند و در نتيجه اقتصادي آتي را نيز از دست نمي

  شود. نمي

  

   . عدم حصول نتيجه در مهلت قانوني2
گذاران متبوع  وفصل اختالفات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه بند دوم ماده مربوط به حل

هاي ديگر  هاي دوجانبه ميان دولت ايران و دولت نامه دولت ديگر كه در قوانين موافقت

  ر است.زيبه شرح  ،بيني شده پيش

) از تاريخ 18ماه( 6يا3گذار بتوانند ظرف مهلت  پذير و سرمايه طرف متعاهد سرمايه هچنانچ

بيني  هاي زير پيش حل در معاهدات دوجانبه، يكي از راه ،ابالغ ادعا به ديگري به توافق برسند

  شده است:

هد توانند اختالف را در دادگاههاي صالح داخلي طرف متعا الف) هريك از آنها مي

  پذير (كشور ميزبان) مطرح نمايند. سرمايه

هايي در همه  مورد اختالف به داوري با تفاوتامكان ارجاع موضوع  ،ب) در كنار فقره باال

  بيني شده است. ها پيش دوجانبه دولت ايران و ديگر دولت هاي نامه موافقتقوانين 
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جزئيات، امكان ارجاع به هيأت چنين است كه گاهي بدون ورود به  ،تفاوت مورد اشاره

  بيني شده است. مانند آنچه ميان دولت ايران و دولت چين توافق شده است. داوري پيش

المللي نيز مورد تصريح قرار  گاهي ضمن اشاره به داوري، پيروي از قواعد نمونه داوري بين

رانسه، ايتاليا ف هاي ولتميان دولت ايران با د هاي نامه موافقتدر قوانين  براي مثال، .گرفته است

  :هاي زير مورد اشاره قرار گرفته است داوري ،و الجزاير

) كه به وسيله كنوانسيون 19(1گذاري  وفصل اختالفات سرمايه المللي حل داوري مركز بين .1

هاي عضو و اتباع ديگر دول عضو در واشنگتن  گذاري بين دولت حل و فصل اختالفات سرمايه

منوط به اينكه هر دو طرف متعاهد، عضو آن كنوانسيون  ،فتوح گرديدهدي سي براي امضا م

  )20شوند.(

الملل  ردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينوديوان داوري م .2

  )22) تشكيل شود.(21(2سازمان ملل

در مواردي نيز رجوع به اين بند به عضونبودن حداقل يك دولت متعاهد در معاهده 

  )23مشروط شده است.( دايكسي

، حل و فصل اختالفات، تنها دها، بدون اشاره به مقررات ايكسي نامه موافقتدر برخي از اين 

  )24بيني شده است.( به موجب قواعد داوري آنسيترال پيش

  

  قانون اساسي  139اصل 
وفصل اختالفات دولت ايران و طرف  مهمترين اصلي كه در قانون اساسي راجع به حل

  است. به موجب اين اصل: 139، اصل شود الحظه ميخارجي م

موكول  ،صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد«

به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطالع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي 

موارد مهم را قانون  .بايد به تصويب مجلس نيز برسد ،خارجي باشد و در موارد مهم داخلي

  ».كند تعيين مي

                                                                                                                                        
1 . ICSID 
2 . UNCITRAL 
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«... نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي،  قانون آئين 212در اجراي اين اصل، به موجب ماده 

در تمام موارد مذكور (از جمله صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي با ارجاع آن به 

ي آنها را همراه با اليحه دولت موظف است متن تفصيل ،داوري كه طرف دعوا خارجي باشد...)

شوري مورد رسيدگي قرار گيرد. بدين ترتيب كه  قانوني تقديم مجلس نمايد تا به صورت يك

صحبت دو مخالف و دو موافق در كليات و جزئيات (هر و پس از گزارش كميسيون مربوط 

  ».شود ي گذاشته ميأبراي تصويب به ر ،كدام به مدت پانزده دقيقه)

شده در  بيني پيش» داوري«قانون اساسي منطبق با  136ر اين ماده و اصل د» داوري«عبارت 

عيناً در قوانين » صلح دعاوي«اما عبارت  ،گذاري است دوجانبه سرمايه هاي نامه موافقتقوانين 

دوجانبه  هاي نامه موافقتچنانكه در  در عين حال، .دوجانبه نيامده است هاي نامه موافقت

مقدم بر داوري است. ممكن است در  ،براي اختالفات» دوستانه«حل مالحظه شد، يافتن راه 

صلح در « ،ت يابد كه در اين صورتورضر» مصالحه«و » سازش« ،دوستانههاي  حل اين راه

طي  ،قانون اساسي در اين موارد نيز 139كند. با توجه صراحت اصل  مصداق پيدا مي» دعوا

  اهر ضرورت دارد.الظ علي ،شده در اصل مذكور بيني مراحل پيش

قانون اساسي ارائه شده كه هريك داراي پشتوانه  139پيرامون اصل  نظرات گوناگوني

به پنج برداشت  ،) در اين خصوص25اي است. يكي از محققان( تحليلي و منطق حقوقي ويژه

  زير اشاره كرده است:

  نظريه كميته بررسي و تفسير بيانيه الجزاير؛ - 1

  ؛139تفسير مضيق اصل  - 2

  ؛تفسير اصل مذكور بر مبناي نمايندگي (اعطاي نمايندگي) - 3

  تفسير اين اصل براساس عدم اهليت؛ - 4

  به داوري به صورت مشروط. 139نظريه قابليت ارجاع دعاوي اصل  - 5

با توجه به اينكه نظريات فوق در  ،ها نظر از اشكاالت وارد بر تعدادي از اين برداشت صرف

ها  ولتي با طرف خارجي به داوري هستند و در اين تحليلخصوص ارجاع كلي دعاوي د

كه در آنها امكان ارجاع دعاوي » گذاري دوجانبه سرمايه هاي نامه موافقتقوانين «شرايط خاص 
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لحاظ نشده است، براي جلوگيري از تطويل مقال از بيان  ،به داوري به تصويب مجلس رسيده

  شود. آنها خودداري مي

وفصل  گذاري راجع به حل دوجانبه سرمايههاي  امهن ت قوانين موافقتمقررادر مقام اجراي 

  پرسش زير مطرح است: ،قانون اساسي 139اختالفات و جمع آن با مفاد اصل 

گذار اختالف و  در مواردي كه ميان دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت متبوع سرمايه«

 139آيا در اجراي اصل  ،موجود باشد نامه دوجانبه دعوايي بروز كند و ميان دو دولت موافقت

در حالي كه به موجب  ،هم تصويب ارجاع امر به داوري توسط مجلس ضروري است زبا

به طوركلي ارجاع اختالفات فيمابين به داوري مورد تصويب  ،نامه دوجانبه قانون موافقت

  »مجلس قرار گرفته است؟

از حيث منافع ملي قابل متفاوت مالً سه نظريه تحليلي با نتايج كا ،در پاسخ به اين پرسش

  ارائه است.

رجوع به داوري در  ،قانون اساسي 139هرچند به موجب اصل  نظريه نخست اينكه،

در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد، ضرورتاً  ،دعاوي راجع به اموال دولتي و عمومي

ويق و حمايت دوجانبه تش هاي نامه موافقتدر قوانين  امامنوط به تصويب مجلس است، 

بيني  اختالفات به داوري پيشها، صراحتاً ارجاع  گذاري ميان دولت ايران و ديگر دولت سرمايه

در الزام مندرج  رو، از اين است.بيني به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده  شده و اين پيش

ع نامه دوجانبه محقق است و براي ارجا قانون اساسي با تصويب قانون موافقت 139اصل 

دعاوي فيمابين به داوري، تصويب مجدد مجلس شوراي اسالمي مصداق تحصيل حاصل بوده 

مورخ  6025توان به نظريه شوراي نگهبان به شماره  اين نظر مي أييدضرورتي ندارد. در تو 

  جست. به موجب اين نظريه:كه در مورد مشابه ارائه شده نيز استناد  18/04/65

سؤال، شوراي نگهبان به نسبت به قرارداد مورد  139شمول اصل در مورد  نظر به اينكه«... 

نظري تفسيري نرسيده، ارجاع به داوري از طرف دولت بدون كسب مجوز از مجلس شوراي 

  ) 26».(اسالمي با قانون اساسي مغايرت ندارد

آور  گذاري الزام دوجانبه سرمايه هاي نامه موافقتهرچند اين نظريه در خصوص قوانين 

به مالك آن و اينكه اگر ضرورت تصويب مجلس براي هر داوري وجود داشت،  بنا اما نيست،
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تأييد آنها به منزله تأييد  ،در نتيجه .شناخت شوراي نگهبان اين قوانين را مغاير قانون اساسي مي

  ضرورت تصويب مجلس براي ارجاع دعاوي مربوطه به داوري است.عدم 

گذاري فيمابين دولت  دوجانبه سرمايه هاي نامه موافقت در قوانينهرچند  مطابق نظريه دوم،

گذار و دولت متعاهد به داوري  ارجاع اختالفات آتي فيمابين سرمايه ،ها ايران و ديگر دولت

بيني زماني صورت گرفته كه اختالفاتي مطرح  اين پيش در عين حال،شود.  بيني مي صراحتاً پيش

يت آن و تأثيراتي كه نتيجه داوري و رسيدگي، بر منافع نبوده و به تبع آن، ارزش اختالف و اهم

 ،اساسيقانون  139فلسفه وضع اصل  اين در حالي است كه .روشن نيست ،ملي خواهد گذارد

هاي راجع به اموال عمومي و دولتي و جلوگيري از تضييع  نظارت و كنترل قوة مقننه بر داوري

نامه دوجانبه  بوده كه با تصويب قانون موافقت و تفريط آن و مĤالً حفظ و صيانت از منافع ملي

تلقي كفايت تصويب قوانين  چونگذاري امكان تأمين اين مالحظات وجود ندارد و  سرمايه

 ،»ابرار مالم يجب«دوجانبه به دليل عدم بروز اختالف در زمان تصويب همانند  هاي نامه موافقت

موردي ارجاع دعاوي راجع به اموال تصويب  ،با وجود قوانين مذكور پس ،عقالً محال است

  ضرورت خود را از دست نخواهد داد. ،عمومي و دولتي

گذاري را به دو دسته  دوجانبه سرمايه هاي نامه موافقتبايد قوانين  نظريه سوم،اساس  بر

تصميمات ديوان داوري قطعي و براي «كه در آنها صراحتاً است قوانيني  ،يك دسته .تقسيم كرد

كه است ي هاي نامه موافقتقوانين  ،دسته دوم ) توصيف شده است.27»(االتباع طرفين الزم

اي به  گذار و دولت متعاهد، اشاره وفصل اختالفات فيمابين سرمايه گذار در مقام بيان حل قانون

  بودن نتيجه داوري ننموده است. االتباع الزم

نامه  ريح در قانون موافقتگذار با تص باشند، قانون در فروضي كه از مصاديق دسته اول مي

نظر كرده  آوربودن تصميم داوري، از حق و اختيار نظارت و كنترل خود صرف دوجانبه به الزام

ضرورتي به تصويب مجدد ارجاع به داوري يا التزام به نتيجه داوري نه تنها  ،است. بنابراين

طرف مقابل كه به  بلكه در صورت اصرار به تصويب ارجاع به داوري، حق مكتب ،وجود ندارد

تضييع خواهد  ،گذاري در كشور شده است نامه دوجانبه حاضر به سرمايه اعتماد قانون موافقت

  شد.
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در مورد فروضي كه مشمول دسته دوم يعني عدم تصريح التزام طرفين به نتيجه داوري 

 شرط ،االتباع بوده و تصويب مجلس شوراي اسالمي مزقانون اساسي ال 139است، حكم اصل 

  صحت و اعتبار ارجاع به داوري است.

قانون اساسي كه ارجاع دعاوي (موجود) راجع به اموال عمومي  139 با توجه به متن اصل

موكول به تصويب مجلس  ،و دولتي را در مواردي كه طرف اختالف و دعوي خارجي باشد

كليف نظارت و كنترل مذكور هم حق است و هم تكليف و ت ،نموده است و نظر به اينكه

كند نظارت و كنترل  اقتضا مي» مليو مصالح منافع «قابليت اسقاط ندارد و نيز با توجه به اينكه 

 ،شوند تك دعاوي موصوف كه به داوري ارجاع مي قانون اساسي بر تك 139مندرج در اصل 

دوجانبه در هر  هاي نامه موافقترسد بدون تفكيك ميان موارد قوانين  اعمال گردد، به نظر مي

ارجاع به داوري منوط و موكول به تصويب مجلس باشد. اشاره و تصريح به ضرورت  ،مورد

براي ارجاع دعاوي به داوري كه در » پذير رعايت مقررات و قوانين طرف متعاهد سرمايه«

  )28يد اين نظريه است.(ؤم ،شود گذاري ديده مي هاي دوجانبه سرمايه نامه برخي قوانين موافقت

گذاري خارجي  ميان معيارهاي مندرج در معاهدات دوجانبه سرمايهري گي واگرايي چشم

اين واگرايي و تفاوت در معيارها و ميزان حمايت در معاهدات دوجانبه  شود. مالحظه مي

گذار باشد يا  سرمايه ،زيرا بسته به اينكه كشور طرف معاهده ؛اتفاقي نيستگذاري  سرمايه

دولت مقابل از تبعيد خود و اعمال حقوق و وظائف  پذير و اينكه تا چه حد حمايت سرمايه

معيارهاي متفاوتي در  ،تواند منافع ملي را تحت تأثير گذارد مي 1ناشي از جانشيني دولت

نامه تشويق و  ، قانون موافقت22/10/81در تاريخ  ،شود. براي نمونه معاهدات مذكور درج مي

سالمي ايران و دولت سوريه تصويب گذاري بين دولت جمهوري ا حمايت متقابل از سرمايه

حال  .نامه مذكور ميان ايران و ايتاليا به تصويب رسيد قانون موافقت ،23/2/82شد و در تاريخ 

نامه ميان ايران و سوريه  ها و مالحظاتي كه در قانون موافقت حمايت ،بايد ديد آيا معيارها

 يكسان باشد؟ ،مه ايران و ايتاليا آمدهنا تواند با آنچه در قانون موافقت بيني شده است، مي پيش

در حالي كه سوريه نسبت به ايران،  ،شود ست محسوب ميفر ايتاليا نسبت به كشورمان سرمايه

پذير است. سطح روابط سياسي ايران و سوريه با روابط ايران و ايتاليا متفاوت است. اين  سرمايه

                                                                                                                                        
1 . subrogation 
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كشور وجود دارد، مالحظات متفاوت و  ها كه در نوع و سنخ ارتباط كشورمان با اين دو تفاوت

تدوين  ،طلبد. براي تأمين مالحظات متفاوت ناهمگوني در روابط با اين دو كشور مياقتضائات 

يابد كه متأسفانه اين نكته در تنظيم و تدوين قوانين دوجانبه  مقررات متفاوت ضرورت مي

كمتر مورد  ،ن و ديگر دولگذاري ميان جمهوري اسالمي ايرا تشويق و حمايت متقابل سرمايه

  مالحظه بوده است.

  

  گيري نتيجه
ها، با عالقمندي به تحكيم روابط و  دولت جمهوري اسالمي ايران همانند ديگر دولت

كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در ه هاي اقتصادي و با هدف ب تقويت همكاري

هاي اتباع ديگر كشورها در  گذاري سرمايه گذاري و نيز ايجاد شرايط مساعد براي امر سرمايه

با برخي  ،گذاري اتباع خود در قلمرو ديگر كشورها قلمرو خود و شرايط مساعد براي سرمايه

گذاري خارجي به امضا رسانده كه در  هاي تشويق و حمايت سرمايه نامه ها، موافقت دولت

  اند. مجلس شوراي اسالمي تصويب شده

هاي اقتصادي و  ها به دليل وجود ضرورت نامه به اين موافقت آوردن روي ،چنانكه ديديم

هاي چندجانبه و قوانين عام و فراگير است. با توجه به  نامه مدي موافقتاسياسي و نيز ناكار

شدن، مصادره اموال و جبران خسارات  ها از حيث ملي نامه هايي كه در اين موافقت تضمين

شود و نيز با  گذار خارجي به وي داده مي به سرمايهناشي از سلب مالكيت از سرمايه متعلق 

طرفانه براي حل و فصل اختالفات ناشي از  هاي ساده، استاندارد و بي بيني روش توجه به پيش

گذار  سرمايهگذاري در معاهدات دوجانبه و به طوركلي با توجه به قانونمندشدن رابطه  سرمايه

گذاري خارجي در پرتو  ل و كشش براي سرمايهگذاري، تماي خارجي دو دولت ميزبان سرمايه

  آيد. گذاري خارجي به وجود مي هاي دوجانبه سرمايه نامه موافقت

گذاري خارجي كه در راستاي مصلحت  با وجود اين تشويق و تالش براي جذب سرمايه

حفظ و صيانت «نبايد از مصلحت ديگر كه عبارت از  ،كشور است» رونق و توسعه اقتصادي«

قانون اساسي در اين راستا تنظيم شده است.  139است، غافل شد. اصل » ع و منافع ملياز مناب

هاي دولت با اطالع هيأت  ارجاع دعاوي مربوط به اموال عمومي و دارائي ،به موجب اين اصل
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پذير است. حال با تصويب قوانين  دولت و با تصويب مجلس شوراي اسالمي امكان

نظراتي مطرح شده كه  ،گذاري خارجي يق و حمايت از سرمايههاي دوجانبه تشو نامه موافقت

گفته ترجيح داده  ضرورت تصويب مجلس مطابق اصل پيش يهمورد بررسي قرار گرفت و نظر

  .به تفصيل آمدشد و دالئل اين ترجيح نيز 

اقتصادي  –ها و اختالفات در مناسبات و سطح روابط سياسي  ضرورت لحاظ تفاوت

در اعمال معيارهاي مندرج در  گذاري طرف معاهده دوجانبه سرمايه كشورمان با كشورهاي

بررسي شد. چنانكه گذشت، امكان اعمال معيارهاي  زهاي مذكور ني نامه معاهدات و موافقت

يكي از بزرگترين  ،گذاري خارجي هاي دوجانبه سرمايه نامه متناسب و متفاوت در موافقت

نكات ذيل به عنوان  ،تنهايدر ديده گرفته شود. كاركردهاي اين معاهدات است كه نبايد نا

  شوند: ماحصل تحقيق، ذكر مي

پذير  ديگر امكانيابي به پيشرفت و توسعه اقتصادي بدون تعامل با كشورهاي  دست يك.

 يامضا ،مناسبات اقتصادي با ديگر كشورها يهاي ارتقا ترين شيوه نيست و يكي از مناسب

  هاست. و ديگر دولتگذاري خارجي فيمابين دولت ايران  هاي دوجانبه سرمايه نامه موافقت

لحاظ  ،ها هاي دوجانبه ميان دولت ايران و ديگر دولت نامه موافقت يدر تنظيم و امضا .دو

ها و نيز لحاظ  كردن برخي از اين محدوديت هاي ناشي از قانون اساسي و برطرف محدوديت

به مناسبت  ،ها و درج مقررات ويژه نامه موافقتميزان مناسبات اقتصادي و سياسي در تنظيم 

  رسد. ضروري به نظر مي ،بودن طراز مبادالتي كشور ايران با آن كشور مثبت يا منفي

كالن منافع توان  نمي اما ،اشتياق به توسعه و نياز به پيشرفت اقتصادي ارزشمند است .هس

  ناديده گرفت.به بهانه اين اشتياق ملي را 
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