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مجله علمی تخصصی حقوق و علوم قضایی (سال دوم)

بررسی رفتار منصفانه و عادالنه در سرمایه گذاری خارجی

گروه حقوق ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران(نویسنده مسؤل)

چکیده :نگرانی فزاینده ي کشورها در جهت جذب سرمایه گذاري خارجی در داخل قلمرو خود،
منجر به تبيين یک چارچوب حقوقی به منظور تشویق سرمایه گذاري در محيطی امن و با ثبات براي
سرمایه گذار در داخل قلمرو دولت ميزبان گشته است .هسته ي مرکزي این چارچوب را می توان
استاندارد رفتا ر عادالنه و منصفانه دانست که (به عنوان یک استاندارد بی قيد و شرط) نظامی مستقل
و قابل اتکا براي حمایت از سرمایه گذار فراهم می آورد .اما استعمال مفهوم واقعی انصاف که زیربناي
این استاندارد محسوب می گردد به دليل عدم دقت نظر در به کارگيري معناي واقعی این مفهوم
گاهی اوقات به مخاطره افتاده است .پژوهشگران در ميان تفاسير متعددي از این مفهوم مردد بوده
اند ،به طوري که گاهی سعی بر انطباق این استاندارد با مفاهيم حقوقی موجود همچون استاندارد بين
المللی حداقل در حقوق بين الملل عرفی داشته و یا گاهی نيز اقدام به تبيين یک مفهوم کامال نوین
در پيکره ي حقوقی مجزایی نموده اند .این پژوهش به بررسی جدیدترین و قطعی ترین تالش ها در
راستاي تعریف استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در حقوق بين الملل نوین اختصاص دارد  ،که
همگی به مبحث پویا و در عين حال بحث بر انگيز فوق کمک می کند.
کلیدواژهها :سرمایه گذار ،اصل رفتار منصفانه ،دولت ميزبان ،سرمایه گذاري ،معاهدات سرمایه گذاري

مقدمه:
رفتار منصفانه در اغلب اسناد مرتبط به سرمایه گذاري درج شده و در بسياري از دعاوي داوري نيز مورد استناد و در نتيجه بحث و
بررسی قرار گرفته است.
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با وجود این هنوز ابهاماتی در باب محتوا و مفهوم آن وجود دارد .این حقيقت امروزه تقریبا مورد پذیرش قرار گرفته که رفتار
منصفانه و عادالنه مستلزم سبک رفتار خاصی از جانب دولت ميزبان است؛ رفتاري که درکه مصادیق اصلی آن چارچوب حاکميت
قانون معنا می یابد.
اجتناب از اقدامات خودسرانه و تبعيض آميز ،توجه به انتظارات اساسی سرمایه گذار ،حفظ ثبات حقوقی سرمایه گذاري ،حسن نيت
و دادرسی عادالنه می باشد ,اما رفتار منصفانه ب هعنوان یک معيار و نه یک قاعده حقوقی ،از سطحی از انعطاف
برخوردار است که تطبيق آن را با شرایط حاکم بر هر قضيه خ اص امکا نپذیر می سازد.
یکی از شرایطی که در بازنگري نقض این معيار تاثيرگذار است ،عملکرد و رفتارسرمایه گذار در برابر جامعه محلی دولت ميزبان می
باشد .دولت ميزبان می تواند در برابر رفتاري که سرمایه گذار آن را غيرمنصفانه و غيرعادالنه خوانده است به عملکرد سرمایه گذار
استناد کرده و اقدام خویش را واکنش متناسب به عملکرد متخلفانه سرمایه گذار معرفی کند.

تفسیر لغوی معیار رفتار منصفانه و عادالنه
عبارت رفتار عادالنه و منصفانه نمی تواند در تعيين حق و تکليف ،یک سویه بوده و تنها ناظر بر رفتار یک طرف باشد ،چرا که وقتی
شخصی ملزم باشد در برابر دیگري عادالنه رفتار کند ،خصایص ،رفتار و موضع شخصی که موضوع عمل هست نيز باید در نظر باشد.
واژه انصاف و عدالت مقارن با ایجاد تعادل و توازن بوده و تعادل بدون توجه به عملکرد طرف مقابل دور از ذهن می باشد .اعمال
اصول دادگري و درستی در اجراي حق که در ذات انصاف مستتر است ،نيازمند آن بوده که به هر دو طرف قضيه نظر داشت ،نه
آنکه مسئوليت را بر یک طرف و قوق و حمایت را به طرف دیگر واگذارد .دادرس نمی تواند تمام کوشش خود را در آراستن منطق و
حفظ سنت ها محدود کرده و به واقعيت هاي پيرامون آن و ضرورت هاي زندگی اجتماعی بی اعتنا بماند .منطق باید در خدمت
نيازهاي اجتماعی قرار گرفته و قواعد حقوقی بی آن که از حرمت آن کاسته شود ،به گونه اي انعطاف پذیر و در راستاي عدالت
اعمال شود .الزمه انصاف تصميم گيري بر اساس وجدان و حق است آنجا که از نرخ عادالنه ،تعدیل اجاره بها و  ...سخن رانده می
شود ،منظور پيچيدگی هاي زندگی اجتماعی ،نيازهاي طرفين و مصالح موجود در تصميم قضایی نقشی تعيين کننده ایفا می کند.1
اعمال اصول انصاف که در نظام حقوقی انگلستان ریشه هاي عميقی دارد ،جهت ایجاد پویایی در نظام حقوقی کامن ال و تعدیل در
قواعد خشک حقوقی خلق شده است .برخی از این اصول قطعا به انگيزه ها و رفتار کسی می پردازد که خواهان اعمال انصاف است.
در این نظام گفته می شود ،شخصی که خواهان انصاف باشد باید منصفانه رفتار کند .همچنين ،شخصی که به دنبال اعمال اصول
انصاف می باشد باید پاکدست باشد .چنين مالحظات مبتنی بر انصاف در رویکرد ناظر به عدالت تجاري کامن ال نيز انعکاس یافته

1

- Hopkins, Antony G., (1980) "Property Rights and Empire Building: Britain'sAnnexation ofLagos 1861
", Journal of Economic History, Vol. 40, No.4. p.521
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است .درحالی که حقوق تجاري انگلستان در کل از دکترین آزادي قرارداد حمایت می کند ،در عوض از خواهان متوقع است به
منظور بهره مندي از حمایت حقوقی ،متعهد به عملکرد عادالنه و صادقانه اي «خالف وجدان» باشد که از خوانده تقاضا دارد .این
نظریه را می توان در قالب مفهوم اقدامات خالصه کرد ،به این معنی که دادگاه هر قراردادي که با عنصري از عملکرد نادرست از
جانب یکی از طرفين آلوده شده باشد را کنار خواهد گذاشت چرا که حقوق آن را به عنوان عملکردي غير در کامن ال احترام به
قراردادهایی که عقالنی به رسميت می شناسد.
طرفين به اختيار با یکدیگر منعقد می نمایند ،یک اصل پذیرفته شده تلقی می گردد .با این وجود ،قراردادهاي منعقده ممکن است
حاوي شروط غيرمنصفانه و گزافی باشد که حکم به اجراي آن برخالف وجدان تلقی می گردد .به طور کلی نظریه شروط یرمنصفانه
و خالف وجدان در کامن ال مورد شناسایی قرار گرفته و بر اساس آن برخی از قراردادهاي خصوصی مورد تعدیل یا ابطال قرار
می گيرد .در نظام حقوقی ایران نيز ،هرچند دادرس نمی تواند به صورت مستقيم به اصل انصاف ،عدالت و حسن نيت در تفسير و
تعدیل یک قرارداد استناد نماید ،اما می توان گفت ،عقد متباینا بر انصاف و عدالت بنا شده است ،تحقق انصاف ،مبناي قصد شترک
طرفين بوده و لذا از استلزامات اجراي قصد مشترک طرفين که به صورت ضمنی ،اما واقعی در هر قرارداد عقالیی نهفته ،رفتار
منصفانه است .قواعدي مانند الضرر ،احسان و اقدام ،مؤید همين اصول در نظام فقهی و حقوقی ماست .کالً می توان گفت ،انصاف به
این معناست که هر کس سود می برد زیان هاي ناشی از آن را نيز باید تحمل کند .بنابراین هر فردي که مدعی اعمال انصاف و
رفتار منصفانه باشد ،باید متناسب با منافع و امتيازاتی که از آن برخوردار می شود ،پذیراي تعهد و مسئوليت نيز

باشد2.

استاندارد جامع و کامل سرمایه گذاری خارجی
معيار رفتار عادالنه و منصفانه به عنوان یک استاندارد جامع و کامل بر این ایده استوار است که با معناي ساده ي خودش تلقی شود
 ،یعنی به عبارت دیگر هر کلمه ي موجود در این استاندارد باید بر پایه ي تعریف عمومی خودش مورد تحليل قرار بگيرد .بنابراین
ارزیابی مورد نياز براي تعيين مفهوم و محتواي استاندارد براي ارائه به سرمایه گذار خارجی  ،بر پایه ي معناي مقتضی دو اصطالح
"منصفانه" و "عادالنه" قرار خواهد گرفت.معذلک تنها مبناي تعریف ه مين خواهد بود.اما پارامترهاي دیگر نيز به حساب خواهند
آمد که مهمتر از همه حقایق و ویژگی هاي خاص هر مورد می باشد.این روش معناي ساده در هماهنگی با قواعد تفسير معاهدات
تحت حقوق بين الملل است.این "کامال و بدون تردید سازگار با قواعد تفسيري حقوق بين الملل است"

- ibid, p 389.
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به این ترتيب می توان گفت یک رفتار وقتی عادالنه (بيطرفانه) است که "به دور از تعصب،تقلب یا بی عدالتی باشد؛متساوي و
مشروع  ...بدون اخذ امتياز ناروا ؛ مهياي پذیرش هر ادعاي معقول" و با همين مشخصه می توان رفتار منصفانه را با خصوصيات
عدل و منصف بودن و معقول بودن باز شناخت.
یک قاعده مهم حاکم بر این نظریه در قضيه  Popeو  Talbotپدید آمد که بر آن اساس رکن انصاف در ماده  1111قابل افزودن
بر مقتضيات حقوق بين الملل است .نتيجه گيري اخير بر اساس مفاد ماده  1111نبوده چرا که دیوان تشخيص داد ماده چيزي بر
خالف آن را بيان می کند  ،اما تفسير مبتنی بر  BITهاي امضا شده توسط ایاالت متحده قبل و بعد از  Naftaبود که استاندارد
رفتار باالتري را براي سرمایه گذار تضمين می نمود.
از سوي دیگر  ،در قضيه  Popeو  Talbotمشاهده شد که در صورت احتساب شرط دولت کامله الوداد  ،دیگر نفی رفتار بهتري که
در س ایر موافقت نامه هاي سرمایه گذاري به سرمایه گذار اعطا می شود امري بيهوده خواهد بود  ،با ملحوظ داشتن این که از طریق
این شرط  ،سرمایه گذار به این رفتار بهتر دسترسی خواهد داشت.دیوان  Popeو  Talbotمعتقد بود که استاندارد تبيين شده
توسط  Naftaهمپایه ي استاندارد اعطایی  ( BITمقدم بر  ) Naftaمی باشد.دیوان تایيد ننمود که قصد طرفين محروم نمودن
سرمایه گذاران تحت پوشش  Naftaاز رفتار بهترموجود در  BITها بوده

باشد3.

اینگونه رویکرد با معناي ساده متضمن مزایایی است از قبيل " مزایاي قابل توجه یکپارچگی"  .حال این سوال مطرح می شود که
چرا از "رفتار عادالنه و منصفانه" باید بسته به این که کدام  BITمورد نظر است معناي متفاوتی برداشت شود؟این مساله ي کم
اهميتی نيست.به نظر می رسد که این رویکرد به طور قطع سبب یکپارچگی هرچه بيشتر تفسير از این معيار می گردد که توسط
محاکم داوري صادر می گردد .در واقع با تعبير لغوي از این استاندارد  ،آراء داوري به وحدت رویه ي بيشتري سوق می یابند و تنها
بر اساس حقایق موجود در هر قضيه ممکن است اندکی متفاوت باشند.ظاهرا تکيه بر معناي عام کلمات از تعيين استانداردهاي
خاص حقوق بين الملل عرفی که معادل معيار رفتار عادالنه و منصفانه می باشند بسيار سهل تر است.تصميم( با لحاظ داشتن
حقایق هر مورد) باید بر اساس این باشد که رفتار مورد نظر عادالنه و منصفانه است یا غير عادالنه و غير منصفانه.

- ibid, p 432
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رویکرد دیگر در خصوص موضوع  ،دیدگاه  F.A Mannاست که معتقد است تعهد رفتار عادالنه و منصفانه  ،تعهدي درخور توجه
را شکل می دهد.این تعهد مهم دربرگيرنده ي استانداردهاي دیگري است همچون شرط دولت کامله الوداد و معيارهاي رفتار
ملی.در دیدگاه وي این استانداردها براي تضمين عدم خدشه بر رفتار عادالنه و منصفانه اعطا می شوند.به طور کلی استانداردهاي
رفتار ملی و دولت کامله الوداد مستقل از استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه می باشند.
عليرغم این موضوع  Mann ،بيان می دارد که " برابر دانستن استاندارد عادالنه و منصفانه با استاندارد حداقل بين المللی گمراه
کننده است:این امر به این دليل است که واژگان رفتار عادالنه و منصفانه تداعی کننده ي رفتاري فراتر از استاندارد حداقل و
حمایتی بيشتر و مطابق استانداردي عينی تر نسبت به هر آن چه که قبال به آن تمسک جسته ایم  ،می باشد.یک محکمه داوري
نباید نگران استاندارد حداقل  ،حداکثر و یا متوسط با شد  ،بلکه باید بداند آیا در هر اوضاع و احوالی  ،رفتار مدنظر رفتاري عادالنه و
منصفانه بوده یا غيرعادالنه و عيرمنصفانه.هيچ معيار دیگري که با کلمات دیگر بيان می گردد اصولی و مناسب نيست.هر واژه اي
باید به طور مستقل و جداگانه تفسير و اعمال شود.
به هر حال  ،به عقيده برخی دیگر " رفتار عادالنه و منصفانه نباید مطابق حقوق بين الملل عرفی مورد ارزیابی قرار گيرد بلکه
مفهومی موسع و معاصر از حقوق بين الملل عرفی را می نمایاند".
با تحليل واقعيت هاي موجود در می یابيم که حتی آراء داوري بر مبناي قرارداد سرمایه گذاري که این استاندارد را با استاندارد
حداقل بين المللی برابر می دانند به روشنی از حوزه ي اصطالحات موجود در آن قرارداد فراتر رفته اند و به این استاندارد ،معنایی
فراتر از استاندارد حداقل بين المللی که امروزه شناخته شده است اعطا می نمایند.به نظر می رسد که محاکم از به کار بستن قواعد
تفسير حقوق بين الملل اطمينان بيشتري دارند و استاندارد را با توجه به اهداف معاهده و حقایق پرونده تعریف می نمایند.در
خاتمه  ،آن ها تئوري رفتار عادالنه و منصفانه را به عنوان یک استاندارد کامل و جامع اعمال نموده اند.این ها به این دليل است که
غالب مواف قت نامه هاي سرمایه گذاري(چنان که در فصل قبل اشاره شد) معيار رفتار عادالنه و منصفانه را قابل جایگزینی با
استاندارد حداقل بين المللی نمی دانند و در آن هایی هم که این امر را جایز می شمارند  ،همسان دانستن آن با استاندارد حداقل
بين المللی در حقوق بين الملل عرفی (به جز چند استثنا) به چشم نمی خورد.
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یک دیدگاه قابل ذکر  ،مربوط به  Rudolf Dolzerو  Magrete Stevensاست که بيان می دارند"این واقعيت که طرفين یک
معاهده سرمایه گذاري دو جانبه اذعان نمایند که این معيار  ،یک تعهد صریح می باشد  ،تا این که فقط به یک مرجع در حقوق
بين الملل اتکا نموده و بدین شکل مفهوم مبهمی همچون استاندارد حداقل را تداعی نمایند  ،می تواند دال بر جامع و کامل بودن
این استاندارد باشد.بعالوه برخی معاهدات اضافه بر حقوق بين الملل به رفتار عادالنه و منصفانه اشاره می نمایند ؛ و به این ترتيب
تصریح می نمایند که استانداردهاي حقوق بين الملل با شروط معاهدات دوجانبه سرمایه گذاري ( )BITمطابقت دارند و مکمل آن
محسوب می شوند.
با اینحال مالحظات این تئوري نيز توام با دشواري هایی است.رویکرد تفسير لغوي ممکن است رویکردي ذهنی و فاقد دقت الزم
باشد.به هر حال "در برخی شرایط هم دولت ميزبان و هم سرمایه گذار خارجی ممکن است این عدم صراحت را یک مزیت تلقی
کنند چرا که سبب انعطاف پذیري هرچه بيشتر پروسه سرمایه گذاري می شود" .بنابراین به نظر می رسد بسياري از رویه هاي
داوري به سمت این معيار جامع و کامل گام بر می دارند.شاید براي تبيين کامل معناي این استاندارد بر پایه ي ارکان آن  ،به
داوري هاي بيشتري نياز باشد.
پروفسور پی  .جوليارد این موضوع را بدینگونه مورد تحليل قرار می دهد که ..." :تفسير رفتار عادالنه و منصفانه به عنوان یک
مفهوم غير صحيح  ،به طور مداوم از طریق عمل محاکم داوري توسعه خواهد یافت".
پروفسور  Muchlinskiمعتقد است ":مفهوم رفتار عادالنه و منصفانه صراحتا مشخص نشده است.این مفهوم تنها یک نقطه ي آغاز
کلی براي شکل گيري این بحث است که با سرمایه گذار خارجی بنا به دالیل تبعض آميز و یا سایر پارامترهاي غير منصفانه که
عليه منافع وي اتخاذ شده  ،رفتار خوبی صورت نگرفته است.از همين رو می توان آن را مفهومی دانست که به تفسير حقایق آن
مورد بستگی دارد.حداکثر می توان گفت این مفهوم بر اصل تناسب و عدم تبعيض در رفتار با سرمایه گذاران خارجی داللت می
نماید4.

4

- Kishoiyian, Bernard, (1993-1994) "The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of
Customary International Law", Northwestern Journal ofInternational Law and Business, Vol. 14, No. 2. P.
91.
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باید نتيجه گرفت که استاندارد رفتار عادالنه و منصفان ه هنوز یک مفهوم مبهم و نامعين می باشد که باید توسط محاکم داوري
بيشتر توسعه یابد.اما نکته مهم عبارتست از ایجاد نقطه آغازي که بر مبناي آن  ،محاکم داوري در آینده باید حکم دهند.آیا ما  ،با
لحاظ داشتن حمایت از سرمایه گذار خارجی به بهترین وجه ممکن  ،قواعد تفسيري حقوق بين الملل را پذیرفته و بر اساس حقایق
موجود تصميم گيري خواهيم نمود و یا چارچوب آن را به استانداردي همچون معيار حداقل بين المللی محدود خواهيم نمود که
متضمن حمایتی بسيار ابتدائی از سرمایه گذار است و قبال هم در حقوق بين الملل عرفی وجود داشته است؟
تا هنگا می که توافق خاص  ،محاکم داوري را ملزم به یکسان پنداشتن این استاندارد با استاندارد حداقل بين المللی نماید پاسخ به
این سوال  ،تلقی از آن به عنوان یک استاندارد جامع و کامل است.اینگونه به نظر می رسد که روند تکاملی موجود در زمينه ي
سرمایه گذاري در خصوص حمایت از سرمایه گذاران خارجی  ،بيان شفافی بدست می دهد:به منظور آزادسازي سرمایه گذاري ،
حمایت از سرمایه گذار نباید سير قهقرایی طی کند.این زیربناي توافق هاي سرمایه گذاري بوده و تفسير کليه استانداردهایی که در
دل آن جاي می گيرند (شامل معيار رفتار عادالنه و منصفانه) باید در این راستا قرار گيرند.
رفتار منصفانه و عادالنه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه که در حقوق بين الملل سرمایه گذاري جاي می گيرد به عنوان سازوکاري در مقابل رفتار غير
منصفانه و نابرابر دولت هاي ميزبان عليه سرمایه گذار خارجی از جایگاه مهمی برخوردار گشته است.این معيار به عنوان واکنشی
اساسی به انواع جدید سلب مالکيت (متفاوت از انواع سنتی سلب مالکيت مستقيم و سلب مالکيت خزنده) که می توانستند عليه
سرمایه گذار به اجرا گذاشته شوند قلمداد می شود.
این نوع جدید سلب مالکيت به گونه اي از رفتار دولت ميزبان اطالق می شود که سلب فيزیکی دارایی (یعنی سلب مالکيت
مستقيم) یا در پيش گرفتن رویه اي که متضمن عدم امکان استفاده ي مناسب از دارایی (یعنی سلب مالکيت خزنده) را در بر نمی
گيرد.
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این نوع سلب مالکيت شامل رفتار معينی از سوي دولت ميزبان است که نهایتا موجب اخالل در توان سرمایه گذار به منظور افزایش
سرمایه گذاري و به تبع آن متاثر نمودن حقوق مالکانه ي مربوطه می شود.براي نمونه عدم شفافيت از طرف دولت ميزبان که مانع
از آگاهی یافتن قوانينی می شود که سرمایه گذار باید خود را با آن ها تطابق دهد و این امر سبب اخالل مذکور می گردد.
استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه اغلب از سوي سرمایه گذاران خارجی در محاکم داوري مورد استناد قرار می گيرد  ،به این ترتيب
که آن ها مدعی هستند که گر چه اشکال سنتی سلب مالکيت در مورد ایشان اعمال نشده است اما به خاطر رفتار دولت ميزبان از
توسعه ي سرمایه گذاري خود بازمانده اند.
چالش اصلی در ارتباط با این استاندارد  ،ابهام موجود در آن است.دیدگاه هاي ابراز شده از سوي محققين و داوران  ،به همراه آن
چه در موافقت نامه هاي سرمایه گذاري گنجانده شده حاکی از عدم یکپارچگی در موضوع است  ،وضعيتی که به مراتب در مواردي
1

که در صدد تعيين معناي واقعی آن بوده اند بيشتر به چشم می خورد.

 OECDدر این مورد اظهار می نماید که " تفسير صحيح استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه به دليل تفاوت در فرمول بندي
دستخوش واژگان خاص یک معاهده ي خاص  ،زمينه ي آن  ،تاریخچه ي مذاکراتی آن یا سایر شاخص هاي مربوط به قصد طرفين
گشته است".
برخی از معاهدات سرمایه گذاري به طور خاصی این استاندارد را با استاندارد حداقل در حقوق بين الملل عرفی مرتبط می
نمایند.اگر این چنين باشد بدون تردید چنين تفسيري بر استاندارد مورد بحث مترتب خواهد شد.اما در سایر توافقات که اکثریت را
تشکيل می دهند  ،چنين ارتباطی وجود ندارد ؛ که داللت بر این دارد که استاندارد عادالنه و منصفانه بسيار فراتر از استاندارد
حداقل در حقوق بين الملل عرفی است.در مورد عناصر تعریف استاندارد حداقل در حقوق بين الملل عرفی توافق عام وجود
دارد.هرچ ند وقتی به صراحت آن را با استاندارد حداقل همسان نمی پنداریم  ،دیگر وفاق عامی بر سر این که معناي "رفتار عادالنه
و منصفانه" چيست وجود نخواهد داشت.در نتيجه و به رغم آن که باید همچنان در انتظار آراء داوري بيشتري براي شکل دهی

 -5گوهرپي ،محمود (« ،)5731سرمايه گذاري خارجي در جهان در حال توسعه» ،مجله اطالعات سياسي و اقتصادي ،شماره  507و  .501ص
.75
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هرچه بهتر به این استاندارد باشيم  ،باید بر این فرض باشيم که اکثر توافقات سرمایه گذاري تا به امروز این استاندارد را معادل
استاندارد حداقل حقوق بين الملل عرفی نپنداشته اند و از همين رو مقيد به آن تفسير نيستند.بعالوه احکام داوري در تفسير خود
از عناصر عمومی ترکيب دهنده ي استاندارد حداقل حقوق بي ن الملل عرفی (همانند ارجاع به شفافيت) فراتر رفته اند  ،که سبب
می گردد ما بپذیریم که ایشان سعی در ارتقاء سطح حمایت از سرمایه گذار خارجی و عدم محدود ساختن این موضوع به حقوق
بين الملل عرفی داشته اند.
اگرچه قراردادهاي سرمایه گذاري که این دو استاندارد را معادل هم می پندارند متعهد به چنين تفسيري می باشند و با در نظر
گرفتن این که برخی آراء داوري چنين پيوندي را برقرار می نمایند  ،اما این موارد پراکنده براي اعمال چنين تفسيري در روش
معنایی این استاندارد کفایت نمی کند.ما باید به قواعد تفسيري بين المللی و قصد طرفين رجوع نمایيم که همگی ما را به سوي
رویکرد معناي صرف سوق می دهد.
قصد و هدف واقعی طرفين در هنگام امضاء یک قرارداد در غالب موارد  ،اعطاي باالترین حمایت براي سرمایه گذار است که امکان
جریان آزاد سرمایه گذاري را در قلمرو کشور ميزبان بدهد.
مهمترین نفع روش معناي صرف ا ین است که امکان تفسير استاندارد را مطابق نيت واقعی طرفين فراهم می کند.به بيان دیگر ،
این بهترین حمایت از سرمایه گذار را سبب می شود که دال بر عادالنه ترین و منصفانه ترین رفتار از طرف دولت ميزبان با توجه به
حقایق مورد خواهد بود.برابر قرار دادن این استاندارد با استاندارد حداقل در حقوق بين الملل عرفی به معناي تنزل حمایت به
ابتدائی ترین ارکان حقوق بين الملل عرفی است.در نتيجه آن چه در تفسير استاندارد  ،حياتی تلقی می شود حمایت از سرمایه
گذاري خارجی است.همچنين " به شيوه اي عمومی تر می توان آن را یک استاندارد حداقل کارکردي در کسب و کار خصوصی
دانست که به هر حال کامال متفاوت از معيار حداقل قانونی ملل متمدن است که به طور سنتی شناخته

ایم6.

سرانجام با آن که به لحاظ حقوقی محاکم دولت هاي سرمایه گذار در کشف معناي رفتار عادالنه و منصفانه روند رو به رشدي را
طی می نمایند اما قط عا در این رابطه با پرسش هاي جدیدتري مواجه خواهيم شد.براي مثال این که معيارهاي تعيين غرامت براي
سرمایه گذاري که از عدم رعایت این استاندارد آسيب دیده چيست؟آیا می توان عناصر مورد نظر داوران براي تعيين غرامت در
 -6همان24 ،
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هنگام سلب مالکيت مستقيم را در این جا نيز اعمال نمود(فرمول )Hull؟آیا می توان تخطی از استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه را
با نوع مستقيم سلب مالکيت معادل دانست و در نتيجه معيارهاي ارزش هفته بازار( )fair market valueرا براي جبران خسارت
سرمایه گذار متضرر به کار بست؟
در این مفهوم  ،مدل  BITشيلی اذعان می نماید هنگامی که غرامت دارایی یا ارزش بازار قابل تعيين نمی باشد  ،غرامت باید
مطابق با " اصول عمومی ارزیابی عادالنه و با در نظر گرفتن فاکتورهاي مشخص" تعيين گردد.اگرچه این یک قاعده ي کامال روشن
نيست اما دست کم به آن پرداخته شده است.اما سنجه ها در صورت عدم وجود دستور العمل کنوانسيونی یا معاهده اي چيست؟
حال اگر بدانيم کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي درحال توسعه دیدگاه هاي متفاوتی در مورد اعمال یا عدم اعمال فرمول Hull
دارند  ،مساله باز هم پيچيده تر خواهد شد.
در قضيه  . MTD Equity Sdn. Bhdو  S.A MTD Chileعليه جمهوري شيلی تنها موردي که دولت شيلی به آن متهم
شد نقض استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه بود.دادگاه تشخيص داد که معاهده سرمایه گذاري بين مالزي و شيلی معيارهایی معادل
معيارهاي غرامت فوري  ،مناسب و کافی براي سلب مالکيت در مورد نقض هاي  BITدر دیگر زمينه ها را تصدیق نمی نماید.در
این قضيه طرفين توافق نمودند تا از معيارهاي قضيه کارخانه کورزوف (که توسط دیوان دائمی بين المللی دادگستري مورد
رسيدگی قرار گرفت) تبعيت نمایند که اظهار می داشت "غرامت باید کليه آثار عمل غير قانونی را از بين برده و وضعيت را به همان
حالتی بازگرداند که اگر آن عمل رخ نداده بود".
اگرچه این یک معيار معقول و دقيق است اما آیا می توانست در مورد مطالباتی اعمال شود که هيچ توافقی بين طرفين صورت
نگرفته بود و هيچ ارجاعی نيز از سوي موافقت نامه سرمایه گذاري به آن نشده بود؟آیا اصطالح غرامت "مناسب" در فرمول Hull
به معنا ي از ميان بردن تمامی آثار عمل غير قانونی بود؟بعالوه آیا ارزش هفته بازار قابل اعمال است یا خير؟
در قضيه  Marvin Feldmanدیوان اذعان نمود که " Naftaرهنمود هاي زیادي در مورد معيار دقيق خسارات یا غرامت
وضعيت هایی که تحت ماده( 1111سلب مالکيت) قرار نمی گيرند بدست نداده ؛ تنها معيار تفصيلی در مورد خسارت در فصل 11
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در ماده ( 1111ارزش هفته بازار) که لزوما وضعيت هاي تحت ماده  1111را پوشش می دهد.دادگاه با توجه به عدم وجود معيار
مرتبط  ،خسارات را بر مبناي تعزیري معين

نمود7.

و باالخره در ارتباط با غرامت اعطایی به سرمایه گذار متضرر از نقض استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه  ،مطمئنا در رابطه با امکان
محاسبه ي غرامت متناسب با ارزش هفته بازار کل سرمایه گذاري بحثی که در این رابطه مطرح می گردد این خواهد بود که
چنين نقضی امکان توسعه ي سرمایه گذار را سلب نموده؛ که عمال معادل مصادره دارایی تلقی می شود.
تفسیر رفتار منصفانه در پرتو هدف معاهدات سرمایه گذاری
رفتار منصفانه و عادالنه باید در سياق آن نظام ارزشی قرائت و اعمال شود که بسترساز رواج و توسعه معاهدات حمایت از سرمایه
گذاري باشد .عالقه دولت ها براي پذیرش سرمایه گذاران خارجی ،جریان سرمایه و افزایش سطح توسعه اقتصادي می باشد.
فرض این است که ورود سرمایه گذاري مستقيم خارجی ،می تواند بر اقتصاد داخلی و طرح هاي توسعه کشورهاي در حا ل توسعه
آثا ر مثبتی داشته باشد .در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی ایران مصوب  ، 1331پذیرش سرمایه گذاري خارجی
براساس این قانون و با رعایت سایر قوانين و مقررات جاري کشور می بایست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم
از صنعتی ،معدنی ،کشاورزي و خدمات صورت پذیرفته و موجب رشد اقتصادي ،ارتقاء فنآوري ،ارتقاء کيفيت توليدات ،افزایش
فرصت هاي شغلی و افزایش صادرات شود .جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در چارچوب سند چشم انداز
 21ساله نظام و برنامه هاي توسعه اي خود استفاده از منابع سرمایه گذاري خارجی را به ویژه در دهه اخير در دستور کار خود
دارد .با توجه به این رویکرد ،طی سال هاي اخير اقدامات درخور توجه ي جهت تسهيل انجام فعاليت هاي اقتصادي در کشور بوقوع
پيوسته است .هر چند بسياري از معاهدات سرمایه گذاري ،توسعه را به عنوان یک هدف صراحتاً ذکر نکرده باشند  ،اما سرمایه
گذاري اساسا به دنبال توسعه است ،و کشورهاي ميزبان درصورتی با ورود یک سرمایه گذار خارجی در خاک خود موافقت
کرده و از وي حمایت می کنند ،که در جهت برنامه هاي توسعه آنها باشد .چرا که کشورها به ویژه کشورهاي در حال توسعه
سرمایه گذاري مستقيم خارجی را یکی از طرق ورود سرمایه ،تکنولوژ ي و زیرساخت هاي توسعه تلقی کرده و پيرو درک نياز به
7

- Koessler, Maximilian, (1946), "Government Espousal of Private Claims before International Tribunal",
The University of Chicago Law Review, Vol. 13, No.2. p55
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توسعه به انعقاد معاهدات سرمایه گذاري و پذیرش سرمایه گذاران خارجی اقبال نشان داده اند .در مقدمه معاهده تشویق و حمایت
از سرمایه گذاري که مابين ایران و سوئيس منعقد شده ،آمده است :دولت جمهوري اسالمی ایران و شوراي فدرال سوئيس با عالقه
مندي به تحکيم همکاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو کشور و با تشخيص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاري هاي
خارجی به منظور ارتقاي موفقيت اقتصادي هر دو کشور ،با یکدیگر توافق می کنند.
با تقسيم بندي عدالت به شکلی و ماهوي ،می گوید« ،عدالت در حقوق بين الملل» نویسنده کتاب عدالت ماهوي باید در راستایی
تفسير شود که بازار جهانی سرمایه دنبال می کند .این بازار در یک سيستم سياسی متشکل از دولت ها عمل می کند ،بنابراین
عامل تعيين کننده در دیدگاه آن دولت ها در خصوص اولویت هاي توسعه اي ،ارزش هاي فرهنگی ،نيازهاي اجتماعی در توزیع کاال
و  ...است.
این نظام سياسی در تالش است قواعد و نهادهاي الزم را براي ارتقاي سطح توسعه خلق نماید .بنابراین عدالت به مثابه جریانی
است که توسعه را تسهيل نماید .به ویژه پيشرفت کشورهاي در حال توسعه ،هسته اصلی جریان عدالت در حقوق بين الملل تلقی
با این توصيف ممکن است سطحی از مداخله دولت در می شود .سرمایه ،توليد و درآمد ضروري باشد .وي عدالت ماهوي را شدیدًا
به تالش براي توسعه به ویژه در جهان در حال توسعه پيوند زده و معتقد است ،تحقق عدالت منوط به تحقق توسعه می باشد .به
عبارتی سنجش عدالت در سطح بين ال مللی بدون توجه به آثاري که در سطح توسعه برجا گذاشته امکان پذیر نيست .در این سياق
است که می توان گفت عدالت و انصاف نسبت به سرمایه گذار ،بدون ارزیابی همزمان رفتار سرمایه گذار نسبت به جامعه اي که
دولت آن را نمایندگی می کند ،قابل قضاوت نيست از طرفی باید توجه داشت که دول ميزبا ن مجازند درجه تحفظ منافع ملی
عملکرد بيگانگان را در قلمرو سرزمينی خود کنترل نماین د .حق و تکليف دولت ها در قانون گذار ي داخلی برخاسته از حق ذاتی
حاکميت دولت ها در حقوق بين الملل است .حقی عميق و ریشه دار ،قبل از هر محدودیتی که توافقات بين المللی ایجاد نمایند،
وجود داشته است .بنابراین رفتار منصفانه و عادالنه باید به گونه اي قرائت شود که اصل حاکميت را به عنوان یک اصل کلی حقوق
بين الملل مراعات نماید .اعمال موثر و کارآمد معاهدات سرمایه گذاري خارجی نيازمند مشروعيت سياسی است و این مشروعيت
حاصل نمی شود مگر آن که دولت ها حقوق سرمایه گذار را در برابر تکاليف و مسئوليتی که عهده دار است مت وازن ببينند.
حمایت یک سویه از سرمایه گذار بدون توجه به مسئوليت هاي وي ،این تصور را دامن می زند که نظام سرمایه گذاري بين المللی و
نظارت محاکم داوري ناشی از آن ،حاکميت ملی را استحاله کرده و قدرت قانون گذاري دول ميزبان در قلمرو سرزمينی شان را
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تحت الشعاع قرار داده است3.اگر سرمایه گذار بی توجه به فاکتورهاي توسعه در جامعه محلی دولت ميزبان اقدام کند ،قطعا دور از
عدالت عمل کرده است .این امر مالحظات مفهومی دیگري را نيز به ابزار تفسير و اعمال رفتار منصفانه و عاد النه اضافه می کند،
مفاهيمی مانند مسئوليت اجتماعی شرکت ها ،حق بر توسعه و انتظارات جامعه ميزبان و... .

 -8پس از صدور برخي آراء يکجانبه در محاکم داوري بين المللي و به ويژه داوري ايکسيد ،برخي از کشورهاي در حال
توسعه مانند اکوادور و بوليوي نهايت نارضايتي خود را با اعالم خروج از ايکسيد اعالم داشته اند .همزمان کشوري مانند
استراليا نيز در آوريل  1055ميالدي بنابر اعالميه خط مشي هاي تجاري اعالم کرده است ،از گنجاندن شرط داوري بين المللي
در موافقت نامه هاي آتي سرمايه گذاري اجتناب خواهد کرد .استراليا ضمن اعالم اين تصميم بيان داشت که داوري
بين المللي سرمايه گذاري حقوقي به مراتببيشتر از فعاالن اقتصادي داخلي براي فعاالن خارجي قائل بوده و توانايي دولترا
در سياست گذاري هاي عمومي مانند تصويب و اجراي قوانين اجتماعي ،زيست محيطي و اقتصادي محدود مي کنند .امروزه
اين ديدگاه مطرح است که ايکسيد به رنج بحران مشروعيت مبتال شده است؛ هم از اين جهت که برخي اعضا به ويژه در
امريکاي التين در عضويت خود تجديد نظر کرده و هم از بابت مشروعيت نظامي که در روابط دولت سرمايه گذار
بهصورت کلي بنا نهاده است .خوانده قريب به نيمي از دعاوي مطروحه در اين نظام ،دولت هاي آمريکاي التين هستند که
دولت هايي در حال توسعه محسوب مي شوند .شرکت هاي فراملي بدون توجه به نيازهاي اجتماعي دولت ميزبان متوقع
رعايت خشک حقوق مندرج در موافقت نا مه هاي سرمايه گذاري بوده و بعضاً مراجع داوري با پذيرش اين دعاوي و بدون
تالش در جهت ايجاد تعادل ميان طرفين ،مشروعيت نظام داوري سرمايه گذاري را مورد سوال قرار مي دهند.
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نتیجه گیری:
عصاره بيش از دو دهه رویه داوري سرمایه گذاري ،در باب تفسير و تحليل رفتار منصفانه و عادالنه را می توان در مفهوم حاکميت
قانون خالصه کرد .آرمان حاکميت قانون ،همان گونه که از عنوان آن برمی آید ،حاکميت فرد کنار نهاده و قانون را بر مسند قدرت
می نشاند؛ قانون از عموميت برخوردار است ،مبانی عقالنی داشته تصميمات خودسرانه را منع می کند .قانون ،ثبات و امنيت حقوقی
را به فض اي جامعه تزریق کرده و ضریب اطمينان تصميمات آینده نگرانه را افزایش می دهد و در نتيجه افراد می توانند با قطعيت
بيشتري ،امور خود را برنامه ریزي کنند .در سایه حاکميت قانون ،دولت ها نيز به قواعد ملتزم بوده و نمی توانند خود را از بند الزام
آور قوانين مشخص و «از پيش اعالم شده» رها سازند .حاکميت قانون ،این خاتم ارزشمند دستاوردهاي حقوق بشري که در قانون
اساسی اغلب کشورهاي جهان -الاقل علی الظاهر -نهادین شده است ،می تواند با بازتعریف معرف رفتار منصفانه و عادالنه ،به آن
ماهيتی منسجم و یکپارچه عطا کند.
هر چند نمی توان گفت ،تدوین کنندگان اوليه معاهدات سرمایه گذاري ،در پس درج معيار رفتار منصفانه و عادالنه چه اندیشه اي
را می پروراندند ،و همچنين نمی توان ادله اي ارائه داد ،که نشان دهد ،دقيقا چرا رویه داوري چند عناصري را از این معيار استخراج
کرده است؛ اما امروزه با کنار هم ن هادن صدها بندي که در آراء داوري محتواي معيار رفتار منصفانه اختصاص یافته است ،می توان
نتيجه گرفت ،این معيار تظاهر و تجسم حاکميت قانون است .همان گونه که در روابط دولت و تبعه ،بنابر قوانين اساسی کشورها،
حاکميت قانون حکم فرماست؛ روابط ميان دولت و سرمایه گذار خارجی نيز ،بنابر معيار رفتار منصفانه و عادالنه ،حاکميت از آن
قانون است.
این نگرش ،عالوه بر آن که به محتواي از هم گسيخته رفتار منصفانه که طی سال ها و با تالش مراجعه  Ad hocحاصل شده
است ،سامان داده و به آن انسجام منطقی می بخشد ،برکات دیگري را نيز متوجه نظام حقوق بين الملل سرمایه گذاري مینماید.
اوالً سرمایه گذاري یک رابطه کوتاه مدت دفعتی نيست ،رابطه اي دراز مدت است که پيش بينی تمام حاالت احتمالی آن ،در بدو
انعقاد اسناد سرمای ه گذاري امکان پذیر نمی باشد؛ همواره ممکن است مسائل مستحدثه اي رخ دهد که پيش از این سابقه قابل
توجهی نداشته و در خصوص چگونگی مواجهه با آن اسناد سرمایه گذاري و رویه داوري ساکت باشند .در این موارد می توان به
اصول حاکميت قانون متمسک شد .میتوان هر آنچه را که ح اکميت قانون اقتضا کند ،بنابر معيار رفتار منصفانه و عادالنه نسبت به
مساله اعمال کرد .حاکميت قانون ،از مفاهيم بنيادینی است که در نظام هاي حقوقی داخلی و همچنين دیگر نظام هاي حقوق بين
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المللی ،مانند حقوق بين الملل بشر و حقوق تجارت بين الملل شناخته شده است و هر کجا که ابهامی در باب نقض معيار رفتار
منصفانه و عادالنه وجود دارد ،با رجوع به آن می توان ابهام زدایی کرد .به این ترتيب هر گاه که ميان دولت و سرمایه گذار خارجی
در خصوص نقض رفتار منصفانه اختالف افتد ،مرجع داوري به جاي کنکاش در آراء سابق -که می دانيم هيچ گونه الزامی براي
مراجع خلف ایجاد نمی کنند -به منظور کشف حکم ،از این مفهوم استعانت جسته و احراز کند ،آیا رفتار دولت با اقتضائات
حاکميت قانون سازان است یا خير.
ثانياً ،تسري مفهوم حاکميت قانون به نظام نوپاي حقوق بين الملل سرمایه گذاري ،تلفيق و انسجام ساخه هاي مختلف حقوق بين
الملل و نظام هاي متمدن حقوق داخلی و در نتيجه ،تسریع فرآیند جهانی شدن حقوق را در پی می آورد .سرمایه گذاري بين
المللی بخش مهمی از تعامالت دولت ها را تشکيل می دهد و تاثيرات آن بر دیگر حوزهها نظير حقوق بشر ،محيط زیست ،تجارت
بين الملل ،حقوق کار و ...انکارناپذیر است .حاکميت قانون ،مفهوم مشترکی است که می تواند اعمال همزمان نظام هاي حقوقی
متعدد بر مساله واحد را تصورپذیر سازد.
ثالثاً؛ نظام فعلی حقوق سرمایه گذاري ،چه از باب حقوق ماهوي و چه از منظر مکانيزم حل و فصل اختالف با چالش هایی مواجه
است که می تواند مشروعيت آن را تخدیش کند .از باب حقوق ماهوي ،رویه اي در حال شکل گيري است که می توان آن را نسل
جدید معاهدات سرمایه گذاري خواند .این نسل از اسناد سرمایه گذاري با تولد نظام نفتا آغاز شده اند .موافقت نامه نفتا که ميان
سه کشور مکزیک ،ایاالت متحده آمریکا و کاناد ا منعقد شده است ،رویکرد مضيقی به مفهوم رفتار منصفانه داشته و آن را به حداقل
هاي حقوق بين الملل عرفی محدود کرده است .دولت هاي ایاالت متحده و کانادا نيز که پيش از آن کمتر در نقش دولت سرمایه
پذیر ظاهر شده بودند ،در نظام نفتا تجربه هایی را کسب کرده اند که آنها را با دغدغه هاي کشورهاي سرمایه پذیر آشنا کرد .این
تجربه ،زمينه اي را فراهم کرد که از درج عبارت هاي کليو مبهم حمایت از سرمایه گذاري در اسناد ذیربط هراسان شوند .ایاالت
متحده در نمونه معاهدات سرمایه گذاري که در سال  2114تدوین کرده است ،در عباراتی دقيق و محدود ،حقوق حمایتی سرمایه
گذار را توصيف کرده و رفتار منصفانه و عادالنه را به حداقل هاي حقوق بين الملل عرفی و حق دسترسی به عدالت شکلی محدود
ساخته است .محدود و مضيق ساختن دامنه معيار رفتار منصفانه و وصف معناي دقيق آن در اسناد سرمایه گذاري به ذائقه برخی از
دولت ه ا در خارج از نظام نفتا نيز خوش آمده و در رویه هاي جدید از آن تبعيت می کنند.
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