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 در سرمایه گذاری بین المللی   حسن نیتتبیین چارچوب حقوقی 
 

 

 بهروز مجد زاده خاندانی   دکتر ،ماشااله افشار پور 

 

 

 زاد اسالمی، بندرعباس، ایرانآ ،واحد بندرعباس، دانشگاهگروه حقوق

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

 

ي اند که جذب سرمایهي روند جهانی شدن دریافتهدولت ها در نتيجه چکیده:

-ها تلقی میدر راستاي رشد اقتصادي آن خارجی در قلمروشان عاملی تعيين کننده

کشورها خود به تنهایی قادر به انجام عمليات اقتصادي کافی به منظور تقویت  شود.

امر باالخص در مورد کشورهاي در این  باشند.ود نمیختوسعه ي پایدار در سرزمين 

ي هایی در ميان کشورها بر سر نحوهنگرانی. پذیر صادق استحال توسعه و یا سرمایه

از طرف دیگر،  خورد.ها در داخل قلمروشان به چشم میجریان یافتن این سرمایه

گذار مبنی بر اقدام به سرمایه گذاري به محيط امن و باثبات کشور تصميم سرمایه

اي از استانداردهاي در مورد مجموعه  بر همين اساس کشورها بان بستگی دارد.ميز

ي آن در گذار و تضمين ادامهبنيادین در جهت فراهم ساختن امنيت مورد نظر سرمایه

استانداردهاي کالسيک مانند رفتار ملی یا عدم . اندطول زمان، به توافقاتی دست یافته

ل این امر نيز نگرانی سرمایه گذاران است به این دلي نمایند.تبعيض ناکارآمد می

مفهوم که این استانداردها ماهيتی احتمالی و مشروط دارند، حمایت اعطایی در این 

استانداردهاي کالسيک رافع انتظارات اساسی آن ها نمی باشد، همانطور که رفتار 

 مقاله حاضر .ناکارآمد است )بر مبناي استانداردهاي اخير( دولت با اتباع خودش

 به بررسی و تبيين این شاخصه ها می پردازد باروش کتابخانه اي

 حسن نيت, سرمایه گذاري بين المللی,  کلید واژه:

 

 مقدمه:

براي تضمين چنين حمایتی به توافقات دو  0691گذار خارجی، از دهه يها به منظور اعطاي حمایت غير مشروط به سرمایهدولت 

ها پدید این موافقت نامه. انداین ترتيب شبکه اي از موافقت نامه هاي سرمایه گذاري را به وجود آوردهجانبه روي آوردند و به 
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برخی از این استانداردها  اي از استانداردها براي فراهم نمودن حاشيه امنيتی براي سرمایه گذاري خارجی بوده اند.ي مجموعهآورنده

استاندارد رفتار . همچنين رفتار عادالنه و منصفانه مصادره بدون پرداخت غرامت مناسب وعبارتند از شرط دولت کامله الوداد، عدم 

هاي فراوانی بوده است که بيشترین آن ها توسط داورانی بوده که این استاندارد را در امر داوري عادالنه و منصفانه موضوع بحث

س سرمایه گذار خارجی براي حمایت از سرمایه ي خود در یک اعمال نموده اند.این استاندارد یکی از مهمترین ارکان در دستر

می باشد چرا که به این ترتيب باید رفتار معينی از سوي کشور ميزبان )قطع نظر از رفتاري که با اتباع ملی خود روا  ميزبانکشور 

شته، بحث پيرامون معناي حقيقی آن چه که در حقوق بين الملل سرمایه گذاري به کانون توجه مبدل گد. می دارد( روا داشته شو

اي از حدود گذاري چنين استانداردي پيش بينی شده است اما قرینههاي سرمایهبا وجود آن که در اغلب توافق نامه استاندارد است.

در  کشورهاي توسعه یافته. اي که باید توسط آن به اعمال این استاندارد مبادرت ورزید مشخص نگردیده استدقيق آن و ضابطه

کنند همواره نگران بوده اند.این مورد تاثير واقعی این نوع حمایت بر روي اتباعشان که در کشورهاي سرمایه پذیر سرمایه گذاري می

ي مختلف مورد تفاسير نگرانی آن ها مبتنی بر این واقعيت است که استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه در قضایاي داوري شده

اما با توجه به این که این وضعيت به جاي افزایش ثبات و اطمينان در ميان سرمایه گذاران دقيقا  فته است.مختلفی نيز قرار گر

حال ابتکاراتی در ميان کشورها براي تعریف استاندارد از  با این. گذارد، این موضوع چندان جالب نخواهد بودتاثير عکسی برجا می

 خورد.ند به چشم میاطریق تفسير توافقاتی که به امضا رسانده

 عادالنه و منصفانه رفتار به التزام بخش در تین حسن ینگر ییجز

محاکم و دیوانهاي حل اختالفات سرمایه گذاري بين المللی در گذشته بارها تالش کرده اند تا تعریفی جامع و مانع از رفتار منصفانه 

 ودولتها نيز در این باره وارد عرصه نظریه پردازي شده اند. و عادالنه ارائه کنندو در سالهاي اخير سازمانهاي بين المللی

 Waste ناظران معتقدند که اغلب این تالشها بی نتيجه بوده اند اما در یک مورد خاص یعنی راي صادره در پرونده

Management v   Mexico  (II) رزنده اي ریف اراده شده از سوي دیوان رسيدگی کننده به اختالف حاوي نکات بسيار اعت

 0درباره موضوع بحث حاضر است.

 دیوان مذکور در رای صادره خود چنین نظر داده است:

رفتار مرتکبهاز سوي متشاکی در پرونده حاضر ، بسيار ناعادالنه و تبعيض آميز بوده است و شاکی پرونده را در معرض پيشداوري و "

موجب تعدي از عدالت قضایی محسوب شده و موردي براي نقض  یا از دست دادن دادرسی عادالنه قرار می دهد که ممکن است

آئين دادرسی بطور کلی و اضمحالل شفافيت و بيطرفی نظام قضایی بطور خاص گردد. با در نظر داشت این معيار ،نظر محکمه بر 

پذیر و همه آن چيزي بوده  منطقی مورد انتظار از دولت سرمایه  در تعارض با تعهدات  این است که رفتار مرتکبه از سوي متشاکی

 "که که شاکی با تکيه بر آنها وارد رابطه قراردادي شده است.
                                                           

 37. ص. 6، مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال دوم، شماره«تحوالت حقوق حاكم بر رفتار با سرمايه گذاري خارجي»(، 9731حدادي، مهدي ) -1 
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در این حکم ، آن بخش از حسن نيت که بطور اخص به تبيين چارچوب حقوقی رفتار عادالنه و منصفانه می پردازد به وضوح بيان 

 شده است.

 منصفانه باید داراي شاخصه هاي زیر باشد: بر اساس حکم فوق ، از دیدگاه حسن نيت ، رفتار عادالنه و

 منطبق با مقررات و قوانين 

 غير تبعيض آميز 

 منطيق با دادرسی عادالنه 

 شفاف 

 منطبق با اهداف و انتظارات مشروع قراردادي 

 انطباق با مقررات و قوانین 

را باید در حکم دیوان    مقررات و قوانين پرداختهمهمترین تعریف ارائه شده که به مبحث ضرورت انطباق رفتار عادالنه و منصفانه با 

 جستجو کرد. Elettronica Sicula SpA case(ELSI)  دادگستري بين المملی در پرونده

در این حکم ، رفتار عادالنه و منصفانه به رفتاري تعبير شده است که در تقابل با حاکميت قانون نباشد. حکم یاد شده چنين مقر 

 می دارد :

 ."وجهی عمدي به دادرسی عادالنه و رفتاري که نظام قضایی را به چالش می کشدبی ت "

حسن نيت بطور صریح در حکم فوق مورد اشعار قرار نگرفته بلکه مفهوم مستتر در آن که همانا انطباق با قوانين موضوعه است 

 مورد تاکيد قرار گرفته است.

ن بعضاً در حقوق بين الملل به توضيح و تشریح قواعد حقوقی مرتبط با اختالف احکام قضایی ، در نظام کامن ال بطورعموم و همچني

مطروحه در پيشگاه دادگاه می پردازند که الزاماً با نقطه نظرات طرفين دعوا یکسان نيست.اما در مورد این حکم خاص باید گفت که 

ت متحده آمریکا و ایتاليا بعنوان طرفين متداعيين عدم اشاره به حسن نيت از سوي محکمه با هم جهت با دیدگاه دولتهاي ایاال

 پرونده بوده است.

سرمایه گذاري خارجی تنها یکبار وکيل دولت ایتاليا در پرونده  در نگاه نخست ، حسن نيت در معناي تعهد در برابر حفاظت از 

ا امري ناپسند خواند و مبناي آن را مزبور مطرح گردید زمانی که وي مصادره اموال شرکت خارجی از سوي دولت سرمایه پذیر ر

 سوء نيت دولت مربوطه اعالم کرد.
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آنچه که از فحواي نظرات دولتين ایاالت متحده آمریکا و ایتاليا در خالل این دادرسی هویدا می شود آنست که متناسب و مشروع 

محور اصلی بحث و جدلهاي مطرح شده بوده بودن تدابير متخذه از سوي دو دلت در چارچوب قرارداد سرمایه گذاري فی ما بين 

جالب اینجاست که محکمه داوري در رسيدگی خود به پرونده وارد این مباحث نشد و رویکرد دیگري را در پيش گرفت زیرا  است.

ختی به بيانيه هایی مربوط می شد که در تناسب و منطقی بودن آنها بس  بررسی و تحليل تناسب و مشروع بودن اقدامات دو طرف

 2می توان تردید کرد.

در این پرونده عامل اصلی رد ادعاي دولت آمریکا از سوي محکمه در وهله اول مرهون استدالالت مطروحه در الیحه دولت ایتاليا در 

 پاسخ به ادعاي دولت آمریکا و نيز وجود ساز و کارهاي متقن براي جبران خسارت در متن قراداد سرمایه گذاري بوده است.

را بعنوان چراغ راهنماي نحوه انطباق با قوانين و مقررات و شاخصه اي رفتار عادالنه و منصفانه در نظر بگيریم ، حتی  ELSIاگر 

در   به ساختار کلی قانون و مقرراتی که  اگر زمينه و مبناي ضرورت انطباق با مقررات را قبول نداشته باشيم نيز خلل و شبه اي

 براي طرفين وضع شده و الزم االجرا گردیده وارد نخواهد شد.ذیل قرارداد سرمایه گذاري 

 Cargill vحسن نيت ارتباط مستقيمی بابعضی از شاخصه اي حالت عدم قطعيت در معانی و مفاهيم دارد. حکم صادره در پرونده 

Mexico اد ضرر به سرمایه گذاریبوده نمونه خوبی از حالت نداري است که در آن نيت صریح دولت از اقدانات انجام شده همانا ایر

 و مصداق بارزي از سوء نيت بشمار رفته است.

از این نمونه که بگذریم ، مثال آشکار دیگر براي بی اعتنایی به مقررات و تعهدات که منجر به نقض و تعدي از رفتار منصفانه و 

ي به توطئه چينی و نيرنگ بر عليه طرف دیگر دست عادالنه شده را ميتوان در مواردي یافت که کی از طرفين قرارداد سرمایه گذار

بيان داشته است تعهد اصلی و   Waste Management IIهمانگونه که دیوان رسيدگی کننده به پرونده موسوم به  می یازد.

 بنيادین دولت در قبال سرمایه گذار خارجی ، رفتار بر اساس حسن نيت و نص قرارداد است .

اگر چه از لفظ توطده چينی براي اشاره به سوء نيت  Yukov v Russia داوري صادره در پرونده   به همين قياس ، احکام

هدف اصلی دولت   استفاده نکرده اما رویکردي مشابه پرونده قبل در پيش گرفته و اساس و مبناي حکم خود را بر این قرارداده که

بوده و نه اخذ   اندن شرکت یاد شده و مصادره اموال آنبه ورزشکستگی کش Yukovروسيه در اقدامات خود بر عليه شرکت 

 ماليات آنگونه که مقامات مسکو ادعا کرده اند.

                                                           
2 Amerasinghe Chittharanjan Felix, (2004) Local Remedies in International Law, Cambridge: Cambridge 

University Press. Arian, Mohammad (2009), p 431 

 



333-233، ص   1231  اردیبهشت،  1، جلد 32، شماره حقوق و علوم قضایی   

 
ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir  

 

226 
 

، حسن نيت همچنان راهنما ي   توطئه چينی در قراردادهاي سرمایه گذاري که مورد نقض قرار گرفته اند  حتی در غياب حالت

 دي خواهد بود.محاکم داوري براي تشخيص قانون گریزي از تعهدات قراردا

این حالت فرار از تعهدات را مجموعه  Railroad Development Company v Guatemala دیوان داوري در دعواي

اقداماتی توصيف کرده است که ظاهراً به بهانه اجراي قانون ملی دولت سرمایه پذیر انجام شده اند اما در حقيقت قصد و نيت آنها 

 3ذاري بوده است.ضربه زدن به قرارداد سرمایه گ

تفسير نمی شوند بلکه کارکرد   تعهدات مربوط به قرارداد سرمایه گذاري براي اصالح و تصحيح سياستگذاریهاي دولت سرمایه پذیر

بنحو احسن از طریق توسعه و افزایش   آنها اصالح روشی است که سياستهاي دولت در قالب آن اجرا و پياده می شود. این کارکرد

 جامه عمل خواهد پوشيد.  رعایت انطباق شکلی و محتوایيی قراردادهاي سرمایه گذاري با قوانين و مقررات  الزامات مربوط به

را برآن  خالصه آنچه تا اینجا بيان شد این است که اگر با تعهدات قراردادي روبرو شدیم که چندان مضيق و شفاف نيستند باید بنا

گذاشت که در اجراي آنها باید حسن نيت را همواره مبداء و مبنا نحوه رفتار تلقی کرد تا هم بتوان حدود و ثغور تعهد را به درستی 

شناسایی کرد و هم انحراف از ایفاي تعهدات را تشخيص داد . نکته اینجاست که مفهوم حسن نيت و یا دقيق تر بگویيم بعضی از 

مانند قراردادهاي دولتی به سختی می توان مورد استناد قرارداد.جرالد   م حسن نيت را در بعضی از شرایطمولفه هاي مفهو

که در آن بریتانيا متشاکی )خوانده( دعوا بود  Ambatielosدیوان دادگستري بين المللی در پرونده   فيتزموریس یکی از قضات

 چنين حکم داده است:

ملزم به  دولت التزام ویژه اي به رعایت حسن نيت دارد. تمامی طرفهاي قراردادي علی السویه  من با این دیدگاه مخالفم که "

مضاعف یا خارق العاده   رعایت حسن نيت هستند . باید بگویم که بالشخصه هيچ قاعده حقوقی را نمی شناسم که مسئوليت یا تعهد

عادي آن دولت در امور قراردادي و   اتباع  راتر از التزام و تعهدکه ف تحميل کند   اي را به دولت در مقام طرف قرارداد تجاري

 "تجاري باشد.

مسلماً نظریه پردازي در محافل آکادميک خيلی آسان تر از استدالل و بحث در گرماگرم دادرسی اتهامی است اما مسئله اینجاست 

رت ، بيشتر از استدالل مبتی بر ضرورت رعایت حسن که در پرونده فوق تمرکز بر نقض قرارداد و مکانيسم هاي موجود جبران خسا

 نيت از سوي دولت مورد اقبال و توجه قضات دیوان قرار گرفت.

در خصوص مسئوليت بين المللی نقض قراردادها ،مبناي حکم خود را بر حسن   همانگونه که گفته شد، بعضی از محاکم و دیوانها

 ب قرار داده اند.نيت و اصول مربوط به انتظارات مشروع و متناس

                                                           
3 - ibid, p 389. 



333-233، ص   1231  اردیبهشت،  1، جلد 32، شماره حقوق و علوم قضایی   

 
ISSN: 1394-0037 
http://www.jolaw.ir  

 

227 
 

سئوالی که مطرح می شود این است که آیا این رویکرد دیوان ها و محاکم به معناي تحميل التزام مضاعفی بر دولتها براي رعایت 

 حسن نيت است؟

 umbrellaنکته مهمی که در جواب این پرسش باید به آن اشاره کرد این است که در صورت نقض قرارداد ،عبارات حمایتی )

clauseبه دنبال داشته باشند .   مسئوليت بين المللی دولت را بر اساس قانون ملی  به تنهایی می توانند  ( مندرج در متن قرارداد

عالوه بر این ، بررسی احکام صادره در رویه قضایی اختالفات سرمایه گذاري بين المللی نشان می دهد که در قراردادهاي دولتی 

بر کليت رویکرد   فاصله گرفته و بجاي آن  هر چه بيشتر از قواعد حقوق عرفی قراردادهاي دولتی  نصفانه،دقت بر رفتار عادالنه و م

محاکم به دنبال کشف عالیم و نشانه هاي رفتار حاکی از سوء نيت ، غير مترقبه و یا   عملی دولت متمرکز شده . بدان معنا که

 متناقض با انصاف و حسن نيت هستند. استدالل دیگري که در راستاي پاسخ به سوال باال ارائه شده از بقيه چالش بر انگيز تر است .

محور بوده است در حالی که دولتها و دیوانهاي حل اختالفات رویکرد حقوق بين الملل درباره قراردادهاي دولتی همواره موضوع 

 4سرمایه گذاري بيشتر تمایل داشته اند تا به موضع گيریها و دیدگاههایی تکيه کنند که مرضی الطرفينی بوده اند.

فاده از مفهوم حسن بتوان گفت که است  شاید  از این منظرو در پرتو جایگرینی روشهاي کهنه حقوقی با متد هاي نوین حل اختالف

 نيت در حاشيه قرار گرفته و بال شده است.

 غیر تبعیض آمیزبودن

معناي رفتار عادالنه و منصفانه در بين علماي حقوق اختالف نظرهایی وجود   ضرورت عدم تبعيض در تبيين  در باره نقش مقوله

عيض بطور طریح مورد اشعار قرار ميگيرند و طرفين دارد. در بعضی از معاهدات سرمایه گذاري خارجی ، مقرات مربوط به عدم تب

با اینحال ، اشاره نشدن به ضرورت رعایت رفتار عادالنه و منصفانه در ذیل مقررات قراردادي مربوط به   ملزم به رعایت آن می شوند.

عادالنه و منصفانه است و یا نفی تبعيض این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا تعهد به نفی تبعيض تفسيري ضمنی از رفتار 

 اینکه مقوله متفاوت از آن بشمار می آید.

علی ایحال، بخش مهمی از تعهدات مربوط به رفتار عادالنه و منصفانه را باید حاصل تفسير اصل نفی تبعيض در رفتار قراردادي 

بعيض و با حسن نيت براي تمام طرفهاي دانست. به دیگر سخن آن نوع از رفتار منطبق با عدل و انصاف خواهد بود که بدون ت 

اختالف نظر   در حقوق عرفی  در مورد اخير بين علماي حقوق درباره ابعاد مختلف نفی تبعيض قراردادي بطور یکنواخت اجرا شود. 

ه در اجراي وجود دارد. آنچه تا امروزدر محافل حقوقی متداول بوده نفی تبعيض را بمثابه تقبيح و رد هرگونه سيوه رفتار دوگان

 عدالت طی روند دادرسی بطور اخص و تمامی دیگر اشکال رفتار درجامعه بطور عام تعریف شده است.

                                                           
4 - ibid. 
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همچنين دیدگاه موجود حقوقی قائل به این است که اگر رویه یا قاعده جدیدي وضع ميگردد ، قاعده یا رویه موصوف الزاماً باید 

گان در برابر عدالت فارغ از تابعيت آنها شکل بگيرد. بر این اساس ، قواعد عرفی حول محور احترام و رعایت به اصل برابري بيگان

باشد و   درخصوص رفتار با بيگانگان نباید نسبت به نحوه اجراي عدالت بين آنها و اتباع دولت داراي صالحيت قضائی تبعيض

 رویکردهاي حقوقی دوگانه اعمال نماید.

( و همچنين در سالهاي اخير ، بسياري از محاکم NAFTAرت آزاد آمریکاي شمالی )با کمال تعجب دولتهاي عضو پيمان تجا

براي نحوه برخورد با   داوري براین موضع تاکيد داشته اند که قاعده نفی تبعيض اوالً و بالذات در زمره الزامات از پيش فرض شده

 سرمایه گذاران خارجی در چارچوب معاهدات سرمایه گذاري نيست.

لکن چون مقوله حسن نيت در استدالالت  این موضعگيري عجيب از سوي طرفداران آن به شيوه هاي گوناگونی توجيه شده است 

مطرح شده مورد استناد یا شااره قرار نگرفته در ادامه بحث سعی خواهيم کرد بجاي بازگویی نقطه نظرات طرفداران نظریه فوق، به 

در بازشناسی وجوه اشتراک نفی تبعيض و رفتار عداالنه و منصفانه بپردازیم تا از این مجال از مقوله حسن نيت   بحق و بررسی نقش

 موضوع اصلی بحث چندان دور نشده باشيم و تمرکز همچنان بر حسن نيت و زیر شاخه هاي آن باقی بماند.

جی سرمایه گذار ، اولين نمونه از شباهت اعمال تبعيض در قبال سرمایه گذار خارجی از سوي دولت سرمایه پذیربخاطر تابعيت خار

دولت سرمایه پذیرشماري  Cargillموارد نقض رفتار عادالنه و منصفانه از یکسو و قاعده نفی تبعيض از سوي دیگر است. در پرونده 

جی در در برابر از تمهيدات اضافی را به سرمایه گذار خارجی تحميل کرد تا بتواند در نتيجه آنها دولت متبوع سرمایه گذار خار

محکمه داوري رسيدگی کننده به پرونده ، تمهيدات اضافی تحميل شده را غير  اقدامات شرکت سرمایه گذار مسئول قلمداد کند.

منطقی و مصداق بارز سوء نيت دولت سرمایه پذیر معرفی نمود. اگرچه چنين پرونده ایی بسيار نادر هستند اما مجموعه ادله و 

ها با معيار نحوه برخورد قضائی با سرمایه گذاران خارجی در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی مورد ارزیابی قرار شواهد موجود در آن

  می گيرد و توجيهات منطقی حاصل از چنين قياسی است که چارچوب و مبناي قضاوت درباره عدول از اصول نفی تبعيض و

 5.ضرورت رفتار بر اساس عدل و انصاف را فراهم می سازد

عالوه بر نفی  همان وجه افتراقی است که مرز بين رفتار منطقی و رفتار قانون گریز را نشان می دهد. مقوله حسن نيت دقيقاً 

تبعيض بر عليه سرمایه گذار بخاطر تابعيت خارجی وي ، دیگر اشکال تبعيض بر پایه جنسيت ، نژاد ، مذهب یا عقيده نيز در متن 

CETA ته اند.مورد نکوهش قرار گرف 

                                                           
5 - Jones, Geoffrey (2005), Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to the Twenty-.J rst 

Centwy, Oxford: Oxford University Press. P . 108 
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اما تا  وجاهت حقوقی نفی تبعيض بر مبناي مواردي غير از تابعيت سرمایه گذار را مورد تردید قرار داده اند  تعدادي از حقوقدانان 

آنجا که به هدف نوشتار حاضر مربوط می شود باید گفت که نامناسب قلمداد کردن سوء استفاده کردن و یا برخورد فرصت طلبانه 

  همانا روي دیگر دعوت به رعایت رفتار عادالنه و منصفانه است.  هراً مقبول از یک رفتار ظا

 دادرسی صحیح

مهمترین بخش از مصادیق رفتار عادالنه و منصفانه در خالل دادرسی براي نيل به عدالت رعایت مجموعه اي از استانداردهاي 

 قضائی است که اصطالحاً با عنوان دادرسی صحيح از آن یاد می شود .

قاطبه ي این استانداردها چيزي جز مفاهيم تشکيل دهنده حسن نيت نيستند. براي بيان ساده تر مطلب ، می توان چنين در نظر 

داشت که الزامات و استانداردهاي دادرسی صحيح اجطاء تشکيل دهنده حسن نيت هستند که بطور تخصصی در روند دادرسی باید 

هوم دادرسی صحيح باید کم و کيف موارد متعددي در جریان روند دادرسی مورد بررسی قرار براي شناسایی مف رعایت و اجرا شوند.

گيرند که عبارتند از: دسترسی به عدالت ، اطاله دادرسی، آئين دادرسی متقن و شفاف ، کيفيت حکم صادره و نحوه اجراي حکم. در 

 يت می پردازیم.ادامه بحث به مطالعه ارتباط هر یک از این موارد با مقوله حسن ن

قاضی چنين حکم کرد که اگرکشوري که پاره اي از حقوق را براي بيگانگان به رسميت  Barcelona  Tractionدر پرونده 

شناخته اما دسترسی بيگانگان به محاکم قضائی را محدود سازد ، وفق حقوق بين الملل محکوم و مردود است و مرتکب جرم 

 لملل شده است.ممانعت از عدالت بر حقوق بين ا

بر اساس این بيان ، ممانعت از دسترسی به عادلت و سازکارهاي تحقق آن ینی دادگاههاي قضائی و داوري موید نقض و پایمال 

 شدن حسن نيت از جانب دولتی که دسترسی به عدالت را منع یا محدود کرده خواهد بود.

سيستم دادرسی موجب زایل شدن حسن نيت خواهد شد بدین همانگونه که گفته شد حتی محدود سازي دسترسی بيگانگان به 

معنی که ممکن است دولتی بطور صریح مانع دسترسی به عدالت نشود اما سيستم قضائی آنقدر آشفته و بی انظباط باشد که عمالً 

منصرف شوند. بر همين اشخاص عطاي زحمت هزینه و وقتی را که به هدر می رود را به لقاي زرح دعوا در دادگاه ببخشند و از آن 

طرح دعاوي بيگانگان در سيستم قضائی را ممنوع سازد در   اساس ممکن است دولت با صدور بخشنامه و یا آئين نامه اداري ،

دسترسی به عدالت را  فعل یا ترک فعل دولت   حاليکه اتباع آن دولت از چنين حقی برخوردار باشند. در هر دو این مثالها ،اگر

 9دود کند ، آن دولت از دایره شمول مقوله حست نيت خارج خواهد شد.ممنوع یا مح

                                                           
6 -ibid, p 276 
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اطاله بيش از حد دادرسی هم از جمله مصادیق ایجاد مانع در دسترسی به عدالت بشمار می رود چرا که باعث فاصله بين حق و 

اما  دادگاهها و محاکم ایجاد می شود جبران خسارت قانونی می شود. در بسياري از موارد شکاف و فاصله یاد شده ، بواسطه عملکرد 

مستقيماً حسن نيت دولت را زیر سوال می برد. بر همين قياس ، نحوه اجراي احکام صادره هم در اثبات یا رفض حسن نيت دولت 

اق نقش دارد زیرا دولت ) در معناي حاکميت سياسی و نه قوه مجریه( مسئول تامين عدالت و سازکارهاي اجرایی الزم براي احق

حقوق در سيستم قضائی است و هر گونه بی مباالتی در نحوه اجراي حکم صادر شده در دادگاهها نيز می تواند اثبات کننده فقدان 

 حسن نيت دولت در ذیل دعاوي مربوط به سرمایه گذاري خارجی باشد.

، ثبات و   حيح است.در این خصوصاستانداردهاي الزم الرعایه آئين دادرسی موضوع بعدي بحث درباره شاخصه هاي دادرسی ص

و همچنين اظمينان یافتن از اینکه روند دادرسی متاثر از اعمال  جامعيت نحوه برقراري دادگاه ، در کنار تضمين بی طرفی قضات 

 نفوذ دولت نمی شود و یا طرفين دعوا امکان رشوه دادن به قضات را ندارند بسيار حائز اهميت است.

نام دارد که در آن قاضی پرونده در  Cotesworth and Powellبوط به وجود سوء نيت در آئئين دادرسی معروفترین پرونده مر 

تبانی با یکی از طرفين دعوا ، تعمداً اسنادي را از داخل پرونده خارج و آنها را نابود کرد وي حتی کاالهاي موضوع اختالف را که 

 منشی شخصی خود فروخت و خود نيز ناپدید شد. محموله اي تنباکو بود را با یک قرارداد صوري به

  در فدراسيون روسيه ، کشف این مطلب که دادگاه رسيدگی کننده در ورشکسته Yukosدر سالهاي اخير نيز در پرونده معروف به 

معرفی کردن شرکت یوکوس تحت تاثير قشارهاي وارده از مقامات دولتی قرار گرفته بود نومنه دیگري از شيوه هاي گوناگونی است 

حسن نيت   که آئئين دادرسی دادگاه می تواند از جاده اعتدال خارج شده و باعث زوال دادرسی صحيح شود که آن نيز به نوبه خود

 ان خدشه دار خواهد کرد.دادگاه و دولت را بطور همزم

ممانعت ماهوي از  "جنجالی ترین مولفه دادرسی صحيح که در محافل حقوقی بحثهاي فراوانی بر سر آن در جریان بوده است همانا 

 نام دارد که به الزاماتی می چردازد که محتواي حکم صادره در دادگاه باید آنها را دارا باشد. "دسترسی به عدالت

اجماع کاملی بين حقوقدانان وجود ندارد و   مربوط به کيفيت ماهوي حکم صادره در دادگاه سرمایه گذاري خارجی درباره الزامات

در رویه قضائی سنتی و جدید نيز نميتوان به تعریف ثابت و یکنواختی از این الزامات و ارتباط آنها با حسن نيت دست یافت. بر 

نمی تواند با استناد به مغلطه و ادله   م دادگاه در دعاوي سرمایه گداري خارجیاساس یکی از رویکردهاي موجود ، محتواي حک

براین مبنا، اثبات قطعی سوء نيت الزم نيست بلکه حتی استنتاج آنها  حاوي سوء نيت ، براي سرمایه گذار خارجی تعهد ایجاد نماید.

ثبات سوء نيت کفایت خواهد کرد. در چنين وضعيتی ، از محتواي حکمی که عامداً ضعيف و یا جهت دار صادر شده باشد براي ا

طرف مدعی سوء نيت باید نشان دهد که راي صادره از دادگاه تا چنان درجه اي ناعادالنه و طرفدارانه است که حسن نيت دادگاه 

 علناً زیر سوال رفته.
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تج می شود این است که نشان داده شود که روش دیگري که نهایتاً، به همين نتيجه یعنی اثبات انحراف دادگاه از حسن نيت من

قضات دادگاه از صالحيت کافی براي صدور حکم برخوردار نبوده اند و یا اینکه از مبانی بی طرفی بنا به هر علتی مانند دریافت 

 7رشوه از طرفين دعوا و تحت تاثير اعمال نفوذ مقامات دولتی قرار گرفته اند.

ریست که بنا بر عقيده بعضی حقوقدانان ، براي اثبات سوء نيت تنها باید به محتواي حکم صادره ، در پایان بحث، ذکر این نکته ضرو

و مباحثی مانند اخذ رشوه و یا تاثير پذیري از مقامات   استدالالت ارائه شده و ميزان توجه دادگاه به ادله و شواهد پرونده توجه شود

 حکم دادگاه استنتاج شود. دولتی صرفً باید از طریق بررسی و موشکافی متن

با توجه به مطالب فوق شاید بتوان گفت که بهترین رویکرد در این زمينه که از سوي طرفداران رویه قضایی سنتی مطرح شده و در 

دعاوي حقوق بشري نيز از سوي حقوقدانان جدید مورد استقبال قرار گرفته ، تمرکز بر تشخيص جامعيت و تبعيت از اصول منطقی 

 استدالل و نتيجه گيري در متن حکم صادره است تا هر گونه سوء نيت از طریق بررسی ماهوي حکم نتيجه گيري شود. براي

 شفافیت

مقوله ضرورت رعایت شفافيت در روند دادرسی اختالفات سرمایه گذاري خارجی بر خالف مقوله دادرسی صحيح که در سطور قبل 

صيانت از سرمایه گذاري دارد و آراء   ري با معاهدات سرمایه گذاري و یا حقوق عرفیبه آن پرداخته شد ، ارتباط به مراتب کمت

  Waste  Management  IIبهره می گيرند. در پرونده   استدالل  داوري مربوط به این مقوله از منابع و اسناد دیگري براي

راي دادگاه مبنی بر فقدان شفافيت در آئين دادرسی دادگاه بدوي و همچنين تاکيد دادگاه بر ضرورت رعایت شفافيت اداري از   

به آن استناد شده است ،    TECMEDسوي دولت سرمایه پذیر در ارتباط با سرمایه گذار خارجی آنگونه که در حکم پرونده 

 مند در برخورد دادگاههاي سرمایه گذاري با مقوله شفافيت فراهم می نماید. مبناي خوبی را براي پی ریزي روشی نطام

که در سال  Jesse Lewisباید در حکم پرونده   نقطه آغازین توجه محاکم حل اختالفات سرمایه گذاري به مقوله شفافيت را

دولت بریتانيا درباره ماهيگيري در اقيانوس در این پرونده اختالفی بين دولت ایاالت متحده آميکا و  صادر شد جستجو کرد.  0620

اطلس به محکمه داوري ارجاع شد و طرف آمریکایی چنين استدالل نمود که ممانعت گارد ساحلی بریتانيا از ماهيگيري کشتی 

لق الساعه هاي آمریکایی غير قابل قبول بوده است زیرا دولت بریتانيا درمورد نحوه اجراي قوانين خود درباره ماهيگيري بطور خ

 تغيير ایجاد کرده بود و مانع کار کشتی هاي آمریکایی شده بود.

  دادگاه این ادعاي دولت ایاالت متحده را نپذیرفت و در توضيح این موضع گيري بيان داشت که اطالع دولت آمریکا از تغيير

دفعتاً و یکباره بشمار آورد که موجب اضرار   سياست جدید ماهيگيري از سوي دولت بریتانيا محرز بوده و نمی توان آنرا اقدامی

 8بيگانگان شده باشد.

                                                           
7 _ ibid, 
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، دادگاه توجه خود را به این نکته متمرکز کرده بود که آیا دسترسی آزاد و  Jesse Lewisدر واقع باید گفت که در حکم پرونده 

ه است و یا اینکه این دسترسی با فراهم بود  آسان به اطالعات درباره اقدامات اداري سياسی دولت خارجی براي زرف خارجی

 محدودیت مواجه بوده است.

مسئله مرتبط با این بحث در دعاوي سرمایه گذاري خارجی همانا بررسی وجود حسن نيت از سوي دولت در برابر طرف خارجی 

ات دولت سرمایه پذیر براي اطالع از سياستها و اقدام  است یعنی آنکه آیا سرمایه گذار خارجی دسترسی کافی به اطالعات شفاف

چارچوب بهتري را براي درک اهميت  Saluka  v  Czech  Republicراي داوري پرونده  براي اتخاذ واکنش مناسب دارد یا نه.

  مقوله شفافيت در اطالعات و سهولت دسترسی به آنها را نمایان می کند.

ه شيوه موثر از اقدامات دولت آگاه شود تا تدابير الزم براي پاسخ به دیگر سخن سرمایه گذار خارجی باید بتواند در زمان مناسب و ب 

 به آنها در ذیل قرارداد سرمایه گذاري را اتخاذ نماید.

 توقعات

برآورده سازي توقعات و انتظارات معقول و موجه سرمایه گذار خارجی از سوي دولت سرمایه پذیر نقش مهمی در تفسير عملکرد 

بررسی جزئيات روند استدالل حقوقی مورد استفاده در تشخيص  الزامات رفتار عادالنه و منصفانه دارد.دولت سرمایه پذیر حسب 

توقعات موجه و معقول در این مجال نمی گنجد اما می توان گفت که پاسخ مقتضی به توقعات موجه سرمایه گذار خارجی ، در 

 زمره تعهدات اوليه دولت سرمایه پذیر می باشد.

ی ابعاد و مختصات توقعات موجه و معقول سرمایه گذار خارجی ، ناگزیر از بهره گيري مجدد از مقوله حسن نيت براي شناسای

یک مفهوم بسيط و مبهم است لذا براي تدقيق و توضيح آن می بایست به   "رفتار عادالنه و منصفانه"باید پذیرفت که  خواهيم بود.

 ها از رفتار عادالنه و مصفانه ارائه کرده اند توجه نمود.رویه عملی دادگاههاي داوري و تفسيري که آن

در خصوص نحوه تفسير نيز براي شناسایی مصادیق انتظارات و توقعات موجه سرمایه گذار خارجی  VCLTاصول مندرج در 

شخيص معقول بطور مثال معناي عرفی انصاف و عدل می تواند مبناي خوبی براي ت چندان کمک کننده نيست و به کار نمی آید.

 همين مفاهيم در تشخيص مصادیق توقعات یا انتظارات کارا نيستند.  بودن باشند اما

در حقوق عرفی نيز جایگاه توقعات موجه اتباع بيگانه که از سوي دولت باید محترم داشته شود چندان روشن نيست زیرا بحث 

بوده است بطوري که مباحث مزروحه صرفاً در باب لزوم رعایت  تغييرات ناگهانی در نحوه برخورد با این توقعات کمتر مورد توجه

 عطف بما سبق نشدن تغييرات د رویکردهاي دولت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاري مطرح شده است .

                                                                                                                                                                                           
8 - ibid, p 285. 
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در   به بهترین شکل موضگيري سنتی درباره جایگاه مباحث شکلی و ساختاري Jesse  Lewisاز دیگاه ساختاري نيز حکم پرونده 

 ادرسی مانند مکانيسمهاي جبران خسارت ، تشخيص نابهنگام بودن تغيير را براي تعيين نقض تعهد ترسيم کرده است.د

صيانت از توقعات و انتظارات موجه و معقول سرمایه گذار از سوي دولت سرمایه پذیر را در ذیل   بهتر آنست تا کالم آخر آنکه،

 رسی کنيم و آنرا یه پدیده مستقل بحساب نياوریم.مقوله لزوم رعایت مقررات شکلی و قانونی بر

 سرمایه گذاربه روشهاي مختلفی استفاده کرد.  از حسن نيت می توان براي توجيه ضرورت صيانت از توقعات

صادره از سوي دیوان بين المللی دادگستري شاخصه اصلی براي تعيين امکان التزام دولت  Nuclear Testsاوالً ، راي پرونده 

 له یک مقرره یکجانبه بشمار می رود. ویژگی التزام آور چنين تعهدي بطور اخص بر حسن نيت تاکيد دارد.بوسي

سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که اصوالً برآورده سازي انتطارات باید بر اساس تعریف کداميک از طرفينقرارداد 

 سرمایه گذاري باشد ، سرمایه گذار یا دولت ؟

پاسخ بایداین نکته را یادآور شد که اصول بنيادین حقوق بين الملل سرمایه گذاري هيچگونه محدودیتيا ممنوعيتی براي ارائه در 

تعریف توقعات آنگونه که در سطور باال بحث شد ارائه نکرده است و دولتها هم می توانند دیدگاه خود درباره حد و مرز انتظارات 

البته دیدگاههاي مخالفی هم وجود دارند که این بيان را نمی پسندند و معتقدند که اصوالً  ان نمایند.موجه سرمایه گذار رجی را بي

دولتها تنها بوسيله   سرمایه گذار خارجی صالحيت تحميل انتظارات خود به دولت را ندارد زیرا وفق اصول حقوق بين الملل التزام

که در مورد رابطه  اینکه حقوق بين الملل چنين التزامی را ایجاب کرده باشد  مگر انتظارات یکجانبه طرف ثالث امکانپذیر نيست 

 سرمایه گذار خارجی و دولت سرمایه پذیر که موضوع این نوشتار است مصداق ندارد .

، عدم رعایت توقعات سرمایه گذار از سوي دولت مسئله مسئوليت   عالوه بر این ، حتی اگر تمام موانع یاد شده را نادیده انگاریم

 که ربطی به رفتار عادالنه ومنصفانه ندارد.  بين المللی مستقل در قبال نقض تعهدات خواهد بود

یعنی ثانياً، توقعات و انتظارات موجه و مشروع را می توان مقوله اي همسان استاپل که اصلی برگرفته از حسن نيت است دانست. 

آنکه یا می توان مستيماً به اجراي استاپل در رابطه موجود بين سرمایه گذار و دولت استناد کرد و یا اینکه به مدد قياس گرفتن از 

 اصل استاپل ، اجراي توقعات مشروع را براي دولت الزامی فرض کرد.

فهم   اما با اینحال   ل قابل دفاع و در خور توجه استدر توضيح این مطلب باید اذعان کرد که از دیدگاه نگارنده تنها استدالل او

اهميت ادله استنباط عدالت ساختاري آنگونه که در مفهوم استاپل ، حقوق داخلی و حقوق بين الملل تبلور یافته براي درک بهتر 
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قعات سرمایه گذار خارجی از مفيد فایده باشد چه آنکه در حقوق بين الملل سرمایه گذاري ، مبحث تو  توقعات موجه الزم الرعایه

 6حيث محتوایی و استداللهاي قابل ارائه چندان غنی و قابل استناد نيست.

حسن نيت استاپل را در مواردي توجيه می کند که حق و تعهد از رابطه اي صحيح و نرمال در زیل معاهده یا   به دیگر سخن،

از انعقاد معاهده در نار دیگر موارد همانا جلوگيري از سوء استفاده یک  قرارداد سرمایه گذاري ایجاد شده باشند و قصد و هدف آنها

طرف قرارداد از دیگري و همچنين پاسداشت اصل حسنن نيت در رابطه قراردادي بين دو زرف باشد. نکته بسيار مهم این است که 

به تنهایی براي   ي باشد آنگاه حسن نيتاگر رفتار سرمایه گذار خارجی بر خالف حقوق و تعهدات مصرح در معاهده سرمایه گذار

زیرا سرمایه گذار با بروز رفتار خارج از چارچوب قراردادي اصل حسن نيت را زیر   صيانت از حقوق سرمایه گداري کافی نخواهد بود

 دولت را به لزوم رعایت حسن نيت وادار کند. توقعات )ناموجه( خود  پا نهاده و لذا نمی تواند براي تحميل 

دست آخر اینکه ، توقعات موجه سرمایه گذار خارجی مفهومی است که از نظامهاي حقوق ملی و با در نظر داشتاصول کلی حقوق 

بياد تفسير و اجرا شود. البته این به آن معنا نيست که در بررسی این مفهوم صرفاً باید به حقوق ملی استناد کرد بلکه الزم است تا 

را نيز بعنوان راهنما و معيار استنباط مفاهيم از حقوق داخلی در سرلوحه تجزیه و تحليلهاي حقوقی اصول کلی حقوق بين الملل 

در پایان همانزور که پيشتر اشاره شد باردیگر تاکيد می شود که در مفهوم توقعات موجه الزم الرعایه ، استناد به حسن  قرارداد. 

 نيت چندان راهگشا نيست.

 ابط سرمایه گذاریحسن نیت چهارچوب اصلی رو

دور از واقعيت نيست اگر بگویيم حسن نيت بعنوان کلی ترین اصل حقوق ) حسن نيت( بن مایه و اساس حقوق سرمایه گذاري   .

و چارچوب تعامل سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر را تشکيل می دهد. بررسی ابعادي چند از این رابطه بخوبی نشان داد   خارجی

که حقوق صيانت از سرمایه گذاري بطور اخص ، با ساتعانت از اصل حسن نيت می تواند راهکارهاي بسيار مفيدي را براي معضالت 

 سرنایه پذیر فراهم آورد. حقوقی بين سرمایه گذار خارجی و دولت

 رفتار عادالنه و منصفانه است.  شکلی و ماهوي  حسن نيت در کنار دیگر اصول کلی حقوق بين الملل ، نقطه ثقل تعریف

در ایتن راستا ، کارکرد حسن نيت گاهی از طریق گشودن باب تحليل منطقی اصول کلی حقوق بين الملل و گاه از راه آگاهيی 

ان درباره ضرورت طرح دکترین جدید براي یافتن رهيافت حقوقی براي مشکالت جدید است که فی نفسه بسيار دادن به حقوقدان

 مهم و حائز اهميت است.

                                                           

، مجله آموزه هاي فقهي «وفصل دعاوي سرمايه گذاري از طريق داوري ايكسيد و ضرورت الحاق ايرانحل»(، 9737جاللي، محمود ) -9 

 .71. ص 97)الهيات و حقوق(، شماره 
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بطور قطع مطالب مربوط به رابطه حسن نيت و رفتار عادالنه و منصفانه بسيار فراتر از حوصله نوشتار پيش روست و مسلماً در 

قوق سرمایه گذاري خارجی ، حسن نيت از اهميتی زاید الوصف برخوردار است. البته معنی این حقوق بين الملل نيز همانند ح

سخن آن نيست که در تحليل حقوقی مباحث مربوز به سرمایه گذاري خارجی ، حسن نيت به تنهایی تمام پاسخها را در بر دارد 

حتی خود عناصر تشکيل دهند حسن نيت در چارچوب مراد آنست کهتوجه خوانندگان محترم به این موضوع جلب شود که   بلکه

استدالل   حقوق سرمایه گذاري خارجی باید با محک دیگر اصول کلی حقوقبين الملل آزموده شوند تا اطمينان کافی از درستی

با بررسی انجام شده حاصل شود. بطور مثال انتظارات موجه در نگاه نخست موضوعی صرفاً مربوز به حسن نيت بنظر می رسد اما 

دقيقتر مشخص خواهد شد که شناسایی و اجراي انتظارات موجه نيازمند استعانت از دیگر اصول حقوق بين الملل در کنار حسن 

مربوط به سوء نيت در زمره مفهوم رفتار   طبقه بندي شاخصه هاي ممکن است   نيت خواهد بود. در مباحث مطروحه دیدیم که

امتناع از اقدام با سوءنيت مولفه دیگري از تعریف رفتار عادالنه و منصفانه است در   ن متبادر کند کهعادالنه و منصفانه چنين به ذه

اقتضاء مفهوم حسن نيت آنست که در بررسی رعایت یا نقض رفتار عادالنه و منصفانه همواره از دیدي وسيع و جامع نگر   حاليکه

براي استدالل رعایت یا نقض عدل و انصاف در رفتار قراردادي احتراز  دود استفاده شود و از بسنده کردن به مصادیق مضيق و مح

 01شود.

  نتیجه گیری:

الملل، از دیرباز موجبات  ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعی جامعه بين المللی و نيازهاي متقابل بازیگران عرصه تجارت بين

گسترش روابط کشورها و اتباع سایر کشورها در پهنه سرمایه گذ اري را فراهم کرده است. از رهگذر توسعه سرمایه گذاري شرکت 

هاي بزرگ غربی در حوزه هاي غنی کشورهاي در حال توسعه، به ویژه منابع نفت و گاز و معادن، وضعيت رفاه اجتماعی و توسعه 

ي این کشورها هم بهبود یافت و رقابت در مسير جذب سرمایه گذاري مستقيم خارجی آغاز شد؛ رقابتی که منجر به تسري اقتصاد

تئوري هاي سيستم هاي حقوقی غربی در زمينه حمایت از سرمایه گذاري و احترام به مالکيت خصوصی شد. اما علی رغم این 

گردد که برخی اوقات منجر به چالش هاي اساسی ر ميزبان تضادهایی ایجاد میمسائل، همواره ميان سرمایه گذاران خارجی و کشو

 ميان آنها می شود. 

سرمایه گذاران نيز براي خود نگرانی هایی دارند. طبيعتا از هيچ شخص معقولی انتظار نمی رود که سرمایه هاي کالن خود را وارد 

ه، اصل لزوم قراردادها حرمت نداشته و بعضا با مبانی حقوق اموال و سرزمين هایی کند، که حقوق شرکت ها در آنها نهادین نشد

مالکيت ناآشنا هستند. همچنين سرمایه گذاران حاضر نيستند سرمایه هاي خود را در معرض عملکردهاي سياسی و بی ثباتی هاي 

در فضاي فعاليت خود بوده و متوقع  حقوقی و اقتصادي قرار دهند. سرمایه گذاران خواهان حمایت از حقوق مالکيت، ثبات و امنيت

 هستند دولت هاي ميزبان به وعده ها و اظهاراتی که در بدو سرمایه گذاري ابراز داشته اند، پاي بند بمانند.

                                                           
 11همان، ص  -10 
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گرایش دولت ها براي جذب سرمایه گذاري خارجی، به منظور نيل به توسعه نيل به توسعه و رونق اقتصادي از یک سو، و تضمينات 

مایه گذاران و دولت هاي متبوع آنان به منظور حفظ و بازگشت اصل سرمایه و بهره آن، زمينه ساز انعقاد معاهدات موردنظر سر

سرمایه گذاري شده است. کشورهاي توسعه یافته، چون دیگر حوزه هاي حقوق بين الملل، سکان تدوین و تنظيم این معاهدات را 

سند چندجانبه حمایت از سرمایه گذاري که عمدتا از سوي سازمان توسعه و همکاري عهده دار شدند، اما تالش ها براي انعقاد یک 

اقتصادي پيگيري می شد، ناکام ماند. هر چند این سازمان موفق نشد، پيش نویس هاي مدون خود را در قالب یک سند چندجانبه 

ت از سرمایه گذاري ارائه داد. نسل اول معاهدات الزم االجرا عرضه کند، اما الگویی براي تدوین معاهدات دوجانبه تشویق و حمای

دوجانبه سرمایه گذاري که بخش اعظم معاهدات الزم االجراي فعلی را تشکيل می دهند، ماحصل نگرش هاي کشورهاي توسعه 

ازد. رویاي یافته است که بر زبان و بيان سازمان توسعه و همکاري اقتصادي جاري شده است. ویژگی اصلی این سرمایه گذاران بپرد

دستيابی به توسعه، آن چنان کشورهاي در حال توسعه را افسون نمود، که حتی در اغلب موارد، براي نيل به توسعه که انگيزه و 

هدف غایی انعقاد این معاهدات بوده است، متن صریحی اختصاص نداده اند. مفاد معاهدات، دولت هاي ميزبان را ملزم می کند 

ار کامل الوداد را در برابر سرمایه گذاران خارجی مجرا دارند، آنان را مورد حمایت و امنيت کامل قرار دهند، از اصول رفتار ملی و رفت

رفتارهاي تبعيض آميز خودسرانه اجتناب کنند، به تعهدات قراردادي پاي بند بمانند و در همه حال رفتار منصفانه و عادالنه سرمایه 

 ين قرار دهند.گذار را فصل الخطاب روابط فی ماب

 سند موسس سازمان بين المللی تجارت که هرگز تاسيس نشد  -رفتار منصفانه و عادالنه اول بار، از منشور هاوانا

سخن آخر این که، امروزه رفتار منصفانه و عادالنه محور اصلی دعاوي سرمایه گذاري است و کمتر قضيه اي را می توان یافت که در 

ادعاي سرمایه گذار قرار نگرفته باشد؛ اما این معيار همان اندازه که می تواند، چتر حمایتی بر سر منافع و آن، نقض این معيار مورد 

انتظارات سرمایه گذار بگستراند، از آن قابليت برخوردار است که منافع و انتظارات دولت ميزبان و جوامع محلی را در برابر سرمایه 

انه و عادالنه ذیل مفهوم حاکميت قانون، این امکان را فراهم می سازد که روابط دولت و گذار حفظ نماید. بازتعریف رفتار منصف

 سرمایه گذار در یک چارچوب قانون مند و منسجم سامان یافته و مزیت نسبی هر دو طرف درگير تامين گردد.

الملل، از دیرباز موجبات  تجارت بينضرورت هاي اقتصادي و اجتماعی جامعه بين المللی و نيازهاي متقابل بازیگران عرصه 

گسترش روابط کشورها و اتباع سایر کشورها در پهنه سرمایه گذ اري را فراهم کرده است. از رهگذر توسعه سرمایه گذاري شرکت 

سعه هاي بزرگ غربی در حوزه هاي غنی کشورهاي در حال توسعه، به ویژه منابع نفت و گاز و معادن، وضعيت رفاه اجتماعی و تو

اقتصادي این کشورها هم بهبود یافت و رقابت در مسير جذب سرمایه گذاري مستقيم خارجی آغاز شد؛ رقابتی که منجر به تسري 

تئوري هاي سيستم هاي حقوقی غربی در زمينه حمایت از سرمایه گذاري و احترام به مالکيت خصوصی شد. اما علی رغم این 

گردد که برخی اوقات منجر به چالش هاي اساسی ارجی و کشور ميزبان تضادهایی ایجاد میمسائل، همواره ميان سرمایه گذاران خ

 ميان آنها می شود. 

سرمایه گذاران نيز براي خود نگرانی هایی دارند. طبيعتا از هيچ شخص معقولی انتظار نمی رود که سرمایه هاي کالن خود را وارد 

نهادین نشده، اصل لزوم قراردادها حرمت نداشته و بعضا با مبانی حقوق اموال و سرزمين هایی کند، که حقوق شرکت ها در آنها 
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مالکيت ناآشنا هستند. همچنين سرمایه گذاران حاضر نيستند سرمایه هاي خود را در معرض عملکردهاي سياسی و بی ثباتی هاي 

ات و امنيت در فضاي فعاليت خود بوده و متوقع حقوقی و اقتصادي قرار دهند. سرمایه گذاران خواهان حمایت از حقوق مالکيت، ثب

 هستند دولت هاي ميزبان به وعده ها و اظهاراتی که در بدو سرمایه گذاري ابراز داشته اند، پاي بند بمانند.

گرایش دولت ها براي جذب سرمایه گذاري خارجی، به منظور نيل به توسعه نيل به توسعه و رونق اقتصادي از یک سو، و تضمينات 

موردنظر سرمایه گذاران و دولت هاي متبوع آنان به منظور حفظ و بازگشت اصل سرمایه و بهره آن، زمينه ساز انعقاد معاهدات 

سرمایه گذاري شده است. کشورهاي توسعه یافته، چون دیگر حوزه هاي حقوق بين الملل، سکان تدوین و تنظيم این معاهدات را 

انعقاد یک سند چندجانبه حمایت از سرمایه گذاري که عمدتا از سوي سازمان توسعه و همکاري عهده دار شدند، اما تالش ها براي 

اقتصادي پيگيري می شد، ناکام ماند. هر چند این سازمان موفق نشد، پيش نویس هاي مدون خود را در قالب یک سند چندجانبه 

ویق و حمایت از سرمایه گذاري ارائه داد. نسل اول معاهدات الزم االجرا عرضه کند، اما الگویی براي تدوین معاهدات دوجانبه تش

دوجانبه سرمایه گذاري که بخش اعظم معاهدات الزم االجراي فعلی را تشکيل می دهند، ماحصل نگرش هاي کشورهاي توسعه 

ذاران بپردازد. رویاي یافته است که بر زبان و بيان سازمان توسعه و همکاري اقتصادي جاري شده است. ویژگی اصلی این سرمایه گ

دستيابی به توسعه، آن چنان کشورهاي در حال توسعه را افسون نمود، که حتی در اغلب موارد، براي نيل به توسعه که انگيزه و 

هدف غایی انعقاد این معاهدات بوده است، متن صریحی اختصاص نداده اند. مفاد معاهدات، دولت هاي ميزبان را ملزم می کند 

ملی و رفتار کامل الوداد را در برابر سرمایه گذاران خارجی مجرا دارند، آنان را مورد حمایت و امنيت کامل قرار دهند، از  اصول رفتار

رفتارهاي تبعيض آميز خودسرانه اجتناب کنند، به تعهدات قراردادي پاي بند بمانند و در همه حال رفتار منصفانه و عادالنه سرمایه 

 ابط فی مابين قرار دهند.گذار را فصل الخطاب رو

 سند موسس سازمان بين المللی تجارت که هرگز تاسيس نشد  -رفتار منصفانه و عادالنه اول بار، از منشور هاوانا

سخن آخر این که، امروزه رفتار منصفانه و عادالنه محور اصلی دعاوي سرمایه گذاري است و کمتر قضيه اي را می توان یافت که در 

عيار مورد ادعاي سرمایه گذار قرار نگرفته باشد؛ اما این معيار همان اندازه که می تواند، چتر حمایتی بر سر منافع و آن، نقض این م

انتظارات سرمایه گذار بگستراند، از آن قابليت برخوردار است که منافع و انتظارات دولت ميزبان و جوامع محلی را در برابر سرمایه 

رفتار منصفانه و عادالنه ذیل مفهوم حاکميت قانون، این امکان را فراهم می سازد که روابط دولت و گذار حفظ نماید. بازتعریف 

 سرمایه گذار در یک چارچوب قانون مند و منسجم سامان یافته و مزیت نسبی هر دو طرف درگير تامين گردد.
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