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مقدمه-1
عنوان ابزار اساسـی نیـل بـه توسـعه در کشـورهاي در حـال       گذاران خارجی بهسرمایهجذب  

توسعه به رسمیت شناخته شده، در این راسـتا جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز قـوانین و معاهـدات        
گذاران خارجی جهت حضور در کشورهایی که از سرمایه.  متعددي را به تصویب رسانده است

هـایی را  هـا و حمایـت  اي برخوردارنـد، تضـمین  کمتر توسعه یافتـه  نظام هاي حقوقی و اقتصادي
هـاي حمایـت از   اسـت کـه در اغلـب موافقـت نامـه      1طلبند، از آن جمله معیار رفتار منصـفانه می

این معیـار مرکـز ثقـل    . گذاري که ایران با کشورهاي دیگر منعقد نموده، درج شده استسرمایه
باشد که هدف آن افـزایش جریـان سـرمایه در    رجی میگذاري خا حقوق در حال توسعه سرمایه

هاي اخیر بذل توجه به ایـن معیـار نـه     در سال. سطح جهان و بهبود روابط اقتصادي کشورهاست
. گذاري نیز فزونـی یافتـه اسـت    تنها در مباحث دانشگاهی و نظري، که در داوري دعاوي سرمایه

تی در برابر دولت میزبان انگاشته و  اساسـاً آن را  ترین ابزار حمای گذاران این معیار را قوي سرمایه
شناسند؛ رویکـردي کـه در    عنوان منشاء تعهدات دولت میزبان و حقوق حمایتی براي خود میبه

امـا تـداوم   . المللی مورد تایید قرار گرفت چند دهه گذشته، از سوي بسیاري از مراجع داوري بین
خـارجی کـه بـر پایـه معاهـدات دو و چندجانبـه       گـذاري   و استمرار حیات نوپاي حقوق سـرمایه 

المللی استوار است، نیازمند ظهور رویکردهاي جدید در تفسـیر   گذاري و نظام داوري بین سرمایه
گـذار را در برابـر    صورت منصفانه حقوق و منـافع سـرمایه  باشد، رویکردهایی که بهاین معیار می

بخـش  . وامـع در حـال توسـعه متـوازن سـازد     ویـژه ج حقوق و منافع جامعه محلی دولت میزبان به
دار هستند کـه تـاثیرات    هاي بزرگ چند ملیتی عهده هاي خارجی را شرکت گذاري اعظم سرمایه

شـبکه  . کننـد  گذارند که در آن فعالیت مـی  اي برجاي می بر جامعه اجتماعی و اقتصادي گسترده
الدي توسعه یافته بـه فراخـور   هاي شصت و هفتاد می گذاري که در دهه گسترده معاهدات سرمایه

هـاي   گذار، و عدم توجه بـه مسـئولیت   شرایط سیاسی و تاریخی حاکم، با تاکید بر حقوق سرمایه
تـر از آن   گذاري نگارش شـده، بنـابراین بسـیار یـک جانبـه      وي در یک رابطه دراز مدت سرمایه

ــدات حمایــ        ــت، در معاه ــه اس ــل توج ــد، قاب ــخ گوی ــونی را پاس ــاي کن ــه نیازه ــت ک ت از اس
گذاري که جمهوري اسالمی ایران در دهه اخیر نیز منعقـد کـرده، ایـن نگـاه یـک جانبـه       سرمایه

گــذار بــدون توجــه بــه تعهــدات و تکــالیف وي قطعــاً  مرتفــع نشــده،  تاکیــد بــر حقــوق ســرمایه
                                                                                                    
1. Fair And Equitable Treatment
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گـذاري در گـرو    غیرمنصفانه و غیرعادالنه خواهد بود، لذا کارآیی و تاثیرگذاري حقوق سرمایه
گـذاري، مقرراتـی صـریح در بـاب      هـاي سـرمایه   نامـه  ه اوالً در نسـل جدیـد موافقـت   آن است ک

هـاي اجتمـاعی آنهـا درج شـود و ثانیـاً مفـاد و مقـررات         ویژه مسئولیتگذار و به تعهدات سرمایه
گذاري نیز در سیاقی تفسیر شـود کـه تناسـب الزم میـان طـرفین را       هاي فعلی سرمایه نامه موافقت

ر منصفانه و عادالنه نقطه شروع مناسـبی اسـت کـه حـول آن اولـین گـام بـراي        رفتا. لحاظ نماید
گـذاري اتخـاذ خواهـد     ها و معاهـدات سـرمایه   نامه تثبیت دکترین مسئولیت اجتماعی  در موافقت

  . شد
ترین مشخصه رفتار  مهم«: گوید گذاري خارجی می پردازان حقوق سرمایه از نظریه»یاناتدور«

هر طرف است  با تکیه بر یک ارزیابی معقول از مطلوبراآنچهن است کهمنصفانه و عادالنه آ
بنابراین وقتی بـدون توجـه بـه شـرایط     . (Tudor Ioana, 2009,p229)».کند وضعیت به او اعطا می

اي صـورت   توان گفـت رفتـار منصـفانه و عادالنـه     موجود، حقوقی به یک طرف اعطا شود، نمی
هـاي   هاي فراملـی، خواهـان حقـوق و حمایـت     ویژه شرکتن و بهگذارا اگر سرمایه. گرفته است

آنکه در برابر دولت میزبان و  گذاري باشند، بی هاي سرمایه نامه مقرر در بستر معاهدات و موافقت
نه تنهـا تحلیـل   . دار شوند، انصاف و عدالت تحقق نخواهد یافت شهروندان آن مسئولیتی را عهده

بنـدي صـرف    شود که خود را ازپاي ي نیز آراء مترقی یافت مینظري که در رویه قضایی و داور
گرایانه از رفتار منصفانه و عادالنه بـر ایـن رویکـرد مهـر      به متن مقررات رهانده و با تفاسیر غایت

در این پژوهش برآن هستیم که با محور ایجاد توازن میان منافع و تعهدات اعضاي . زنند تایید می
گذاري، رفتار منصفانه و عادالنه را در حل و فصل اختالفات ناشـی   هدرگیر در یک رابطه سرمای

در ایـن راسـتا هـم از تحلیـل نظـري و هـم از ارزیـابی رویـه         . از سرمایه گذاري بازتعریف نماییم
فرضیه تحقیق آن است که هرگونه ارزیابی نقض رفتـار  . جوییم می داوري و قضایی موجود بهره 

گـذار   گذار مشروعیت خواهد داشـت، سـرمایه   وجه به عملکرد سرمایهمنصفانه و عادالنه تنها با ت
، سطح زندگی، شرایط کار، محیط زیستمسئولی که در برابر سطح توسعه دولت میزبان، ارتقاء 

  .باشد سالمت و رفاه عمومی در جامعه میزبان موثر و متعهد می
ن از کشـورهاي درحـال   طور خاص در نظام حقوقی ایران حـائز توجـه اسـت، ایـرا    این امر به

گـذاري خـارجی    هاي سرمایه اي است که مانند بسیاري دیگر از کشورها، مجذوب جاذبه توسعه
سـازمان  «گـذاري و تاسـیس نهادهـایی نظیـر     بر تصویب قوانین متعدد جذب سـرمایه شده و عالوه
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متقابل از نامه تشویق و حمایت  ها موافقت ، ده»هاي اقتصادي و فنی ایران گذاري و کمک سرمایه
نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد کرده است که  ها موافقت گذاري و همچنین ده سرمایه

هـاي تشـویق و حمایـت     نامه در اغلب موافقت. باشدگذار خارجی می هدف از آن جذب سرمایه
درسـت اسـت کـه جمهـوري      1.گذاري رفتار منصفانه و عادالنه درج شده است متقابل از سرمایه

نپیوسته و بنابراین صالحیت نظام داوري ایکسید را  2المی ایران تاکنون به کنوانسیون واشنگتناس
گذار خـارجی نپذیرفتـه اسـت، امـا افـزایش ارتباطـات        براي رسیدگی به دعاوي دولت و سرمایه

هـاي عضـویت    مـدت زمینـه   گذاران خارجی، شاید در میان اقتصادي  و ایجاد اعتماد براي سرمایه
گذاري،  جاي هراس از داوري سرمایه رو شایسته است، بهاز این. را به این نظام فراهم آوردایران 

اوالً در نگارش مفاد معاهده با دقت بیشتر عمل کند، و ثانیاً آن قرائتی را از معیار رفتار منصفانه و 
  .دمحور دولت و منافع عمومی ملی، سازگار باش عادالنه ارائه دهد، که با اهداف توسعه

  
  معیار رفتار منصفانه در سرمایه گذاري خارجی  -2

و در بسـیاري از دعـاوي    3گـذاري درج شـده   رفتار منصفانه در اغلب اسناد مرتبط به سـرمایه 
با وجود ایـن هنـوز ابهامـاتی    . داوري نیز مورد استناد و در نتیجه بحث و بررسی قرار گرفته است

حقیقت امروزه تقریبا مورد پذیرش قـرار گرفتـه کـه    این . در باب محتوا و مفهوم آن وجود دارد
رفتار منصفانه و عادالنه مستلزم سبک رفتار خاصی از جانب دولت میزبان است؛ رفتاري کـه در  

که مصـادیق اصـلی آن   . (Schill Stephan W., 2006,p12)یابد چارچوب حاکمیت قانون معنا می
گذار، حفظ ثبـات   به انتظارات اساسی سرمایهآمیز، توجه  اجتناب از اقدامات خودسرانه و تبعیض

                                                                                                    
، آفریقاي جنوبی، )1376مصوب (از آن جمله می توان به  قانون موافقتنامه هاي منع اخذ مالیات مضاعف با ارمنستان  .1

ازلمتقابحمایتوتشویقموافقتنامه، قانون) 1382(، ازبکستان، چین، اتریش، ترکیه و سوئیس )1377( قزاقستان و عمان
، بوسنی و هرزگوین )1376(، ارمنستان)1380(سوئیس و قطر کنفدراسیونوایراناسالمیجمهوريبینگذاريسرمایه

متن کامل موافقت نامه ها که در قالب . اشاره نمود.... و ) 1380(خارجی گذاريسرمایهحمایتوتشویق، قانون) 1379(
  :، در سایت مرکز پژوهش هاي مجلس به آدرس زیر قابل حصول استقوانین عادي به تصویب مجلس شورا رسیده اند

http://rc.majlis.ir/fa/law/
2. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 
Other States (‘ICSID Convention’),signed 18 March 1965, entered into force 14October
1966.

هاي گذاري سرمایه: ، بیان می دارد1383قانون موافقت نامه سرمایه گذاري ایران و چین  مصوب  4به عنوان نمونه ماده  .3
ازپذیر سرمایهمتعاهدطرفمقرراتوقوانینطبقدیگر،متعاهدطرفقلمرودرمتعاهدهاي طرفازیکهرگذاران سرمایه

یاخودگذاران سرمایهبهنسبتشدهاعمالرفتارازکهاي منصفانهرفتاروپذیر سرمایهمتعاهدطرفیقانونکاملحمایت
  .بودخواهدبرخوردارنباشد،نامساعدترمشابهشرایطدرثالثکشورهرگذاران سرمایه
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)باشـد  گذاري، حسن نیت و دادرسی عادالنـه مـی   حقوقی سرمایه Schreuer Christoph, 2009, 

p3) .  عنـوان یـک معیـار و نـه یـک قاعـده حقـوقی، از سـطحی از انعطـاف          اما رفتار منصـفانه بـه
. سـازد  پـذیر مـی   ص امکـان برخوردار است که تطبیق آن را بـا شـرایط حـاکم بـر هـر قضـیه خـا       

(Schreuer Christoph, 2009, p4)
ــار     ــن معیــار تاثیرگــذار اســت، عملکــرد و رفت ــازنگري نقــض ای یکــی از شــرایطی کــه در ب

تواند در برابر رفتـاري   دولت میزبان می. باشد گذار در برابر جامعه محلی دولت میزبان می سرمایه
گـذار اسـتناد    نه خوانده اسـت بـه عملکـرد سـرمایه    گذار آن را غیرمنصفانه و غیرعادال که سرمایه

. گــذار معرفــی کنــد کــرده و اقــدام خــویش را واکــنش متناســب بــه عملکــرد متخلفانــه ســرمایه 
مشروعیت این استدالل را هم با توجه به تفسیر لغوي و معناي عادي کلمـات و هـم بـا توجـه بـه      

  .گذاري ارزیابی خواهیم کرد موضوع و هدف معاهدات سرمایه
  

  تفسیر لغوي معیار رفتار منصفانه و عادالنه  -2-1
سویه بوده و تنها ناظر  تواند در تعیین حق و تکلیف، یک عبارت رفتار عادالنه و منصفانه نمی

بر رفتار یک طرف باشد، چرا که وقتی شخصی ملزم باشد در برابر دیگري عادالنـه رفتـار کنـد،    
واژه انصـاف و  1.ست نیز باید در نظر باشدخصایص، رفتار و موضع شخصی که موضوع عمل ه

عدالت مقارن با ایجاد تعادل و توازن بوده و تعادل بدون توجه به عملکـرد طـرف مقابـل دور از    
اعمال اصول دادگري و درستی در اجراي حق که در ذات انصـاف مسـتتر اسـت،    . باشدذهن می

کـه مسـئولیت را بـر یـک طـرف و      نه آن 2نیازمند آن بوده که به هر دو طرف قضییه نظر داشت،
                                                                                                    

هاي سوسیالیستی در  مانند آنچه در نظامشود عدالت و انصاف از برابري و مساوات  اساسا از این روست که گفته می.1
مناسبات اجتماعی افراد حکومت دارد متمایز است؛ در حالی که مساوات و برابري در معناي محض آن مستلزم آن است که 

هایی که دارند تابع شرایط یکسان باشند، عدالت و انصاف مستلزم آن است که افراد در شرایط  همگان فارغ از تفاوت
بنابراین ذیل مفاهیم عدالت و انصاف رفتارهاي متفاوت در صورتی که توجیه . ع حقوق و تکالیف متفاوت باشندمتفاوت تاب

  .عقالنی داشته باشند مورد پذیرش هستند
اصلاعمالباانصافاصولاعمالداشت،بیانلیبیوتونسمابینقارهفالتقضییهدردادگستريالمللی بیندیوان.2

براستممکنصورتیدرتنهادیوانتصمیم. استمتفاوتشده،درجاساسنامه38ماده2بنددرکهصوابدیدوصالح
خالصحقوقیقواعدمضیقاعمالازدیوانصورتایندرو،باشندکردهموافقتطرفینکهباشدمبتنیصوابدیدوصالح

اتخاذمتفاوتکامالاقدامیدیوانقضیهایندراما. یابددستاختالففصلوحلبرايمناسبشیوهیکبهتاشود می
داشتهنظردررااستموجودکهشرایطیتااست،کردهرجوعالمللبینحقوقازبخشیعنوانبهانصافاصولبهوکرده

ین المللی بر این نظر است که انصاف براي مرجع دادرسی ا دیوان بین. کندایجادمنصفانهاي نتیجهخلقجهتتعادلیو
سازد که قواعد حقوقی را با با توجه به شرایط موجود میان طرفیت اعمال کند تا تصمیم قضایی متناسب با  امکان را فراهم می

  : براي مطالعه بیشتر بنگرید به. وضعیت حاکم بوده و تعادل الزم را میان طرفین برقرار سازد
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تواند تمام کوشش خود را در آراسـتن   دادرس نمی. حقوق و حمایت را به طرف دیگر واگذارد
هـاي زنـدگی    هـاي پیرامـون آن و ضـرورت    هـا محـدود کـرده و بـه واقعیـت      منطق و حفظ سنت

د حقـوقی  منطق باید در خـدمت نیازهـاي اجتمـاعی قـرار گرفتـه و قواعـ      . اعتنا بماند اجتماعی بی
پـذیر و در راسـتاي عـدالت اعمـال شـود       اي انعطاف  که از حرمت آن کاسته شود، به گونه آن بی

. گیري بـر اسـاس وجـدان و حـق اسـت      الزمه انصاف تصمیم). 209، ص1382کاتوزیان ناصر، (
هاي زنـدگی   شود، منظور پیچیدگیمی سخن رانده... بها و  آنجا که از نرخ عادالنه، تعدیل اجاره

. کنـد  کننـده ایفـا مـی    جتماعی، نیازهاي طرفین و مصالح موجود در تصمیم قضایی نقشـی تعیـین  ا
  ).263، ص1389شهرکی ناصر، علیدوستی(

هاي عمیقی دارد، جهت ایجاد پویـایی در   اعمال اصول انصاف که در نظام حقوقی انگلستان ریشه
محمــد نیـا کریمــی(ت لـو و تعـدیل در قواعــد خشـک حقـوقی خلــق شـده اسـ       نظـام حقـوقی کــامن  

پـردازد کـه خواهـان     هـا و رفتـار کسـی مـی     برخی از این اصول قطعا به انگیزه). 46، ص 1380مهدي،
شود، شخصی که خواهان انصاف باشد باید منصـفانه رفتـار    در این نظام گفته می. اعمال انصاف است

چنـین  . ت باشـد دسـ باشـد بایـد پـاك   همچنین، شخصی که به دنبـال اعمـال اصـول انصـاف مـی     . کند
. لـو نیـز انعکـاس یافتـه اسـت      بر انصاف در رویکـرد نـاظر بـه عـدالت تجـاري کـامن      مالحظات مبتنی

کنـد، در عـوض از    که حقوق تجاري انگلستان در کل از دکترین آزادي قرارداد حمایت مـی درحالی
اي  و صـادقانه مندي از حمایت حقوقی، متعهـد بـه عملکـرد عادالنـه      منظور بهرهخواهان متوقع است به

 1»خـالف وجـدان  «تـوان در قالـب مفهـوم اقـدامات      این نظریـه را مـی  . باشد که از خوانده تقاضا دارد
خالصه کرد، به این معنی که دادگاه هر قراردادي که با عنصري از عملکرد نادرست از جانـب یکـی   

عملکـردي غیـر    عنـوان را بـه از طرفین آلوده شده باشد را کنار خواهـد گذاشـت چـرا کـه حقـوق آن     
لواحترام به قراردادهـایی کـه    در کامن (Muchlinski Peter,2006,p532 ).شناسد عقالنی به رسمیت می

بـا ایـن وجـود،    . گـردد  شـده تلقـی مـی    نمایند، یک اصل پذیرفتـه  طرفین به اختیار با یکدیگر منعقد می
حکـم بـه اجـراي آن    قراردادهاي منعقده ممکن است حاوي شروط غیرمنصـفانه و گزافـی باشـد کـه     

طور کلی نظریه شروط غیرمنصفانه و خالف وجدان در کـامن لـو   به. گردد برخالف وجدان تلقی می
مورد شناسایی قرار گرفته و بر اساس آن برخی از قراردادهاي خصوصی مورد تعـدیل یـا ابطـال قـرار     

  ). 7، ص1381شیروي عبدالحسین، (گیرد  می

                                                                                                    
Tunisia.Libya Continental Shelf Case, ,ICJ Reports (1982),para 71.
1. unconscionability



49
...گذاري خارجیسرمایهنقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختالفات ناشی از

صـورت مسـتقیم بـه اصـل انصـاف،      توانـد بـه  دادرس نمـی در نظام حقوقی ایران نیز، هرچنـد  
توان گفت، عقـد متباینـا   عدالت و حسن نیت در تفسیر و تعدیل یک قرارداد استناد نماید، اما می

بر انصاف و عدالت بنا شده است،  تحقق انصاف، مبنـاي قصـد مشـترك طـرفین بـوده و لـذا  از       
منی، اما واقعی در هـر قـرارداد عقالیـی    صورت ضاستلزامات اجراي قصد مشترك طرفین که به

قواعدي مانند الضرر، احسـان و اقـدام، مؤیـد همـین اصـول در نظـام       . نهفته، رفتار منصفانه است
بـرد  توان گفت، انصاف به این معناست کـه هـر کـس سـود مـی     کالً می. فقهی و حقوقی ماست

که مدعی اعمـال انصـاف و رفتـار    بنابراین هر فردي . هاي ناشی از آن را نیز باید تحمل کندزیان
منصفانه باشد، باید متناسب با منافع و امتیازاتی که از آن برخـوردار مـی شـود، پـذیراي تعهـد و      

  .مسئولیت نیز باشد
  

  گذاري تفسیر رفتار منصفانه در پرتو هدف معاهدات سرمایه  -2-2
ل شـود کـه بسترسـاز  رواج و    رفتار منصفانه و عادالنه باید در سیاق آن نظام ارزشی قرائت و اعما

گـذاران   هـا بـراي پـذیرش سـرمایه     عالقـه دولـت  . گـذاري باشـد   توسعه معاهـدات حمایـت از سـرمایه   
 ,Hopkins Michael, 2007 ).باشـد  خارجی، جریـان سـرمایه و افـزایش سـطح توسـعه اقتصـادي مـی       

pp19-24) .وداخلـی قتصـاد ابـر توانـد  مـی خارجی،مستقیمگذاري سرمایهورودکهاستاینفرض
حمایـت وتشـویق در قـانون   .باشـد داشـته مثبتـی آثـار توسـعه حـال درکشـورهاي توسعههاي طرح

بـا وقـانون ایـن براساسخارجیگذاري سرمایه، پذیرش1380خارجی ایران مصوب گذاريسرمایه
اعـم تولیـدي فعالیت وآباديوعمرانمنظوربهبایست میکشورجاريو مقرراتقوانینسایررعایت

، آوري فـن ارتقـاء ، اقتصاديرشدصورت پذیرفته و موجب خدماتوکشاورزي، معدنی ،صنعتیاز
ایـران اسـالمی جمهوري.شودصادراتافزایشوهاي شغلیفرصتافزایش، تولیداتکیفیتارتقاء

ــدازچشــمسندچارچوبدرتوسعهحالدرکشوریکعنوانبه هـاي بــرنامه وســاله نظـــام  20اـن
خـود کـار در دسـتور دهـه اخیـر   درویژهبهراخارجیگذاريسرمایهمنابعازاستفادهخودايتوسعه

انجـام جهــت تسـهیل  تــوجهی درخــور اقــدامات اخیـر هايسالطی، رویکرداینبهتوجهبا. دارد
گـذاري،  سـرمایه داتمعاهـ ازبسـیاري چندهر1.استپیوستهبوقوعکشوردراقتصاديهــايفعالیت

                                                                                                    
سرمایهقانون، کشورهايمالیاتقانونجملهازمختلفمقرراتوقوانیناصالحیـاتصـویببـهتـوانمیآنهاجملهاز.1

رونـدنمودنکوتاهواساسیقانون44اصلکلیهايسیاست، کشوراقتصاديتوسعهپـنج سالهقـوانین، خارجیگذاري
  .نموداشارهخارجیگذاريسرمایهمجوزصـدوروپـذیرش
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توسـعه دنبـال بـه اساسـًا گـذاري  سـرمایه امـا نکرده باشـند، صراحتاً ذکرهدفیکعنوانبهراتوسعه
موافقـت خـود خـاك درخـارجی گـذار  سـرمایه یـک ورودبادرصورتیمیزبانکشورهايواست،
ویـژه بـه کشـورها  چرا کـه .باشدآنهاتوسعههاي برنامهجهتدرکهکنند، میحمایتويازوکرده

وتکنولـوژي سرمایه،ورودطرقازیکیراخارجیمستقیمگذاري سرمایهتوسعهحالدرکشورهاي
وگـذاري  سـرمایه معاهـدات انعقـاد بـه توسـعه بهنیازدركپیرووکردهتلقیتوسعههاي زیرساخت

ــذیرش ــرمایهپ ــذاران س ــارجیگ ــالخ ــد دادهنشــاناقب ــده تشــویق   .ان ــه معاه ــت از در مقدم و حمای
وایـران اسـالمی جمهـوري دولـت : گذاري که مابین ایران و سوئیس منعقد شده، آمده اسـت سرمایه
کشـور و بـا  دوهرمنافعراستايدراقتصاديهمکاريتحکیمبهمندي عالقهباسوئیسفدرالشوراي

هـر اقتصـادي  موفقیتارتقايمنظوربهخارجیهاي گذاري سرمایهازحمایتوتشویقلزومتشخیص
  .کنندکشور، با یکدیگر توافق میدو

گویـد   بندي عدالت به شکلی و ماهوي، مـی  ، با تقسیم»الملل عدالت در حقوق بین«نویسنده کتاب 
ایـن بـازار در یـک    . کنـد  عدالت ماهوي باید در راستایی تفسیر شود که بازار جهانی سرمایه دنبال مـی 

هـا در   کننده در دیدگاه آن دولت کند، بنابراین عامل تعیین ها عمل می سیستم سیاسی متشکل از دولت
. اسـت ... هاي فرهنگی، نیازهـاي اجتمـاعی در توزیـع کـاال و      اي، ارزش هاي توسعه خصوص اولویت

.این نظام سیاسی در تالش است قواعـد و نهادهـاي الزم را بـراي ارتقـاي سـطح توسـعه خلـق نمایـد        
(Franck Thomas M.,1995,p439) .ابراین عدالت به مثابه جریانی است که توسـعه را تسـهیل نمایـد   بن .

الملـل تلقـی    ویژه پیشرفت کشورهاي در حال توسعه، هسـته اصـلی جریـان عـدالت در حقـوق بـین      به
)شـود  مـی  Scobbie Iain,2002,p909) .         بـا ایـن توصـیف ممکـن اسـت سـطحی از مداخلـه دولـت در

ویـژه در   عدالت ماهوي را شدیداً به تالش براي توسـعه بـه   وي.  سرمایه، تولید و درآمد ضروري باشد
عبـارتی  به. باشدجهان در حال توسعه پیوند زده و معتقد است، تحقق عدالت منوط به تحقق توسعه می

پذیر  المللی بدون توجه به آثاري که در سطح توسعه برجا گذاشته امکان سنجش عدالت در سطح بین
گـذار، بـدون ارزیـابی     توان گفت عدالت و انصاف نسبت به سـرمایه  یدر این سیاق است که م. نیست

کند، قابل قضاوت نیسـت   اي که دولت آن را نمایندگی می گذار نسبت به جامعه همزمان رفتار سرمایه
( Muchlinski Peter,2006,p535)  

عملکـرد ملـی منـافع حفـظ جهـت درمجازنـد میزبـان دولداشـت کـه  توجـه از طرفی باید
گـذاري  قـانون درهـا  دولـت تکلیـف وحـق . کنترل نماینـد خودسرزمینیقلمرودرراگانبیگان

مـوالیی یوسـف،   (اسـت  الملـل بـین حقـوق درهـا  دولـت حاکمیتذاتیحقازبرخاستهداخلی
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ایجـاد المللـی بـین توافقـات کـه محـدودیتی هـر ازقبـل دار،  عمیق و ریشهحقی). 7، ص1384
اي قرائت شود کـه اصـل    بنابراین رفتار منصفانه و عادالنه باید به گونه. استداشتهوجودنمایند،

اعمـال مـوثر و کارآمـد    . الملـل مراعـات نمایـد    عنوان یک اصل کلی حقـوق بـین  حاکمیت را به
گـذاري خـارجی نیازمنـد مشـروعیت سیاسـی اسـت و ایـن مشـروعیت حاصـل           معاهدات سرمایه

دار  ذار را در برابر تکـالیف و مسـئولیتی کـه عهـده    گ ها حقوق سرمایه که دولت شود مگر آن نمی
هـاي وي، ایـن    گـذار بـدون توجـه بـه مسـئولیت      سویه از سرمایه حمایت یک. است متوازن ببینند
المللـی و نظـارت محـاکم داوري ناشـی از آن،      گذاري بین زند که نظام سرمایه تصور را دامن می

شـان را   دول میزبـان در قلمـرو سـرزمینی    گـذاري  حاکمیت ملی را استحاله کرده و قدرت قـانون 
توجه به فاکتورهـاي توسـعه در جامعـه محلـی      گذار بی اگر سرمایه 1.الشعاع قرار داده است تحت

ایـن امـر مالحظـات مفهـومی     . اسـت  دولت میزبان اقدام کند، قطعا دور از عـدالت عمـل کـرده    
کنـد، مفـاهیمی ماننـد     نـه اضـافه مـی   دیگري را نیز به ابزار تفسیر و اعمال رفتـار منصـفانه و عادال  

  ... .ها، حق بر توسعه و انتظارات جامعه میزبان  و  مسئولیت اجتماعی شرکت
  

  گذاري پیوند توسعه و سرمایه -2-3
 1960هاي پایـانی دهـه    تا سال. توسعه مفهومی است که شرح و تفسیر آن اساساً دشوار است

پـس از آن  . کردنـد  زي رشـد اقتصـادي معنـا مـی    میالدي اغلب اقتصاددانان توسعه را حداکثرسا
                                                                                                    

المللی و به ویژه داوري ایکسید، برخی از کشورهاي در حال  پس از صدور برخی آراء یکجانبه در محاکم داوري بین.1
انند همزمان کشوري م. اند توسعه مانند اکوادور و بولیوي نهایت نارضایتی خود را با اعالم خروج از ایکسید اعالم داشته

المللی بینداوريشرطگنجاندنازاست،کردهاعالمتجاريهاي مشی خطاعالمیهبنابرمیالدي2011آوریلاسترالیا نیز در
داوريکهداشتبیانتصمیمایناعالمضمناسترالیا.  کردخواهداجتنابگذاري سرمایهآتیهاي نامه موافقتدر
رادولتتواناییوبودهقائلخارجیفعاالنبرايداخلیاقتصاديفعاالنازبیشتراتبمربهحقوقیگذاري سرمایهالمللی بین
امروزه  .کنند میمحدوداقتصاديومحیطی زیستاجتماعی،  قوانیناجرايوتصویبمانندعمومیهاي گذاري سیاستدر
درویژه بهاعضابرخیکهجهتاینزاهماست؛  شدهمبتالمشروعیتبحرانرنجبهایکسیدکهاستمطرحدیدگاهاین

گذار دولت سرمایه  روابطدرکهنظامیمشروعیتبابتازهموکردهنظرتجدیدخودعضویتدرالتینامریکاي
کههستندالتینآمریکايهاي دولتنظام،ایندرمطروحهدعاويازنیمیبهقریبخوانده. استنهادهبناکلیصورتبه

هاي فراملی بدون توجه به نیازهاي اجتماعی دولت میزبان متوقع  شرکت. شوند میمحسوبتوسعهلحادرهایی دولت
گذاري بوده و بعضًا مراجع داوري با پذیرش این دعاوي و بدون  هاي سرمایه نامه رعایت خشک حقوق مندرج در موافقت

.دهند ي را مورد سوال قرار میگذار تالش در جهت ایجاد تعادل میان طرفین، مشروعیت نظام داوري سرمایه
  : براي مطالعه بیشتر بنگرید به 

United Nations Conference On Trade And Development, Report on “World Investment 
Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies”,(2012).
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هایی مطرح شد که توسعه را یک پدیده  اجتمـاعی خواندندکـه عـواملی فراتـر از صـرف       تئوري
از این منظر توسعه بایـد  . (Hopkins Michael, 2007, p3 )افزایش سرانه ملی در آن دخیل است 

ت کـه  مسـائلی سـاختاري نظیـر رشـد      دیري نگذشـ . عدالتی همراه باشد با رفع فقر، بیکاري و بی
سازي، آموزش، تحول در کشاورزي، سالمتی، نیازهاي اساسی حکومت، فسـاد   جمعیت، شهري

شـمولی از   هـیچ تعریـف مـورد  اجمـاع جهـان     . یـافتگی وارد شـدند   در ارزیابی سطح توسعه... و 
کـه بـه تعریـف و     توسعه ارائه نشده است، بلکه مفهوم آن عمدتاً به سـیاق نهـادینی بسـتگی دارد   

اي خود از کاهش فقـر تـا    پردازد؛ اعالمیه هزاره ملل متحد در اهداف توسعه هاي آن می شاخصه
).مبارزه با گسترش ایدز و تالش براي آموزش ابتدایی همگانی سخن رانده اسـت  Davarnejad

Leyla,2008,p3)  
ري مسـتقیم خـارجی را   گـذا  پـردازان سـرمایه   هـا و نظریـه   هاي اخیر بسیاري از دولـت  در سال

هـاي   هـاي مسـتقیم مـالی شـده و کاسـتی      تواند جایگزین کمـک  نگرند که می عنوان ابزاري میبه
)کند  نیافته را جبران  المللی به کشورهاي در حال توسعه و توسعه هاي مالی بین کمک Peterson 

Luke E.,2004,p2) .رسـید کـه در   گذاري خارجی تـا جـایی   نگرش مثبت نسبت به نقش سرمایه
برحسبمقرراتوقوانیناصالحوشناساییقانون برنامه پنجم توسعه، دولت ملزم به  111ماده 

بیشـتر جذببرايالمللی بینهايرقابتوروزنیازتناسببههامشوقاعمالوتعیینوضرورت
  .شده است خارجیگذاري سرمایه

گـذاري، قویـاً فاکتورهـاي توسـعه دولـت      یهانتظار عمومی این بوده که انعقاد معاهدات سرما
میزبان که در ارتقاء سطح زندگی شهروندان مانند دسترسی بـه آب سـالم، بهداشـت، مبـارزه بـا      

هـا، دسترسـی بـه آمـوزش ابتـدایی، حمایـت از محـیط         سـازي بیمـاري   کن گرسنگی و فقر، ریشه
  1.سازد را که اساسی است ،تسهیل .... زیست و 
ورهاي در حال توسعه، بررسی رویه داوري نیز مؤیدآن اسـت کـه حتـی اگـر     بر نگرش کشعالوه

ناپــذیر از یــک  گــذاري تصــریح نکــرده باشــد، توســعه، بخــش اجتنــاب  مفــاد یــک معاهــده ســرمایه
                                                                                                    

عنوان مثال معاهداتی که کشورهاي به. اند اي اشاره کرده هداف توسعهصورت صریح به اگذاري کمتر به معاهدات سرمایه.1
اي  اند، به توسعه اشاره یافته با کشورهاي در حال توسعه منعقد کرده عنوان کشورهاي توسعهانگلستان، کانادا و سوئیس به

 براي مطالعه بیشتر.اند ي تاکید کردهدر مقابل بسیاري از معاهدات دوجانبه ایاالت متحده امریکا به توسعه اقتصاد. نشده است
  : بنگرید به

Peterson Luke Eric, (November 2004)”Bilateral Investment Treaties and Development 
Policy-Making”, International Institute for Sustainable Development.
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کنـد   در برابر ونزوئال تاکیـد مـی  » فداکس«دیوان داوري در قضیه . گذاري مورد حمایت است سرمایه
خصات اساسی باشد، از جمله یک دوره زمـانی مشـخص، سـود و    گذاري باید داراي مش یک سرمایه

).بر توسعه کشـور میزبـان  مند سرمایه، ریسک و تعهد اساسی و قابل توجه مبنی برگشت قاعده Fedax 

N.V. v. The Republic of Venezuela, 1998,para43)  علیـه  » پاتریک میچـل «در راي دیوان در قضیه
گـذاري بـه چهـار عنصـر تعهـد مـالی، دوره زمـانی، ریسـک و          سرمایهکنگو ، دیوان با ذکر اینکه هر 

مشارکت در توسعه اقتصادي دولت میزبان نیازمند است، و با توجه به اینکه اقدامات خواهـان را فاقـد   
نامـه از   ویژگی مشارکت در توسعه اقتصادي میزبان دانسته، وي را محق دریافت غرامت بنـابر موافقـت  

)دولت ندانسـت   Mr. Patrick Mitchell v. Congo, 2004,para67) .موروکـو سـالینی علیـه  قضـیه در
دروشـود انجـام احتمـالی هاي ریسکباهمراهوزمانیدورهیکدربایدگذاري سرمایهشده،تاکید
)باشـد  میزبـان دولتاقتصاديتوسعهومنافعجهت Salini Costruttori v. Morocco,2001,para22) .

علیه مـالزي تاکیـد کـرد، منظـور از مشـارکت در توسـعه، مشـارکت        » سالورز«ي در قضیه دیوان داور
را تـوان آن  که قرارداد خواهان با دولت میزبان فاقد این ویژگی بوده و لذا نمـی است، درحالی 1اساسی
).گذاري تلقی کرد سرمایه Malaysian Historical Salvors, v. Malaysia,2007,p113)   ا این رویکـرد بـ

اتخـاذ شـده اسـت، کـه صـرف مشـارکت در       »مینینـگ  جوي«تاسی از  شیوه دیوان داوري در قضییه
سـزایی در توسـعه دولـت میزبـان ایفـا       گذاري باید نقش به توسعه را الزم ندانسته و تاکید کرده سرمایه

)نامه برخوردار شود هاي مقرر در موافقت نماید تا از حمایت Joy Mining v. Egypt,2004,para57).  
گذاري الزم دانسته، بلکه بـر مشـارکت    دیوان نه تنها مشارکت در توسعه را در تحقق سرمایه

هایی که نقش مهمی در توسعه کشور میزبان ندارنـد را   اساسی و موثر نیز تاکید کرده،  و فعالیت
بســیاري از علمــاي حقــوق  2.گــذاري مــورد حمایــت اعــالم کــرده اســت  فاقــد وصــف ســرمایه

گـذاري در کنوانسـیون    رغـم عـدم تعریـف سـرمایه    گذاري بر این عقیـده هسـتند کـه  بـه    سرمایه
                                                                                                    
1. a significant contribution to the economic development of the host State.

محمدقاضیاماشد،تجدیدنظرنقضکمیتهنهایتاً توسطوگرفتقرارگذار اعتراض سرمایهمورد Salvorsرايالبته.2
یکیداشت،بیانوياست؛اهمیتحائزبسیارنظريلحاظبه  کهکردپیوستکمیتهتصمیمبهاي جداگانهنظرالدین شهاب

کنوانسیونعینیبیان داشت تفسیروي. استمیزباندولتاقتصاديتوسعهایکسیدکنوانسیوننابربگذاري سرمایهشرایطاز
قرارایکسیدپوششتحتگذاري سرمایهنوعآنتنهادهد مینشانآنکنندگان تدوینهدفوقصدبهتوجهوایکسید

براي .باشدداشتهمیزباندولتاقتصاديعهتوسدراي عمدهسهمکهاستدادخواهیقابلایکسیدذیلمحاکمدروگرفته
  :بنگرید بهمطالعه بیشتر

  ).54، ص 1391شهردانش،: تهران(المللی، بین داوريرویهدرخارجیگذاري سرمایهحقوقعسکري،پوریا
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اي  است که باید در توسعه اقتصـادي   گذاري، سهم عمدههاي سرمایه ایکسید، از جمله مشخصه
هـاي حقـوق    امروزه  پیرو تالش گـروه ). 60، ص 1391عسکري پوریا، . (دولت میزبان دارا باشد

هـاي فراملـی عالقـه بسـیاري بـراي       المللی دولتی و غیـر دولتـی شـرکت    نهاي بی بشري و سازمان
دهند، گرچه بسیاري از این اقدامات بیش از آنکـه در   مشارکت در توسعه کشور میزبان نشان می

هـاي مـالی غیرمسـتقیم     دوستانه و کمـک  هاي انسان  مفهوم توسعه قابل تاویل باشد، عمدتاً تالش
هایی که براي نهادینه سازي حق  شی نشان از ثمربخش بودن تالشاست، با این وجود چنین گرای

نقش مثبت شرکت ها در فرآیند توسعه دولت میزبان، بر افکار  1. بر توسعه صورت گرفته، است
عمومی تاثیر گذار بوده و در میان مدت افزایش سودآوري و بهبود موقعیت رقابتی شرکت را به  

  .آورددنبال می
  

  هاي فراملی یت اجتماعی شرکتپیدایش مسئول -3
محیطـی توسـعه    توجه فزاینده عمومی به عواقب اجتماعی و زیست 1990هاي آغازین دهه  از سال

ــرمایه ــانی  س ــذاري و جه ــد    گ ــوف ش ــازي تجــارت معط  United Nations Environment )س

Programme,2011,p2) .ماعی، ها مفهوم نوظهوري است که به عواقب اجت مسئولیت اجتماعی شرکت
ها پرداخته و شیوه اتخاذ تصمیم در آنها را به منظور ارتقـاء  محیطی و اقتصادي عملکرد شرکت زیست

. (Muchlinski Peter, 2007,p14 )محیطی و اجتمـاعی هـدف گرفتـه اسـت      هاي تجاري، زیست رویه
ی بـر مبنـاي   هاي فراملـی در برابـر چنـین عـواقب     این مفهوم به دنبال آن است که تضمین نماید، شرکت

هـا،   مسـئولیت اجتمـاعی شـرکت   . المللـی پاسـخگو خواهنـد بـود     اصول و معیارهاي مورد پذیرش بین
آمیـزي اسـت کـه جامعـه از      دوسـتانه و احتیـاط   توقعات و انتظارات اقتصادي، حقوقی، اخالقی، نـوع 

 United Nations Environment ).هــاي خـــود در یــک برهــه زمـــانی و مکــانی دارد     ارگــان 

Programme,2011,p15)      باشـد کـه بـر     با این توصیف مسئولیت اجتمـاعی، مفهـومی پویـا و متغیـر مـی
از . (United Nations Environment Programme,2011,p16 )شـود  مبنـاي شـرایط جامعـه تعیـین مـی     

 - داران باشـد  هاي مهم این مفهوم اینکه عملکرد شرکت نباید تنها به دنبال افـزایش منفعـت سـهام    جنبه
                                                                                                    

باهمکاريمعنايبهتوسعهدانست،مدرسهیابیمارستانیکتاسیسجهتپولاعطايازفراتربایدراتوسعههاي برنامه .1
گوید اگر  همان مثال قدیمی که می. استپایدارهاي پروژهاستقراروایجادبرايعمومینهادهايومحلیشرکاي

مشارکت در توسعه به این معناست که در . خواهی به کسی کمک کنی به او ماهی نده، بلکه ماهیگیري را به او بیاموز می
  . زم خلق شود و جامعه محلی بیاموزد که چگونه نیازهاي خود را برطرف سازدهاي ال ها و زیرساخت کشور میزبان ظرفیت
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بلکه باید قدم فراتر نهـاده و منفعـت تمـامی     - طور سنتی هر شرکت تجارتی به دنبال استیزي که بهچ
هـاي   کننـدگان، نهادهـاي دولتـی، سـازمان     هـاي اجتمـاعی، مصـرف    نفعان اجتماعی از جمله گروهذي
میثـاق  . را مـدنظر قـرار دهـد   ... هـاي بعـد و    هاي تجاري، کـارگران، نسـل   ها، اتحادیه المللی، رسانه بین

هـا تعهـد مسـتمر     دارد، مسـئولیت اجتمـاعی شـرکت    جهانی سازمان ملل متحد  در این زمینـه بیـان مـی   
فعاالن اقتصادي است بر اینکه اخالقی رفتار کرده، در توسعه اقتصادي سـهیم باشـند و کیفیـت سـطح     

آن بهبـود  شان  و همچنین جوامـع محلـی و جامعـه را در کلیـت      زندگی نیروي کار و اعضاي خانواده
هرچند مسـئولیت اجتمـاعی، عمـدتاً تعهـداتی     . (UNEP and the Global Compact,2005,p48)بخشند

منـد سـاختن آن در برخـی کشـورها جالـب توجـه       اخالقی تلقی می شوند، اما تالش در جهت قـانون 
، 2013عنـوان یـک کشـور در حـال توسـعه در قـانون تجـارت سـال         براي مثال، کشور هنـد بـه  . است

2انـد،  هـا ملـزم شـده   شرکتی تصویب نمود که بنـابر آن شـرکت  اجتماعیرراتی در باب مسئولیتمق
اختصـاص .دهنـد اختصـاص شرکتیاجتماعیمسئولیتاموربهراخودسالیانهخالصسودازدرصد
رسـمی، افـزایش   حسابرسـان بـراي بیشـتر هـاي مسئولیت، مدیرههیاتدرزنانبهکرسییکحداقل

هـا  از دیگر الزاماتی است که این قانون بر شرکت... اسخگویی در عملکرد هیات مدیره و شفافیت و پ
ریشه کنی فقر، ارتقاي آموزش و پرورش، ارتقاي برابري جنسیتی، کاهش مـرگ و  . نمایدتحمیل می

هـا، اطمینـان از پایـداري    میر کودکان و بهبود سالمت مادران، مبارزه با ویروس ایـدز و سـایر بیمـاري   
هایی است کـه  طبـق قـانون    اي براي کاریابی از جمله فعالیتهاي حرفهزیست محیطی و رشد مهارت

هـاي خـارجی حاضـر در    هاي هندي و شـرکت مذکور باید  در خط مشی مسئولیت اجتماعی شرکت
)قلمرو هندگنجانده شود  India Companies Act, 2013, Arts 134-140).

صــورت مســتقل مــورد هــا بــهچنــد مســئولیت اجتمــاعی شــرکتدر نظــام حقــوقی ایــران نیــز، هر
هیئـت مـدیره    1386نامه نظام راهبري شرکتی مصوب گذاري قرار نگرفته، اما به عنوان مثال آیینقانون

بورس اوراق بهادار تهران، تالش کـرده اسـت مقرراتـی در جهـت عملکـرد صـحیح بـازار سـرمایه و         
. ها خواهد بوداي بر مسئولیت اجتماعی شرکتحفظ اعتماد عمومی وضع نماید که مقدمه

گـذار وارد یـک   هاي فراملی که در قالـب سـرمایه  عدم تعادل میان حقوق و تکالیف شرکت
شـوند،   گذاري متـاثر مـی   شوند،  از یک سو و حقوق و تکالیف دیگرانی که از سرمایهکشور می

در معاهـدات  . جی افزوده اسـت گذاري خاراز سوي دیگر به اهمیت این مفهوم در مقوله سرمایه
ویژه آن دسته از معاهداتی کـه ایـران منعقـد کـرده اسـت، مسـتقیماً بـه مسـائل         گذاري  به سرمایه
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گذار بر موضوعاتی از قبیـل حقـوق بشـر، شـرایط      اجتماعی پرداخته نشده و آثار اقدامات سرمایه
هـاي   گـذاري  ست کـه سـرمایه  ، این درحالی ا1مورد بحث قرار نگرفته...  کار، سالمتی، ایمنی و 

کننـد، آثـار اجتمـاعی،     عنوان یک هـدف اصـلی دنبـال مـی    بر رشد اقتصادي که بهبزرگ عالوه
عنـوان گـروه اصـلی    بـه  -هـاي بـزرگ فراملـی    شـرکت . محیطی بسـیاري دارنـد   سیاسی و زیست

  . رندتوانند نقشی مثبت یا منفی بر جامعه کشور میزبان بر جاي گذا می -گذاران خارجی سرمایه
گذاري در این زمینه ساکت هستند، اما اصـول و ضـوابط حـاکم بـر      هرچند معاهدات سرمایه

المللـی کـه از جانـب سـازمان همکـاري و توسـعه        هاي فراملـی در کـدهاي رفتـاري بـین     شرکت
گـذاران   المللـی از سـرمایه   انتظاراتی را کـه جامعـه بـین    2اقتصادي و سازمان ملل تهیه شده است،

ها و ابزار مسئولیت اجتمـاعی در   همچنین برنامه. کنند دارد بیان می» شهروند خوب«عنوان یکبه
نقـاط جهـان تـاثیر     هاي بزرگ فراگیر شده و بر شیوه عملکرد آنهـا در اقصـی    بسیاري از شرکت

ها نیز جایگـاه رفیعـی    با توسعه جریان سرمایه خارجی، مسئولیت اجتماعی شرکت. گذارده است
  . پایدار یافته است در ارتقاء توسعه

                                                                                                    
چهار کشور  2012یابد؛ در سال  گذاري می مقوله مسئولیت اجتماعی به تدریج جایگاه خود را در معاهدات سرمایه .1

نامه چارچوب  وافقت، مکزیک، کلمبیا، شیلی و پرو، یک م)Pacific Alliance(» اتحادیه صلح«آمریکاي التین عضو 
امضا کردند که بنابر آن مذکرات  بیشتر براي آزادي انتقال کاال، خدمات، سرمایه و افراد در دستور کار قرار گرفت ؛ در این 

ها و  گذاري با تاکید بر توسعه پایدار پرداخته و عناصر جدیدي مانند مسئولیت اجتماعی شرکت توافق  اعضا برارتقاء سرمایه
  : براي مطالعه بیشتر بنگرید به . ر پاسخگو را وارد کردندگذا سرمایه

United Nations Conference On Trade And Development, Report on ”World Investment 
Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development”,(2013).

توسعه و همکاري اقتصادي تهیه کرده است، موضوعاتی از قبیل ارائه عنوان مثال در کد رفتاري که سازمان به .2
اي و منظم، رعایت حقوق بشر، مسائل زیست محیطی، شرایط کار و استخدام نیروي انسانی، رشوه، حقوق  هاي دوره گزارش
رفتاري اهمیت  در این کد. کننده، انتقال تکنولوژي، پرداخت مالیات و اصول رقابت صحیح قواعدي وضع شده است مصرف

گذاري خارجی در اقتصاد جهانی و توسعه کشورها  گذاري خارجی و نقش سرمایه هاي فراملی در سرمایه و جایگاه شرکت
گذاري خارجی، تشویق براي  هدف از تدوین این کد همکاري براي بهبود فضاي سرمایه. مورد تایید قرار گرفته است

محیطی کشورها و به حداقل رساندن مشکالت  قتصادي، اجتماعی و زیستهاي فراملی در بهبود ا مشارکت مثبت شرکت
هاي  سازمان بر اهمیت توازن حقوق و تکالیف  طرفین در تقویت مزایاي همکاري. ناشی از فعالیت آنان عنوان شده است

هاي براي  یستآور است اما اصول اخالقی شا هرچند این سند به لحاظ حقوقی غیرالزام. المللی تاکید کرده است بین
ها و  مشی کند به انتظارات اجتماعی جامعه میزبان توجه کرده و به خط هاي فراملی تدوین کرده و آنها را تشویق می شرکت
  : براي مطالعه بیشتربنگرید به . هاي عمومی دولت میزبان را رعایت نمایند گذاري سیاست

Organisation for Economic Co-operation and Development, Guidelines for Multinational 
Enterprises,(2011).
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en.
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تجاري دولـت پـرو بـا ایـاالت متحـده آمریکـا و  همچنـین         نامه نکته شایان توجه آنکه در موافقت
انـد، مقرراتـی راجـع بـه      االجـرا شـده   الزم 2009نامه تجارتی دولت پرو با کانادا، که در سـال   موافقت

و امریکـا آمـده اسـت،     در معاهـده مـابین پـرو   . ها درج شـده اسـت   اصول مسئولیت اجتماعی شرکت
هـا  را در بـر دارد کـه فضـاي رقابـت و رفـاه       هاي کار، ارتقاء مسئولیت اجتماعی شـرکت بهترین رویه

صـورت مجـزا بـه بحـث     که بـه  810در معاهده مابین پرو و کانادا ذیل ماده . کارگران را تقویت نماید
هـاي فعـال در قلمـرو    شرکتها اختصاص یافته، آمده است هر طرف باید مسئولیت اجتماعی شرکت

ایـن اسـتانداردها   . خود را به مشارکت داوطلبانـه در اسـتانداردهاي  مسـئولیت اجتمـاعی تشـویق کنـد      
  . مشتمل است بر حقوق کار، محیط زیست، حقوق بشر و ضد فسادهاي اجتماعی و اقتصادي

به این مفهوم  گذاري هستند که صراحتًا سرمایه-گرچه این اسناد در شمار اولین اسناد تجاري
شود که مؤید تداوم این مسـیر در اسـناد آینـده خواهـد      هاي خوبی دیده می اند، اما نشانه پرداخته

اي، تعارض میان منافع  با این وجود، در حال حاضر و با توجه به فقر تعهدات صریح معاهده. بود
لـی، بایـد از   محیطـی مـردم مح   گذار و حمایت از حقوق بشر، حقوق کار و حقوق زیست سرمایه

بنـدي بـه    هـا مسـتلزم پـاي    مسئولیت اجتمـاعی شـرکت  . معیار رفتار منصفانه و عادالنه مدد جست
قوانین محلی، پرداخت مالیات، رعایت اصول اساسی شرایط کار، رعایت اصـول حقـوق بشـر و    

حذر کرده و ها باید از ارتشاء و دیگر مفاسد مالی بر آن شرکت حفظ محیط زیست است؛ عالوه
هـاي   ها نبایـد بـه شـیوه    شرکت. طلبد رفتار کنند طابق با آنچه که عدالت بازار بر مبناي قانون میم

تـر   ضد رقابتی متوسل شوند، نباید از موضع غالب خود سوءاسـتفاده کننـد، یـا از رقبـاي ضـعیف     
د؛ کنـد متوسـل شـون    اي که اقتصاد بازار را محدود می مزایاي ناعادالنه طلب کنند، یا به هر شیوه

عنوان یک شرکت فراملی بـزرگ دارنـد بـراي اعمـال نفـوذ در      همچنین نباید از اختیاراتی که به
  . گذاري کاال بهره جویند و تنظیم قیمت بر اساس فرمول بازار را برهم زنند قیمت

شـود؛ بلکـه بـراي آنهـا تعهـدات       ها صرفاً به تعهدات سلبی محـدود نمـی   اما تکالیف شرکت
هاي توسـعه کشـور میزبـان نقـش فعـالی       ها باید در برنامه شرکت. ی شده استبین ایجابی نیز پیش
هـاي ملـی    ها و برنامـه  هایی چون مساعدت در انتقال تکنولوژِي، رعایت سیاست داشته و از شیوه

دسـتورالعملی را ذیـل عنـوان     1المللـی اسـتاندارد   سازمان بـین . توسعه را تسهیل نمایند... توسعه و 
تــرین اصــول مســئولیت  کــه در آن برخــی از مهــم 2منتشــر کــرده، 2010ســال در » 26000ایــزو «

                                                                                                    
1. International Organization for Standardization(ISO)
2. (ISO 26000)
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محیطـی،   سـازماندهی، رعایـت اصـول زیسـت    : ها بدین شرح بیـان شـده اسـت    المللی شرکت بین
هـاي   ، رویـه )اعم از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادي و حقـوق اساسـی کـار   ( حقوق بشر

ها اوالً ملزم بـه   بنابراین اصول شرکت. اعیکار، حقوق مصرف کننده، مشارکت در توسعه اجتم
پاسخگویی هستند، به این معنا که قواعـد و تعهداتشـان را رعایـت کننـد، شـفاف عمـل کـرده و        
مطابق با اصول قابل اعمال پاسخ دهند و تمایل و توان کـافی را بـراي احـراز توقعـات اجتمـاعی      

  1.کسب نمایند
هاي مندرج در معاهده  خارجی از حقوق و حمایت گذاران رسد برخورداري سرمایه به نظر می

ها فرض شود، امتیـازي فراتـر از رفتـار منصـفانه و      المللی براي آن آنکه مسئولیت اجتماعی بین بی
بنـدي   بنـابراین، پـاي  . عادالنه خواهد بود،  چرا که بر یک ارزیابی معقول از شرایط مبتنی نیسـت 

تواند در ارزیابی یک قضییه و ادعاي نقض رفتـار   میگذاران به اصول مسئولیت اجتماعی  سرمایه
گـذار در   البته منظور آن نیست کـه اهمـال و قصـور سـرمایه    . منصفانه و عادالنه مورد توجه باشد

کند، بلکه مقامات دولت میزبان در هر حـال   بندي به این اصول حق اقدام متقابل را ایجاد می پاي
باشـند کـه جـان رفتـار منصـفانه و       اکمیت قانون میملزم به رعایت اصول حکمرانی مطلوب و ح

بـه  ودر اعمال تناسب موثر بـوده گذار سرمایهمتعهدانهغیرعملکرداین،با وجود. عادالنه است
شرایطیدررادولتگذار، سرمایهاقداماتماهیتدهد که ارزیابی کند، آیا داور این امکان را می

بهرااثباتباربایدهمچنین در این موارد . باشد یا خیرويحقوقدرمداخلهمحقکهدادهقرار
نبـوده شـده،  دولـت سويازکهواکنشیمستحقرفتارشدهدنشانکهنهادگذار سرمایهعهده
المللـی بینمعیارهايبهتوسلشودتاکیدبایدانجامسر. (Muchlinski Peter,2006,p538 )است

قـوانین ملـی   تري کـه احیانـاً    عالیرفتاريمعیارهايتحمیلزامانعها شرکتاجتماعیمسئولیت
رامعیارهااینکهگذاشتبازگذار سرمایهبرايراتوجیهاینراهنباید. نیستکنند، بینی می پیش

المللی،بینرفتاريمعیارهايرعایتتوجیهباودادهقرارملیقوانیننقضبرايابزاريعنوانبه
  . بگذاردپازیرراهستملزمآنبهملیقوانیننابربکهرامعیارهایی

                                                                                                    
ا و کدهاي رفتاري تطبیق که پاسخگو تلقی شوند، الزم است خود را با گستره وسیعی از قوانین، معیاره ها براي آن شرکت .1

پاسخگویی . دهند، و حتی فراتر از آن باید شیوه عملکرد شفافی داشته و چگونگی عملکرد خود را گزارش و اطالع دهند
ها و  ها به ارائه گزارش ختم نشده و باید با ذینفعان در تعامل مستقیم بوده و اطمینان حاصل کنند که استراتژي شرکت

  : براي مطالعه بیشتر بنگرید به. المللی منطبق است اي و بین هاي جامعه و دیگر ذینفعان محلی، منطقهاقدامات شرکت با نیاز
United Nations Environment Programme, Report on ”Corporate Social Responsibility 
and Regional Trade and Investment Agreements”, (2011)p18.
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  ها گذاري در باب مسئولیت اجتماعی شرکت خالءهاي نظام فعلی حقوق سرمایه- 4
گذاري خارجی، کشـور میزبـان، کشـورهاي متبـوع      بازیگران اصلی در توسعه حقوق سرمایه

هـاي   ران خـارجی، سـازمان  گـذا  عنوان گروه اصلی سرمایههاي فراملی به گذاران، شرکت سرمایه
هـا   هر یک از این گـروه . المللی مردم نهاد و غیر دولتی هستند هاي بین المللی دولتی و سازمان بین

).باشـند  منافع متمایز و بعضاً متفاوتی دارند که خواهان تحقـق آن مـی   Muchlinski Peter,2007, 

pp4-5) آوري و کسب حداکثر درآمـد  هاي فراملی عمدتاً دنبال محیط مناسبی براي سود شرکت
نهـاد در تالشـند تـا حـداالمکان نظـارت خـود را بـر         هـاي مـردم   هستند؛ در مقابل عمده سـازمان 

خواننـد کنتـرل کـرده و     هـا مـی   ها افـزایش داده و آنچـه را کـه قـدرت افراطـی شـرکت        شرکت
ن هسـتند،  پذیري و پاسخگویی آنها را در برابر آن دسته از منافع عمـومی کـه حـامی آ    مسئولیت

وري از قبـل آنهـا    هـا و افـزایش بهـره    هاي میزبـان خواهـان جـذب شـرکت     دولت. تقویت نمایند
هـاي فراملـی خواهـان بازگشـت سـرمایه و منـافع        هاي متبوع شرکت که دولتباشند، درحالی می

المللـی دولتـی نیـز  بـه تبـع       هاي بین سازمان. اقتصادي و سیاسی حاصله از فعالیت اتباعشان هستند
).کننـد  اسـناد مؤسـس انسـجام و پیونـد میـان اعضـا را دنبـال مـی         Muchlinski Peter,2007, p6) 

گذاري تنها بـا مشـارکت برخـی از ایـن بـازیگران       هاي سرمایه نامه که نظام فعلی موافقتدرحالی
فرست  گذاري عمدتاً ماحصل اراده کشورهاي سرمایه اولین نسل اسناد سرمایه. تکوین یافته است

هـاي اقتصـادي اسـت کـه اجتمـاعی از       المللی توسعه و همکـاري  هایی نظیر سازمان بین زمانو سا
پـذیر را   هـاي کشـورهاي درحـال توسـعه و سـرمایه      یافته بوده و بنابراین دغدغه کشورهاي توسعه

)دهد  مورد توجه قرار نمی Muchlinski Peter,2007, p6).
هـاي   نامـه  نهـاد در تـدوین نسـل فعلـی موافقـت     هاي غیردولتـی و مـردم    ویژه غیبت سازمانبه

اما امروزه رویکردهـاي جهـانی تغییـر کـرده و نقـش ایـن       . شود گذاري بسیار احساس می سرمایه
شـدن،   با افزایش رونـد جهـانی  . یابد گذاري خارجی به شدت افزایش می نهادها در حوزه سرمایه

هاي حقـوقی موجـود را بـا     د، شکافهاي غیردولتی نیز توسعه یافته و سعی دارن عملکرد سازمان
نویسی  المللی توسعه پایدار پیش عنوان مثال موسسه بینبه. هاي نوین ترمیم نمایند ها و نگرش ایده

هـاي   گذاري تدوین کرده که به دنبال توازن میان منافع و مسـئولیت  هاي سرمایه نامه براي موافقت
ذار نیـز در برابـر دولـت میزبـان خلـق تکلیـف       گ گذار بوده و براي سرمایه دولت میزبان و سرمایه

).نماید می Muchlinski Peter,2007, p7)      گـذار و   نقش آنکتـاد نیـز در توسـعه مسـئولیت سـرمایه
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از نظـر آنکتـاد،   . گذاري شایان توجـه اسـت   هاي سرمایه نامه نگري در موافقت جانبه کاهش یک
ي مســتقیم خــارجی درصــورتی گـذار  منــدي کامــل کشـورهاي در حــال توســعه از ســرمایه  بهـره 

پـذیري همـراه    اي از انعطـاف  گذاري با درجه هاي سرمایه نامه پذیر است که اجراي موافقت امکان
  1.محور دولت میزبان را لحاظ نماید باشد که اهداف توسعه

  

  ارزیابی رویه قضایی و داوري -5
عایت حقوق بشـر،  ها در برابر توسعه دولت میزبان، رمسائل نوظهوري چون تعهدات شرکت

المللـی دعـاوي   بـه محـل بحـث و بررسـی داوران بـین     ...  حقوق کار، ایمنی و محـیط زیسـت و   
هرچند تصور تحقق آن چندان دور از ذهن نیست، امـا در  . سرمایه گذاري نیز کشیده شده است

اجتمـاعی جامعـه   حقـوق رعایـت ضرورتبرمبنیتعهديهیچگذاري سرمایهحال حاضر اسناد
بنابراین آنچه که در رویه داوري در این باب مشاهده 2کنند؛ نمیتحمیلگذاران سرمایهن برمیزبا
اي است که مراجع دادرسی بـه موضـوع    شود، عمدتاً ماحصل رویکردهاي منصفانه و عادالنهمی

  . اند اختالف داشته
وشن نیست، با وجود این به ها چندان رهرچند رویه قضایی در باب محتواي تعهدات شرکت

اي عمـل کنـد    ویژه اینکه، شرکت باید به شـیوه رسد  برخی انتظارات نسبتاً تثبیت شده، به نظر می
                                                                                                    

یابد که  هاست و این رضایت در صورتی استمرار می گذاري در گرو رضایت و اراده دولت مایهتداوم نظام داوري سر .1
گذاري خارجی و نظام حاکم بر آن را در مقایسه با منافع آن متناسب  از پذیرش سرمایه هاي حاصل محدودیتها  دولت

فعلیاقبال« : کند میتوصیفچنینرانظاماینازها دولتاستقبالزیباییبه1992سالدرJose Alvarez.ارزیابی کنند
خطرنشودحاصلمزایاایناگر. اند دوختهچشمآنمزایايبهکهجاست آنازگذاري هاي سرمایه نامه موافقتبهکشورها
سرمایهارزشازبیشمسائلیگذاران سرمایهحضوراگر..... دهد میرخچهببینیمباید. ... استمحتملشدیديواکنش

  :بنگرید به براي مطالعخ بیشتر ».گیرند میپیشدردیگراي رویهکشورهااحتماال... بیاورددنبالبهراها آن
Jose E. Alvarez, The Development and Expansion of Bilateral Investment Treaties: 
Remarks, 86 AM. SoC'Y INT'L L. PROC,(1992) pp550- 553.

گذاري ایاالت متحده امریکا  ریج این رویه در حال تغییر است، به عنوان مثال مدل نمونه معاهدات سرمایهالبته به تد .2
کند را  می2012گذار اعطا  هایی که اصل رفتار منصفانه و عادالنه به سرمایه که دامنه حمایتی و ، عالوه بر آن 2004مصوب 

محیطی و شرایط کار اختصاص داده است، که بخش  هاي زیست بیمحدود و مضیق ساخته است، موادي را صراحتا به ارزیا
محیطی، بر اهمیت  هاي زیست این اسناد ذیل عنوان ارزیابی 12ماده .  شود ها تلقی می هاي اجتماعی شرکت مهمی از مسئولیت

شوند  ن مقررات میهایی که منجر به تضعیف ای گذاري محیطی تاکید کرده و تشویق سرمایه المللی زیست مقررات ملی و بین
محیطی در برابر  این مقرره قدرت صالحدیدي طرفین را در اتخاذ اقدامات مناسب زیست. را ناشایسته اعالم کرده است

نیز، به شرایط کار پرداخته شده و تعهدات حقوقی طرفین به عنوان  13در ماده . گذاران به رسمیت شناخته است سرمایه
هایی که  منجر به تضعیف حقوق و  گذاري در این ماده تشویق سرمایه. ا یادآوري کرده استالمللی کار ر اعضاي سازمان بین

  .ها مربوط به شرایط کار شوند مذمت شده است تعهدات دولت
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اش را تضمین نماید، بایـد همـواره از فضـاي قـانونی      گذاري که استمرار و دوام اقتصادي سرمایه
هـاي   قابـل اعمـال و توصـیه    کند آگاه باشد، باید رعایـت اسـتلزامات قـانونی    که در آن عمل می

بر آن، درصورت وقوع اختالف با یکی از مقامات اجرایی  عالوه. اي و فنی را جدي بگیرد حرفه
گذار ملزم است از مزایاي هر گونه ضمانت اجراهاي در دسترس محلی کـه قـادر    محلی، سرمایه

  .مند شود به اصالح اشتباه مقام اجرایی مذکور هستند مطلع و بهره
هـا یـک تعهـد     گذاري نه تنها بنابر اصول کلی حقـوق شـرکت   دوام اقتصادي سرمایه تضمین

ممکن رفتار کند تا بیشترین منافع را براي  گذار ملزم  است به بهترین  شیوه بدیهی بوده و  سرمایه
شــود،  داران تــامین نمایــد، بلکــه بنــابر دکتــرین مســئولیت اجتمــاعی نیــز الزم دانســته مــی  ســهام

(Muchlinski Peter,2006, p549) .گذار ملزم اسـت کمـال منـافع دولـت میزبـان،       چرا که سرمایه
گـذار موفـق قـادر بـه      تنهـا یـک سـرمایه   . جامعه محلی و توسعه اقتصادي آن را نیـز لحـاظ کنـد   

زایی، انتقال تکنولوژي، مهارت و همچنین درآمـد بـه کشـور میزبـان بـوده و قـادر اسـت         اشتغال
گـذار بایـد    البته، به آن معنا نیست که سـرمایه . وامع محلی را ایفا نمایدتکالیف خود در توسعه ج

بینی کند، و یـا اینکـه    گذاري آسیب بزند پیش هرگونه فراز و نشیبی را که ممکن است به سرمایه
گذار بایـد دقـت معقـول     بلکه منظور این است که سرمایه. مسئول همه عواقب احتمالی آنها باشد

بینـی شـده را تحقـق     پذیر است، منـافع پـیش   اري را داشته و تا آنجا که امکانگذ در اداره سرمایه
  . بخشد

از همین رویکرد تبعیت کرده،  بنـابر وقـایع موجـود، ایـاالت متحـده       1سی دیوان در قضیه ال
در این پرونـده، حسـب ادعـاي ایـاالت     . مدعی نقض معاهده فی مابین ایتالیا و ایاالت متحده بود

الوقـوع کارخانـه آن را مصـادره کـرده و     شهردار پالرمو در جریان تعطیلی قریبمتحده آمریکا، 
نامـه مـورد    شان که بنـابر موافقـت   داران آمریکایی آن را از حق بر کنترل و مدیریت سرمایه سهام

دیوان پاسخ داد که این ادعـا  . مابین را نقض نمودحمایت بود محروم کرده و بنابراین معاهده فی
را که وقتی کارخانه ضـبط و توقیـف شـد، شـرکت مـادر از کنتـرل و مـدیریت        درست نیست چ

ویژه هیچ ارتبـاط   به. سرمایه به نحوي که تسویه قانونی آن بنابر قانون ایتالیا انجام گردد عاجز بود
. کنـد وجـود نـدارد    علّی، بین توقیف کارخانه و تاثیراتی که ایـاالت متحـده بـه آن منتسـب مـی     

سی  دست به دست هم دادند تا حوادثی پیش بیاید که دیوان آن را فاجعه الفاکتورهاي مختلفی 
                                                                                                    
1. ELSI
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با وجود این، علت اصلی سقوط سریع شرکت به سمت ورشکستگی، اموري بودکه بهنظر . نامید
 .United States of America v)گیـر آن شـده بـود    رسـد قبـل از توقیـف کارخانـه دامـن      مـی 

Italy,1989,para101).
هشدارهاي مکرري در مورد وضعیت اسفبار کارخانه داده شد،  تصمیم به  «: داد دیوان ادامه 

بـار بـود؛    انحالل شرکت، تعطیلی کارخانه و بیکاري نیروي کار به لحـاظ اجتمـاعی بسـیار زیـان    
طور خالصه در این وضعیت امکـان تسـویه    به. عنوان طلبکاران اصلی مطرح بودها به مسئله بانک

».اسـاس اسـت   اند یک خیـال بـی   امداران مدعی هستند از آن محروم شدهقانونی شرکت که سه
United States of America v. Italy,1989,para101) (       دیوان در نیـل بـه ایـن نتیجـه قویـاً متـاثراز

بار اجتماعی تعطیلی کارخانه  ویژه دیوان به تاثیرات و عواقب زیانرفتار مدیریتی شرکت بوده به
داران در ارزیـابی   ؤید آن است،  منافع عمومی نیز مانند منافع خصوصی سهامکند که م تاکید می

هـاي نـوین دکتـرین مسـئولیت اجتمـاعی       ایـن رویکـرد بـا آمـوزه    . اقدام دولت حائز ارزش است
گذاران در برابر عواقـب و   دهد، سرمایه پردازي دیوان نشان می عبارت. خوانی دارد ها هم شرکت

تصمیم بـه انحـالل شـرکت در وضـعیتی کـه بیکـاري       . مسئولیت دارند شان نتایج اجتماعی پروژه
تعطیلـی ایـن   . سازد، امـري پذیرفتـه شـده نیسـت     کارگران آثار سوئی را متوجه دولت میزبان می

گاه سود سـهام آن تقسـیم    گاه به لحاظ اقتصادي سودآوري کافی نداشته و هیچ که هیچ کارخانه
  . براي دولت میزبان داشتاي  نشده بود مضرات اجتماعی گسترده

هـاي مـادر، از اداره سـودآور     توان گفت مشکل واقعی شرکت تنها این نبود کـه شـرکت   می
کارخانه قصور کردند، بلکه آنها همچنین در اضمحالل و سقوط نهایی کارخانه و عواقب شدید 

).اجتماعی ناشی از آن نیز دخیل بودند Muchlinski Peter,2007, p550)   وان از ایـن  رویکـرد دیـ
گـذار در انتخـاب شـیوه کنتـرل و مـدیریت پـروژه را مطلـق         منظر جالب است کـه حـق سـرمایه   

الظـاهر   گذاران مدعی هستند که خواهان انحالل و تسویه شرکت بودنـد و علـی   داند؛ سرمایه نمی
طیلـی  گوید با توجه به آثـار منفـی انحـالل و تع    اما دیوان می. نیز باید از این حق برخوردار باشند

گذاران اجازه انتخاب این شیوه را نداشتند؛ حق بر تعیین شیوه کنترل و تصـمیم   کارخانه، سرمایه
  .به اختتام یک پروژه باید با توجه به عواقب اجتماعی آن بر جامعه محلی اعمال شود

مرجـع داوري بـا   . پیـروي شـده اسـت   علیه رومانی سی ، در قضیه نوبل رویکرد دیوان در قضیه ال
توانـد مـدعی باشـد، دولـت      المللی دادگستري بیان داشت که خواهان نمی سی از رویکرد دیوان بینتا

رومانی بنابر معاهده دو جانبه بین ایاالت متحـده و رومـانی، معیـار رفتـار منصـفانه و عادالنـه را نقـض        
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الد، سازي در حـوزه آهـن و فـو    خواهان متعاقب خصوصی. کرده یا مبادرت به مصادره ورزیده است
خواهان از جملـه  . کارگر را استخدام نمود 4000گذاري  در رومانی کرده و حدود  مبادرت به سرمایه

گـذار را تضـعیف و مضـمحل سـاخته، چـرا کـه        مدعی بود که کشور میزبان، دوام اقتصـادي سـرمایه  
 هـاي بازسـازي کارخانـه    سازي، از تعهداتشان در باب مسـاعدت در هزینـه   ربط خصوصیمقامات ذي

دیـوان بـا اشـاره بـه رفتـار و      . ها  اقـدام کردنـد   دهی شرکت قصور کرده و همچنین براي تغییر سازمان
گذار این ادعا را رد کـرد و بیـان داشـت در ایـن وضـعیت همـان انـدازه کـه مقامـات           عملکرد سرمایه

ود کـه  اگـر خواهـان بـر ایـن بـاور بـ      . گذار نیز موثر بود سازي نقش داشتند، عملکرد سرمایه خصوصی
گذار بـر ابتنـاي    هاي دولتی چیزي بیش از تشریفات صرف نبود، بنابراین فرض سرمایه وعده مساعدت
  .(Noble Ventures Inc v Romania,2005,para147)ها اساساً غلط بود به این مساعدت

بنابر ادله موجود، روشن است که بدون بازسـازي، فروپاشـی شـرکت حتمـی و بـه سـادگی قابـل        
).بـود  بینـی  پـیش  Noble Ventures Inc v Romania,2005,para152)       بـا وجـود ایـن خواهـان از خـرج

بازسازي کامالً امتناع کرده و حتی از بازپرداخت وام تسهیالت بانک  کردن سرمایه خود جهت روند 
توانست به این وسـیله تـامین مـالی الزم بـراي بازسـازي را فـراهم        که میاسپانیا قصور ورزید، درحالی

ها بود عقـب   همچنین خواهان از تعهداتش به پرداخت حقوق نیروي کار که دستمزدشان مدت. سازد
).افتـاده بــود امتنــاع ورزیــد  Noble Ventures Inc v Romania,2005,para177)  در چنــین شــرایطی

دهـی مجـدد کارخانـه     بیان داشت، سـازمان  ELSIالمللی دادگستري در قضیه  بین طور که دیوان همان
توانست در کوتـاه مـدت جلـوي یـک بحـران اجتمـاعی قریـب الوقـوع را          نها راه ممکنی بود که میت

بـا وجـود   .  توانست در نتیجه عقب افتادن دستمزد کارگران منطقه را در بر گیرد بگیرد، بحرانی که می
ت کامـل،  آنکه دیوان رفتار منصفانه و عادالنه را بسیار موسع تفسیر کرده و مشتمل بـر حمایـت و امنیـ   

آمیز و رعایت تعهدات قراردادي دانست، اما بنابر وقایع قضـییه   ممنوعیت اقدامات خودسرانه و تبعیض
نظـر دیـوان بـا توجـه بـه وضـعیت خواهـان،        بـه .  ها را قابل احراز ندانست نقض هیچ یک از این مؤلفه

ا در نظـر گـرفتن منـافع    بـ . کارخانه مورد بحث و کارگران آن اقدامات اتخاذي تنها راه حل مساله بود
کـارگر کـه بـه ایـن کارخانـه و سرنوشـت آن وابسـته بودنـد، اقـدام قضـایی بـراي تغییـر              4000تقریبا 

) .دهــی شــرکت نــه غیرعادالنــه بــود و نــه غیرمنصــفانه        ســازمان Noble Ventures Inc v 

Romania,2005,para182)  
پردازد، متانکس علیه ایاالت یگذاري م قضیه قابل توجه دیگر که به مدیریت صحیح سرمایه

در این قضیه خواهان که یک تولید کننده کانادایی متانول بود، به این قـانون   .متحده آمریکاست
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کالیفرنیا که تولید بنزین حاوي ترکیبات متانول را ممنوع کرده بود اعتراض داشت، چرا که ایـن  
وي . کـرد  لی اتانول تبعـیض ایجـاد مـی   قانون بازار او را خراب کرده و به نفع تولیدکنندگان داخ

نفتا و معادل بـا مصـادره بـوده و همچنـین مغـایر بـا رعایـت         1110ادعا کرد این اقدام نقض ماده 
تشریفات قانونی که بنابر معیار رفتار منصفانه و عادالنه الزامی است، انجام شده، دیوان این ادعـا  

انـد کـه    مقامـات آمریکـایی اظهـاراتی نداشـته    دیوان توجه خاصی بر این امر نهاد که . را رد کرد
بلکه، . گیري کند که این قوانین غیر قابل تغییر هستند صورت معقول چنین نتیجهخواهان بتواند به

گـذاري کـرد کـه بـر      اي مبـادرت بـه سـرمایه    خواهان در  شرایط و فضاي اقتصادي سیاسی ویژه
ط زیست و سالمتی عمـومی، چـه در   همگان عیان و مبرهن بوده است که نهادهاي حفاظت محی

صـورت مرتـب اسـتفاده از مـواد شـیمیایی را  از طریـق       سطح ایاالت و چه در سـطح فـدرال، بـه   
هاي غیردولتـی کنتـرل کـرده و اسـتفاده از      نفع وسازمانهاي ذي ها، شرکت چشمان تیزبین رسانه

. سـازد  محـدود مـی  ترکیباتی که براي محیط زیست یا سالمت عمومی مضر هستند را ممنـوع یـا   
خواهان در جریان  فرآیند تصویب قـانون بـوده و  مشـاهده کـرده کـه ایـن قـانون بـا مشـارکت          

هاي غیردولتی، دانشگاهیان و دیگران تدوین شده و خواهـان   هاي صنعتی مختلف، سازمان گروه
).نیز در مذاکرات تدوین قانون البی داشـته اسـت   Methanex v United States,2005, paras 9-

چارچوببهدیوان از خواهان انتظار دارد در جهت مدیریت مطلوب و کارآمد پروژه نسبت (10
فضـاي کـه قانونتغییراحتمالگونههربتواندوداشتهکاملآگاهیکارفضايبرحاکمقانونی

دیـوان در ایـن قضــییه دریافـت خواهـان بـا آگــاهی از      . کنـد بینـی  پــیشسـازد  کـار را متـاثر مـی   
بـر محـدودیت دولـت درتغییـر     هاي موجود، و بدون آنکه تعهد خـاص و صـریحی مبنـی    دفرآین

  .گذاري نمود ربط دریافت دارد، مبادرت به سرمایهچارچوب قانونی ذي
گذاري را  درواقع دولت ملزم است بنابر رفتار منصفانه و عادالنه فضاي کلی حاکم بر سرمایه

گذار نیز وقتی وارد قلمرو حقـوقی کشـوري    سرمایه ثباتی نسازد، اما از طرف دیگر دستخوش بی
بینـی  و معمـول را بپـذیرد، مگـر اینکـه تعهـد        شود، باید ریسک تغییـرات قـانونی قابـل پـیش     می

صـورت تغییـرات قـانونی     در غیر این. بر ثبات این قوانین از جانب میزبان داده شودصریحی مبنی
ده نشـده اسـت، حتـی اگـر بـر خـالف منـافع        بر عـدم تغییـر آن دا  معمول که تعهد صریحی مبنی

دولـت روشن اسـت . تواند نقض معیار رفتار منصفانه و عادالنه تلقی شود گذار باشد، نمی سرمایه
قـوانین  ناگهـانی وبینـی  پیشقابلغیرتغییرباوکردهاستفادهسوءاین امرازتواند نیز نمیمیزبان
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گـذار را   شـود حقـوق سـرمایه    اتخـاذ مـی  گذار مایهسرانداختندامدرهدفکه با سوء نیت و به
عادالنهومنصفانهرفتارمعیاربرحاکمروحباعملکرديچنینتردیدبدونکهتضییع نماید،چرا

  .استتغایردر
 1تـوان بـه قضـیه مـافیزینی     گذار به مدیریت معقول سـرمایه مـی   در  جهت تایید وظیفه سرمایه

گـذاري بنـابر    شـکی نیسـت کـه پـروژه سـرمایه     «: بیان داشتاشاره کرد که در آن مرجع داوري 
محیطی بود و خواهان و کارمندانش نیز از این مسئله آگاه  قوانین ملی نیازمند ارزیابی آثار زیست

ــد ــاکی از اطــالع . بودن ــابی   رســانی اســناد موجــود ح ــاب ضــرورت ارزی ــافی در ب ــاي  هــاي ک ه
هل به قانون رافـع مسـئولیت نیسـت، روشـن     قطع نظر از این اصل کلی که ج. محیطی دارد زیست

گونـه کـه دیـوان اسـتنباط کـرده       آن. ... است که در این مورد خواهان از این الزامات آگاه بـود 
هـاي فنـی آن    هـا و دشـواري   است، خواهان سعی کرده این الزامات را جهـت اجتنـاب از هزینـه   

)».نادیده بگیرد Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain,2000,Para 70)  بنابراین
توان دولـت اسـپانیا را بـه خـاطر      گذار از تکلیف قانونی خود عامدانه سرباز زد، نمی وقتی سرمایه

ویژه دیـوان  به. پروژه به دلیل عدم رعایت مقررات زیست محیطی مسئول دانستمتوقف ساختن
 –معاهـده دو جانبـه اسـپانیا     2) 1(اده اقدام پادشـاه اسـپانیا کـامالً در انطبـاق بـا مـ      «اظهار داشت، 

گـذاري در چـارچوب قـوانین ملـی فــرا      آرژانتـین بـوده اسـت، کـه طـرفین را بـه ارتقـاء سـرمایه        
)»خواند می Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain,2000,Para 71).  

ایـت  اش مکلـف بـه رع   گـذاري  گذار جهت حفـظ مشـروعیت سـرمایه    توان گفت سرمایه می
کسی که خواهان انصاف باشد خود باید منصفانه رفتار کرده و به . قوانین و استلزامات ملی است

بـر دولـت میزبـان    حـاکم مقـررات ووقـوانین حقـوقی نظامازپیروي. قوانین ملی احترام گذارد
2.شود معقول بر سرمایه تلقی میومطلوببخشی از مدیریت

                                                                                                    
1. Maffezini

ونینقوانقضکهکردگیري نتیجهچنینتوان میگذاري سرمایهدوجانبهبسیاري از معاهداتبیانونگارششیوهاز.2
مدل معاهداتمثال،براي. شودآندرمندرجهاي حمایتازگذار سرمایهمحرومیتبهمنجردتوان میمیزباندولتمقررات

بامطابقکههایی گذاري سرمایههمه«: گوید میحمایتموردگذاري سرمایهتعریفدرمالزي،گذاري سرمایهجانبهدو
سازد از قوانین ملی  گذار را متعهد می سرمایهفرمولاین» .شود میانجاممتعاهداياعضملیهاي سیاستومقررات،قوانین

اي  با تکیه بر مقرره دیوانفیلیپینعلیهFraportقضیهدر.هاي مندرج نشود تبعیت کند و گرنه ممکن است مشمول حمایت
هاي مورد حمایت  گذاري ري را مشمول سرمایهگذا مشابه که در معاهده دوجانبه مابین آلمان و فیلیپین آمده است، سرمایه

:براي مطالعه بیشتربنگرید به . ندانسته و خود را براي رسیدگی به اختالف صالح ندانست
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  گیري نتیجه
هـا نوعـاً    گـذاري  گذارند که سـرمایه  گذاري فرض را بر این می ی سرمایههاي فعل نامه موافقت

داران توسـعه   گذاران خارجی که به عنوان طالیه مفید به حال توسعه دولت میزبان بوده و سرمایه
گـذاران خـارجی بـر     تأثیر سرمایه. شوند باید مورد حمایت قرار گیرند به کشور میزبان جذب می
هـا  نامـه  معمـوالً در ایـن موافقـت   ... کنندگان، محـیط زیسـت و    مصرفجوامع محلی، کارگران، 

هـا   آور، مسئولیت کنترل و بهبود رفتـار شـرکت   در فقدان تعهدات الزام. مدنظر قرار نگرفته است
هایی اسـت کـه    اي محول شده که شامل طیف وسیعی از دستورالعمل اساساً به اقدامات داوطلبانه

از آنجـا کـه   . کننـد  هـا صـادر مـی    لتی و غیر دولتی و بعضاً دولتهاي دو ها، سازمان خود شرکت
نظـر  ها و نواقص اقدامات خودجوش و داوطلبانه برکسی پوشیده نیسـت، شایسـته بـه    وکاستی کم
هـاي   هـاي اجتمـاعی بـر شـرکت     تري را بـراي تحمیـل مسـئولیت    رسد، محمل حقوقی مناسب می

ــزار، یکــی از مناســب.  فراملــی تــدبیر کــرد شــرط رفتــار منصــفانه اســت کــه در اغلــب   تــرین اب
گذاري اعم از دو یا چندجانبه درج شده نفس این تعهد متضمن توازن و  هاي سرمایه نامه موافقت

توانـد   رسد تمسـک بـه شـرط رفتـار منصـفانه مـی       به نظر می. باشدتعادل منافع حقوقی طرفین می
گـذاري را تـا    اسـناد سـرمایه   گـذار در  خالءهاي ناشی از عدم درج تعهدات حقـوقی بـر سـرمایه   

اي تفسیر و تاویـل شـود کـه تـوازن و تعـادل الزم میـان        این معیار باید به گونه. اي پر نماید اندازه
در . گذار و حقوقی که از قبل معاهـده، محـق آن اسـت ایجـاد گـردد      مسئولیت اجتماعی سرمایه

محیطـی و   هـاي زیسـت   یگـذار را ملـزم بـه ارزیـاب     اغلب این اسـناد هـیچ تعهـد صـریحی سـرمایه     
کند، با وجود این دور  صالح را مطالبه نمیاجتماعی نکرده و از وي ارائه گزارش به مقامات ذي

توجه به عواقـب و آثـار فعـالیتش در کشـور میزبـان، مـدعی        گذار بی از انصاف است که سرمایه
  . حقوق حمایتی گردد

گـذاران  بـراي حضـور سـرمایه   تجـارتی مناسـبی را   -ایران در تالش است تا فضـاي حقـوقی   
گذاري، بر معیارهایی نظیر رفتار ها و قراردادهاي سرمایهنامهخارجی فراهم آورد، لذا در موافقت

منـدي حـداکثري از روابـط    شود به منظور بهـره با وجود این توصیه می. منصفانه تاکید می ورزد
هـاي  بر جلب اعتمـاد شـرکت  هگذاري ، خوانش صحیحی از این معیار ارائه دهد که عالوسرمایه

                                                                                                    
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide v. The Republic of the Philippines, 
ICSID Case No. ARB/03/25,2007.
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خارجی براي حضور در قلمـرو جغرافیـایی ایـران، منـافع عمـومی نظیـر حـق بـر توسـعه، محـیط           
تـوان ایـن گونـه    به نظر می رسـد رفتـار منصـفانه را مـی    . محفوظ باشد.... زیست، کار، رقابت و 

  : تفسیر نمود
لـی و منطقـی داشـته باشـد،     کـه مبـانی عق  گـذار درصـورتی   آمیز بـا سـرمایه   اوالً رفتار تبعیض

خواهـد بـا   مـی  هـاي میزبـان    درسـت اسـت کـه رفتـار منصـفانه از دولـت      . متخلفانه تلقـی نگـردد  
هـایی قـرار دهنـد کـه      گذاران رفتار بدون تبعیضی داشته و آنان را مشمول همـان حمایـت  سرمایه
و طـرف  هاي داخلی ازآن منتفع هستند، با وجـود ایـن اگـر تبعـیض اعمـال شـده میـان د        شرکت

بـر اهـداف عمـومی باشـد قابـل پـذیرش       خودسرانه نبوده و ناشی از یک ارزیابی عقالنی و مبتنی
ــه جامعــه محلــی، اعمــال    اگــر برخــی از شــرکت.  اســت ــل رفتــار مســئوالنه نســبت ب ــه دلی هــا ب

مـورد رفتارهـاي ترجیحـی تشـویقی از جانـب      ...  محیطی، حقـوق بشـري و    هاي زیست ضرورت
تواند مـدعی نقـض اصـل منـع تبعـیض و نهایتـًا        گذار نمی گیرند، قطعاً سرمایهدولت میزبان قرار ب

کـه عواقـب منفـی عملکـرد یـک      همچنـین درصـورتی  . نقض معیار رفتار منصفانه و عادالنه شود
  .هاي تنبیهی نسبت به وي گردد گذار بر جامعه محلی منجر به اعمال سیاست سرمایه

گـذاران اجـازه خـروج     گـذاري، بـه سـرمایه    رمایهثانیاً درست است که در اغلب معاهدات س
رسد در مواردي که خروج سرمایه منجر به ورود آسیب  آزادانه سرمایه داده شده ، اما به نظر می

تواند خـروج سـرمایه را مشـروط     گردد، دولت می... اقتصادي و  به جامعه محلی، بیکاري، بحران
مـدیریت  . ی نقض معیار رفتـار منصـفانه شـود   تواند مدع گذار نمی کرده و در این صورت سرمایه

گذاربوده، اما وي ملزم اسـت سـرمایه را بـه نحـوي مـدیریت       سرمایه در مجموع به عهده سرمایه
داران و جامعـه محلـی    نفعان، اعم از سهامبر تامین بیشترین سود اقتصادي براي ذيکند که عالوه

گـذار نتوانـد از عهـده     اگـر سـرمایه  . دهاي اجتماعی را تحمیـل کنـ   دولت میزبان، کمترین آسیب
تواند در برابر اقدامات پیشگیرانه دولت میزبـان کـه    مدیریت مطلوب و عقالنی پروژه برآید، نمی

  .براي کنترل ضرر اتخاذ شده است، مدعی باشد
بنـدي بـه ایـن     گذار ملزم است به قوانین محلی دولت میزبان احترام گذاشته و عدم پاي ثالثاً سرمایه

  . تواند موجبات رد ادعاي وي در خصوص نقض رفتار منصفانه را در پی داشته باشد نین میقوا
گـذاري،   هاي سرمایه نامه امید است تا تغییر نگرش عمومی نسبت به تدوین و نگارش موافقت

هـاي   هـاي اجتمـاعی شـرکت    االجـرا در بـاب مسـئولیت    اصالح رویه فعلی و درج مقـررات الزم 
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هـاي اجتمـاعی    ي با تکیه بر معیار رفتار منصفانه عناصر و محتـواي مسـئولیت  فراملی، مراجع داور
هـاي   بار  فعالیت گذاران را تثبیت نموده و از جامعه محلی دولت میزبان در برابر آثار زیان سرمایه

  .ها حمایت کنند این شرکت
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