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عواید  انتقال  نمی شود.  ماحظه  جدید  و  قدیم 
تشویق  قانون  ماده 15  شرح  به  قراردادها  از  ناشی 
ایــن عبارت  بــه  و حمایت ســرمــایــه گــذاری خــارجــی 
به  مربوط  »پرداخت های  اســت:  شــده  پیش بینی 
اقساط اصل تسهیات مالی سرمایه گذاران خارجی 
اخــتــراع،  حــق  قـــراردادهـــای  مربوطه  هزینه های  و 
اسامی  مهندسی،  و  فنی  کمک های  فنی،  دانــش 
در  مشابه  قــراردادهــای  و  مدیریت  تجاری  عائم  و 
چارچوب سرمایه گذاری خارجی، بر اساس مصوبات 
قابل  و دارایــی،  اقتصادی  امور  وزیر  تأیید  و  هیئت 
ج است«. در قانون جلب و حمایت  انتقال به خار
ــاره  اشـ  ،1334 مــصــوب  ــی  ــارج خ ســرمــایــه هــای  از 
مستقیمی به قابل انتقال بودن این گونه سرمایه ها 
قوانین  در  اینکه  به  توجه  با  و  بــود  نشده  عواید  و 
استاندارد و پیشرفته سرمایه گذاری خارجی انتقال 
می شود،  پیش بینی  پرداخت ها  و  عواید  این گونه 
گفت اشاره و تصریح به این نوع سرمایه ها در  باید 

قانون جدید از نکات روشن قانون اخیر است.

غرامت . 3 پرداخت  یا  مالکیت  سلب  ممنوعیت 
عادالنه

یــــادآور شدیم  بــه اخــتــصــار  پــیــش  در مــطــالــب 
نابسامانی های  از  ناشی  احتمالی  مخاطرات  که 
ســیــاســی، از عــمــده نــگــرانــی هــای ســرمــایــه گــذاران 
که بیشتر غیرتجاری  خارجی است. این مخاطرات 
جدی  خطر  خــارجــی  سرمایه گذار  ــرای  ب هستند، 
در  کشورها  سیاست  بنابراین  می شود،  محسوب 
جهت رفع این نگرانی برای تشویق سرمایه گذاری 
خارجی مختلف است. عده ای اصواًل هرگونه سلب 
کرده اند و  مالکیت از سرمایه گذار خارجی را ممنوع 
کردن اموال بیگانگان  اجازه سلب مالکیت یا ملی 
نمونه  بـــرای  نمی دهند،  شرایطی  هیچ  تحت  را 
می توان به قانون سرمایه گذاری خارجی ویتنام در 

کرد. کشورها اشاره  این دسته از 
را  کــردن  ملی  اصــواًل  کشورها  از  دیگر  عــده ای 
که  حق الینفک دولت می دانند و بر این عقیده اند 
کردن  دولت در مصادره سرمایه های خارجی و ملی 
اموال و سرمایه ها آزاد است، اما در این مورد دولت 
عادالنه ای  خسارت  جبران  به  مکلف  سرمایه پذیر 
که در این رهگذر به سرمایه گذار خارجی وارد  است 

آمده است.
ماده 3 قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی قدیم ایران مصوب 1334 مقرر می داشت: 

ــانـــون خـــاصـــی از صــاحــب  ــع قـ ــ ــا وض ــچــه بـ »چــنــان
جبران  دولــت  شــود،  مالکیت  سلب،  ســرمــایــه ای 
شرط  به   می کند  تضمین  را  وارد  خسارت  عادالنه 
مالکیت،  ســلــب  از  پــس  مـــاه  ســه  مـــدت  در  آنــکــه 
مذکور  هیئت  به  وارده  خسارت  جبران  تقاضای 
اختاف،  بروز  صورت  در  و  شود  تسلیم   ۲ ماده  در 
ــای جـــبـــران عـــادالنـــه خــســارت  ــ رســیــدگــی بـــه ادعـ
کم  که دولت آن را تضمین می کند در محا وارده ای 
این گونه  در  مــی آیــد.  عمل  به  ــران  ای صاحیت دار 
به  را  سرمایه  انتقال  اجــازه  می تواند  دولــت  مــوارد 
ج بــدون رعــایــت شــرایــط مــاده 5 بــدهــد«. در  خــار
بـــرخـــورداری سرمایه ها  فــوق حــق  قــانــون  مـــاده ۲ 
معافیت ها  حقوق،  کلیه  از  خارجی  بنگاه های  و 
بــنــگــاه هــای  و  ســرمــایــه هــا  بـــرای  ــه  ک تسهیاتی  و 

خصوصی داخلی موجود است، مقرر شده بود.
در ماده 9 قانون جدید سرمایه گذاری خارجی 
و  ایــران مصوب 1380 مجلس شــورای اسامی  در 
 ،1381 مصوب  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
ــت: »ســرمــایــه گــذاری خــارجــی مــورد  مقرر شــده اس
گرفت مگر  سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد 
به  قانونی  فرایند  به موجب  عمومی  منافع  بــرای 
روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب 
سرمایه گذاری  آن  واقعی  ارزش  مأخذ  به  غرامت 

بافاصله قبل از سلب مالکیت«.

طریق  از  و  قضایی  مرجع  یک  به  توسل  با  اســت 
دادرســـی هـــای مــقــرر در دادگـــاه مــلــی، بــه اختاف 
حادثه رسیدگی شود یا با توسل به یک مرجع شبه 
قضایی و در غالب نهاد داوری به موضوع رسیدگی 
شود و نیز  با استفاده از یک روش غیرقضایی مانند 

میانجی گری، اختاف مطروحه حل وفصل شود.
بین المللی،  نــوع  از  آن هــم  داوری  بــه  توسل 
کـــه بــاعــث حــصــول  بــهــتــریــن مــکــانــیــســمــی اســـت 
و  شــده  خــارجــی  ســرمــایــه گــذاران  بیشتر  اطمینان 
جذب  باعث  درنهایت  مؤثر  مؤلفه  یک  به عنوان 
خواهد  خارجی  سرمایه های  بهتر  و  بیشتر  چه  هر 
خارجیان  اصــواًل  است:  واضح  امر  این  دلیل  شد. 
کشور سرمایه پذیر و  به دادگاه های ملی مستقر در 
از حیث شکلی  که  نحوه دادرســی آن ها و حقوقی 
اعمال  قابل  دادگـــاه  ایــن  تشخیص  بــه  مــاهــوی  و 
تشخیص می شود، اعتماد ندارند و نفع و مصلحت 
بین المللی  داوری  یــک  بــه  تــوســل  در  را  خــویــش 

می دانند.
بین المللی  تــجــاری  داوری  قــانــون  تصویب 
آنسیترال  داوری  نمونه  قانون  اساس  بر  که  ایــران 
تــجــارت  بـــرای  متحد  مــلــل  ســازمــان  )کمیسیون 
راستای  در  گامی  اســت،  شده  تدوین  بین الملل( 
می آید  به حساب  کشور  در  داوری  کــردن  نهادینه 
به  توسل  و  اساسی  قانون   139 اصل  اســاس  بر  که 
داوری در مورد دعاوی تجاری بین المللی با رعایت 
تقیدات  و  و مشکات  شرایط خاصی مقدور است 
توسل  راه  سر  بر  مانعی  خــود  اصــل،  ایــن  در  مقرر 

ساده به داوری تجاری است.
بسیاری از قوانین در این رابطه به داوری های 
بین المللی  تجارت  زمینه  در  گسترده  که در سطح 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  خارجی  سرمایه گذاری 
از  داوری  به  می توان  جمله  آن  از  که  دارنــد  اشــاره 
سرمایه گذاری  اختافات  حل وفصل  مرکز  طریق 
داوری  بین المللی  ــوان  دیـ یــا   )ICSID( ایکسید 
)ICC( و داوری  بازرگانی بین المللی  اتاق  یا   )ICA(
 )UNCITRAL( آنسیترال  نمونه  قانون  طریق  از 

کرد. اشاره 

اعطای امتیازات و حذف موانع در زمینه های . 5
پرداخت مالیات و حقوق گمرکی

کـــه ایـــجـــاد رغــبــت در  ــم  ــودی ــم قــبــًا اشـــــاره ن
به  باید  انــحــای مختلف  بــه  ســرمــایــه گــذار خــارجــی 
انگیزش  ایــن  در  مؤثر  مـــوارد  جمله  از  و  آیــد  عمل 

تــجــاری  داوری  قـــانـــون  تــصــویــب   
قانون  اســـاس  بــر  کــه  ایـــران  بین المللی 
)کــمــیــســیــون  آنــســیــتــرال  داوری  نــمــونــه 
ــرای تـــجـــارت  ــ ــ ــان مـــلـــل مــتــحــد ب ــ ــازم ــ س
در  گامی  اســت،  شده  تدوین  بین الملل( 
کشور  در  داوری  کردن  نهادینه  راستای 
اصل  اســاس  بر  که  می آید  به حساب  ما 
داوری  به  توسل  و  اساسی  قانون   ۱۳۹
با  بین المللی  تجاری  دعــاوی  مــورد  در 
رعــایــت شــرایــط خــاصــی مــقــدور اســت و 
اصل،  ایــن  در  مقرر  تقیدات  و  مشکات 
به  ســاده  توسل  راه  ســر  بــر  مانعی  خــود 

داوری تجاری است. 

حل وفصل . 4 مقام  در  داوری  بــه  توسل  امــکــان 
اختالف

ــای رســیــدگــی و حل  ــوه ه ــی کـــه ش ــم  ــی ــی دان م
اختاف نسبت به یک موضوع متعدد بوده، ممکن 


