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 39-91: صفحات
ترين عواملي به شمار گذاري خارجي از حياتي جذب سرمايهجهان،  کشورهاي ةديرباز در هماز  

جذب منابع مالي خارجي در . بوده است اقتصادي و آباداني و ايجاد اشتغال مؤثر ةتوسعآمده که بر
 يازهاين شيجهان بوده و به يکي از پ هاي غالب کشورهايانواع و اشکال گوناگون از اولويت

 هاي مختلف تأمين مالي در ميان روش. است شدهها بدل  اي آنيابي به اهداف توسعه دست
 در کنار معايب و. ها استروش نيمدترايکي از کار گذاري مستقيم خارجي خارجي روش سرمايه

وجود آثار مثبت فراوان آن نظير دسترسي به بازارهاي  ،وجود دارد براي اين روش که هايي اشکال
مديريتي به بنگاه ميزبان و  نوينو ، انتقال دانش فني يريپذ جديد، ارتقاي سطح رقابتصادراتي 

تکنولوژي و فناوري  ،اقتصادي هاي تجربهتبادل ، اصالح نظام مديريتي ،ايجاد امنيت اقتصادي
گذاري  هدف از انجام اين پژوهش بررسي حقوق سرمايه رو اين از. بر کسي پوشيده نيست جديد

اين نوشتار که . باشدمطابق با حقوق تجارت ايران مي المللي بينخارجي در قراردادهاي تجاري 
 استتحليلي  -ي توصيفي ها پژوهشاست، از نوع  گرفته  انجامي ا کتابخانهبراساس مطالعات 

يي استانداردهاچگونه و با چه اصلي هستيم که  سؤالو در طي پژوهش در پي پاسخ به اين 
 برقرارو کشور ميزبان توازن  گذار سرمايهميان حقوق  المللي بيندر قراردادهاي تجاري  توان مي
و مقررات  نيقوان يينارسانتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن بود که  رو اين از؟ کرد

متفاوت از  ري، تفاسالملل نيو قواعد حاکم بر تجارت ب نيقوان رفتني، نپذنرايموجود در اتجارتي 
قالب  گذاري در ازجمله موانع سرمايه دهيو وجود اختالف عق ياصول قانون اساس يبرخ

در  رانيا تيعدم عضو مانندهمچنين عواملي  .نديآ يحساب م کشور به قراردادهاي تجاري در
 انيلزوم حل اختالف م ،ياري خارجگذ از سرمايه يناش هاي اختالفالمللي حل   مرکز بين

 ران،يا يهاتوسط دادگاه هيدوسو تعهدهايدرخصوص  يگذار خارج و سرمايه رانيدولت ا
گذاري  سرمايه ياعتماد يمنجربه ب يداور ايرادهايموجود در متن قانون درخصوص  هاي ابهام

با  توان مي رو اين از .شود المللي مي بين هاي معاهدهو  ها معاملهسوء بر  يرگذاريو تأث يخارج
و کشور  گذار سرمايهميان حقوق  المللي بينسازي چنين عواملي در قراردادهاي تجاري  برطرف
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 مقدمه

ي اقتصاد ها مؤلفه ترين مهم ازجملهگذاري خارجي  سرمايه

کشورهاي در حال . شود ميدر دوران معاصر محسوب  الملل نيب

توسعه، براي دسترسي به بازارهاي جهاني و عبور از تنگناهاي 

هاي خارجي بوده و  دنبال استفاده از سرمايه مالي داخلي به

بخشيدن به اقتصاد خود  هستند تا از اين طريق ضمن رونق

نيز در کشف و استخراج  جديدهاي  وريابتوانند از مهارت و فن

ي خود منابع طبيعي خويش و همچنين وضعيت اقتصاد

گذاران خارجي نيز با دراختيار داشتن سرمايه. کنندبرداري  بهره

براي  کافي ةدانش، فناوري، مديريت و ظرفيت کافي، انگيز

حضور در اين کشورها را دارا هستند؛ زيرا اين حضور اگرچه 

هاي خاصي مواجه بوده و هست ولي  و ريسک ها خطرهمراه با 

 .کند آنان مي بينصسودهاي سرشاري را  ،در پايان کار

 (91:9913 عسکري،)

 مسئلهبيان 

  يفراوان ها از قدمت تاريخي انسانان درمي يروابط تجاروجود 

رفع  و منافعکسب  يبرا يافرادهمواره  و برخوردار است

المللي  تجارت بين. اند شغل پرداخته نيهاي جامعه به ا نيازمندي

کاالها و خدمات واردات  صادرات و يعني ي،روابط تجار همان

ري کشو چيه از آنجايي که . مختلف جهان است يکشورها نيب

خود را  يهايمندازين و اتيکه تمام ضرور يافتتوان  نميرا 

 صورت احسن برآورده کند به يبدون داشتن روابط تجارت

بنابراين تمام . الملل قابل درک است ضرورت تجارت بين

با ساير کشورها هاي خود  رفع نيازمندي يبراند ريناگزکشورها 

الملل  عبارت ديگر تجارت بين و به کنندبرقرار روابط تجاري 

 نيکاال و خدمات ب ياز روابط عرضه و تقاضا برا يناش

 (2091 شيروي،) .مي باشد مختلف جهان يکشورها

عنوان يکي از منافع  الملل همواره به تجارت بين ةو توسعرشد 

 نيبر ا عالوه. مهم موردتوجه تمام کشورهاي جهان بوده است

تأثير  يهاي خارج گذاري الملل و سرمايه تجارت بين ةتوسع

 يکنون طيدر شرا. داردتوسعه   درحال يکشورها بر مضاعفي

مهم  يها از شاخص يگذاري خارج جهان حاضر موضوع سرمايه

در  الملل نيتجارت ب ةتوسعو رشد  منجر بهشدن اقتصاد و  يجهان

و  ينظام اقتصاد ونديعوامل پ نيتر و از عمده ي استسطح جهان

گذاري  رو سرمايه نيازا  .رود يشمار م کشورها  به ياقتصاد داخل

 ةعنوان موتور محرک المللي، به بين يتجار يقراردادها در يخارج

 (2091 شيروي،) .استها  موردتوجه دولت ,ياقتصاد ةتوسع

در  الملل نياقتصاد و تجارت ب ةدر حوز يمال ةديپد نيا تياهم

که  شود مي انيگاه نما درحال توسعه آن ياز کشورها ياريبس

 يداخل يو پول ياز فقدان منابع مال ليردله کشورها به ليقب نيا

با  يخارج ةيبه جذب سرما ميو الجرم تصم برند يخود رنج م

را  ياز منابع خارج يريگ بهره ايگوناگون آن گرفته و  هاي شکل

کشور  يو تجار ياقتصاد ةتوسع يها اجرا و تداوم برنامه يبرا

در حالت بر اين  عالوه. دننيب يم يالزم و ضرور شيخو

 يهاي تجارت خارج شرکت يخارج ميگذاري مستق سرمايه

 يرويد و از ننکن گذاري حفظ مي نظارت خود را در طول سرمايه

 دنکن استفاده مي زين اتيانجام عمل يبرا زين يمتخصص خارج

يافته به  از کشورهاي توسعه فناوريکه اين امر منجر به انتقال 

 (71-12 :2039 راستي،) .شود ميکشورهاي درحال توسعه 

صورت  به يگذار خارج و حضور سرمايه هيموضوع جذب سرما

 هايتأثير يدر کشور دارا يحقوق اي يقياشخاص حق ايشخص 

 ةژيتوجه و نگاه و اثرات نامطلوب  بوده که منجر به جلب ايمثبت و 

همواره  يخارج يارذگ هيسرما. شود ميگذاران  اقتصاددانان و قانون

 ،کشورها بوده يهاي حقوق ازجمله عارضه يتحت تأثير عوامل

آن داشته  يمنفي بررو ايتواند تأثير مثبت  موجود مي يحقوق نيقوان

لحاظ  موضوع به نيا الملل نيتجارت ب ةرو در گستر نيازا ،باشد

 يموردنظر و بررس يصورت تخصص همواره به يحقوق هاي الزام

  .حوزه قرار دارد نيدانان در ا حقوق

 نياقتصاد و همچن ةعرص الملل در نقش تجارت بين شيافزا

 يارتقا سبب مختلف،ي کشورها نيب هيسرما انيجر شيافزا

با وجود . شده است يمال تأميندر  المللي بين يمال ينقش بازارها

 يا منطقه يکردهايرو بودني تجارت، ناکاف ةدر عرص هارييتغ نيا

 يشود و برا احساس مي هيسرماي بازارها تيريمد يبرا يو مل
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دارد که  ازين ييبه استانداردها يجهان اقتصاد ،ها کاستي نيرفع ا

  .باشند شده رفتهيالمللي پذ در سطح بين

عرفي حقوق  ةعنوان يک قاعد المللي به بينحداقل استاندارد 

رفتار دولت با بيگانگان در کشور ميزبان  ةالمللي در مورد نحو بين

الملل معتقدند  موجود است که بسياري از دانشمندان حقوق بين

ها در  دوجانبه بين دولت هاي هکه درصورت عدم وجود معاهد

هاي خارجي، حداقل  گذاري حمايت مناسب از سرمايه ةزمين

آور در حقوق  عرفي الزام ةعنوان يک قاعد المللي به استاندارد بين

گذاران خارجي  هاي الزم و مناسب را از سرمايه المللي حمايت بين

 (Dolzer & Schreuer, 2008) .آورد عمل  به

مشترک رسيدند ها به اين نقطه  المللي دولت در اثر تحوالت بين

ها  عنوان حداقل المللي استانداردهايي به که بايد در حقوق بين

و دليل آن اين بود که با گسترش هر چه بيشتر  شودايجاد 

شد که  واضحگذاري خارجي اين امر  المللي و سرمايه تجارت بين

وحدت و برابري وضعيت حقوقي اتباع و بيگانگان در کشورها 

صورت مناسبي از حقوق بيگانگان  امري کارساز نبوده و به

رو لزوم ايجاد استانداردهاي جهاني در  ازاين .شود حمايت نمي

 درخصوصها را  ها موظف باشند آن اين زمينه که دولت

تر از  شمار رفته و رفتاري پايين ضروري به کنندبيگانگان رعايت 

عمل  ةمنزل وجه موردقبول نبوده و به ها به هيچ اين حداقل

 . شود المللي محسوب مي ه بينمتخلفان

المللي و  اما بررسي محتوا و مصاديق حداقل استاندارد بين 

عنوان يک استاندارد  دهد اين قاعده به هاي آن نشان مي چالش

کلي و مبهم توانايي و ظرفيت الزم براي حمايت از 

اي  هاي معاهده گذاران خارجي را نداشته و وجود تضمين سرمايه

گذاران در کشورهاي ميزبان امري  مناسب از سرمايهبراي حمايت 

هايي که در  باتوجه به اين نقيصه و چالش. الزم و ضروري است

 با هايي عاهدهمالمللي وجود دارد  رابطه با حداقل استاندارد بين

گذاري  معاهدات دوجانبه تشويق و حمايت از  سرمايه"عنوان 

بر اهميت اين  روز مطرح و ايجاد شده است و روزبه" خارجي

ضمن  ها معاهدهچراکه مقررات اين  .شود نيز افزوده مي ها معاهده

 تأکيدبا  گذاري خارجي مشخصًا توجه دقيق به حمايت از سرمايه

گذاران خارجي تعبيه  هاي تجاري و مالي سرمايه ويژه بر خواسته

 (13-70:  2093حسيبي، ) .شده است

تواند براي  که ميترين ابزاري  بنابراين بهترين و مناسب

المللي  گذاري خارجي در سطح بين بخشي حقوق سرمايه نظم

گذاران  دوجانبه حمايت از سرمايه هاي معاهدهکاربرد داشته باشد 

از خارجي است که ضمن سريع بودن انعقادشان و برخورداري 

هايي را نيز براي  و تضمين ها حمايتالزم در عين حال  تيشفاف

 (13-70:  2093حسيبي، ) .کنند ميبيني  پيشگذار خارجي  سرمايه

باتوجه به قانون سعي بر آن داريم كه  پژوهشاين  در  رو اين از

در  يگذاري خارج حقوق سرمايهتجارت ايران به بررسي 

روي   ها و مشکالت پيش ، چالشالمللي بين يتجار يقراردادها

 .آن بپردازيم

 گذاري خارجي  مفهوم سرمايه -9

ناشي از آن، بدون  هاي گذاري و اختالف سرمايهبحث در مورد 

. گذاري و حد و حدود آن ثمري ندارد شناخت مفهوم سرمايه

مربوط به مودت، بازرگاني و دريانوردي که در  هاي همعاهد

شد، به مضامين مالکيت، حقوق  ها منعقد مي گذشته ميان دولت

ذاري گ و منافع اشاره داشتند ولي در دوران حاضر عبارت سرمايه

گذاري ريشه  عبارت سرمايه. جاي اين واژگان را پر کرده است

المللي  در اقتصاد دارد، اما ظهور و بروز آن در قراردادهاي بين

 .است کردهتعريف حقوقي از آن  ةرا ناگزير به ارائ دانان حقوق

در اين پژوهش حاضر ابتدا به  رو اين از (70:2097حسيبي، )

گذاري خارجي پرداخته و  بررسي تعريف و مفهوم سرمايه

گذاري خارجي را مورد بررسي  صورت اجمالي طرق سرمايه به

المللي،  ايم و در ادامه به معرفي قراردادهاي تجاري بين قرار داده

 .خواهيم پرداخت

 گذاري  تعريف سرمايه -2-2

عبارت ديگر  زايش سرمايه و يا بهمعناي اف گذاري به سرمايه

اين عبارت . افزايش ظرفيت و سودآوري اقتصادي است

شامل مواردي است که هدف از اختصاص  ،معناي اخص به
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، عسکري) .سرمايه در يک دوران معين افزايش ميزان آن باشد

70:2097) 

 گذاري خارجي مفهوم سرمايه -2-1

 ةبا يک معاملگذاري خارجي از حيث مفهوم  انجام سرمايه

مبيع و  زمان همتجاري تبادل  ةيک معامل. تجاري تفاوت دارد

گذاري خارجي نيازمند همکاري درازمدت  اما سرمايه ،استثمن 

اصواًل هدف اصلي . گذار است پذير و سرمايه کشور سرمايه

گذاران استفاده از کشور ميزبان براي تأمين منابع اساسي  سرمايه

گذاري، از منابع خارج از موضوع  الزم براي سرمايه

گذاري ضمن برگشت سرمايه اوليه و کسب نرخ معقول  سرمايه

 (19:2090 ،حسيبي و زماني) .استسود 

گذاري خارجي در مفهوم اقتصادي آن با مواردي  سرمايه

مدت،  هاي نسبتًا طويل الي، پروژههمچون جابجايي منابع م

مدهاي منظم، مشارکت مطلق يا نسبي صاحبان سرمايه و آدر

 ةواژ. گذاري عجين شده است سرمايههاي مديريت پروژه و خطر

گذاري ابتدا بدون آنکه ازلحاظ حقوقي تعريف شده باشد  سرمايه

اما با گذشت زمان تعريف اين واژه . گرفت يممورداستفاده قرار 

 .هايي بر مفهوم آن پديدار گشت اعمال محدوديتبا  

گذاري  هاي طرف قرارداد نيز درخصوص تعريف سرمايه دولت

 9932کنوانسيون  92 ةماد 9و طبق بند  کنند ميمذاکره 

ناشي از  هاي واشنگتن صالحيت ايکسيد محدود به اختالف

گذاري  هيسرماتعريفي از  رو ازاينگذاري خارجي است و  سرمايه

 هاي ههمين دليل معاهد به. خورد در آن به چشم نمي خارجي

کنوانسيون  92 ةي اينکه به مادجا بهگذاري نيز  دوجانبه سرمايه

تعريف  ةدر صدر مفاد خود به ارائ اغلبواشنگتن ارجاع دهند، 

 (73:2097، عسکري) .کنند گذاري مبادرت مي مفهوم سرمايه

 مفهوم قراردادهاي تجاري  -2-0

عنوان ابزار مهم انتقال سرمايه در روابط  تجاري بهقراردادهاي 

المللي حفظ  بين ةتجاري همچنان نقش اساسي خود را در صحن

توان سراغ گرفت که در آن  تجاري را مي ةکمتر رابط. اند کرده

قضايي  ةنگاهي گذرا به روي. اي را بازي نکند قرارداد نقش عمده

نين وجود دارد، تعارض قوا ةکشورهاي خارجي نيز که در زمين

 ةدهند تنها نشان صادره از مراجع داوري خود نه يهمچنين آرا

نما  اي تمام اهميت قراردادها در حقوق امروزي است، بلکه آيينه

المللي محسوب  هاي قضايي در روابط تجاري بين از تبلور انديشه

 (12:2097، عسکري). شود مي

خود  يانجام اعمال تجار يکه آن را افراد برا يهر قرارداد تجار

. دارند و موظف به انجام آن هستند يالزام ةکنند، جنب يمنعقد م

وجود  يداخل يبا قراردادها يالمللي تفاوت بين يدر قراردادها

هاي مختلف و  در تابعيت نيندارد و تنها تفاوت آن در وجود طرف

و چه در  يقيکه اتباع آنچه در قالب شخص حق استاز کشورها 

کنند،  يم گريکدياقدام به انعقاد قرارداد با  ،يقالب شخص حقوق

 يعنصر خارج کي يالمللي دارا منظور قرارداد بين نيهم يبرا

که در  يقرارداد: المللي عبارت است از است؛ پس قرارداد بين

اقدام به  گريد يهاي مختلف از کشورها آن اشخاص با تابعيت

  .کنند يخود م نيب يقرارداد خصوص ميتنظ

توان هر نوع توافقي  المللي را مي عبارت ديگر قرارداد بين به

 ةدانست که با وصف داد و ستد کاال، خدمات، مبادل

گذاري، اعطاي  هاي سرمايه نامه فکري، موافقت هاي محصول

اي و مشابه آن در روابط  امتياز يا قراردادهاي خدمات حرفه

 (03:2097، حبيبي) .شود المللي منعقد مي تجاري بين

 قراردادهايي که بيشتر رايج هستند -1

 (BOT)تي . او. بي -1-2

 ةاز اوايل ده ((B.O.T تي. او. ح روش و قرارداد بيالصطا

ترکيه امتياز احداث  دي يعني زماني که دولتالمي 2933سال 

کار بردند و  چندين نيروگاه را به مناقصه گذاشت به آن شکل به

البته در کشور ايران نيز از  .راه يافت ملي هاي سپس به رسانه

 تي. او. خارجي به روش بي ةمقدمات جذب سرماي 2010سال 

((B.O.T در  .هاي دولت توسط توانير آغاز شد نيروگاه ةدر توسع

پذير و  کارفرما و دولت سرمايه عنوان چنين قراردادهايي دولت به

ي پروژه و يا خدمات حاصل از اجرا ها خريدار نهايي محصول

گذار  عنوان سرمايه و طرف ديگر قرارداد به شود مي محسوب

جذب  اکنون يکي از طرق شايع و عملي هم. شود تلقي مي
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مد ا، دسترسي به مديريت کارفناوريهاي خارجي، جذب  سرمايه

و اخيرًا نيز استفاده  است( (B.O.T يت. او. انعقاد قراردادهاي بي

 منظور بهبرداري و واگذاري  از قراردادهاي ساخت، بهره

هاي خارجي دسترسي به  سازي و جذب سرمايه خصوصي

مندي از مديريت  هاي فني و بهره پيشرفته و مهارت هاي فناوري

قانون  .مد و مفيد موردتوجه دولت ايران نيز قرار گرفته استاکار

گذاري خارجي بر ورود و جلب و جذب  تشويق و حمايت سرمايه

تي . او. هاي خارجي از طريق قراردادهاي بي منافع و سرمايه

 .تأکيد کرده استقال برداري و انت قراردادهاي ساخت، بهره يعني

 (2092سرنقي،  نيکخواه)

 B.O.T تي. او. مفهوم قرارداد بي -1-2-2

برداري و واگذاري اصطالحًا در حقوق  قراردادهاي ساخت، بهره

 ( B.O.T) تي. او. شود بي گفته مي ( B.O.T) تي .او. جديد بي

و به  است Transfer, Operate, Build مخفف سه واژه

اي با مجوز دولت و  شود که در آن، پروژه مي گفتهقراردادهايي 

از طرف دستگاه دولتي، براي ساخت به يک شرکت خصوصي 

پس از ساخت، امتياز  (211:2097 ،شيروي) ؛شود واگذار مي

 ليشده و برداري از طرح براي مدتي به شرکت سازنده داده بهره

و بعد از پايان مدت  شود او مالک طرح و منافع حاصل نمي

. يابد قرارداد مالکيت طرح به دولت طرف قرارداد انتقال مي

ن ترتيب، شرکت خصوصي که معمواًل خارجي هستند تأمي بدين

عهده گرفته، آن را ساخته و پس از  مالي طرح زيربنايي را به

طور مجاني يا معوض به  برداري، مالکيت طرح را به مدتي بهره

کند تا از آن به بعد، دولت يا  پذير منتقل مي دولت سرمايه

عنوان مالک، آن را در  سازمان مناطق آزاد تجاري و صنعتي به

منعي وجود . برداري قرار دهد راستاي منافع عموم مورد بهره

تي يک طرح از جانب بخش . او. ندارد که در قرارداد بي

اما از آنجا که  ،خصوصي به بخش خصوصي ديگر واگذار شود

عنوان يکي از طرفين متعاهد  در غالب اين قراردادها، دولت به

عنوان يکي از  گيرد، در تعريف ارائه شده، به دولت به قرار مي

نيست که  الزاميهمچنين . ريف اشاره شده استارکان اصلي تع

هايي از  گذاري بخش خارجي باشد و در نمونه بخش سرمايه

طرح به بخش خصوصي داخلي  (B.O.T) تي. او. قرارداد بي

اما از آنجا که معمواًل بخش داخلي توان فني  ،واگذار شده است

 رو اين از ،براي اجراي طرح را در اختيار ندارد الزاميو مالي 

گذار خارجي در اين دست قراردادها بسيار ديده  حضور سرمايه

عنوان يکي  به( B.O.T) تي. او. انعقاد قراردادهاي بي. شود مي

برداري از مديريت  خارجي و بهره ةاز راهکارهاي جلب سرماي

 کشورهاي در حال ةمد بخش خصوصي، موردتوجه ويژاکار

 .توسعه است

 (B.O.T) قراردادهاي بي او تيماهيت حقوقي  -1-2-1

توان قالبي را  در ميان عقود معين مذکور در قانون مدني، نمي

برداري و واگذاري، هماهنگ و  ديد که با قرارداد ساخت، بهره

 . منطبق باشد

-201: 2032 ،صادقي) هاي حقوقي باب شده است در بحث

، جديدکه براي تعيين ماهيت حقوقي قراردادهاي جهان  (200

سنتي قانون  شود که قرارداد را با يکي از عقود ش ميالت اواًل

ة مدني منطبق ساخته و درصورت عدم توفيق در اين راه از ماد

 . کنند م استفاده مي.ق 23

منظور از عقد معين، عقدي است که نام، شرايط و آثار آن در 

قانون ذکر شده باشد و از آنجا که لفظ قانون در اين تعريف، 

قانون مدني نيست، در بيان ماهيت حقوقي بايد آن را  منحصربه

 . از اقسام عقود معين دانست

نام اين : نيز بايد گفت (B.O.T) تي. او. در مورد قرارداد بي

گذاري خارجي  قانون تشويق و حمايت سرمايه 0 ةقرارداد در ماد

نامه اجرايي همين قانون آمده  آيين 0 ةو ماد 2032مصوب 

. توان گفت که بي در بيان ماهيت حقوقي آن مي رو ازاين. است

تي يکي از اقسام عقود معين بوده و براي تعيين شرايط . او

 بهره قانون مدني 23 ةتوان از ماد قرارداد و آثار آن مي يجزئ

 (200:2032 ،صادقي) .برد

 (B.O.T) طرفين اصلي قراردادهاي بي او تي -2

تي . او. اصلي قرارداد بيهاي  يکي از طرف: پذير دولت سرمايه

دهد تا يک شرکت،  دولت است که در قلمرو خود اجازه مي

تقبل کرده و را زيربنايي و تأمين مالي آن  ةساخت يک پروژ
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در عمل يکي . برداري کند پس از ساخت براي مدتي از آن بهره

گيرد و در  عهده مي وليت پروژه را بهؤمس از نهادهاي دولتي

 .شود نهاد منتقل مينهايت پروژه به آن 

 تي. او. طرف دوم قرارداد بي :شرکت پروژه يا کنسرسيوم- 

B.O.T   باتعدادي کارگزار خصوصي است که در يک شرکت 

وليت ؤطور مشترک مس عنوان شرکت پروژه متشکل شده و به

 .نندک برداري از پروژه را تقبل مي هتأمين مالي، ساخت، اجرا و بهر

حقيقي و يا حقوقي هستند که بخشي از اشخاص : سهامداران- 

 .کنند موردنياز براي پروژه را از طريق خريد سهام تأمين مي ةسرماي

پيمانکاران ممکن است متعدد باشند که برحسب  :پيمانکاران- 

مطالعات ابتدايي پروژه، ساخت پروژه،  ةمورد ممکن است وظيف

پروژه،  ، ابزار و مصالح موردنياز براي ساختآالت ماشين ةعرض

مواد اوليه و ديگر  ةبرداري، عرض ، بهرهآالت نصب ماشين

 .عهده گيرند برداري و غيره را به مايحتاج براي بهره

پروژه  هاي کساني که در نهايت محصول: خريداران محصوالت

کنندگان نهايي يا  شود ممکن است مصرف ها فروخته مي به آن

تضميني خريد طور  هاي خصوصي يا دولتي باشند که به شرکت

 (07:2033 ،شيروي) .اند قبول کرده را  ها ولمحص

 :ارکان اساسي قراردادهاي بي او تي

: تداراي ارکان اساسي زير اس( B.O.T) تي. او. يک قرارداد بي

اقتصادي را  ةامتياز احداث يک پروژ ةدولت به شرکت پروژ. 2

اقتصادي و  ةبرداري از پروژ دولت امتياز بهره. 1. کند اعطا مي

شده را براي مدت معيني به شرکت پروژه واگذار  زيربنايي ساخته

. 7. استول تأمين مالي پروژه ؤمس هشرکت پروژ. 0. کند مي

وليت ؤمس. 2. ول ساخت پروژه استؤشرکت پروژه مس

. شرکت پروژه است ةعهد برداري از پروژه در مدت مقرر به بهره

ن مدت را به ازاي آشرکت پروژه منافع بدست آمده در . 0

مدت  يپس از انقضا. 1. کند شده محاسبه مي هاي انجام هزينه

 .شود طور رايگان به دولت مزبور منتقل مي مقرر، پروژه به

بنابرآنچه که بيان شد، داراي سه   (B.O.T)ي ت. او. قرارداد بي

که هريک از اين  استبرداري و واگذاري  ساخت، بهره ةمرحل

 ،شيروي) .گيرد صر مورد بررسي قرار ميصورت مخت مراحل به

203:2033) 

. او. موجب قرارداد بي اولين تعهدي که به :ساخت ةمرحل: الف

، اجراي پروژه و شود گذار ايجاد مي براي سرمايه (B.O.T) تي

، زيرا عدم ساخت پروژه يا تأخير در ساخت استساخت  ةمرحل

کيفيت و  موقع آن يا ساخت پروژه با پروژه و عدم تکميل به

برداري  بهره ةئي نامناسب، اثرات و تبعات منفي بر دوراکار

ها و خدمات به الکا ةگذارد؛ ازجمله اينکه پروژه و عرض مي

و همچنين  شود کنندگان با خلل مواجه مي مشتريان و مصرف

آن و بازگشت سرمايه و سود آن را با  ةبازپرداخت وام و بهر

 .کند رو مي به اشکال رو

 ةتي، مرحل. او. ديگر از قرارداد بي ةمرحل :برداري بهره ةمرحل: ب

زمان اين دوره و همچنين  که با عنايت به مدت برداري است بهره

ترين  طرفين، شايد بتوان آن را مهم هاياهميت حقوق و تعهد

گذار با  سرمايه در اين مرحله. قرارداد دانست نيا ةمرحل

دستيابي به مبالغي است که در دنبال  برداري از پروژه، به بهره

برداري و  در قرارداد بهره. است کردهگذاري  ساخت، سرمايهة مرحل

تمايل است اطمينان حاصل کند بعد مپذير  نگهداري دولت سرمايه

از واگذاري پروژه، کار بدون وقفه و با معيارهاي مندرج در قرارداد 

رداري و ب منظور دولت مزبور تعهد بهره بدين. يابد ادامه مي

 درخصوصنگهداري از پروژه را براي مدت معيني که در قرارداد 

در همين دوره . کند گذار منتقل مي آن توافق شده، به سرمايه

گذار مجاز است اموال، امکانات و تجهيزات پروژه را  سرمايه

دهندگان بگذارد که اين  منظور تأمين مالي، در گرو و رهن وام به

 .کند گذار کمک مي پروژه، به سرمايهامر در تأمين مالي 

پس از ( B.O.T)ي ت. او. در قرارداد بي :واگذاري ةمرحل: ج

گذار پروژه را در شرايط عملياتي  برداري، سرمايه بهره ةپايان دور

صورت رايگان به شرکت دولتي طرف قرارداد منتقل  و به

ور منظ نيز به هاييگذار تعهد در واگذاري پروژه، سرمايه .کند مي

: مانند. عهده دارد برداري مطلوب دولت ميزبان از پروژه به بهره

وسايل و قطعات يدکي موردنياز،  ةآموزش پرسنل محلي، تهي

 يها ي براي تجهيزات، نقشهيها واگذاري حقوق معنوي، ضمانت
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اندازي و حفظ و نگهداري و  راهنمايي و راه يها طراحي، دفترچه

 (10:2092 ،سرنقي نيکخواه) .غيره

 (B.O.T) تي. او. مزاياي استفاده از قراردادهاي بي -1-2-0

 تي. او. يل و مزاياي استفاده از قراردادهاي بيالترين د عمده

(B.O.T)  در مناطق آزاد تجاري و صنعتي ايران جذب

هاي زيربنايي  طرف طرح هاي بخش خصوصي به سرمايه

سوي  به جديدهاي  يورااقتصادي، سرازير کردن تکنولوژي و فن

کشور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي از طريق اعطاي 

ها و مجوزهاي توليد و انتقال مهارت فني و آموزش و  ليسانس

برداري از  مد براي اداره و بهرهامندشدن از يک مديريت کار بهره

 (00:2033 ،شيروي) .استهاي زيربنايي  پروژه 

 (Joint Venture)جوينت ونچر  -1-1

Joint Venture  اصطالحي است انگليسي كه در زبان حقوقي

ها  بعضي .كار رفته است ههمان لفظ ب و اقتصادي كشور ما به

باتوجه به اينكه اين اصطالح براي اولين مرتبه در قراردادهاي 

نفتي مورداستفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز 

(Concession) شاركت تعبير قرار داده و از آن به قرارداد م

الزامًا قرارداد نيست و گاه ماهيت  Joint Venture .اند کرده

 .گيرد حقوقي شركت را به خود مي

شود  مي گفتهوعي از همکاري تجاري ن به" جوينت ونچر" يعبارت به

نحو مشترک  که طي آن طرفين، مديريت فعاليت خاصي را به

 . شوند گيرند و در سود و زيان حاصله شريک مي عهده مي به

را در موارد ذيل " جوينت ونچر"هاي ترين ويژگي توان مهم مي

 :کردخالصه 

در هرصورت براساس يک " جوينت ونچر: "قراردادي ةرابط. 2

شود؛ حتي در مواردي که در قالب يک شرکت  قرارداد استوار مي

شود که در اين صورت اصل تشکيل  تجارتي سازماندهي مي

که احتمااًل بين آنان  هايي معاملهشرکت، روابط شرکا با شرکت و 

نع رقابت انتقال سهام، م و نقل درخصوصگيرد، قواعد  صورت مي

 ةشرکا با شرکت، نحوه و ميزان افزايش سرمايه در آينده، نحو

همکاري، همه از مسائلي هستند  ةو موارد خاتم ها حل اختالف

طورکلي  پس به. حل شوند" جوينت ونچر"که بايد براساس قرارداد 

 .توان گفت که جوينت ونچر مبتني بر يک قرارداد است مي

براي يک فعاليت خاص و " جوينت ونچر: "فعاليت مشخص. 1

فعاليت کفايت  ةبودن زمين شود و معين مشخص تشکيل مي

خصوص با ابعاد اقتصادي و جغرافيايي  هکند؛ بلکه بايد ب نمي

 .خاص مدنظر باشد

، طرفين با "جوينت ونچر"در چارچوب يک : کنترل مشترک. 0

در واقع دخالت  .برندهمکاري يکديگر فعاليت خاصي را پيش مي

. آن است ةاز وجوه مميز" جوينت ونچر" ةطرفين در ادار فعال

چنانچه يکي از طرفين با وجود مشارکت در تأمين سرمايه و 

شدن در سود از مشارکت فعال در مديريت امتناع کند،  سهيم

. کردتحليل " جوينت ونچر"عنوان  باتوان روابط ايجاد شده را  نمي

هامي، که در آن هاي س را از شرکت" جوينت ونچر"همين امر 

شرکت در  ةداران پس از تأمين بخشي از سرمايبسياري از سهام

 . کند کنند، متمايز ميمديريت شرکت نقش فعالي ايفا نمي

. نسبت اين شراکت فاقد اهميت است: شراکت در نفع و ضرر. 7

به اين ترتيب در مواردي . چه مهم است اصل شراکت استآن

و در مقابل دريافت اجرت،  که يک طرف به درخواست ديگري

توان چنين رابطه اي را  دهد، نمي قسمتي از فعاليت را انجام مي

همين امر جوينت ونچر را از روابط . ناميد" جوينت ونچر"

 .کند متمايز مي  Sub- Contracting پيمانکاري فرعي

" جوينت ونچر"طورکه گفته شد؛ در يک همان: قالب حقوقي. 2

مابين استوار  هر چيز بر مبناي قرارداد في روابط طرفين بيش از

در هيچ « جوينت ونچرها»شود؛ اما اين بدان معني نيست که  مي

بر حسب محل تشکيل ممکن . گيرندقالب حقوقي خاصي قرار نمي

شرکت مانند هاي حقوقي مختلفي از قالب" جوينت ونچر"است 

که براساس قراردادي  فقطتجاري يا مشارکت، استفاده کند يا 

به . تحت قوانين محل به رسميت شناخته شده به فعاليت بپردازد

يک قرارداد باشد يا  فقطهر حال قالب برگرفته شده اعم از اينکه 

شکل ديگري داشته باشد بايد از بين نهادهاي حقوقي کشور 

 (10:2031ناجي، ) .ميزبان انتخاب شود



 9911 زمستان ،دوم، شماره اولدوره انديشه حقوقي،  مجله/ 93 

 

 

المللي  دهنده مشاركت تجارتي بين عناصر تشكيل -1-1-2

(J.V) 
 طرفين قرارداد -1-1-2-2

ماهيت قراردادي دارد بايد قائل  (J.V)با قبول اين مطالب كه 

به همكاري دو يا چند شخص براي تشكيل آن باشيم حال 

توانند اشخاص حقيقي يا حقوقي مانند  اينكه اين اشخاص مي

 .باشندها و نهادها و مؤسسات  ها و بانک شرکت

 آورده -1-1-2-1

 .است J.Vويژه  شركت به ةدهند آورده يكي از عناصر تشكيل

صورت  خود را به ةبنابراين هريك از طرفين قرارداد بايد آورد

پول، كار، دانش و يا هنر به فعاليت در مشاركت تجارتي 

 .اختصاص دهند

 تقسيم سود و زيان -1-1-2-0

منفعتي است كه بين طرفين آن مشاع  «J.V»منفعت موردنظر 

موجب آن هريك از طرفين،  قراردادي كه به رو اين از ،باشد

اي كسب نمايد ولو اينكه فعاليت مشتركي انجام  منفعت جداگانه

 .شود تلقي نمي «J.V»دهند 

 كنترل مشترك بر امور مشاركت تجارتي -1-1-2-7

هاي  ويژگيكنترل مشترك بر امور مشاركت تجارتي يكي از 

صورت  مشاركت تجارتي است يعني اينكه طرفين قرارداد به

در مورد ميزان كنترل . مشترك بر مشاركت تجارتي كنترل دارند

تواند  در مشاركت تجارتي حق كنترل مي .نظر وجود ندارد اتفاق

 .باشدبيني شده  صورت برابر براي طرفين قرارداد پيش به

 (E.P.C)خدمات مهندسي  -1-0

EPC طراحي  ةبراساس يک تعريف کلي شامل سه بخش عمد

و   (Procurement)، تأمين کاال(Engineering) و مهندسي

شود که  مي گفتهو به قراردادي  است (Comsrtuction) اجرا

مصالح و  ةموجب آن کارفرما امور طراحي، مهندسي، تهي به

تجهيزات، مديريت طرح، اخذ مجوزهاي الزم، ساخت و نصب 

 . کند پروژه را به پيمانکار عمومي واگذار مي

صورت ترکيبي و در قالب يک قرارداد واحد و  اين عمليات گاه به

در اين نوع . شود صورت قراردادهاي جداگانه انجام مي گاه به

ي طراحي، مهندسي، شود که کارها قراردادها پيمانکار متعهد مي

آالت،  مصالح، انبارداري، تأمين نيروي انساني، ماشين ةتهي

وساز  انتقال فناوري، آموزش نيروهاي کارفرما و عمليات ساخت

تأمين  درخصوصنحو متقابل، کارفرما  را برعهده گيرد و به

اطالعات و ضوابط  ةاجراي پروژه، ارائ منظور بهمحل موردنياز 

ضوابط محيط زيست يا ضوابط  انندمجاري در محل اجرا 

کاربري زمين و بررسي مدارک تسليمي پيمانکار در  درخصوص

 . شود موقع مقتضي متعهد مي

 ،نامند را قراردادهاي کليد در دست نيز مي EPCقراردادهاي 

نصب و تکميل ساخت و   درخصوصزيرا پس از انجام عمليات 

هاي فني، کارفرما تنها با فشاردادن يک  ها و بازرسي آزمايش

معمواًل در . کند برداري مي موردنظر بهره ةکليد، از پروژ

منعقد  EPCهاي عمراني و زيربنايي، تنها يک قرارداد  طرح

هاي پيچيده و بسيار بزرگ مانند  اما در طرح ،شود مي

ميليارد ريال در ايران، چندين  233قراردادهاي نفتي باالي 

منعقد شده و کل طرح به يک پيمانکار واگذار  EPCقرارداد 

چراکه اواًل در صورت واگذاري کل طرح به يک  ،شود نمي

اجراي  ةآيد ثانيًا هزين پيمانکار عمومي سرعت کار پايين مي

 (2037 :گودرزي و صادقي) .طرح بسيار افزايش مي يابد

 EPC هاي ويژگي -1-0-2

 انتخاب ةنيزم در يشتريب عمل يآزاد يدارا مانکاريپ. 2

 يوابستگ نيهمچن و است يياجرا هاي تکنيک و زاتيتجه

 يبند زمان ةبرنام از يرويپ و گرانيد هاي فعاليت به يخاص

 .ندارد ها آن

 کار، عيسر انجام با و است شتريب ها پروژه نيا در سرعت. 1

 . شود انجام ستيبا يم موقع به زين موردانتظار يها پرداخت

 و است برخوردار يخاص تياهم از قراردادها نوع نيا در زمان. 0

 نييتع ليدل به. باشند متعهد بدان نيطرف تعهدات، طبق ديبا

 نانياطم تعهدات، نقض درصورت نيطرف از کيهر يبرا مهيجر

 .است باال اريبس پروژه اتمام خيتار از



 ايران تجارت قانون به نگاهي با المللي بين تجاري قراردادهاي در خارجي گذاري سرمايه حقوق 01/مجاهد کياني

 

 

 اعتماد مانکاريپ تجارب و مهارت به ديبا نامشاور و کارفرما. 7

 فيوظا از مانکاريپ که يموارد از ريغ به جهيدرنت و باشند داشته

 کار در ستين الزم کند، مي عدول يکل و ياساس صورت به خود

 يطوالن تأخير با را هاشنهاديپ اي و کرده دخالت مانکاريپ

 . دهد قرار يموردبررس

 و مناقصه نديافر در شتريب يو نامشاور و کارفرما تيفعال. 2

 يکل قانون کي عنوان به. بود خواهد طرح طول در هيعال نظارت

 شود حادث کار ةشد فيتعر ةمحدود در که ينقص و بيع هر

 از يياجرا تيولؤمس و سکير و بود خواهد مانکاريپ تيولؤمس

 . شود مي منتقل مانکاريپ به کارفرما

 يدهايخر خصوصًا کاال و زاتيتجه ديخر در يکپارچگي. 0

 زين تر صرفه به و کرده تر آسان اريبس آن را تيريمد ،يخارج

 . رفتيپذ خواهد صورت

 توان از يبرخوردار نيع در که است يشرکت ،EPC مانکاريپ. 1

 و P تدارکات ،E يمهندس متفاوت ةنيزم سه در مناسب يمال

 حاضر درحال. باشد يکاف يتوانمند و تجربه يدارا C اجرا

 و تجربه ،يتوانمند از سطح نيا که يداخل مانکارانيپ

 ما کشور در. دارند وجود ندرت به باشند دارا را يريپذ سکير

 مشکالت و مسائل EPC روش به بزرگ يها پروژهي اجرا

 :باشد يم ليذ موارد شامل ها آن از يبرخ که دارد يخاص

 .يا حرفه صورت به پروژه تيريمد دانش فقدان -

 با يها پروژه تيريمد تيقابل با يعموم مانکارانيپ فقدان -

 .باال يمال گردش

 .کشور گذاري قانون و يادار ستميس در اديز نوسانات و راتييتغ -

 .کشور يمال ستميس ضعف -

 ليسانس -1-7

 .است نشده تعريف مختلف کشورهاي قوانين در ليسانس عقد

 که قرارداد کرد استفاده حقوقي دکترين از بايد ناچار به پس

 است قراردادي ليسانس عقد: اند کرده تعريف گونه ليسانس را اين

 از انتفاع برداري، بهره يک حق، انحصاري مالک آن موجب به که

 .کند مي واگذار شخص ديگري به را حقوق آن يا بخشي از تمام

 نفع ذي و منعقد صورت معوض به اغلب قراردادي چنين

 که شود مي پول مبلغي پرداخت به متعهد( گيرنده ليسانس)

 .شود مي پرداخت اقساط قالب در معمواًل

 است پول حق، عوض واگذاري شده گفته تعريف در اينکه البته

قراردادها  اين در اغلب يعني باشد، مي آن عرفي ةغلب خاطر به

 که ندارد ايرادي هيچ اال و است پول صورت به معامله عوض

 . باشد غيرپول صورت عوض به

   :پردازيم ذکر آن مي قابل استخراج است که به نکاتي ليسانس قرارداد از 

. است مشروع عقود از يکي آن کلي مفهوم در ليسانس عقد. 2

 در بيان اين البته .تعارض نيست در خاصي مقّرره و قانون با زيرا

 يا فني دانش ليسانس يعني. است ليسانس عقد يکل مفهوم

 عقد مثل است، مشروع عقد يک نوعًا اختراع يا تجاري عالمت

 و نامشروع فناوري يک ليسانس روي بر عقد اگر اما .اجاره بيع،

 روي بر عقد اگر مثال براي. نيست موردپذيرش باشد غيرقانوني

. نيست موردپذيرش باشد صنعتي مخدر مواد ساخت دانش انتقال

 که را چيزي بيع م.ق 073 ةماد در گذار قانون که گونه همان

 . است کرده اعالم باطل را است ممنوع قانونًا آن دوفروشيخر

 تعريف ايران موضوعه قوانين در که آنجا از ليسانس عقد. 1

 م.ق معين عقود از يک هيچ با آن ماهيت» چنين هم ،نشده

 23 ةماد مشمول و بوده نامعين عقد يک «نيست مطابق کاماًل

 .است م.ق

 عمومي قواعد بايد است، قرارداد يک ليسانس عقد که آنجا از. 0

 .شود رعايت آن مورد در قراردادها

 ملکيت به چيزي آن در زيرا «است عهدي عقد يک ليسانس». 7

 از استفاده ةاجاز شود مي واقع قرارداد موضوع آنچه. آيد نمي در

 . است تجاري عالمت يک يا اختراع يک يا فني دانش يک

 ليسانس قراردادهاي انواع -1-7-2

 قرارداد انواع از يکي ليسانس قرارداد شد گفته که طور همان

 گفته ليسانس عقد تعريف در ديگر طرف از. است فناوري انتقال

 بخواهيم اگر پس. شود مي واگذار انحصاري حّق يک که شد

 قرارداد در ببينيم بايد کنيم احصا را ليسانس قراردادهاي انواع

. شود مي واگذار انحصاري حّق يک کجا در فّناوري انتقال
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 انحصاري حّق يک فناوري انتقال يقراردادها در که مواردي

 فني، دانش اختراع، واگذاري: از اند عبارت شود مي واگذار

 مصاديق نيتر مهم مورد سه اين که واگذاري عالمت تجاري

 . باشند مي قرارداد ليسانس

 اختراع ليسانس -1-7-2-2

 طرف و کرده اختراع را چيزي طرف يک که است اين منظور

 و مخترع بين اينجا در. باشد مي آن از استفاده متقاضي ديگر

 صورت اين به .شود مي منعقد ليسانس قرارداد ةاستفاد متقاضي

 متقاضي اختيار در را اختراع آن که شود مي متعهد مخترع که

 نيز است اختراع از استفاده متقاضي که ديگر طرف و دهد قرار

 . آمد خواهد ادامه در که گيرد مي برعهده را هاييتعهد

 تجاري عالمت ليسانس -1-7-2-1

 که است اي نشانه و تصوير رنگ، برند، يا تجاري عالمت

 آن تمايز براي و باشد مي خدمت يا محصول يک گر نشان

 کار به مشابه خدمات و ها محصول ديگر از خدمت يا محصول

 اعتبار داراي ،شدن ثبت درصورت تجاري عالمت. رود مي

 ليسانس در. گيرد مي قرار قانون موردحمايت و است حقوقي

 با گيرنده ليسانس طرف توسط توليدي محصول تجاري عالمت

 .شود مي عرضه دهنده ليسانس طرف تجاري نام

 فني دانش ليسانس -1-7-2-0

 هاي مهارت و سودمند اطالعات از اي مجموعه به فني دانش

 يا محصول توليد براي که عمليات، و ساخت طراحي، با مرتبط

 قراداد اينجا در. شود مي گفته باشد الزم مشخص خدمات

 متعهد دهنده ليسانس که شود مي منعقد صورت اين به ليسانس

 را خاصي ابزار يک ساخت فني دانش از بخشي يا تمام شود مي

 در هم گيرنده ليسانس و دهد قرار گيرنده ليسانس اختيار در

 .گيرد مي برعهده را هاييتعهد مقابل،

 فرانشيز -1-2

 که با حق امتياز يا (Franchise) فرنچايز

اي  گونه شوند نيز شناخته مي فرانشيز يا برترانه فرداد، يها نام

داده  آن به يک شرکت اختيار ةاست که بر پاي کسب و کار از

هاي شرکت ديگر را بفروشد و در  وردهآشود که توليدات يا فر مي

کند که به اين مبلغ، مبلغ فرنچايز برابر آن مبلغي دريافت 

 (2037بينش، ) .گويند مي

 و داران هيسرما داران، کارخانه  دکنندگان،يتول موارد ياريبس در 

 مئعال اختراع، حق مانند ،يمعنو  تيمالک حقوق صاحبان

 و تيفعال به اقدام مستقيمًا آنکه يجا به...  و يتجار ةشد شناخته

 به تيفعال ةپروان ياعطا به اقدام ،کنند يخاصدر کشور  تجارت

. کنند يم ن،يسرزم همان در فعال و ساکن معمواًل گر،يد يافراد

 ژهيو امتياز دو يدارا يمعنو تيمالک صاحب يبرا وهيش نيا

 ديجد ةمنطق در تيفعال يبرا ازيموردن ةيسرما نکهيا اول: است

 گونه چيه حق صاحب و کند مي تأمين پروانه ةرنديگ را

 تيفعال سکير نکهيا دوم و کند نمي باره نيا در گذاري سرمايه

 ازجمله ،يمشکالت و است پروانه ةرنديگ ةعهدبر هم يتجار

 حق ةدارند به رهيغ و انيمشتر اعتبار ،يابيبازار در شکست

 هاي روش نيتر عيشا از يکي .کند نمي دايپ ميمستق ارتباط

 قرارداد اي يتجار تيفعال امتياز ياعطا روش پروانه، ياعطا

 (2013، اشميتوف کاليوام). است زيفرانش

 و دشدهيتول هاي محصول ترين جهاني و ترين شايع بتوان ديشا 

 و کوکاکوال هاي نوشابه را زيفرانش تحت شده ارائه خدمات

 . دانست ييکايآمر دونالد مک هايرستوران ي آماده يغذاها

 يکل يها يژگيو توان مي آمده عمل به فيتعار به توجهبا  

 : کرد انيب نيچن را زيفرانش

 ارزش يدارا که است يحقوق تيمالک ةيپا بر زيفرانش اساس. 2

 و دارند قرار قانون تيموردحما ،است يتجار و يعاد

 يبند طبقه يمعنو و يفکر تيمالک حقوق عنوان با ،يطورکل به

 .شوند يم

 يهمکار کي با مستمر، است يقرارداد زيفرانش قرارداد.  1

 ةرنديگ يازسو اجرا و تيريمد آن، اتيح طول در دوجانبه

 يسو از تيحما و مشاور، و يفيو ک يفن راهبرد ميترس و امتياز

 . امتياز ةاعطاکنند

 است، تعاريف يتمام در ثابت يجزئ که يتجرب دانش.   0

 ،يعلم يها افتهي ها، آزمايش جينتا ،ها هتجرب ،ها آموخته يمعنا به
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 تيفعال طول  در امتياز ةاعطاکنند که است... و ها اختراع ،ها ابداع

 ها آن ديبا و است شده مواجه ها آن با اي افتهي دست ها آن به خود

 تا کند منتقل امتياز ي گيرنده به زيفرانش انتقال هنگام در را

 د،يمايبپ خود دوباره را رفته راه نکهيا به ازين بدون امتياز ةگيرند

 . کند زيآم تيموفق تيفعال به اقدام

 مورد در يرييتغ گونه چيه انجام به مجاز امتياز ةگيرند. 7

 از بازارها سراسر در محصول يکنواختي حفظ. ستين زيفرانش

 هاي محصول که يطور به است، روش نيا ياصل اهداف

 يتفاوت گونه چيه ياصل هاي لمحصو با زيفرانش تحت شده ارائه

 . ستندين دو نيا نيب زيتم به قادر کنندگان مصرف و ندارند

 در امتياز ةاعطاکنند نيجانش آن، افتيدر از پس امتياز ةرنديگ. 2

 شود، مي آن مورد در يانحصار حق يدارا و  موردتوافق ةمنطقه

 با اي و آن خالف توافق درصورت جز) يگريد کس چيو ه

 و محدوده آن در را تيفعال آن انجام حق( رندهيگ موافقت

 . ندارد نيسرزم

 يعمل تيفعال ةسابق گونه چيه خود امتياز ةاعطاکنند است ممکن. 0

 يموارد در شتريب امر نيا. باشد نداشته موردنظر زيفرانش مورد در

 خاص يستميس يطراح بهاقدام  امتياز ةاعطاکنند که ديآ يم شيپ

 تجارت امر در نينو يا وهيش تواند مي که کند مي يبردار بهره يبرا

 . باشد خدمات ةارائ در نو يروش د،يجد ياختراع

 و حق هم امتياز، ةاعطاکنند يسو از مستمر نظارت و يبازرس. 1

 و شکل و استانداردها حفظ منظور به ديبا که اوست فهيوظ هم

 خدمات و داتيتول بد تيفيک تا شود، انجام محصول تيفيک

 تيمالک حق خود نيهمچن و حق صاحب شهرت به بيآس سبب

 .نشود يمعنو

 و است امتياز ةگيرند ةبرعهد طرح، ياقتصاد گذاري سرمايه. 3

 بر يمال تعهد گونه چيه( خاص موارد در جز) امتياز ةاعطاکنند

 به متعلق زين شده حاصل درآمد ةيبالطبع کل و رديگ ينم عهده

 . است امتياز ةگيرند

 يمال عوض قبال در حق صاحب يازسو امتياز ياعطا. 9

 حقوق انتقال قبال در که صورت نيا به رد،يگ يم صورت

 يازسو زيفرانش حق عنوان به يمبلغ ابتدا در ،يمعنو تيمالک

 اعطاکننده زين قرارداد اتيح طول در و شود مي پرداخت رندهيگ

 .دکن مي افتيدر فيالتأل حق عنوان به يمبلغ مستقر طور به

 سابقه، ،يجارت  عالمت و نام تيمعروف ،يجهان شهرت. 23

 نقش يو غاتيتبل امتياز، ياصل صاحب ةيسرما و ديتول زانيم

 ةنديآ تيموقع نينچهم و قرارداد ارزش نييتع در يمهم اريبس

 . دارد امتياز ةگيرند

 گيري هجنتي

گذاري  حقوق سرمايهبا توجه به اينکه اين پژوهش با محوريت 

به حقوق  يالمللي با نگاه بين يتجار يدر قراردادها يخارج

اصلي اين  ةاست درخصوص فرضي گرفتهانجام  رانيتجارت ا

بر  يبتثتأثير م يگذاري خارج سرمايه :توان گفت که پژوهش مي

، امروزه .درحال توسعه دارد يکشورها يرشد اقتصاد

 رود شمار مي بهالمللي  و بين يملـ از واجباتگـذاري،  هيسـرما

بهتر، کل  ريتعب و به ريپذ هيفرست و سرما هيهاي سرما کـه دولت

گذاري  اند؛ سرمايه آن واقـف شده ـتيالمللي بـه اهم بين ةجامع

 يو اقتصاد داخل ينظام اقتصاد ونديعوامل پ ترين مهماز  يخارج

 ياقتصاد ييايرود و جذب آن به رشد و پويشمار م کشورها  به

درحال توسعه کمک  يهاالخصوص کشوريکشورها عل

 .کند مي ييسزا هب

گذاري خارجي در کشور  سرمايهقراردادهاي پذيرش  مزاياي

 :شود لحاظ اقتصادي شامل موارد زير مي به

افزايش سهم صنعت  -1 اقتصادي ةکمک به رشد و توسع -2

افزايش ثروت  -7 افزايش شمار شهرنشينان  -0در توليد ملي 

هاي  افزايش فرصت و افزايش اشتغال -2 و رفاه مردم جامعه

 يارتقا -1 تيمديري هاي مهارتوري و افن ةتوسع -0 يشغل

 .افزايش توان صادراتي کشورو   کيفيت توليدات

جذب بيان شد که  گونه نيا ،در اين پژوهش باتوجه به مطالعات

 ايصورت شخص  به يگذار خارج و حضور سرمايه هيسرما

 هايتأثير يدارا رانيدر کشور  ا يحقوق اي يقياشخاص حق

 .باشد يمثبت بر اقتصاد کشور م

 افتهي توسعه يهاکشور انيم ةفاصل امروزه که کردتوان ادعا  مي

 ي، کشورهااست شيدرحال توسعه در حال افزا يو کشورها
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 يبرا يعنوان روش به يگذاري خارج درحال توسعه از سرمايه

 . نديجويبهره م ياقتصاد تيبهبود وضع

هاي خارجي،  جذب سرمايه شايع و عملي هاي و روش ها راهيکي از 

. انعقاد قراردادهاي بيو مد ا، دسترسي به مديريت کارفناوريجذب 

و اخيرًا نيز استفاده از قراردادهاي ساخت،  است ((B.O.T تي. او

سازي و جذب  خصوصي منظور بهبرداري و واگذاري  بهره

هاي  پيشرفته و مهارت فناوريدسترسي به و هاي خارجي  سرمايه

مد و مفيد موردتوجه دولت ايران امندي از مديريت کار فني و بهره

گذاري خارجي  قانون تشويق و حمايت سرمايه .نيز قرار گرفته است

هاي خارجي از طريق  بر ورود و جلب و جذب منافع و سرمايه

برداري و  قراردادهاي ساخت، بهره تي يعني. او. قراردادهاي بي

 .تأکيد کرده است(B.O.T)  انتقال

نبايـد  بايد گفت کههم  گذاري خـارجي جذب سرمايهدر مورد 

ها داراي اولويت يکسان باشند، بنابراين  ها و رشته تمـام بخش

عنوان اولويت  هدف به يوکارها ها و کسب تعيـين صـنايع، رشته

هاي  گذاري خارجي و صرف منابع مالي و سياست جذب سرمايه

هـاي  خارجي در بخشگذاري  تشويقي مناسب براي جذب سرمايه

 .بايست در دستور کار قرار گيرد دف ميهدار و اولويـت

 يقراردادها حاکم بر يحقوق ميرژدرنهايت بديهي است که 

که منجربه  باشدهايي  آسيب يدارا رانيالمللي در ا بين يتجار

، است شدهدر کشور  يگذاري خارج ضعف عملکرد سرمايه

 يحقوق ميرژ يشناس بيآس رانياقتصاد اتوان گفت که در  مي

دار و  تيموضوعات اولو يبرمبنا يتجار يحاکم بر قراردادها

 يضرور يامر يگذاري خارج هاي اثرگذار بر جذب سرمايه روش

گـذاري  هياز سرما تيجذب و حما يمل نيقوان بيتصو. است

گذاري و   هيچندجانبه سرما ايدو  هاي هعقد معاهد ،يخـارج

و بايد با  استبسيار حائز اهميت حوزه  نيموضوعه در ا نيقوان

 . پرداخت ها بيآسي اين ساز نهيبهبه  کنترل اين موارد

اصلي تحقيق که چگونه و با چه  پرسش درخصوص

المللي ميان  توان در قراردادهاي تجاري بين استانداردهايي مي

 :بايد گفت کردگذار و کشور ميزبان توازن برقرار  حقوق سرمايه

بر قراردادهاي تجاري برطبق قوانين کشورها قوانين حاکم 

شود و در هر کشوري ممکن است متفاوت باشد و  تنظيم مي

نبايد در هيچ قراردادي قوانين کشورها نقض شود و درصورت 

 .نقض قوانين قرارداد تجاري محکوم به بطالن خواهد بود

 هاي تواند مشکل وسيع قوانين کشورها مي ةديگر گستر ازسوي

جهت که  بدين ،گذاران خارجي ايجاد کند وسيعي براي سرمايه

آگاهي کامل از قوانين و مقررات کشورهاي مختلف براي 

گذاري  عنوان انتخاب مکاني براي سرمايه انتخاب يک کشور به

رو ضروري است که در قراردادهاي  ازاين .امر دشواري است

ميزبان  گذار و کشور المللي ميان حقوق سرمايه تجاري بين

توان  مي زمينهترين اقدامي که در اين  توازن برقرار باشد و مهم

المللي در قراردادهاي تجاري  داوري بين ةانجام داد اتخاذ روي

البته کنترل و محدودکردن نقش دولت هم در  .المللي است بين

گذاري خارجي بدون  اي که شرايط سرمايه گونه اين قراردادها به

گذاران  و اعتماد سرمايه شودميت تسهيل ال رفتن حاکؤزير س

درواقع ) نيستتاثير  گذاري در کشور جلب شود بي براي سرمايه

المللي  گذار خارجي در قراردادهاي تجاري بين بايد حقوق سرمايه

 .(شودحفظ 

درخصوص اينکه چه استانداردها و قواعد حمايتي در 

گذاري خارجي  سرمايه ةالمللي در زمين قراردادهاي تجاري بين

که  کردگونه بيان  بايد اين تواند مورداستفاده قرار گيرد؟ مي

عنوان معياري براي رونق و  گذاري خارجي به اهميت سرمايه

 ،ويژه از منظر کشورهاي نيازمند توسعه هر کشور به ةتوسع

گذاري خارجي در  بر اين سرمايه عالوه. انکارناپذير است

ل مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه کشورهاي درحال توسعه با انتقا

حضور اين قبيل  ةزمين ،و تخصص و مديريت فناوريو 

کشورهاي درحال پيشرفت را در اقتصاد و تجارت جهاني تقويت 

گذاري  هاي جذب سرمايه رو استفاده از مکانيسم ازاين .کند مي

گذاران ازجمله راهکارهاي  خارجي و توجه به حقوق سرمايه

سزايي برخوردار  هو از اهميت ب استمورد ثر و قوي در اين ؤم

گذاران  ترين مواردي که براي سرمايه به مهم زمينه  دراين. است

و تدوين قوانين و استانداردهاي حمايتي  استتوجه  خارجي قابل

گذاري  تواند منجربه افزايش جذب سرمايه در اين حوزه مي
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گذار خارجي در قراردادهاي  خارجي و حفظ حقوق سرمايه

هاي  هغازجمله دغد :کردالمللي شود اشاره خواهيم  تجاري بين

المللي  گذار خارجي در قراردادهاي تجاري بين اصلي سرمايه

آميز  رفتار عادالنه و غيرتبعيض -احترام به حقوق مالکيت وي 

به  گيري قانون نسبت نوع موضع -پذير  در کشور سرمايه

از  ةود سرمايس سهولت خروج اصل و -گذاري خارجي  سرمايه

داوري و  ةنحو -قوانين گمرکي و مالياتي موجود  - کشور

باره تدوين  اين باشد که در رسيدگي به مشکالت موجود مي

هاي  گذاران خارجي معافيت قواعد گمرکي ويژه براي سرمايه

گيري از  مالياتي ويژه و تسهيل قوانين ورود و خروج ارز و بهره

 .اند تا حدودي راهگشا باشدتو المللي  مي داوري بين ةروي

ديگري که از اين پژوهش بدست آمد اين بود که هر  ةنتيج

و  هاگذاري خارجي شامل تعهد المللي سرمايه قرارداد بين

گذار خارجي و کشور  هايي براي طرفين يعني سرمايه وليتؤمس

ها  وليتؤو مس هاباشند که عمل به اين تعهد پذير مي سرمايه

و درواقع  استالمللي  صحت يک قرارداد تجاري بين ةالزم

گذار خارجي در قراردادهاي تجاري  حفظ حقوق سرمايه سبب

ها بسته به نوع  وليتؤو مس هااين تعهد .دشو المللي مي بين

با  .استپذير متغير  گذار و سرمايه قرارداد منعقده براي سرمايه

گذار در  توان گفت سرمايه اين حال در يک چهارچوب کلي مي

 مانند هاييطول مدت قرارداد خود بسته به نوع قرارداد تعهد

مديريت  - برداري مطلوبيت و کارايي پروژه در طول مدت بهره

 ةعرض -و تسهيالت دريافتي  ها موقع وام بازپرداخت به - مداکار

و  جديدانتقال دانش و فناوري  -و خدمات پروژه  مستمر کاال

بيني و پذيرش  پيش -پذير  آموزش نيروهاي بومي کشور سرمايه

برداري  بهره ةدرمقابل در دور .عهده دارد هاي پروژه را به ريسک

گذاري خود را به بهترين  سرمايه ةگذار سعي دارد نتيج سرمايه

نحوي که از محل درآمد پروژه بتواند هم  به .کندنحو کسب 

 رو اين از .متناسبي بدست آورد شده و هم سود هاي انجام هزينه

گذار نيز متعهد است از طريق اعطاي  سرمايه زمينه  دراين

تضمين انتقال  -مين ارز أت -هاي مالياتي  ها و مشوق معافيت

گذار و مواردي از اين قبيل  اصل و سود سرمايه براي سرمايه

 . کندامکانات و شرايط را براي اجراي پروژه فراهم 

گذار  ممکن است اصل سرمايه و يا سود سرمايهدر مواردي نيز 

 شودپذير تضمين  پروژه توسط سرمايه هاي و يا خريد محصول

 .کندعمل  هاپذير بايد به اين تعهد قرارداد سرمايه که بنابر مفاد

اتضمن اينکه به هاز نظر حقوقي نقض هريک از اين تعهد

و الزام طرف متخلف به ايفاي ا دعو ةطرف مقابل حق اقام

 ةضمانت اجراهايي چون فسخ و يا مطالب ،دهد تعهد را مي

  .دنبال دارد را نيز به ها تخسار

 مالحظات اخالقي

مالحظات اخالقي مربوط به نگارش متن و نيز ارجاع به منابع 

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  از تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رسانده

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

آوري منابع و نگارش توسط  تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .نويسنده صورت گرفته است

 تضاد منافع

 .اين پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است
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 منابع و مآخذ

  يفارس منابع. الف

 .«هـاي فيليـک کـاتلر مقالـه     انديشه» (.2037) بينش، مسعود -

 .تدبير ةماهنام

 .المللي قراردادهاي تجاري بين تفسير (.2097) محمود ،حبيبي -
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 Attracting foreign investment has long been one of the most vital factors in all countries of 

the world, which has been effective in economic development and employment. Attracting 

foreign financial resources in different types and forms is one of the most important 

priorities of countries in the world and has become one of the priorities for achieving their 

development goals. Among different methods of foreign financing, foreign direct 

investment method is one of the most efficient methods. In addition to the flaws and 

drawbacks to this method, the existence of many positive effects such as access to new 

export markets, promotion of competitiveness, transfer of technical and new management 

knowledge to the host firm and creating economic security, reforming the management 

system, exchanging new economic experiences, technology and technology are not hidden 

to anyone. Therefore, the aim of this study was to investigate the rights of foreign 

investment in international commercial contracts in accordance with Iran's trade law. This 

paper, which has been conducted based on library studies, is a descriptive-analytical 

research and during this research, we are looking for answers to the main question of how 

and with what standards can be balanced between investor's rights and the host country in 

international trade contracts? The results of this study indicate that the failure of existing 

commercial laws and regulations in Iran, the failure of the laws and rules governing 

international trade, different interpretations of some principles of the constitution and the 

existence of disagreements of opinion are among the barriers to investment in the form of 

commercial contracts in the country. Also, factors such as Iran’s non-membership in the 

International Center for Resolving Disputes a resulting from foreign investment, the 

necessity of resolving disputes between the Iranian government and foreign investors 

regarding bilateral commitments by Iranian courts, ambiguities in the text of the law 

regarding errors lead to the lack of trust in foreign investment and the impact of misconduct 

on international transactions and treaties.  
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