فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،48تابستان 1399
تاریخ دریافت 1398/01/24 :؛ تاریخ پذیرش1399/05/02 :
نوع مقاله :پژوهشی

صفحات201-218 :

بررسی خسارت در حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل سرمایهگذاری
سیده فاطمه میرمجتبایی 1،موسی موسوی زنوز ،2بهشید ارفع نیا

3

چکیده:
در این مقاله انواع خسارت و روشهای جبران خسارت در حقوو بوینالملو عموومی و حقوو بوینالملو
سرمایهگذاری بررسی گردید .انواع خسوارت در حقوو بوینالملو عموومی عبارتنود از خسوارت مسوتقیم،
خسارت غیرمستقیم ،خسارت تاخیر تادیه ،عدمالنفع ،خسارت معنوی و خسارت تنبیهی .روشهوای جبوران
خسارت عبارتند از :اعاده وضع به حال سابق ،پرداخت غرامت ،جلب رضوایت ،قطوع و عودم ترورار عمو
خالف .در حقو بینالمل سرمایهگذاری ،به طور معموول خسوارت مسوتقیم و خسوارت غیرمسوتقیم قابو
مطالبه است و روش جبران خسارت ،پرداخت غرامت است .روش تحقیق ،توصیفی-تحلیلی و مقایسهای و
روش گردآوری اطالعات ،کتابخانهای است .یافتههای تحقیق نشان میدهد ،در حقو بوینالملو عموومی
جبران خسارت کام مد نظر است و در حقو بینالمل سرمایهگذاری ،بیشتر غرامت مناسب در نظر گرفته
میشود .بنابراین ،برخی خسارت های موجود در حقو بینالمل در حقو سورمایهگوذاری خوارجی قابو
جبران نیسوت .بوا توجوه بوه اینروه روابوق حقووقی بوین سورمایهگوذار و سورمایهپوذیر غالبوا در قراردادهوای
سرمایهگذاری گنجانده می شود و این گونه قراردادها ماهیوت حقوو خصوصوی دارنود ،بوه منظوور حفو
حقو طرفین و از بین بردن اختالفنظرهای موجود در خصوص نوع خسوارت وارده و روشهوای جبوران
خسارت در عرصه سرمایهگذاری خارجی ،مویتووان خسوارتهوای احتموالی و نیوز روش مطلوو جبوران
خسارت را ضمن قرارداد سرمایهگذاری خارجی گنجاند.
واژگان کلیدی :حقو بینالمل عموومی ،حقوو بوینالملو سورمایهگوذاری ،خسوارت ،رویوه قضوایی
بینالمللی.
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مقدمه
مهمترین ضمانت اجرای ورود فع زیانبار ،جبران خسارت است .سابقاً در حقو بینالملو  ،انوواع
خسارت شام خسارت مادی اعم از مستقیم و غیرمستقیم میگردید .ولیرن بعد از گسترش تعامو
میان تابعین حقو بینالمل و ایجاد خسوارتهای جدیود ،انوواع دیگوری از خسوارت بوه ایون عرصوه
اضافه شد و مراجع قضایی بینالمللی به این نوع از خسوارتها توجوه نمووده و نسوبت بوه جبوران ایون
خسارتها نیز رای صادر نمودند.
بررسی خسارت در حقو بین المل عمومی و حقو بینالملو سورمایهگوذاری از ایون جهوت
اهمیت دارد که در حقو سرمایهگذاری خارجی به طور معموول یروی از طورفین سورمایهگوذاری،
دولت است .با توجه به مصونیت دولت میزبان از تعقیب توسوق افوراد خصوصوی ،تووازن قودرت و
برابری موقعیت میان سرمایهگذار خارجی و کشور سرمایه پذیر وجود ندارد .بنابراین ،در زمان بروز
اختالف ،سرمایه گذار ممرن است با مصادره سرمایه و دخالت خارج از ضابطه دولت میزبان مواجه
شود و نیز سرمایه گذار خارجی ممرون اسوت بوه تعهودات خوود عمو نرنود و دولوت میزبوان را بوا
مشرالتی مواجه سازد (سورناراجاه )5 :2007 ،1و (بویوین)290 :2002 ،2
از طرفووی ،همووه خسووارتهای موجووود در حقووو بووینالملوو عمووومی در حقووو بووینالملوو
سرمایهگذاری قاب جبران نیست و نحوه جبران خسارت در حقو بینالمل سرمایهگذاری محدود
به پرداخت غرامت است .نحوه تعیین غراموت در حقوو بوینالملو عموومی بوه صوورت پرداخوت
غرامت کام (فرمول هال) با سه معیار فوری ،کافی ،و موثر است (لونفلود .)498 :1395 ،در حوالی
که در حوزه سرمایه گذاری خوارجی ،اگرهوه در برخوی آرای داوری بوه پرداخوت غراموت کامو
استناد شده است ،ولی مبنای پرداخت غرامت مناسب است (محبی .)69 :1385 ،در این روش ،ابتدا
قیمت کام مال محاسبه میشود و سپس ،میزان غرامت مناسوب بوا در نظور گورفتن شورایق خواص
پرونده از قیمت کام استخراج مویشوود .بنوابراین ،ممرون اسوت حتوی پوس از حو اخوتالف نیوز
خسارتهای وارده جبران نشده باقی بماند.
لذا ،با توجه به توضیحات پیشگفته ،این سوال مطور مویگوردد کوه هگونوه مویتووان جبوران
خسارتهای وارده به طرفین سرمایهگذاری خارجی ،به ویژه سرمایهگذار را تضمین نمود؟ بوه منظوور
پاسخ به این پرسش ،انواع خسارت و روشهوای جبوران خسوارت در حقوو بوینالملو عموومی و
حقو بینالمل سرمایهگذاری با توجه به معاهدات ،رویه قضایی و داوری بینالمللی مورد بررسوی
و تطبیق قرار گرفته و در نتیجه گیوری ،ضومن مقایسوه نهواد حقووقی خسوارت در حقوو بوینالملو
1. Sornarajah
2. Boivin
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عمومی و حقو بینالمل سرمایهگذاری ،به تفصی به این پرسش پاسخ داده شده است.
 -2خسارت در حقوق بینالملل عمومی
در حقو بینالمل عمومی ،خسارت در پیشنویس کمیسیون حقو بینالملو راجوع بوه مسوتولیت

بین المللی دولتها ،1برخی معاهدات بینالمللوی (کنوانسویون سوازمان ملو متحود بورای قراردادهوای

فروش بینالمللی کاال 2و اصول قراردادهای تجاری بینالمللوی )3و رویوه قضوایی بوینالمللوی مقورر
گردیده است .لذا ،به بررسی انواع خسارت و روشهای جبران خسارت به اسوتناد منوابع فوو الوذکر
میپردازیم.
 1-2انواع خسارت
در این گفتار ،انواع خسوارت در حقوو بوینالملو را بررسوی موینمواییم کوه عبارتنود از خسوارت
مستقیم ،خسارت غیرمستقیم ،خسوارت تواخیر تادیوه ،خسوارت عودم النفوع ،خسوارت تواخیر تادیوه،
خسارت معنوی و خسارت تنبیهی.

 1-1-2خسارت مستقیم
خسارت مستقیم ،خسارتی است که نتیجه فووری و بودون واسوطه عمو مخوالق حقوو باشوند .در
قضیه کورزو ،دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در رأی سوال  1928خوود ،بوین دو نووع خسوارت
مستقیم و غیرمستقیم قای به تفریک شده و اعالم کرد تنها خسارتی قاب مطالبه است که مربوو بوه
خسارت مستقیم باشد .در این رأی آمده است« :این ارقوام و خسوارتها را بایود در دسوته خسوارتهای
غیرمعلوم یا غیرمستقیم قرار داد که مطابق رویه قضایی قاب جبران نیستند».

4

 . 1کمیسیون حقو بینالمل از سال  ،1969بررسی طر مواد راجع به مستولیت بینالمللی کشورها را آغاز نمود توا سورانجام در
نوامبر  2001طر مذکور به تصویب کمیسیون رسید .فص دوم این طر به نحوه جبران خسارت پرداخته است.
 .2کنوانسیون سازمان مل متحد برای قراردادهوای فوروش بوینالمللوی کواال ("Convention for International )CISG
" Sale of Goodتوسق کمیسیون حقو تجارت بینالمللی سازمان مل ( )UNCITRALتوسعه یافت و در سال  1980در
وین امضا شد .در  11ژانویه  1988پس از تصویب توسق  11کشور به عنوان یک معاهده هندجانبه بوه اجورا درآمود .موواد  77توا
 74این کنوانسیون راجع به نقض تعهدات قراردادی و جبران خسارت است.
 .3اصول قراردادهوای تجواری بوینالمللوی ) )Principles of international commercial contractsدر سوال 1994از

سوووی «موسسووه ب وینالملل وی یرنواخووت کووردن حقووو خصوص وی» (International Institute for the )UNIDROIT

 »Unification of Private Lawتدوین گردیده است که به عنوان یک نمونه برای تنظیم اسناد تجواری بوینالمللوی و حتوی
ملی میتواند مورد استفاده قرار گیرد .قسمت ههارم از اص هفتم این اصول به خسارت اختصاص داده شده است.
4. Factory at Chorzow, 1928, P.C.I.J, series A, p42.
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 2-1-2خسارت غیرمستقیم
خسارتهای غیرمستقیم ،خسارتهایی هستند که با یک یا هنود واسوطه بوه خسوارت اصولی مویرسود.
بنابراین ،میتوان گفت مدعی علیه را نمی توان مستول تمام ایون نووع خسوارت دانسوت ،زیورا یوک
رشته عوام خارج از کنترل و غیرقاب پیشبینی با آثار عم مخالق حقو بینالملو در بوه وجوود
آمدن این خسارتها دخالت دارند .این مفهوم در قضیه آالباما مطر شد.

1

 3-1-2خسارت تاخیر تادیه
نوع دیگور از خسوارتها ،خسوارت تواخیر تادیوه مویباشود کوه از تیسیسوات حقوو داخلوی اسوت و
حقوقدان های جدیود وجوود خسوارت تواخیر تادیوه را در امور بوینالملو الزموه توسعووه اقتصووادی
میدانند .رویه قضایی بینالمللی خسارت تیخیر تیدیه را به رسمیت شوناخته اسوت .بوه عنووان م وال،
دیوان داوری ایران – امریرا در دعوی شماره  A -19در خصوص خسوارت تویخیر تیدیوه ،عنووان
نمود« :ادعاهای خسارت تیخیر تیدیه بخشی از ادعای غرامت مطالبوهشوده هسوتند و سوبب مجزایوی
2
برای طر دعوی که مستلزم اعطای صالحیت مستقلی باشد ،تلقی نمیشوند».
کمیسیون غرامت مل متحد به مسیله خسارت تیخیر تیدیه پرداخته و آن را بوه رسومیت شوناخته
است .این تصمیم مقرر میدارد :الق -خسارت تیخیر تیدیه از تاریخ وقوع زیان تا تواریخ پرداخوت
و به نرخی که برای جبران خسارت ناشی از عدم استفاده از مبلغ اصلی رای به نفوع خواهانهوا صوادر
شده ،موضوع حرم قرار میگیرد - .روشهوای محاسوبه و پرداخوت خسوارت تویخیر تیدیوه ،در
زمان مناسب توسق شورای حرام مورد بررسی قرار میگیرد .ج -خسارت تیخیر تیدیه پس از مبلوغ
اصلی پرداخت خواهد شد (ابراهیمگ .)211:1392 ،
 4-1-2خسارت عدمالنفع
این خسارت که هم در حقو داخلی و هم در حقو بینالمل به آن پرداختوه شوده ،عودمالنفوع یوا
سود ممرنالحصول نامیده میشود .م الً ،راننده تاکسی به دلی تصادف ادعا کند اگر تصادف واقع
نمیشد ،میتوانست فالن مبلغ را اخذ کند .این یک سود ممرونالحصوول یوا عودمالنفوع اسوت .در
حقو بین المل رویه قضایی از جمله در دعوی کیپ اورن ،پرداخت خسوارت عودمالنفوع پذیرفتوه
شده است 3.دیوان دائمی دادگستری در قسمتی از رأی خود در پرونده کورزو تلویحاً عودمالنفوع را
 .1در این دعوی ،ایاالت متحده آمریرا مدعی بود که کشور انگلستان به دلی اینره اجازه داده است در بنادر آن ،کشتیهای
تجزیه طلبان جنوبی ساخته و مسلح شوند و این امر موجب طوالنی شدن جنگ و ورود خسارات بیشتری به آمریرا شده است،
انگلستان مستول این خسارتها نیز میباشد؛ از جمله کشتیهایی که در انگلیس ساخته و تجهیز شد ،کشتی آالباما بود.
2. United States of America v. Islamic Republic of Iran, Award No. 65, 1987.
1. R.I.AA,p.63,1902 United State of America v Russia,

 /205فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،48تابستان 1399

پذیرفته ،جایی که میگوید« :اگر اعاده وضع به حالت اول ممرن نباشود ،اصوول مربوو بوه تعیوین
غرامت ناشی از عم غیرقانونی هنین است :پرداخت مبلغی معادل ارزش مال با فرض اعاده وضع و
نیز در صورت لزوم صدور حرم به پرداخت خسارتی که حتی با اعاده وضع یا پرداخوت مبلغوی بوه
جای آن ،بالجبران میماند که در واقع ،منافع ممرنالحصول یا عدمالنفع را نیز در برگرفته اسوت».

1

در داوریها مهمترین پرونده ،دعوی آجیب علیه کنگو اسوت کوه در داوری ایریسود مطور شوده
است .شرکت آجیب مدعی بود که دولت کنگو از او سلب مالریوت نمووده و بایود غراموت کامو
بپردازد .دیوان داوری در این پرونده با توجه بوه مواده 42کنوانسویون  1965قوانون داخلوی کنگوو را
قاب اعمال دانست و بر همان اساس ،رأی به جبران خسارت به اضافه سود از دست رفته آتی صوادر
2

کرد.
در اسووناد بووینالمللووی پرداخووت عوودمالنفووع در موواده  74کنوانس ویون سووازمان مل و متحوود بوورای
قراردادهای فروش بینالمللی کاالو ماده  ،7-4-2اصول قراردادهای تجواری بوینالمللوی پویشبینوی
شده است .البته ،اصول قراردادهای تجاری پا را از ایون فورا تور نهواده و طبوق مواده  ،7-4-3مطالبوه
تفویت منافع محتم را پذیرفته و تعیین آن را به عهده دادگاه نهاده است.
3

 5-1-2خسارت معنوی
خسارتی است که غیرمادی بوده و به شخصیت فرد آسیب وارد مینمایند .بوا بررسوی منوابع حقوو
بینالمل  ،خصوصاً رویه قضایی بینالمللی درمییابیم کوه در حقوو بوینالملو از گذشوته دور ،بوه
موضوع خسارت معنوی پرداخته شده است و نسبت به آن احرام متعددی صادر گردیده اسوت .بوه
عنوان نمونه ،به هند پرونده بینالمللی که در آن پرداخت خسارت معنوی مورد حروم قورار گرفتوه
است ،اشاره مینماییم.
الق -پرونده کشتی امریرایی روزتانیا :این کشتی در سوال  1956م .توسوق زیردریوایی آلموان
غر شد که عالوه بر پرداخت خسارت مادی -م قیمت کشتی ،وسای و دیه افراد -مبلغی نیز بوه
عنوان خسارت معنوی به خانواده مقتوالن پرداخت گردید (کریمینیا.)38:1389 ،
 پرونده مربو به قضیه دیرارو کوه کمیسویون مخوتلق دعواوی ایتالیوا و ونوزوئال در تواریخ 1903رای صادر نمود .این قضیه مربو به قت یوک مغوازهدار ایتالیوایی در ونوزوئال اسوت؛ مرجوع
رسیدگی نه تنها محرومیت مالی بیوهی متوفی را در اثور فووت وی موورد توجوه قورار داد ،بلروه بوه
4

شوک وارده به وی و محرومیت از توجه و همراهی همسر ،در تعیین غرامت توجه نمود.
ج -پرونده مربو به ورثهی ژان مانیا ،موضوع رای مورخ  31جوالی  ،1905کمیسوون مخوتلق
1 Factory at Chorzow, 1928, P.C.I.J, series A, p53.
2 ICSID.Report 306.Agip Spa v. Government of the Republi of the Congo.1979
3. Moral Damage
4. Unrria, vol, x, p.297.
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دعوی فرانسه -ونزوئال ،سرداور ،در ایون پرونوده ضومن موردود شومردن ادعوای غراموت در مقابو
1

خسارتهای مادی ،مبلغی را به عنوان غرامت فوت برادر به نفع ورثه ژان مانیا ،حرم نمود.

د -پرونده کورفو :2در این قضیه ،کشتی انگلیسوی بوا موینهوای کشوور آلبوانی برخوورد کورد و

خسارت دید .از یک سو ،دولت انگلیس بابت خسارت ،غراموت دریافوت نموود و از سووی دیگور،
کشور آلبانی به دلی ورود غیرقانونی کشتی انگلیسی به آ های آلبانی ،مدعی خسارت شود .پوس
از طر مساله در دیوان دادگستری بینالمللی ،دیوان اظهار داشت« :دیوان بورای احتورام بوه حقوو
بین المل که خود یری از ارکان آن است ،باید اعالم کند که اقودام نیوروی دریوایی بریتانیوا ،نقوض
حاکمیت آلبانی تلقی میشود .این اعالمیه بر اساس درخواست مشاور آلبوانی صوادر شوده و جلوب
رضایت مناسبی محسو میگردد ».در واقع ،عنوان نمودن عم نادرست دولوت بریتانیوا در ضومن
حرم نوعی جلب رضایت دولت آلبانی و جبران خسارت معنوی است.
به طور کلی ،هارهو مشخصی برای نحوه جبران خسارت معنووی وجوود نودارد .البتوه ،طبوق
ماده  37طر کمیسیون حقو بینالمل راجع به مسوولیت بوینالمللوی دولتهوا کوه راجوع بوه جلوب
رضایت است ،مووارد جلوب رضوایت ،اظهوار تاسوق ،عوذرخواهی رسومی و یوا هور روش مناسوب
دیگری در نظر گرفته شده است .به طور معموول ،در موواردی کوه پوای دو دولوت در میوان اسوت،
خسارت معنوی با پوزش دولت زیانزننده ،جبران شده تلقی میشود و در موواردی نیوز بوا تنبیوه یوا
برکناری مقام خسارتزننده ،خسارت معنوی جبران میشود .در سایر موارد ،مبلغی به عنوان جبوران
خسارت معنوی پرداخت میگردد.
3

 6-1-2خسارت تنبیهی
خسارت تنبیهی در مقاب خسارت ترمیمی و نوعی غرامت است که به دلی نحوه انجام فع زیانبوار
و در راستای تنبیه خوانده ،میبایست عالوه بر خسارت جبرانی ،به زیاندیده پرداخت شود (آقوایی،
برومند بارده .)132 :1396 ،خسارت تنبیهی برخاسته از سیستم حقوو عرفوی اسوت .در کشوورهای
مبتنی بر سیستم حقوقی روموی و ژرمنوی ،خسوارت تنبیهوی بوه نودرت پذیرفتوه شوده اسوت .مفهووم
خسارت تنبیهی ابتدا در انگلستان ایجاد شد ،اما کواربرد محودودی در ایون کشوور دارد .در مقابو ،
دادگاههای ایاالت متحده برای مدت طوالنی از این رویوه اسوتفاده نموودهانود 4.در حقوو امریروا،

خسارتهای تنبیهی به صالحدید هیات منصفه مورد حرم واقع مویشووند توا موتهم را بوه دلیو رفتوار
1. Heirs of Jean Maninat Case,p.55.
2. Korfu Channel case (United Kingdom v. Albania), I.C.J.Reports, 1949.
3. Punitive Damage
1. Smith v. Wade, 461 U.S. 1983, 30 15
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ظالمانووهاش تنبیووه کننوود و او را از رفتارهووای مشووابه در آینووده منووع نماینوود .بنووابراین ،مجووازات و
بازدارندگی از اهداف اصلی خسارتهای تنبیهی در حقو عرفی است.

1

علت به رسمیت شناخته نشدن این نهاد در سوایر سیسوتمهوای حقووقی ایون اسوت کوه در بیشوتر
سیستمهای حقوقی ،خسارت تنبیهی با اص تمایز بین حقو کیفری و حقوو خصوصوی ناسوازگار
است (هلموت کوزیو )755 :2008 ،2در اک ور سیسوتم هوای حقووقی ،جبوران خسوارت بوه صوورت
ترمیمی انجام میگردد .م ال قانون مدنی آلمان در بخش مربو به خسارت ،در خصوص خسوارت
تنبیهی ساکت است .بند  3ماده  40این قانون اذعان میدارد« :نسبت به دعاوی کوه تحوت حاکمیوت
قووانون کشووور دیگووری هسووتند ،بوویش از خسووارتهای منوودرج در قووانون موودنی آلمووان حرووم صووادر
نمیگردد» .قانون مدنی فرانسه همانند همتای آلمانی خود ،خسارت تنبیهوی را بوه رسومیت نشوناخته
است 3.قانون تعهدات فرانسه با اص غرامت کام مطابقت دارد کوه بوه موجوب آن ،ضورر و زیوان
واقعی تنها معیار برای جبران خسارت است .طبق این قانون ،خسارت باید تمام آسیب و تنها آسویب
را جبران کند .در تصمیمگیری مورخه  3ژوئیه  ،2006دادگاه تجدیدنظر پاریس این اصو را تیییود
کرد که شدت خطای مرترب بر میزان جبران خسارتی که باید نسبت به قربوانی اعموال شوود ،تواثیر
4
نمیگذارد.
باالترین دادگاههای حداق دو کشور به صراحت اعالم کوردهانود کوه احروام خسوارت تنبیهوی
خارجی با سیاستهای عمومی داخلی آنها مخالق و غیرقاب اجرا هستند .در یوک تصومیم مهوم در
سال  ،1992دادگاه عالی آلمان از اجرای حرم دادگاه کالیفرنیا در خصوص خسارت تنبیهی به این
دلی اجتنا نمود که این خسارتها را بوا سیاسوت عموومی آلموان مخوالق دانسوت 5.در  19ژانویوه
 ،2007دادگاه عالی ایتالیا تصمیم مشابهی اتخاذ نمود 6.بنوابراین ،کشوورهایی کوه بور مبنوای سیسوتم

حقوقی رومی-ژرمنی هسوتند ،نهواد حقووقی خسوارت تنبیهوی را نپذیرفتوهانود و احروام مربوو بوه
خسارت تنبیهی به طور محدود و است نا صادر گردیده است .به عنوان نمونه ،میتوان به رایوی اشواره
نمود که توسق دادگاه عالی اسپانیا در تصمیمگیری مورخ  13نوامبر  2001اتخاذ گردیود و در آن،
دادگاه اعالم کرد که احرام خسارتهای تنبیهی برخالف سیاست عمومی اسپانیا نیست.

7

یری دیگر از دالیلی که موجب محجور ماندن نهاد خسارت تنبیهی گردیوده اسوت ،دارا شودن
بالجهت خواهان است .اعطای خسارتهای تنبیهی منجر به شرایطی میشود کوه مویتوانود بوه عنووان
 .1اصالحیه دوم ،بخش  )1( 908قانون مستولیت مدنی(شبه جرم) مصو  1979امریرا.
3. Helmut Kozio
 .3نگاه کنید به ماده ( 1382مربو به مستولیت مدنی) و ماده ( 1149مربو به مستولیت قراردادی) قانون مدنی فرانسه.
4 - Court of Appeal of Paris, decision of 3 July 2006 reported by Thomas Rouhette.
5 - Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] June 4, 1992, 118.
6 - Italian Supreme Court, decision of Jan. 19, 2007, 1183.
7 - Ibid.
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دارا شدن بالجهت شناخته شود .در واقع ،خسارتهای تنبیهی به شر جریموهای نیسوت کوه خوانوده
باید به دولت پرداخت کند 1،بلره باید آن را به خواهان اعطا کند .در نتیجه ،در بسیاری از کشوورها

هنین دارا شدنی ،ناعادالنه و بالجهت در نظر گرفته میشود.
با مطالعه منابع حقو بینالمل محرز می گردد که خسارت تنبیهی در روابق بین کشوورها قابو
استناد نیست ،ولیرن در رویه قضایی بینالمللی در برخی پروندهها به طور ضمنی به خسارت تنبیهی

استناد شده است .در قضیه آیم الون 2که در آن کشتی کانادایی مظنون بوه حمو مشوروبات الرلوی
شد و توسق گارد ساحلی ایاالت متحده منهدم گردید ،موضوع جهت ح وفص اختالف به دیوان
بینالمللی دادگستری ارجاع گردید که در این قضیه ،دیوان ایاالت متحده را عالوه بور عوذرخواهی
رسمی ،به پرداخت مبلغ بیستوپنج هزار دالر خسارت محروم نموود .بوا توجوه بوه اینروه خسوارت
مذکور بیش از زیان حاصله بود ،میتوان اینگونه استنبا نمود که خسارت مورد حرم جنبه تنبیهوی
داشته است .همچنین ،در پرونده رین بو وریر 3،بین دولت نیوزیلند و دولت فرانسه ،نیروهای امنیتوی
فرانسه کشتی سازمان غیردولتی صلح سبز را که به منظور اعتراض بوه آزمایشوهای اتموی فرانسوه در
اقیانوس آرام وارد بندر اوکلند شده بود ،غر کردند .اختالف برای ح وفص به دبیر ک سوازمان
مل متحد ارجاع گردید .وی فرانسه را عالوه بر عذرخواهی رسمی ،به پرداخت هفت میلیوون دالر
امریرا به نیوزیلند محروم نمود .در این قضیه نیز خسارت تعیینشده بیش از خسارت وارد شده بوود
که به طور ضمنی به خسارت تنبیهی اشاره داشته است.
در نهایت ،با توجه به اینره در بیشتر سیستمهای حقوقی نهاد خسارت تنبیهی به رسومیت شوناخته
نشووده اسووت و صوورفاً در سیسووتمهای حقوووقی مبتنووی بوور حقووو عرفووی ،خسووارت تنبیهووی بووا هوودف
بازدارندگی و تنبیه زیانرساننده و در قالب شبه جرم در نظور گرفتوه شوده اسوت ،تواکنون خسوارت
تنبیهی به طور رسمی وارد حقو بینالمل نشده و صرفا با بررسی رویه قضایی بینالمللی به آرایوی
برخوردیم که به طور ضمنی به خسارت تنبیهی اشواره شوده بوود .بنوابراین ،مویتووان گفوت کوه در
حقو بین المل هنوز خسارت تنبیهی جایگاه خود را پیدا ننموده ولیرن به طور ضمنی رویه قضایی
آن را پذیرفته است.
 2-2روشهای جبران خسارت
پس از مشخص شدن انواع خسارت در حقو بینالمل عموومی ،بوه روشوهای جبوران خسوارت در
 -1در این راستا ،الزم به ذکر است که طبق طر اصالحات فرانسه ،قضاتی که جبران خسارت تنبیهی را اعطا میکنند« ،ممرن
است بخشی از هنین خساراتی را به خزانه دولتی هدایت نمایند» .رجوع کنید به ماده 1371قانون مدنی فرانسه.
2. I m Alone (Canada, United States) 1935, R.I.A.A, vol.8.
3. New Zealand and France Rainbow Warrior, 1990, vol, xx.
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حقو بینالمل عمومی می پردازیم .این روشها عبارتنود از :اعواده وضوع بوه حوال سوابق ،پرداخوت
غرامت ،جلب رضایت ،قطع و عدم تررار عم خالف.
 1-2-2اعاده وضع به حال سابق
اولویت اعاده وضع به حال سابق از سوی دیوان دائمی دادگستری در قضیه کارخانوه کوورزو موورد
تییید قرار گرفته است ،جایی که میگوید «دولت مستول ملزم به استرداد اموال و در صوورت عودم
امران ،پرداخت ارزش آن در زمان پرداخت غرامت است؛ ارزشی که در موارد عدم امروان اعواده
وضع به حال سابق جایگزین آن میشود» (ابراهیمگ .)201:1392،
اعاده وضع به حال سابق دو شر دارد :الق -از نظر مادی ممرن باشد ،م الً اگر مالی کوه بایود
مسترد گردد ،کامالً و برای همیشه تخریب یا گم شوده باشود ...اعواده وضوع بوه حوال سوابق ممرون
نیست - .اعاده وضع به حال سابق متناسب با خسارت وارده باشد .م الً اگر صنعت نفت ملی شده
باشد و در اثر آن ،به کشور امتیازگیرنده خسارت وارد شود ،دادگاه باید حرم به غرامت دهد ،زیرا
اعاده وضع به حالت سابق یعنی از بین بردن واقعه ملی شدن نفت متناسب با خسوارت وارده نیسوت.
م الً در رأی داوری قضیه دعوی شرکت انگلیسوی بویپوی علیوه دولوت لیبوی ،داور سووئدی ،آقوای
الکرگرن ،هنین استدالل کرد« :در هنین مواردی ،طریق مناسب جبوران خسوارت عبوارت اسوت از
حرم به اعاده وضع به حالت اول ،یعنی لغو عم ملی کردن ،اما هون حرم به اعاده وضوع و سولب
اثر از عم دولت به معنای مقابله با حاکمیت دولت است و الزام دولت به اعاده وضع ممرن نیست،
بنابراین باید حرم به خسارت داد».

1

 2-2-2پرداخت غرامت
پرداخووت غرامووت شووایعتوورین روش جبووران خسووارت در حقووو بووینالمل و اسووت .دیوووان دائمووی
دادگستری در قضیه کورزو مویگویود « :اعواده وضوع بوه حالوت سوابق یوا در صوورت عودم امروان
پرداخت مبلغ معادل ارزش اعاده وضع به حال سابق و در صورت لزوم حرم به پرداخوت خسوارت
حاص از ضرر و زیانی که با اعاده وضع به حال سابق جبران نشود ،اصوولی هسوتند کوه بایود بورای

تعیین غرامت به کار گرفته شوند» 2.غرامت باید مطابق خسارت وارده به دولت زیاندیده یا اتبواع او
باشد و معموالً به صورت پرداخت پول است.
 .1پس از سقو رژیم پادشاهی لیبی در زمان ملک ادریس( ،)1968دولت انقالبی جدید لیبی در سال 1971قانونی وضوع نموود و
قرارداد امتیاز نفتی منعقده با شرکت بریتیش پترولیوم (اختصواراً بی.پوی) را لغوو و امووال و دارایویهوای (بی.پوی) حاصو از ایون
قرارداد امتیاز را ملی کرد .بهانه لیبی آن بود که دولت انگلیس به تصاحب سه جزیوره ایرانوی در خلویج فوارس اعتوراض نرورده و
جلوی اقدام ایران را نگرفته است.
2 . Factory at Chorzow, merits, 1928 , P.C.I.J, series A , p42.
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مواد  74تا  77کنوانسیون قراردادهای فروش بینالمللی کاال ،به مقوله جبوران خسوارت ناشوی از
نقض قرارداد اختصاص یافته است .ماده  74با بیان حرم کلی ،از لزوم جبران خسارت سوخن گفتوه
و مواد  75و  76از انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج ،به عنوان دو شیوه جبران خسارت
یاد کرده است .ماده  77نیز به قاعده تقلی خسارت اشاره کرده اسوت .بور اسواس ایون قاعوده ،اگور
زیاندیده در جلوگیری از وقوع خسارت کاهلی کند ،تا میزانوی کوه مویتوانسوته اسوت جلووگیری
نماید ،مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود (صوادقی .)153 :1383 ،طبوق ایون کنوانسویون خسوارت
باید به طور کام جبران گردیده و وضعیت زیاندیده را به وضعیت قب از زیان برگرداند .بر مبنای
این تتوری ،ماده  74کنوانسیون مقرر میدارد« :خسارتهای ناشوی از نقوض قورارداد بوسویله یروی از
طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان ،از جمله عدم النفعی ،که طرف دیگر بر اثور نقوض متحمو
شده است.»...
طبق ماده  ،7-4-2اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ،جبوران کامو خسوارت موورد تصوریح
قرارگرفته و این خسارت شام هر گونه زیان وارد شده و هرگونه منفعت تفویت شده میباشود ،بوه
گونهای که اگر قرارداد اجرا میشد ،زیاندیده در آن وضعیت قرار میگرفت .جبران این خسوارت
مطلق است و نیاز به تصریح این خسارت در قرارداد نیست.
 3-2-2جلب رضایت
زمانی نوبت به جلب رضایت می رسد که اعاده وضوع بوه حالوت سوابق و پرداخوت خسوارت ،زیوان
وارده به طرف خسارتدیده را جبران نرند .در واقع ،جلب رضایت ،شیوه جبران آن دسته زیانهایی
است که از نظر مالی قاب ارزیابی نباشد ،م توهین به یک کشور ،توهین به نماد ملی یک کشوور،
حمالت عمدی به سران یک دولت .در قضیه دعوی نیوزیلند علیه فرانسوه  1990در دیووان داوری،
مستله جلب رضایت عنوان گردید.
شر مناسب جلب رضایت به اوضاع و احوال بستگی دارد .گاهی تیسیس یک صوندو اموانی
برای پرداخت غرامت ،نوعی جلب رضایت است .م الً در همین قضیه ،دیووان داوری توصویه کورد
که فرانسه مبلغ دو میلیون دالر به صندوقی که برای ترویج روابق دوستانه و نزدیک میان شهروندان

دو کشور تیسیس میشود ،کمک کند 1.نوع دیگر ،عذرخواهی شفاهی و کتبی بوه موقوع اسوت .در
قضیه برادران الگراند ،دیوان اظهار داشوت ....« :عوذرخواهی کوافی نیسوت ،زیورا اتبواع خوارجی از
حقشووان بووه موجووب بنوود  1موواده  36کنوانسوویون ویوون مطلووع نشووده و در نتیجووه ،تحووت بازداش وت
طوالنیمدت و مجازاتهای شدید قرار گرفته بودند» (ابراهیمگ .)227:1392 ،
1 . (New Zealand v. France), Icg Report,1995,p 288

 /211فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،48تابستان 1399

 4-2-2قطع و عدم تکرار عمل خالف
مسیله توقق رفتار متخلفانه اغلب رابطه نزدیری با موضووع اعواده وضوع بوه حوال سوابق دارد ،م و
استرداد اشیاء ضبقشده .در قضیه الگراند ،دیوان در این خصوص هنین رأی داد« :تعهود ابرازشوده
از سوی ایاالت متحده مبنی بر اجرای تدابیر خاصی که در ایفای تعهوداتش بوه موجوب قسومت
بند ا ماده  36اتخاذ کرده ،یک تضمین کلی مبنی بر عدم تررار است».

1

 -3خسارت در حقوق بینالملل سرمایهگذاری
پووس از ایجوواد رابطووه سوورمایهگووذاری بووین سوورمایهگووذار و سوورمایهپووذیر ،متعاهوودین بایوود در قبووال
خسارتهای مستقیم و غیرمستقیمی که به یردیگر وارد نموودهانود ،پاسوخگو باشوند .یروی از اعموال
رایجی که موجب ورود خسارت میگردد ،سلب مالریت 2اموال سرمایهگوذار بوه طور گونواگون
است که دولت میزبان می بایست جبران خسوارت نمایود و اگور سولب مالریوت او نامشوروع باشود،

جبران خسارت شدیدتر میگوردد 3.در اغلوب مووارد ،تموام معاهودات دوجانبوه شورایق الزم بورای
قانونی بودن سلب مالریت را طی مواردی اعالم میدارند که معموالً شوام ههوار موورد مویباشود:
الق -در راستای منافع عمومی انجام گیرد - .تبعیضآمیز نباشود .ج -بوه موجوب فراینود قوانونی
انجام پذیرد .د -همراه با پرداخت غرامت باشد.
در صورتی که دولت میزبوان ایون شورایق را رعایوت کنود ،عمو او قوانونی اسوت و در نتیجوه،
غرامتی که باید پرداخت شود ،تنها شام ارزش کام موال ضوبقشوده در زموان ضوبق مویشوود و
خسارتهای دیگری از جمله عدمالنفع را در بر نمیگیرد .لویرن زموانی کوه دولوت حوداق یروی از
شرایق برشمرده شده را رعایت نرند ،عم او شام ماده  31طر کمیسویون حقوو بوینالملو در
مورد مستولیت بینالمل دولتها می گردد و باید جبران خسارت نماید .در این حالت طبق ماده 31
طر مذکور ،دولت متخلق متعهد است که زیان ناشی از فع متخلفانه را بطور کام جبوران کنود
(نیکجاه .)116:1395 ،در خصوص نحوه پرداخت غرامت ،نظرات مختلفی عنوان شده که ابتدا بوه
این نظرات و سپس ،به روشهای پرداخت غرامت در حقو سرمایهگذاری خارجی میپردازیم.
4

 1-3معیار غرامت فوری ،کافی ،موثر یا غرامت کامل
این نظریه در سال  1938از سوی هال ،وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریروا ،عنووان گردیود .بوه
همین دلی نیز با عنوان فرمول هال شناخته میگردد .معیار غرامت هال بیانگر جبران کام خسوارت
1. Lagrand, Merits, Judgment of 27juhe 2001.
3. Expropriation.
3 .British Petroleum v. Libya, 53 ILR., p. 297.

4 .Peremptory Compentation
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است .از این رو ،مواد پیش نویس کمیسیون حقو بینالمل در مورد مستولیت بین المللی دولوت هوا
در ماده  34نیز پرداخت خسارت به صورت کام را در نظر گرفته است .طرفوداران غراموت کامو
استدالل کردند که این قاعده در رویه دولتها در معاهدات و نیز تصمیمهای دیوانهای بینالمللوی
مورد تایید قرار گرفته و قابلیت اجرایی خود را تا زمان حاضر حف کرده است.
در خصوص شیوه محاسبه غرامت کام باید به رویه قضوایی بوینالمللوی رجووع نموود .معمووال
تعیین غرامت کام  ،بستگی به اوضاع و احووال هور قضویه از جملوه :نحووه تنظویم معاهوده ،شورایق
کشور میزبان ،نوع سرمایهگذاری و ...دارد .در معیار هال ،هر یک از سه واژه فوری ،مووثر و کوافی
دارای معنی خاصی است .منظور از فوری بودن ،معنای عرفی آن مدنظر است و نه معنای لغووی .بوه
این مفهوم که غرامت پرداختی نباید به تاخیر افتد و کارایی آن بالاثر شود .موثر بودن به ایون معنوی
است که سرمایه گذار بتواند در غرامتی که به دست آورده ،هرگونه استفادهای بنماید و محودودیتی
بر آن وضع نگردد .منظور از کافی بودن نیوز ایون اسوت کوه غراموت معوادل ارزش بوازار یوا ارزش
عادالنه بازار مال ضبق شده قب از سلب مالریت باشد که در معیار کام نیز هموین موورد ،موضووع
اختالف است (نیکجاه .)1395 :122 ،از جمله آرایی که این دیدگاه را پذیرفته است ،میتووان بوه
رای کارخانه کورزوف 1،دعوی آجیب علیه کنگو 2و دعوی آموکو 3اشاره نمود.
 2-3معیار غرامت مناسب

4

این دیدگاه مقاب نظر قبلی در خصوص غرامت کام است .در سالهای بعد از دهه  ،1950موضووع
حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود در سازمان مل  ،از سوی کشورهای صاحب این منابع مطر
شد .بعد از اظهارنظر کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای سرمایه فرسوت در موورد حاکمیوت
بر منابع طبیعی و حقو و ترالیق دولتهای دارای این منابع ،نهایتاً هندین قطعنامه صوادر شود .در
قطعنامه  1803مجمع عمومی در سال  1962با عنوان قطعنامه «حاکمیت دائم بر منابع طبیعوی» کوه بوا
اک ریت قریب به اتفا دولتها تصویب شد ،حق ملیکردن ،سلب مالریت و ضبق اموال خارجیان
با شرایطی پذیرفته شد و برای مالک هنوین امووالی پرداخوت غراموت مناسوب ،طبوق قواعود کشوور
مصادرهکننده و همچنین ،حقو بینالمل پیشبینی گردید.
ویژگی اصلی این معیار همان گونه که از نام آن برمیآید ،انعطاف پوذیری و قابلیوت اعموال آن
1 .Ibid
2 .Ibid
3 .Amoco International Finance Corporation, v. The Govrement Of The Islamic Republic Of Iran,
Iran,-U.S.C.T.R.189,1987.
4. Suitable Compensation
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در موقعیتهای مختلق است .در جبران خسارت مناسب ابتدا قیمت کام مال محاسوبه مویشوود و
سپس ،میزان غرامت مناسوب بوا در نظور گورفتن شورایق خواص پرونوده از قیموت کامو اسوتخراج
می شود .بنابراین ،در هر پرونده ای که در یک دیوان داوری مطر می گردد ،با توجوه بوه اوضواع و
احوال خاص آن پرونده ،رای به جبران خسارت داده خواهد شد.
در قطعنامه منشور حقو و ترالیق اقتصادی دولتها نیز از معیار غرامت مناسب سخن بوه میوان
آورده شده است .معیار غرامت مناسب استاندارد و ضوابطه غالوب حقوو بوین الملو عوام بوه شومار
میرود (محبی .)487 :1383 ،از جمله آرایی که قاعده غرامت مناسب را تقویت نمودهاند ،میتووان
به قضیه تاپرو ،قضیه لیامرو ،قضیه سدکو ،قضویه پویبوی و قضویه اموین اویو اشواره نموود (محبوی،
.)20 :1385
 3-3نحوه پرداخت غرامت در حقوق بینالملل سرمایهگذاری
در حقو سرمایهگذاری خارجی ،جبران خسارت از طریوق پرداخوت غراموت صوورت مویپوذیرد
(زمانی .)306 :1393 ،در این قسمت ،به روشهوای معموول ارزیوابی غراموت در حقوو بوینالملو
سرمایهگذاری میپردازیم.
1

 1-3-3روش محاسبه جریان نقدی تنزیلشده ()DCF
نتیجه این روش ،اعاده وضع به حالت سابق است .بر اساس این روش ،در مرحلوه اول ،تموامی سوود
خالصی که ممرن است در آینده نصیب شرکت شود ،محاسبه و سپس ،هزینوههوای بهورهبورداری و
نگهداری از آن کسر میشود .در مرحله دوم ،نرخ تنزیلوی مناسوب انتخوا شوده و بور اسواس آن،
سودهای خالص آتی تعیوین مویشوود توا بوه ارزش واقعوی نزدیوک شوود .در واقوع ،جریوان تنزیو
نقدینگی ارزش کنونی درآمدهای نقدی خالص مورد انتظوار در آینوده را بوا اسوتفاده از یوک نورخ
تنزی محاسبه میکند .تورم ،ریسک و نرخ سود واقعی ،سه عامو در جهوت تعیوین نورخ تنزیو در
نظر گرفته میشود .دیوانهای داوری بینالمللی در پروندههای مختلفی از این روش برای پرداخوت
غرامت استفاده نموده است .نمونهای از این آراء عبارتند از :آموکوو آسویا علیوه انودونزی 2،سووآبی

علیه سنگال 3،آموکو علیه ایران 4،فیلیپس علیه ایران( 5عسگری328 :1394 ،و.)329

1 .Discounted Cash Flow Value
2. Amoco Asia Corp, v. Indonesia, ICSID Case No Arb/81/1 Award,1984.
3. SOABI V. Senegal, ICSID Case No ARB/82/1, Award.1988.
4. Ibid
5. Fhillips Petroleum v. Islamic Republic of Iran,21 Iran-US CTR.1998.
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1

 2-3-3روش ارزش دفتری
یری دیگر از روشهای تعیین میزان خسارت ،توس به ارزش خالص دفتوری اسوت .در ایون روش،
ابتدا ارزش داراییهای موجود شرکت طبق دفاتر موسسوه مبنوا قورار داده مویشوود .سوپس ،آنچوه از
تاریخ سرمایهگذاری تا زمان سلب مالریت هزینه شده است ،از قیمت مبنا کسور شوده و بواقیمانوده
مبنای پرداخت غرامت در نظر گرفته میشود .پرونده ایایپیال علیه سری النرا در دیووان داوری
2
ایرسید ،با این روش ح وفص گردید.
3

 3-3-3روش مبتنی بر ارزش انحاللی
در حوزه سرمایهگذاری ،منظور از ایون روش ،محاسوبه ارزش امووال فیزیروی شورکت بوه صوورت
مجزاست .ارزش انحالل در مورد اموالی ماننود ملوک ،اثاثیوه ،تجهیوزات و دیگور دارایویهوا انجوام
میگیرد .استفاده از این روش در مواقعی میباشد که یک شرکت عموال فعوال نبووده و یوا در حوال
تبدی شدن به یک شرکت ،غیرفعال میشوود .ایون روش همچنوین از جملوه روشهوایی اسوت کوه
هندان مناسب به حال سرمایهگذار نمیباشد؛ هرا که مبلغ به دست آمده از محاسبه ارزش داراییها
به دلی جدا کردن تک تک اجزا ،پایینتر از زمانی است که به صورت یکجا ارزشیابی میگردد.
اصول راهنمای بانک جهانی استفاده از این روش را برای ارزیوابی شورکتهوایی توصویه نموود کوه
سابقه سوددهی اثباتشدهای ندارند .در آرای بعضی دیوانها مشاهده شده اسوت کوه بوه ایون روش
ارزیابی غرامت متوس شدهاند( .نیکجاه.)137:1395 ،
 4-3-3روش ارزش جایگزینی

4

در این روش ،ارزش داراییها بر اساس قیمت روز در تاریخ وقوع سلب مالریت مشخص میشوود.
به عبارتی ،این گونه فرض میشود که اگر فردی میخواست نظیور کارخانوهای را کوه موورد سولب
مالریوت قوورار گرفتووه در همووان توواریخ سوولب تاسویس نمای ود ،هقوودر هزینووه در برداشووت (موحوود،
.)169:1384
در کنار روشهای ارزشیابی بررسویشوده در ایون قسومت ،روشهوای دیگوری همچوون ارزش
واقعی و یا ارزش کافی نیز وجود دارند که هندان مورد استقبال واقع نشدهانود ،زیورا دقوت الزم در
محاسبه غرامت ندارند و به همین جهت ،طرفداران هندانی نیز ندارند .لذا ،روشهای پیشگفتوه هوه
1. Book Value
2. AAPL Ltd v. Sri Lanka. ICSID Case No. Arb/87/3,1990.
3. Liquidation Value
4. .Replacement Value
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در داوریهای سازمانی مانند ایرسید (پیران )330 :1393 ،و هه در داوریهای مووردی ماننود دیووان
داوری ایران و ایاالت متحده امریرا ،مورد توجه و استفاده بودهاند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقیق ،انواع خسارت و روشهای جبوران خسوارت در حقوو بوینالملو عموومی و حقوو
بینالمل سرمایه گذاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .مطالبه منابع تحقیق اعوم از پویشنوویس
کمیسیون حقو بینالمل راجع به مستولیت بینالمللی دولتها ( ،)2001برخی معاهودات بوینالمللوی
مرتبق با موضوع تحقیق مانند ،کنوانسیون سازمان مل متحد بورای قراردادهوای فوروش بوینالمللوی
کاال ( ،)1980اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ( ،)1994رویه دادگسوتری و رویوه داوری موا را
به این نتیجه رساند که :با در نظر گرفتن حقو بینالمل عمومی به عنوان منبع اصلی و نمونه ،انوواع
خسارت شام خسارت مستقیم ،خسارت غیرمستقیم ،خسوارت تواخیر تادیوه ،عودمالنفوع ،خسوارت
معنوی و خسارت تنبیهی است( .البته ،خسارت تنبیهی هنوز در حقو بینالمل جایگاه خود را پیودا
ننموده و حتی در طر اولیه کمیسیون حقو بینالمل راجع به مستولیت بینالمللوی دولتهوا کوه بوه
آن اشاره شده بود ،حذف گردید .اما در رویه قضایی بینالمللی ،به طور تلویحی به خسارت تنبیهی
اشاره شده است).
در حقو سرمایهگذاری خارجی ،به طور معمول خسارت مستقیم و خسوارت غیرمسوتقیم قابو
مطالبه است و مطالبه سایر خسارت ها در این حوزه به نودرت امروانپوذیر اسوت .روشوهای جبوران
خسارت در حقو بینالمل عمومی عبارتند از :اعاده وضع به حال سابق ،پرداخوت غراموت ،جلوب
رضایت ،قطع و عدم تررار عم خالف .در حقو سرمایهگوذاری خوارجی بوه دلیو اینروه عموده
خسارتهای وارده ،متوجه سرمایهگذار است و این خسارتها ،معموال ناشی از سلب مالریت از سووی
دولت میزبان بوده که یک عم حاکمیتی است ،لذا اعاده وضع به حالت سابق و عدم ترورار عمو
خالف امرانپذیر نیست و اغلب جبران خسارت از طریوق پرداخوت غراموت انجوام مویپوذیرد .در
حقو بینالمل عمومی ،جبران خسارت به صورت کام در نظر گرفته شده است .در حالی که در
حقو سرمایهگذاری خارجی ،رویه غالب استناد به غرامت مناسب است.
براساس مطالب پیش گفته ،با توجه به خصوصیات حقو سرمایهگذاری بوینالمللوی و ایون کوه
جبران خسارت از طریق پرداخت غرامت صورت میگیرد ،همه خسارتهای موجوود در ایون حووزه
قاب جبران نیست .همچنین ،سرمایهگذار و سرمایهپذیر ممرن است از تعهدات خود تخطی نمایند و
الزام متعاهدین به ایفای تعهدات دشوار گردد .لذا ،نظور بوه اینروه بوه طوور معموول سورمایهگوذاری
خارجی در قالب قرارداد صورت میپذیرد و قراردادهای سورمایهگوذاری خوارجی ماهیوت حقوو
خصوصی دارند و نظام حقوقی حاکم بر این قراردادها قواعود حقوو خصوصوی اسوت (ابراهیموی،
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 ،)12 :1397پیشنهاد میگردد ،به منظور اینره حقو طرفین قرارداد بوه ویوژه سورمایهگوذار ،حفو
گردد و جهت ایجاد یک ضمانت اجرای قوی و از بین بردن اختالفنظرهای موجوود در خصووص
نوع خسارت حاصله و روشهای جبران خسارت ،خسارت هوای احتموالی و حتوی خسوارتهایی کوه
هنوز در اک ر نظامهای حقوقی دنیا پذیرفته نشدهاند ،ماننود خسوارتهای تنبیهوی و نیوز روش مطلوو
جبران خسارت ،با توجه به نوع سرمایهگذاری و شرایق حقوقی کشور میزبوان ،ضومن قراردادهوای
سوورمایهگووذاری خووارجی گنجانووده شووود .در نتیجووه ،از ورود ضووررهای بالجبووران در ایوون حوووزه
جلوگیری گردد.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزانوی کوه در فرآینود ویراسوتاری ادبوی و صوفحهآرایوی ایون مقالوه همرواری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشرر و امتنان را دارند.
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