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 در خارجی گذارسرمایه اموال کردنیمل   در عمومی نظم تأثیر
 آذربایجان و ترکیه و ایران کشورهای

 

 2زادهرستم نیام 1،زادهنیجواد حس

 18/8/1399یخ پذیرش: تار  20/6/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
 نظم قراردادن مدنظر بدون آن ظهور و خورده گره عمومی نظم با خاص صورتهب عمومی نفع

 پذیرسزمایهالمللی کشور نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین .است معنیبی عمومی
 در پژوهش به ازیتوجه به ن باخارجی است.  گذارسرمایهاموال  مالکیت و سلب کردنیملّبرای 

اموال  کردنیملّمبناهای پیشنهادی  ئۀارا و قیتطب ،بررسی آن، یکاربرد تیاهم و حوزه نیا
ون ر قاندآن  تطبیقی جایگاه ۀبا مطالع خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی گذارسرمایه
ر این یب دهمسایه و رق و سه کشور مسلمان ،ترکیه و آذربایجان و ی خارجی ایرانگذارسرمایه
 از اهداف اصلی این مقاله است. ،حوزه

اموال و  و یعیطب منابعها بر و اصل حاکمیت دائمی آنها دولتمسئولیت  با توجه به
های براساس یافتهو  المللیبین اقتصادی نینو نظم جادیاهایشان و با استناد به تحقق سرزمین
 عمومی مصلحت اصل رعایت مردم، الامو بر حاکم و امام مالکیت عام نظریه ،در ایرانتحقیق 

 گذارسرمایهو سلب مالکیت  کردنیملّممتنع مبانی  بر حاکم والیت قاعدۀ و الفِراغ منطقۀُ و
خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و 

با نگاهی  ،نون آذربایجانکه قادرحالی ؛نظم عمومی اقتصادی ارشادی است ۀترکیه دربردارند
م با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با أاعم، نظم عمومی سیاسی را نیز تو

 ،براین، قانون آذربایجاندارد. افزون بیشتری همخوانی عمومی نظم از آنگالساکسونی برداشت
اموال  کردنیملّم با منافع مردم مبنای أنفع دولت را تو ،برخالف قانون ایران و ترکیه
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توان نتیجه گرفت که قانون ایران می است. بدین ترتیبدرنظر گرفته خارجی  گذارسرمایه
قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و 

ردهای خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استاندا گذارسرمایهاموال  کردنیملّیند افر
 همخوانی دارد. المللیبین

 گذار خارجیکردن، سرمایهیعمومی، ملّ نظم واژگان کلیدی:
 

 مقدمه
 یاز سو یخارج گذارسرمایهاموال  کردنیملّ یبرا یجواز یخدشه بر نظم و نفع عموم

بر اصل  هیدر سلب مالکیت از سوی دولت، حاکم با تک. است پذیرسزمایه یکشورها
دارد اقدام به و تامی  میارتباط مستق یعمومی جامعه که با نظم عموم حاکمیت بر منافع

منافع و منفعت  .کندسلب مالکیت و حتی مصادره و ضبط اموال به نفع دولت می
با آزمون و  یچراکه خرد عموم ،است یقرارداد یاصل آزاد یجامعه مبنا یعموم
 یروابط مال شودیب مسب یقرارداد یاست که آزاد افتهیسرانجام در اریبس یخطاها

 یاصل آزاد یمبنا ،درنتیجه (.145 ص ،1376 ان،ی)کاتوز شود میمردم عادالنه تنظ
 ینف یبه معنا یقرارداد یاصل آزاد رشیپذ است. یمنافع و مصالح عموم یقرارداد
احترام  ،یعمل جینتا علتبه  ،معناست که قانونگذار نیبلکه به ا ست،یقانون ن تیحاکم

 روازاینشود.  یاصل تلق کی یقرارداد یاست تا آزاد رفتهید را پذافرا یبه تراض
نافذ و محترم  ییرا تا جا یقرارداد یاز آزاد صلحا یق.م. تراض 10 ۀگذار در مادقانون

همان  975 ۀو اخالق حسنه نباشد و در ماد ینظم عموم و که مخالف قانون شماردیم
و  یمخالف نظم عموم یقراردادها یاقانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجر

کشورها دخالت  بیشتردر . (80ص ،1384)الفت، کند  یریاخالق حسنه جلوگ
گسترش  یسبب شده است تا مفهوم نظم عموم یدر امور اقتصادها روزافزون دولت

در روابط حقوقی منعقده ها آن آزادی ارادۀ تأثیرو  افراد یآزاد زانیو به همان م ابدی
 نیرا بر طرف یاناخواسته طیشرا ایو  طلاز قراردادها را با یاریود. قانون بسکاسته ش

 یاجتماعهای انطباق عقد با ضرورت»ان دانحقوقاز  یکه برخ یتا حد کند،یم لیتحم
زیرا اگر قرارداد  ،اندصحت عقد افزوده یاساس طیشرا ۀرا بر جمل «یو نظم عموم
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 ان،ی)کاتوزبیند می ، نظم اجتماع آسیبشودنجرا ا ،عنصـر مفیـد اجتماعی منزلۀبه
آن  حقوقی معد نظااقو ترینمهماز  رکشو هردر  عمومیو نفع  نظم (.148 ص ،9713

شمار هب جتماعیا هاینظام بتالصو  رتقد مظاهراز  قعو دروا یدآمی بحسابه رکشو
مواردی که  یدر تمامزیرا  است، رداربرخو مناسبو  زمال ایجرا ضمانتاز  رود کهمی

شود، هـدف ایـن اسـت کـه از اجرای امری که با منافع و  به نظم عمومی استناد می
ی خارجی گذارسرمایه قوانیندر  .مصالح عمومی جامعه تعارض دارد ممانعت شود

خارجی از سوی  گذارسرمایهاموال  کردنیملّبرای  یمجوزنظم و نفع عمومی  ،کشورها
این مهم ریـشه در مبنای اقتدار عمومی کشورها  که است پذیرسزمایهکشورهای 

 بر .(409-408، ص 1396، همکاران)میهمی و  مندی اقتـصادشان دارددرجهت نظام
، تطبیقی ی وملّ ۀمطالعه و بررسی مبنایی در حوزفقدان و با توجه به اساس  همین

ارجی به سبب گذاری خاموال سرمایه کردنیملّطرح در مبانی های قابلبررسی نظریه
و کیف  در بحث آثار و تطبیق کمّ نیزعلمی و  و نظری از بعد ،نظم عمومی و منافع عامه

 رقابتهم  با یخارج ۀیسرما جذب یبرا که منطقههم مسلمان یکشورها باحقوقی آن 
 مفهوم حقوقیبه در این مقاله سعی شده است تا با اشاره  .دارد یاژهیو تیاهم ،دارند
خارجی با  گذارسرمایهاموال  کردنیملّمبنای  الحات مشابه،طاص می وعموو نفع نظم 

آن  جایگاه تطبیقی   ۀا مطالعسپس بشود، پیشنهاد و شناسایی  نظم و نفع عمومی استناد به
 شود. بررسیترکیه و آذربایجان  و در سه کشور ایران

 منفعت عمومینظم عمومی و  .1
  یعموم نظم. 1ـ1

 ص ،1377 د،یدادن )عمبیترتبه معنی آراستن و « نظم» ۀاز دو کلم ینظم عموم
شده  لیتشک (665 ص ،1363 م،یـی)ح همگانیو  کلیبه معنی  «یعموم»( و 1231
 ,Lange, 2007) جامعه استهای ارزش یبا محتوا فراگیر یمفهوم «عمومی نظم» است.

p. 4)  که چندان، استبرخوردار  یحقوقهای در نظام ایو نقش برجسته گاهیاز جاکه
. شودمی محسوبها آن شدنیآمره تلق ای یاز قواعد حقوق یاریوضع بس یمبنا یگاه

 یریقواعد و مقررات اصوالً صالح جلوگ یاز اجرا یخاص، نظم عموم یدر موارد
و  ییاختالف )اعم از مراجع قضاآرا و احکام مراجع حل یجرامانع ا زین یو گاه کندمی
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در قالب  یحت ،یمفهوم نظم عموم رباز،یاز د بنابراین، .شودمی (یمراجع داور
ان جوامع دانحقوقمورد توجه  ،یامروز جیمتفاوت از اصطالحات را یاصطالحات

تفاوت  توجه بهبا  اخالق حسنه یکی از این اصطالحات است که مختلف بوده است.
عنی متردید بهبی« نظم عمومی»که نقض قاعدۀ  اذعان کردشکلی صرف، باید 

 «اخالق حسنه» نکردنکه رعایت طورهمان هست،انگاشتن اخالق حسنه هم نادیده
نیز « نظم عمومی»خالف  و است و غیراخالقی« نظم عمومی»نکردن معنی رعایتبه

جای اند بهترجیح داده اندانحقوقاز  برخی ،شود. در چارچوب همین رویکردتلقی می
 از ترتیب، این به .بگویند اخالقی سخن عمومی نظم اصطالح حسنه از اخالق اصطالح
)شهابی و  است تساوی فقط «عمومی نظم» و «حسنه اخالق» میان نسبت ماهوی، لحاظ

 .(516ص ،1397 ،شهیدی
از موانع  یکیعنوان مختلف به نیدر قوان یاصطالح نظم عموم ،رانیدر حقوق ا

 نیا ۀجمل ازق.م.  975 ۀماد و ..آ.د.مق 6 ۀمادکار رفته است. هب یقرارداد یاصل آزاد
و  یاصطالح نظم عموم 1،کشورها از یاریبس نیقوان در ،یطرف ازمواد است. 
، 1397 ،یباریجو رزانژادیم) شودیم ذکر گریکدیهمواره در کنار  آن مشابه اصطالحات

 ،یسنظام حقوقی آمریکا و انگل همانند ،حقوقی آنگلوساکسونی برداشت در .(169ص
 در مشی عمومیخطّ  از است.نظم عمومی جایگزین واژۀ  عمومی یاستس و مشیخطّ
 نظامهر  کم الزاماتدست را آن برخی که است شده ارائه متعددی تعاریف حقوق ۀحوز

 و المللیبین و داخلی ۀجنب هم که دانندمی تمامیت خود حفظ برای یدولت و حقوقی
ی از کارکردهای آن تضمین و یک (Higgins, 1964, p.698دارد )مثبت  و منفی هم

نظم عمومی در فقه  . دربارۀ(Brudz & Redgrave, 2012, p.22) تمنافع دولت اس
 توانمی ولی ،(96،ص1394، کلخوران عابدیانو وند )یوسف است بحث نشده مستقالً
عنوان نقض مصلحت و منفعت عمومی در ذیل موضوعاتی چون حسبه قرار هب آن را
اما در  ،صلحت از نظر وزن و معنی با واژۀ منفعت همراه است. در لغت، واژۀ مداد

مصلحت » گوید:. غزالی میبردنداصولیون اهل سّنت به کار آن را  باریناصطالح، نخست

                                                      
قانون مدنی  975 ۀقانون مدنی یونان و ماد 33 ۀقانون تعهدات سوئیس، ماد 19 ۀقانون مدنی فرانسه، ماد 6 ۀماد ،برای نمونه .1

 .ایران
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دین، عقل جان، نسل، انسان و  ،هدف منظور از ست از تأمین هدف شارع وا عبارت
میرزای  .(65 ، ص1373 )صرامی، . محور این تعریف خواستۀ شرع استاست «اموال

است را ذیل عنوان مصلحت قید کرده قمی دفع ضرر و منفعت اخروی و دنیوی 
 منزلۀهمجموع، فقهای شیعه و سنّی مصلحت را بدر (. 79، ص1392، فرجپور )بیگدلی و

درواقع، در  یک اصل برای صیانت و حفظ حیات اجتماعی و شخصی قبول دارند.
ستعداد مفسده وجود دارد که مصلحت ملزمه نامیده نکردن مصلحت به شکل باالرعایت

 تلقی ، مضر نفع و نظم عمومیو هر امری که این مصلحت را خدشه دار کند شده است
 شود.می

الملل نیو ب یحقوق ملّ ۀمشابه آن خصوصاً در عرص میو مفاه ینظم عموم
. است یافته تریمتفاوت گاهیاشخاص جا یو در روابط حقوق خصوص یخصوص

طور هماندر فقه،  امااز قانون ناپلئون است؛  برگرفته یدر قانون مدن یهوم نظم عموممف
 شده از آنمتفاوتی  فیرتعا و مختلف وجود داردهای مفهوم در قالب نیاشد، که اشاره 
مردم  ۀآن با منافع و مصالح عام میارتباط مستق فیتعار نیا ۀقدر مشترك هم یاست؛ ول

 ۀلفؤم ،گرفته(. با توجه به مباحث صورت71، ص1392 ،انیو جامعه است )زاهد
 یاثرگذار و اصل ،یاساس یرهایاز متغ یکیها بحث یو نفع عامه در تمام یمنفعت عموم
 میمستق زین یو در مستندات قانون رودشمار میبهو اصطالحات مشابه آن  ینظم عموم

 مورد اشاره بوده است. میمستقریو غ

 عمومیمنفعت  .2ـ1

امنیت، رفاه، بهداشت و آموزش عمومی از مصادیق اصلی منفعت عمومی  نظم،
 ۀدربردارند« منفعت عمومی»عبارت  .(26ص ،1394، انیامجد)ویژه و  رودشمار میبه

معنای آن  توانندمیکه عموم افراد  مفهومی سهل و ممتنع است؛ سهل است از آن جهت
مباحث مربوط به آن در  پیشینۀزیرا  ،را تصور و تعریف کنند. در عین حال ممتنع است

ه تعریف کرد چنینوالتر لیپمن منافع عمومی را . رسدمی غربی به چند قرن ۀاندیش
یی ببینند و از روی الطور آشکار و عقاگر به ،انتخاب خواهند کردها آنچه انسان» است:
منافع اما گلندون اسکوبرت معتقد است که مفهوم  «.طرفی و خیرخواهی عمل کنندبی

 .(88 ص ،1395، مدللیان)شریفی و  کندگونه احساس عملیاتی ایجاد نمیعمومی هیچ
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صورت خاص با نظم عمومی گره همفهوم نفع عمومی و نیز مصلحت عامه ب ،درمجموع
در محتوا  .برندمی کارهجای هم بهرا ب این مفاهیم خورده تا جایی که پژوهشگران اکثراً

منفعتی عمومی  .معنی استن مدنظر قراردادن نظم عمومی بینیز ظهور نفع عمومی بدو
نظم . کندخواهد بود که خدشه بر آن با نظم عمومی تداخل داشته باشد و آن را نقض 

هایی نقض قسمت ،رود؛ بر همین مبنامی شمارهنفع عمومی ب ۀم و بهادهندعمومی مقوّ 
 کند.می از نظم عمومی به منافع عمومی خدشه وارد

 مصلحت و منفعت ،یعموم نظمبین  ۀرابط. 3ـ1

مصلحت، منفعت عمومی و نظم عمومی باید خاطرنشان بین  ۀدرخصوص رابط
 ۀاز منفعت و مصادیقش کمتر از منفعت است و هم مصلحت اخصّ که ساخت
مصلحت  .باشدشده یید أبلکه باید این منفعت در شرع هم ت ،ها مصلحت نیستندمنفعت
تکلیفی  منفعت عمومیزیرا  ،ا منفعت عام و نظم عمومی داردمستقیم ب ۀرابط اساساً 

رویکرد  موضوع در این .است برای پیگرد نقض حقوق عمومی و ممانعت از آن
مبتنی بر جلوگیری از نقصان، پیگرد ناقضان و ك( .د.آ.ق 290ۀ )مانند مادقانونگذار 

به تحت پیگیرد  یجبران خسارات وارده به منافع عمومی از طریق الزام مقامات قضای
قراردادن مرتکبان جرایم و تخلفاتی است که زیان آن متوجه اموال و حقوق عمومی 

درواقع منفعت عمومی مبنای اصلی جواز  .(139، ص 1395، شیبانیمنصوریان و ) است
ی در قالب ثانو و یاول یشرع احکام چارچوبصدور حکم و دستوری خارج از 
شمار بهمومی را مخدوش کند نقض نظم عمومی مصلحت است و هر موردی که نفع ع

طور همان تواند نقض نظم عمومی نیز باشد.می ؛ در نتیجه مبنای اتخاذ مصلحترودمی
که این مالکیت زمانی ،کید و غیرقابل نقض استأموردت یاصل که احترام به مالکیت افراد 

ر منافع عمومی مردم گیرد خدشه بمی در تناقض و مواجهه با نظم عمومی اقتصادی قرار
این حق مسلم غیرقابل  ،ت ضوابطبا رعای ،کندمی و جامعه است و مصلحت حکم

نقض شود. در نتیجه نظم عمومی در فقه ذیل مباحث امورات حسبیه و مصلحت  خدشه
 را یعموم نفعه دارد و هر آنچ که منفعت عمومی را دربرگیرد قرار میعمومی 

 .شودمی تلقی یعموم نظم نقض مخدوش کند
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 سلب مالکیت اشخاص نظم عمومی و. 2
ای که تمام یا حقوق متصورّهمنزلۀ به ،صیانت و حراست از منفعت عام و نظم عمومی

، از وظایف اصلی حکومتی دولت است. گیرددربر میاز افراد جامعه را  ایهبخش عمد
ومی جامعه گره در مواردی، اعمال این مهم با حقوق تمام افراد و منافع عام و نظم عم

اگر زیرا شود؛ باعث خدشه بر حق و حقوق قانونی و شرعی افراد میو خورده است 
 منظورحقوقی مفهوم و مصادیق نظم و نفع عمومی را نقض کند، به ۀهر رابط آثار

برای آن درنظر گرفته و حتی مجازات کیفری نیز شود میتضمین اجرای مدنی، باطل 
منافع عمومی  ۀسنجش قوانین تملک در پرتو مؤلف ..(57 ، ص1382صفایی،) شودمی

و  ،اجتماعی عمومی و نفع جمعی، نظم ۀلفؤاست که به سه زیرم هایینیازمند شاخص
ها که با تحلیل محتوای متون نظری، این شاخصد شومی قالضرورت عمومی اط

 ،هافهلؤیکی از این مگاه ( و هر29ص ،1395همکاران،  )خیرالدین و است دست آمدهبه
 ۀلفؤدو م بابودن و دربرگیری و ارتباط عامبه علت  ،یاجتماع و یعموم نظمویژه به

مورد خدشه قرار  ،حتی بدون تصریح مستقیم در قانون ها،و تأثیرگرفتن از آندیگر 
حفظ نظم عمومی با مبنای نقض منفغت عامه بر حق مالکیت  منظوربهتوان می ،گیرد

نقض حقوق و منافع فردی  اشخاص تیمالک سلب کرد. مسلم اشخاص نقصان وارد
از سویی  .حقوق و نفع جمعی اشخاص جامعه قرار دارد ،است و در مقابل آناشخاص 

بدیل تحقق نظم اجتماعی و مالکیت یکی از اصول بیویژه بهاحترام به حقوق اشخاص 
از انواع نظم ای برداری از حق فردی با گونهکه بهرهزمانیبنابراین،  ؛حقوقی است

جوازی  ،دارد کند که نقض منفعت عموم افراد را دربرمی عمومی جامعه تالقی پیدا
 برای دولت در راستای تحقق وظایفش برای سلب حق مالکیت مسلم اشخاص ایجاد

تمامی موضوعات حقوقی، یکی از استثنائات  در ،تزاحم با نظم عمومیرو ازاین شود.می
شود و در صورت تالقی و ایجادشدۀ خصوصی افراد تلقی میمهمّ حقوق استقراریافته 

مجازات برای آن گذار ضمن بطالن این رابطۀ حقوقی و مدنی، قانون ،با نظم عمومی
  بینی کرده است.نیز پیش 1جزایی

                                                      
 1392 ، اصالحات با  صنفی نظام قانون 60 و  57 ۀمادو 1367  مصوب ، گرانفروشان و محتکران مجازات  تشدید  نونقا 2 ۀماد   .1
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 یخارج گذارسرمایهاموال  کردنیمل و  تیسلب مالک. 3
 تیـحـق مالک یریاپـذنمی و انحصاری و اصـل زوالئمالکیت حقی است مطلق و دا

رگــرفتن ظدرن .(19ص ،1383 امــامی،) بــودن آن ذکــر شــده اســتیاز آثــار دائم یکــی

زمینـه  و اعمال و اجرای اخالقی قوانین مرتبط با حق مالکیتگوناگون اخالق های جنبه

قـوق تضـمین ح و اساسـاً کنــدمی افراد فراهم ۀرا برای حمایت بیشتر از حقوق مالکان

 اسـت اقتصـادیهای مـداری و آزادی جریانقالاخ گسترشزیربنای  مالکیت در جامعه

و ف ت را تعریـکیین و مقرراتی که حقوق مالنقوا (.22ص ،1397 همکاران، و پورکیان)

ارایی کـمستقیمی بر  تأثیر، دنماینمی صی آن مشخبرا یو سازوکار اجرایکنند میتعیین 

 ایـن ند؛گذارتأثیرمالتی یا ابهام و نامعلومی معا ۀچون هزینمفاهیمی و بر  ارنداقتصادی د

 نـدکشـور موثرهـر ی در اقتصـاد گذارسـرمایهخود در جذب و انگیزش  ۀنوببهمفاهیم 

اثـر  ی خـارجی جایگـاه وگذارسـرمایهو در  (32ص ،1398 ،یرضوانو  جهرمی )افتخار

 دارند. ی بیشتر

 ای یقانون ،تیعام به هرگونه تعرض به حق مالک یدر معنا تیسلب مالک
 کردنیملّتقیم خارجی را ی مسگذارسرمایهسلب مالکیت در  شود.می اطالق ،یقانونریغ

 تأثیری بدیل در اقتصاد ملّی ارزشمند و بیگذارسرمایهکه بر نرخ این نوع  کنندعنوان می
که نقش مهمی در روند ضمن این ،مستقیم خارجیی گذارسرمایه دارد.بسزایی 
بر ، (8ص ،1389، یقادر بابافیروزی و ) تصاد در دو دهۀ گذشته ایفا کردهشدن اقجهانی

 و درازمدت مناسبات است که ایمتضمن ورود سرمایه ،1اساس تعریف آنکتاد
 در کشور یک مقیم حقوقی یا حقیقی شخصیت مستمر نفع و کنترل دهندۀبازتاب
 مستقیم یگذارمایهسرترغیب برای  ۀفلسفاست.  گذارسرمایه موطن از خارج شرکتی

یافته با کشورهای توسعهو ها آنبین  خالء علمی رفتنازبینخارجی در کشورهای فقیر 
  (.Okolo Valentine & Afamefuna, 2014, p. 201) نوین استهای انتقال فناوری

                                                      
1. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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 شرکت سهام یا بهادار اوراق خرید به غیرمستقیم یگذارسرمایهچون  ،کلی طوربه
در آن  کردنیملّ  ،شودمی تعریف کند یگذارسرمایه اقدام به مستقیماً هک ایسسهؤم یا

 موضوعیت ندارد.
نقض حقوق و منافع  کردنیملّدر قالب  یخارج گذارسرمایه تیسلب مالک

از  .اشخاص جامعه قرار دارد یافراد است و در مقابل آن حقوق و نفع جمع شخصی
 یکیوی  تیحق مالک ویژهبه یخارج رگذاسرمایهاحترام به حقوق اشخاص و  ،ییسو

طور کلی حق به است. یوقو حقاجتماعی  ،اقتصادی تحقق نظم لیبدیاز اصول ب
به دو شکل  معموالً  که پذیرفته شدهخارجی  گذارسرمایهاموال  کردنیملّها در دولت

صورت مستقیم مشتمل است بر رفتار دولت به در شکل .است مستقیم و غیرمستقیم
شود می از مالکیت بر اموال خارجی گذارسرمایهمحرومیت  که سببمستقیم  رسمی و

دولت های و طرحها شامل برنامه غیرمستقیم حالت در و (19، ص1386محبی، (
 ,Dolzer & Bloch) قانونی استکه پنهان و بدون انتقال رسمی است  پذیرسزمایه

 شودمی اشش حقوق مالکانهخارجی یا افت ارز گذارسرمایه سبب محرومیت و (2003
(Baughen, 2007, p. 106) و موضوعات در مختلف ابعاد وها بهانه بهتوان آن را می و 

 ,Collins & Thomasکرد ) اعمال زیستمحیط از حمایتمانند  متفاوتهای پوشش

2014, p. 623 .) 
قدرت که منافع عمومی جامعه برجسته باشد، رویکرد سلب مالکیتی دولت هنگامی

ای خطیر در تعیین این موضوع دارند که چه وظیفه محاکم. گیردمی و اعتبار بیشتری
 کردنیملّ. از دیگر آثار کردمبتنی بر منافع عموم قلمداد  توانرا می موقع یک اقدام

لزوم  ،داخلیتجار و  انگذارسرمایهدر قیاس با سلب مالکیت ویژه به، اموال مشروع
 .Hoseinzadeh & Rostamzadeh, 2016, p)است آن  یتو کمّپرداخت غرامت تفاوت 

 گذاشته است تأثیرلفه ؤدر این م دولت میزبان و اهمیت مخاطرات بعضاًرویکرد (. 56
که در مواردی رویکرد منافع عامه در طوریبه ،(117ص ،1397، زمانی)نساری و 

ه عدم تعلق غرامت و در برخی حاالت حتی ب است ثر بودهؤارزیابی میزان غرامت م
کشورهای  ،مثالبرای  .شودمیمنجر  خارجی گذارسرمایهحاصل از سلب مالکیت 

خارجی به سبب  گذارسرمایهغرامت ایجادشده برای درحال توسعه با این استدالل که 
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ی خارجی گذارسرمایهخاطر عوارض هو ب پذیرسزمایهنقض نظم و نفع عمومی کشور 
 ورود در دیدهزیان که هنگامی ،المللیبین مسئولیت حقوق وجود آمده است و حسبهب

 برای تالشی توانایی وجود با خسارت ورود از یا پس دارد نقش خود به خسارت
 یابدمی کاهش زیاندیده نقش بر اساس جبران میزاندر نتیجه  کند،نمی آن کاهش

 توان استدالل کردمی نیز کردنیملّدر بحث بنابراین،  .(191 ص، 1398، بذار و زمانی)
و غرامت  باشد خارجی گذارسرمایهخود  مکن استم خسارت أعامل و منشکه 

در  هرچند باید اذعان نمود پرداختی باید نسبی و غیرمتناسب با حالت عادی باشد.
عمومی خارجی در انتخابات ان گذارسرمایه نداشتننقشبا توجه به  ،اموال کردنیملّبحث 

 جامعه ۀحافظان منافع و نظم عامدر جایگاه والن دولتی ئدر انتخاب مسان ارادۀ آن تأثیرو 
ولیت حقوقی و اثرپذیری آنان از ئ، شدت مستام از آن نشدنمندبهرهو  نپذیرفتنتأثیرو 

در نتیجه پرداخت  1.ان داخلی استگذارسرمایهمتر از شدن اموال کیانواع آثار حقوقی ملّ
شدن یبه سبب ملّ بر نفع و نظم عامه علت خدشه  به ،جیان خارگذارسرمایهغرامت به 

 ان داخلی است.گذارسرمایهتر از تر و مطلوبعادالنه ،اموال
 گذارسرمایهدر استناد به نقض نظم و نفع عمومی از سوی ها حاکمان و دولت

 وازهاج. این اقدام کنندو سلب مالکیت  کردنملیخارجی باید بر اساس جوازهایی به 
از  .ارددز به شناسایی، استدالل، بررسی، تطبیق و سپس استناد به مبانی حقوقی نیا

ی خارجی مهم گذارسرمایه کردنیملّشده در بحث تعیین نوع نظم عمومی لحاظ ،سویی
قش شده و آثار حقوقی آن نیز ناست و در استدالل و استناد به مبانی شناسایی

 ی دارد.تراثرگذار

 یخارج گذارسرمایهاموال  کردنیمل در  یظم عموماستناد به ن یمبان. 4
با توجه به مسئولیت حقوقی و حاکمیتی خود و  ،المللحقوق بین ۀدر عرصها دولت

 1803 ۀقطعنامهایشان )اموال و سرزمین ی،عیطب منابعبر ها آن اصل حاکمیت دائمی
 اقتصادی نینو نظم جادیاو با استناد به تحقق  (متحد سازمان ملل یعموم مجمع
و نظم  نفع به . بررسی مبانی استناددکننمی کردنیملّ( اقدام به 3221 ۀقطعنام) المللیبین

                                                      
1. Sentencia: 8793/79. Caso James y Others v. UK, European Court of Human Rights, Judgment of 21 

Feb, 1986 , p 63. 
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بوم نظام حقوق ی خارجی با رویکرد زیستگذارسرمایهاموال  کردنیملّ در عمومی
 در تشریح مبانی این استناد بنابراین،بسزایی دارد.  تأثیردر آثار و اجرای آن ایران داخلی 

با توجه به  .مردم اشاره کرد اموال بر اسالمی حاکم و امام مالکیت ۀنظریتوان به می
 حسب و مردم است ۀحفاظت از منافع عام و نظم ایجاد حکومتذاتی  ۀوظیف کهاین

ولیت و ئخاطر مسهبه اموال مردم ب ائمه و( ص) والیتی که سبب تقدم حکم پیامبر
تواند در راستای می ،ام و نظم عمومی جامعه داردآگاهی که برای حفظ و تداوم منافع ع

بر اساس نوع مالکیت ایجادشده برای امام و حاکم نسبت به اموال مردم ها آن تحقق
 .کندخارجی به قدر تحقق اهداف فوق  گذارسرمایه ۀاقدام به تخدیش حق مالکان

با این  ،نهادیعنوان دومین مبنای پیشهب ،الِفراغ منطقۀُ عمومی و مصلحت اصل رعایت
 با تنقیح و ایجاد قوانین خاص، حسب اسالمی که حاکم و حاکمیتاست استدالل 
و الفراغ  منطقۀُ طبق اصل والیت مطلقه یابا توجه به نیازهای هر زمان، و شرعی  ضوابط

را حکم و قانون تواند می منظور حفظ نظم عمومی،، بهمصلحت عمومیرعایت اصل 
 ۀدر صورت تزاحم این قوانین با اصولی چون تسلیط و قاعد .خود تعیین و وضع نماید

قرار جدی  ۀمسلم افراد مورد تردید و خدش ۀحق مالکان قطعاً  ،احترام به مالکیت
افراد  ۀاعمال و اجرای حق مالکیت اشخاص نفع و نظم اقتصادی عام زیرا، گیردمی

جواز اصطیادشده از والیت با این مبنا و با  بنابراین،زند. می همرجامعه و حکومت را ب
شده در سرزمین تحت حکومت اسالمی و ضرورت های واقعحاکم بر اموال و سرمایه

و اقتضائات روز هر  با درنظرگرفتن نیازها ،منطقۀ فاقد حکم در اسالمتعیین قانون در 
گذار خارجی باعث چون تدوام عالقۀ مالکانۀ سرمایه ،دوران حسب مصلحت عامه

که اقتضای امر « عامه مصلحت» نیتأم منظوربهحاکم  ،است «یعموم منافع» تخدیش
 کردنیملّ گذار خارجی در قالب تواند از سرمایهاست می جامعه ادارۀ و یدارحکومت

ممتنع از جمله مبناهای تطبیقی پیشنهادی  بر حاکم والیت . قاعدۀکندسلب مالکیت 
خواسته یا ناخواسته اشخاصی که  ولی در جایگاه ،تواندمی است که بر اساس آن حاکم

 به جانشینی از سوی مالک کنند،وارد مینظم عام اقتصادی جامعه خدشه به 
 گذارسرمایه قطعاً اقدام کند، زیراخارجی( به انتقال یا سلب مالکیت  گذارسرمایه)
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 کند و جواز چنین والیتی از این قاعده اصطیادمی خارجی از انتقال مالکیت خود امتناع
 شود. یم

 خارجی  گذارسرمایهاموال  کردنیمل اقسام نظم عمومی و . 5
به انواع  یا حقوق خصوصی، حقوق عمومی و اقتصادی سیاسی، به اقسامنظم عمومی 

، 1390)ایرانشاهی،بندی شده است تقسیمالمللی نظم عمومی داخلی، فراملّی و بین
 (. 86ص

 رساندنآسیب ت که ازاصول و قواعدی اس ۀی، مشمول مجموعاسیس نظم
نظم  کند.از تمامی ابعاد جلوگیری می جامعه اساسی نهادهای و ارکان به شهروندان

عادالنۀ  توزیع وسیلۀ آن،به ،است که حاکمیت مجموعه قواعدی شامل عمومی اقتصادی
از قرن بیستم، مباحث نظام  پیش .کندریزی میکشور برنامه در و عوامل آن را ثروت

م عمومی در حوزۀ اقتصادی محدود به حمایت قوانین از آزادی ارادۀ حقوقی و نظ
دادن به شکل منظوربههای جدی از آن، این مهم با بحث پسطرفین و قراردادها بود؛ اما 

نظم اقتصاد عمومی و مدیریت و نظارت آن در کشور برای عموم مردم به شکل 
 اقتصادی دو نوع عمومی نظم (.54 ، ص1382 صفایی،) ه استمتبلور شدامروزی 

 و اجتماعی با هدف حمایت از قشر عام عمومی یا نظم کنندهگونۀ حمایت است:
کننده و ارشادی به مدیریت و هدایت عمومی متوسط و ضعیف جامعه است و نظم

های تأثیر عارضهو تحت استگونۀ اول  از پذیرترو انعطاف انجامدمیی تنظیم اقتصاد ملّ
هدف  (.168 ، ص1376 کاتوزیان،) کندمیملی تغییر بیشتری مختلف و مقتضیات 

 نظم ی خارجیگذارسرمایه قانون 9 ۀماد از نظم عمومی مندرج در اصلی قانونگذار
تواند هم میها آن سایر اقسام نظم عمومی و مصادیقالبته است و  اقتصادی عمومی

 عمومی از میان انواع نظم قرار گیرد. 9 ۀمادکردن غیرمستقیم در شمول این استثنای ملی
گذاری و تأثیرارشادی با توجه به جایگاه و  و کنندههدایتنوع نیز،  اقتصادی
 از کشور در جلوگیری هررهبری و مدیریت اقتصاد ملّی  و بخشی که در هدایتانتظام
برعهده دارد، مدنظر اصلی  توسعه و کارآمدکردن اقتصاد و انحصارمحور هایبرنامه

تواند می ( نیزحمایتیاقتصادی ) عمومی دیگر نظمنوع . است قانوناین در  قانونگذار
قرار گیرد؛ ولی چون تکیۀ نظم  دخیل هماددر موضوع و شمول صورت غیرمستقیم به
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های اقتصادی دولت گذاریعمومیِ اقتصاد ارشادی بر جنبۀ فنی و مدیریتی سیاست
اخالقی و بشری  و تی جنبۀ انسانیحمای یبیشتر است و در مقابل، نظم عمومی اقتصاد

گذاری در تحلیل و تفسیر اصلی و شمولیت مصادیق این استثنا در قانون سرمایه دارد،
ارشادی معطوف  و کنندهخارجی، توجه اصلی باید به نظم عمومی اقتصادی هدایت

 . شود
بادر متدر ابتدای امر به ذهن آنچه  ،ایران خارجی گذاریدر قانون سرمایه ،طبیعتاً

نظم عمومی که  باید اذعان نمود اما، شمول نظم عمومی در عرصۀ ملّی است؛ شودمی
خصوصی به انحائی با الملل و بینعمومی الملل المللی با دو نوع نظم عمومی بینبین

اصول و قواعد کلّی و  ، منظور عمومینوع ؛ در ی خارجی در ارتباط استگذارسرمایه
درحال حاضر . المللی و... استحقوق بینعام های و رویه آمرۀ جامعۀ جهانی و اسناد

سلب و  کردنیملّبحث در ویژه به ،ی خارجیگذارسرمایه المللیبینقوانین بسیاری از 
صورت ترکیبی وابسته هب المللیبینبا اتکا به قواعد عرفی  ،هاولیت دولتئمالکیت و مس

شود می ایر قواعد آمره تضمین و جاریسو  المللبینبه نقض نظم ستناد با ا ،و ضمنی
(Brownlie, 2003, p. 600 .) محیطی، زیستسوء پیامدهای  در بحث ،فراتر از آنالبته

از سوی  ستی صنعت نفت و گازباالدهای پروژه اجتماعی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی
شمار بهکه از مصادیق نقض نظم عمومی  ،ی خارجی نیزگذارسرمایههای شرکت

حتی اگر مطابق قرارداد نقض نظم عمومی نوع در بررسی مالك و معیار این  رود،می
قانونی و قرادادی  ألخخاطر هنقضی ب پذیرمایهسرکشور مابین و نیز قوانین داخلی فی

تر و مؤثرتری را برای استانداردهای قوی المللیبینقوانین اما  صورت نپذیرفته باشد
مکلف به رعایت استانداردهای  خارجیشرکت  ،دنبینی کزیست پیشمحافظت از محیط

 نقض این نوع نظم سبببه  1صنعت نفت و گاز المللیبینعرف بر اساس تری قوی
 نکردندر صورت رعایت (.19 ص، 1395 ،یدجعفرکشفیآقاس و ابراهیمی)ت اس عمومی

ی خارجی ارگذسرمایهمابین و حتی قانون بینی در قراداد فیپیشفقدان با وجود  ،آن
 المللبین عمومی نظم شدهلحاظ مالك و معیار ،کشور میزبان و سایر قوانین داخلی

فراتر از توافق حاصل از رضای طرفین و  ،توان با استناد به استانداردمی واست عمومی 

                                                      
1..Petrolea Lex  .  
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به سلب مالکیت با مبنای فراتر  ،خارجی گذارسرمایهحقوقی  ۀثر اطراف رابطؤقوانین م
از نظم عمومی ملّی اصطیاد  خصوصی المللبین عمومی نظم اما .م کرداقداها آن از
الملل، وقتی در موضوعات تجاری و تئوری نزاکت بینبر اساس  ،مثال برای .شودمی

الملل، صالحیت قانون دیگری به غیر از قانون مقرّ دادگاه محرز و حاکم اقتصاد بین
مومی مّلی در این عرصه بسیار مهم و شود، طبیعتًا تناقض قانون با نظم عشناخته می

الملل، داور در بحث مهم داوری بین ،غیرقابل اغماض تلقی خواهد شد. البته از سویی
های در داوری اصاًل قانون مقّر داور مطرح نیست تا آموزه اًو اساسجایگزین قاضی شده 

 19ۀ مادای که در با عنایت به اشارهبنابراین، نظم عمومی را از آن کشف و تطابق نماید. 
بینی وفصل اختالفات و امکان پیشایران در بحث حل خارجی گذاریسرمایه قانون

شدن هم شده است، به یارجاع به موضوع داوری حسب توافق طرفین حتی در بحث ملّ 
طور خصوصی هم به المللالمللی از قِسم بینغیر از نظم ملّی، نظم عمومی بین

 اید مورد امعان نظرِ قاضی و داور قرار گیرد.غیرمستقیم در مصادیقی ب

ی مورد در کشورها یخارج گذارسرمایهاموال  کردنیمل  یگاه نظم عمومی در جا. 6
 مطالعه
 ایران. 1ـ6

در راستای ایجاد انگیزه برای این  ،گذاری خارجیقوانین کشورها در حوزۀ سرمایه
ونی ازجمله حفظ حقوق تضمین الزم برای حمایت قان یمهم، همیشه درصدد القا

خارجی است و ایجاد بسترهای تحقق و حفاظت از حق مالکانه و  گذارسرمایهمالکانۀ 
 .Grundy & Li, 2010, p) شودگذاری میباعث افزایش انگیزه در سرمایه مالکیت

شدن و ملّیگذاران خارجی از برای جلوگیری از نگرانی سرمایهقانون ایران (. 2448
گذاری خارجی ایران قانون سرمایه 9 ۀوضع مادبا  ،اموال ۀمصادرو  مالکیتسلب 
 قانون 3 ۀمادنسبت به  ،این مادهکرده است. آنان را تضمین  ۀحق مالکان ،1381 مصوّب
قانون  9دۀ در ما 1کند.می خارجی را تضمین گذارسرمایهبه نحو بهتری حقوق  ،سابق

                                                      
 ۀای سلب مالکیت شود، دولت جبران عادالنچنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه :1334 مصوبسابق  قانون 3 ۀماد .1

ت ئکه در مدت سه ماه پس از سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت وارده به هیبه شرط آن ؛کندخسارت وارده را تضمین می
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گذاری خارجی مورد سرمایه»ست: مقرر شده ا چنین گذاری خارجی در ایرانسرمایه
موجب فرایند مگر برای منافع عمومی به ؛شدن قرار نخواهد گرفتیسلب مالکیت و ملّ

آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش قانونی به روش غیرتبعیض
مطابق قانون  ،در این خصوص. «گذاری بالفاصله قبل از سلب مالکیتواقعی آن سرمایه

هایی را که با کسب بحث، هرگاه دولت ایران قصد داشته باشد اموال و داراییمورد
 ندرا رعایت ک موارد، باید این کندگذاری به ایران وارد شده است ضبط مجوز سرمایه

سرمایه را  تواندنمی هدولت بدون دلیل موجّلذا  دولت غیرقانونی خواهد بود. کاروگرنه 
دولت که اینیا  در ورای تصمیم دولت نهفته باشدعمومی  یباید منفعت و ضبط کند

ی است یا دارای اوصاف خاصکشور  ۀکه مالک آن تبعتواند سرمایه را به صرف ایننمی
ی . همچنین، ضروربدون تبعیض باشد الزم است ضبط مال و  ی است ضبط کندخاص
مل أبا تگذار خارجی جبران شود و غرامت به او پرداخت گردد. خسارات سرمایه است

 کردنیملّاصلی منزلۀ علت بهنفع عمومی  مهم در قانون موضوع ۀنکت ،در شرایط فوق
صورت و شود محرز قانونی  یموجب فرایندباید به حتماً که  است اموال در ایران

 پذیرد.
 ترکیه .2ـ6

 کشور در که بود یتحوالت از یکی 2003در  خارجی مستقیم گذاریسرمایه انونق
 دولت نفوذ و یگریتصد کاهش ،اقتصادی اصالحات ی،اقتصاد ۀتوسع ورمنظبه ترکیه
 مالکیتسلب  بحث. دارد ییاجرا ۀنامنییآ کیو  است شده میماده تنظ 7در  اقتصاد در
 قرار اشاره ترکیه یخارج میمستق یگذارهیسرما قانون 3 ۀماد ب بند در کردنیملّ و

 ای مالکیت سلب یخارج گذارانهیسرما اموال که شده دیکأت ه،ماد نیا در 1.است شده
 زین صورت نیا در که یعمومو منافع  مصالح و اهداف یبرا مگر ،شد نخواهد ملّی

سلب مالکیت  ،در قانون ترکیه .شد خواهد جبران یقانون یندهایفرا مطابق هاخسارت
آوردن اموال غیرمنقول در صورت دستههای دولتی برای بعملیاتی است که ارگان

                                                                                                                             
ای که دولت آن را خسارت وارده ۀتسلیم شود و در صورت بروز اختالف، رسیدگی به ادعای جبران عادالن 2 ۀمادمذکور در 

  آید.دار ایران به عمل میدر محاکم صالحیت،کندتضمین می
1. b) Expropriation and Nationalization Foreign direct investments shall not be expropriated or 

nationalized, except for public interest and upon compensation in accordance with due process of law. 

(http://www.invest.gov.tr/en-US) 
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« فوری ۀمصادر»دهند. قید می خیص قانونی در جهت اهداف منافع عمومی انجامتش
وجه  .(Yalçın, 2017, p.592) روشی برای سلب مالکیت در قانون ترکیه است

 یشرط استثنا عبارت ی سایر کشورها،خارج یگذارهیسرمابا قوانین  مشترك این ماده
را  «برای منافع عمومی»عبارت  ،هامانند سایر کشور ،نیزآن است که قانونگذار تُرك 

طی  اشارۀ این قانون درشایان است. وجه تفاوت  کار بردهبهشرط سلب مالکیت  برای
در بحث  قانون ترکیهدر  . زیرا در ظاهر سلب مالکیتیند و مراحل قانونی استافر

از سوی دولت است و تصمیمات مربوط به منافع  کردنیملّی خارجی که گذارسرمایه
 شود الزم نیست تصویب شودمی یا شورای وزیران ارائهها می که توسط وزارتخانهعمو

(ibid, p.593)  که در قانون اغلب کشورها درحالی نیاز به طی مراحل قانونی ندارد.و
در این طی مراحل قانونی مشخص شود.  باباید  مومیعو مصالح منافع  احراز شرط

گردد ه که به جبران خسارت برمیمادد آخر قانونی صرفاً به بن طی مراحل ،قانون
نکتۀ چراکه  ؛رسدنظر میبعید به احراز شرط نفع عامه ی آن بهاختصاص دارد و تسرّ

ۀ مادو به تبع آن،  ـگذاری خارجی ترکیه اساسی و مهم درخصوص کلیت قانون سرمایه
گذاری مایهسادگی و روانی آن است. کل قانون سر و مختصربودن ـ کردنیملّمربوط به 

 .شودمیتۀ مثبت و هم منفی تلقی نکهم ه است که البته ماد 7خارجی ترکیه 

 آذربایجان. 3ـ6

بخش صنعتی  ۀای در تأمین مالی توسعگذاری خارجی نقش عمدهسرمایه
ی گذارسرمایه بارۀدر 1992قانون  .ویژه صنایع مرتبط با نفت و گاز داردآذربایجان به

ان خارجی ارائه کرده است، گذارسرمایهاساسی را به های خارجی بسیاری از تضمین
 ۀمربوط به مصادرهای آمیز، بازگرداندن سود، تضمینازجمله برخورد غیرتبعیض

 1.مالکیت و حل اختالف
درخصوص  19922 مصوب آذربایجان سرمایه گذاری از حفاظت قانون 11ۀ ماد
شدن ناصل را بر مّلی ،لعهی موردمطا، همانند قانون کشورهاکردنیملّموضوع 

                                                      
1 https://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Azerbaijan-FOREIGN-INVESTMENT.html 

2. Guarantees against nationalization and requisition foreign investments in the Azerbaijan Republic are 

not subject to nationalization except exclusive cases causing damage to the people and state interests of 
the Azerbaijan Republic. Decision about nationalization is taken by the Supreme Council of the 

Azerbaijan Republic. Foreign investments are not subject to requisition except cases of natural calamities, 
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آمده است:  چنین هماد این گذاری خارجی قرار داده است. در بخشی ازسرمایه
قانونگذار آذربایجانی دو مبنا را باعث .« ... شود مگرگذاری خارجی ملّی نمیسرمایه»

ت به منافع مردم و دول 1آسیبموجب مضر و »داند، آن هم وقتی که می شدنملّی
در اغلب کشورهای جهان حقوقی با رویّۀ  کمی، دو مبنااین «. ایجان باشدجمهوری آذرب

هم شامل نفع عامّۀ مردم زیرا  ،خارجی متفاوت است گذارسرمایهاموال  کردنیملّزمینه 
 ها فقط شرط نفع عامّه را قیدکه اکثر کشوردرحالی ؛شوددولت آذربایجان مینفع و هم 

هر  الزاماً ،ند در برخی موارد ذیل نفع عامه قرار گیردتوامی هرچند نفع دولت؛ ه انددکر
 ,Rayfuse, 1993) شودتعبیر و تلقی نمیها صورت مطلق نفع دولتهای بنفع عامه

p.308 .)و با استاندارد است و متفاوت از مبنای دوم  گفتنی است که نفع مردم اعم
اموال  کردنیملّرط در بحث ش ،. بدیهی استانطباق بیشتری دارد المللبینحقوق 
 بیشتر کردنیملّمنافع عمومی بیشتر باشد جواز  ۀدایر ههرچ ،خارجی گذارسرمایه

 شود. می

 دولتنفع  از ،مردمنفع  برعالوه ،جانیآذربا قانوندر  گونه که گذشت،همان
 به هم آن یحکومت مصلحت بحثرسد، می نظربه .است شده برده نامنیز  جانیآذربا
 و ی استاسیس دولت ۀواژ .است هعامّ نفع متفاوت با( هیمجر ۀقو) ولتد خاص یمعنا

 کی یحت ای عام نفع به ضرر تواننمیالزامًا را  دولتهر ممکن برای  یاسیس یضررها
 با ،جانیآذربا کشور یقانون متون با مطابق بنابراین،؛ کرد یتلق (آن عام یمعنا به) کشور

 یخارج یگذارهیسرما اموال توانیم یخارج یگذارهیسرما ۀحوز دری اسیس ضرر کی
جایگاه  یحت ای نظام از را دولت بحث توانیم هم یاسیس علوم منظر از .کرد یملّ را

 ۀ)قو هادولت زیرا ؛کرد کیتفک شوددر آن دیده می کشور ۀعامّ منافعحقوقی که 
                                                                                                                             

accidents, epidemic, epizootic situations and other force-majeure circumstances. Decision about 
requisition is taken by the Cabinet of Ministers of the Azerbaijan Republic. Whenever measures on 

nationalization and requisition are taken, foreign investor will immediately receive adequate and efficient 

compensation (http://www.azpromo.az). 

. باشند آذربایجان جمهوری دولت و مردم منافع مضر که استثنائی موارد در مگر شوندنمی ملی ارجیخ هایگذاریسرمایه»

. گیردمی صورت آذربایجان جمهوری عالی شورای توسط خارجی هایگذاریسرمایه کردنملی خصوص در تصمیم اتخاذ

 واگیر، هایبیماری شیوع تصادفات، عی،طبی بالیای نظیر مواردی در مگر شوندنمی مصادره خارجی هایگذاریسرمایه

 گذارسرمایه ،گیرد صورت اموال ۀمصادر و کردنملی برای اقداماتی چنانچه و اضطراری شرایط سایر و دامی هایبیماری

 «.کرد خواهد دریافت کافی و مناسب خسارت آن ارزش معادل بالفاصله خارجی

1. Damage  

http://www.azpromo.az/
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 ایهردو در گوناگون قیسال با جامعه مختلف احزاب حاصل و یموقت اساساً مجریه(
 یاسیس دولت کی منافع با متفاوت اریبس کشور کی ۀعامّ  منافع قطعاً و هستند موقت
 و یریفراگ و تیجامع نسبت به آن یهالفهؤم و کشور کی ۀعامّ منافع یداریپا و است

یک کشور منـافع عمومی چراکه  ؛ستین دولت و مقننه ۀقو منافع با اسیققابل ی،داریپا
بستر، الزامات و امکاناتی در کردن که با ملی شودمی تعریفحوزه بدین شکل  این در

کشور مردم  سطح رفاه عمومیگیرد که در نتیجه می قرار کشور احیا و مجدداً ۀچرخ
 نکات از یکی ،مهم نای .(Voskuil & Wade, 1983, p.381) یابـدمی میزبـان ارتقـا

 .دشومی یتلق انجیآذربا کشور ی خارجیگذارسرمایه برانگیز قانونسؤال
 سـایر جوازهـای دولـت بـرای عنوانهبـرا مـاده مـواردی  ۀقانونگذار آذربایجان در ادام

 طبیعـی، بالیـای رینظ مواردی در مگر»... : برشمرده است یخارج یگذارهیسرما کردنیملّ

که به نظر « یاضطرار شرایط سایر و دامی هایبیماری واگیر، هایبیماری وعیش تصادفات،

، هـای مقدمـهدر بخـش کـردنیملّ مبنا و جواز اصـلی این موارد در جوار دوسد ذکر رمی

 (ۀ قـانونیمـادیک آن )های صحیح ه، مطلوب ویژگیمادیک مختلف های بخشموخّره و 

نظم و آهنگ فهوایی حقوقی مدّنظر از آثار و اهـداف و خروجـی یـک  و نیست و انسجام

طـراز نظـم و قراردادن این مـوارد هم ،از طرفی. کندضمن تشتّت، تخدیش هم می ،ه راماد

ن و اهمیت این مهم را تنزل داده و زمینه را بـرای تفسـیر موسـع و تعمـیم أنفع عمومی ش

هـا راه را ذکر این تمثیل ،در ضمنکند. می موارد مشابه به جایگاه نفع و نظم عمومی بیشتر

گذارد میباز برشمرده در قانون  ۀخرؤم برای تفسیرهای احتمالی نزدیک در تعیین مصادیق

 حقوقی را دوچندان تشـدید ۀدر بخش آخر ماده این دغدغ «سایر شرایط اضطراری»و قید 

  شود.که در مجموع، نقطۀ ضعف،تلقی میکند می

 و ترشفاف ،ترکامل ،جمله کی در قالب ،کردنیملّگیری برای مرجع تصمیم
 کردنیملّ درخصوص تصمیم اتخاذ»: است شده عنوان جانیآذربا قانون در ترخاص
 صورت آذربایجان جمهوریوزیران  عالی تئهی از سوی ،خارجی هایگذاریسرمایه

نهادی غیرقضایی است و از  آذربایجان جمهوریوزیران  عالی تئچون هی «.ردیگمی
به  مالکیتنوعی نفع و انتقال گذار خارجی و بهسرمایه مالکیتسلب  بارۀسویی باید در
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 گذارسرمایهمبنای این تصمیم هرقدر هم عادالنه باشد، برای  ،ت تصمیم بگیرددول
نفع نظم و ، کردنیملّشود. هرچند در بحث می خارجی محل تردید و غیرعادالنه تلقی

در قانون آذربایجان، قانونگذار موضوع را فراتر از این حیطه دیده و  ،عاّمه مطرح است
 . بنابراینلحاظ کرده است کردنیملّ دولت برای جوازهای ضرر به دولت را هم ذیل

دهد شخصیت حقوقی وزیران در قالب شورای عالی وزیران که دولت را تشکیل می
. اشکال اساسی این حکم این است گیری کنندگذار تصمیمباید بین نفع خود و سرمایه

 رراع در اختالف است در مقام داوری و حکمیت قفنت وزیران که خود ذیئهیکه 
 ادین دادرسی عادالنه است.که مغایر اصول بنی یامر ؛گیردمی

  گیریو نتیجه بحث
. کرد تلقی خارجی یگذارسرمایه برای تهدیدها ترینعمده از توانمی را مالکیت سلب

 اموال از سلب مالکیت برای کشورهر  حق اندکرده تالش سرمایهۀ صادرکنند کشورهای
محدود مالکیت،  سلب موارد از برخی کمدست کردنلمدادق غیرقانونی با ،را خارجیان

شود می تصویب عمومی نظم از صیانتمنظور به که آمیزغیرتبعیض مقرراتۀ کلی .کنند
مالکیت تلقی  سلب تحقق سبب استثنائی و خاص شرایط وجود صورت در فقط
جام شود. این تحقیق با توجه به اهمیت و ضرورت توجه در شرایط خاص کشور انمی

همسایه و رقیب در  مسلمانکشور سه تطبیقی  ۀبا مطالع ه،شده است و در آن سعی شد
حقوقی و تقویت نکات های جهت رفع خألموضوع  ،ی خارجیگذارسرمایه ۀحوز

ی خارجی از منظر حقوقی گذارسرمایهبسترسازی برای جذب  منظوربهقوت حقوقی 
 شود:می بیانیشنهاد نهایی به شرح زیر پ ۀارائبرای آمده دست. نتایج بهشودتبیین 

اصل  و آذربایجان در رویکردی کلّیترکیه و  هر سه کشور ایران ،درمجموعـ 
نظم و نفع اند و گذاری خارجی گذاردهاموال سرمایه مالکیترا بر عدم سلب 

ها در بخش قوانین این کشور تفاوتذکر شده و  کردنیملّترین مجوز عمومی اصلی
 بر از این حیث هیترک و رانیا قانوناست.  کردنیملّیند رافاستثنا و  شروطیت کمّ

اموال  کردنیملّزیرا قانون آذربایجان موارد  ،برتری دارد جانیآذربا قانون
 .ش داده استگستربه فراتر از نظم و نفع عمومی خارجی را  گذارسرمایه
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ه منافع عامّنظم و ب خارجی به سب گذارسرمایه اموال کردنیملّ مبانی از نظرـ 
 ۀعامّ برای که عتیفمن ترکیه و ایران قانون در در سه کشور باید خاطرنشان ساخت

مبنای شود با واسطه، سبب نقض نظم عمومی  آن منافع، بر خدشه یا باشد مردم
 عبارتبا استفاده از  ،که قانونگذار آذربایجاندرحالی ؛استگرفته قرار  کردنیملّ
خدشه بر منافع دولت را  1،«باشد دولت و مردم منافع به آسیب و مواردی که مضر»

 آذربایجان بهقانون  رو،نازای مردم ذکر کرده است. ۀمنافع عامّ  نظم و ازرتهم
 ،در این رویکرد .است ترنزدیک عمومیو نفع  نظم از آنگالساکسونی برداشت
 «عمومی مشیخطّ» ۀجوهر منزلۀبه دولت و مجریه ۀقو ویژِ اقتدار و حاکمیت مفهوم
 گره دولت مفهوم با تنگاتنگی طوربه عمومی مشیخطّ مفهوم و است شده پذیرفته
 دیگر چیزهیچ با را آن سرسختانه زیرا ،است دولت پایداری نمبیّ و است خورده
 رفتارهای و اعمال تمامی بر را آن ممکن نحو هر به دارد قصد و نکرده عوض

و  شهروندی و فردی حقوق و کند حاکم ممکن شخص هر و اتباع کارگزاران،
  .کند تعطیل یا دهد کاهش راان خارجی گذارسرمایه

 هم و 11 ۀماد برشمردۀهای تمثیل و مصادیق بحث در هم ،قانون آذربایجانـ 
 ز این دو موردبه فراتر ا را مجدداً کردنیملّ  جواز نوعی به ،12 ۀماد در مندرج موارد

 امعفهوم که قانون ترکیه و ایران برخالف آن فراتر از ملیدرحا ،داده است گسترش
و قید  بیایجا ۀاشار با ترکیه و ایران قانون نفع و نظم عمومی پیش نرفته است. و

ز اکه  اصطالحاتی و حسب تعاریف، «عمومی منافع و اهداف برای» چون عباراتی
 خدشه یا شدبا مردم ۀعامّ  برای که منفعتیرا  کردنیملّ مبنای  شد، ئهارا عمومی نفع
؛ عنوان کرده است شودبا واسطه، سبب نقض نظم عمومی تلقی  آن منافع، بر

 هب آسیب و مواردی که مضر»عبارت با استفاده از  ،که قانونگذار آذربایجاندرحالی
نفعت م»ایجابی به  ۀجای اشارهب، «باشد آذربایجان جمهوری دولت و مردم منافع

قض ن»نزدیک و مشابه از حیث مفهومی به عبارت به از و اصطالحات مشا« عمومی
ه ستفادا صورت سلبی که با واسطه با نفع عمومی ارتباط داردههم بآن« نظم عمومی

  .است کرده

                                                      
1. Cases causing damage to the people and state interests of the Azerbaijan Republic 
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در این « یعموم منافع خاطرهب» با «یعموم منافع یبرا ضررداشتن»تفاوتِ ـ 
 داشته بیآس و ضرر یعموم منافع یبرا ممکن است که یاعمال ۀگستر است که

. باشد یعموم منافع خاطرهب صرفاً کهاست  یاعمال ۀگستر از ترمحدود اریبس باشد
 و شده انیب مطلق کامالً موضوع ،است «یعموم منافع خاطرهب» از صحبت کهزمانی
 اریبس آن قیمصاد و کرد یتلق یعموم منافع خاطرهب و یبرا توانرا می یمورد هر
 محدود کهنیا ضمن ،است «یعموم منافع ضرر به»ه آنچ قیمصاد اما ؛است ادتریز

 (یعموم منافع یبرا) یقبل حالت در اما ؛شود ثابت یامحکمه در دیبا اساساً  ،است
 وجوه از یکی ورسد میبه نتیجه  ترآسانکم دستیا  ستین الزم ضرورتی نیچن

نتیجه نظم نفع عمومی و در  و نوعگستره  .است موضوع نیا در قانون دو افتراق
نظم عمومی اقتصادی  ۀمدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارند ۀشدعمومی نقض

تر نظم عمومی سیاسی را ارشادی است و قانون آذربایجان با پرداخت حقوقی اعم
 کردنیملّمبنای  ی کهنظم ۀبا نظم عمومی اقتصادی مدنظر دارد و گون همراهنیز 

 ۀمنافع دولت آذربایجان در حیطزیرا  ،استشامل هر دو شکل نظم عمومی است 
 گیرد. می نظم سیاسی قرار

برای جواز  والیت امام بر ممتنع مبنایازجمله  ،در بررسی تطبیقی مبانیـ 
استدالل  داد و توان قانون ترکیه را با همین مبنا تطبیقمی ،از سوی دولت کردنیملّ
به تمایز تعریف و شمولی که در بحث با توجه  ،اما در قانون آذربایجان ؛کردیید أو ت

و با  است که امام و حاکم حافظ منافع مردممنافع دولت اشاره شد و با عنایت به این
تک افراد جامعه دارد اختیار تصرف و جواز انتقال جواز والیتی که بر منافع تک

 نکردیملّکه منافع خود دولت در بحث زمانی ،شودمی برایش ایجاداموال ممتنع 
حفاظت از منافع خودش در برابر  برای ،تواند با این مبناآید دولت نمیمی پیش
کند؛ زیرا دار را خدشه خارجی در حکم ممتنع( گذارسرمایه) مالکیت اشخاص، افراد
طرفی حاکم را در خود نهان حقوقی این اصل اقتضای بی ۀن کاربردی و فلسفأش

ندارد عدالت قضایی و حقوقی نیز سازگاری چنین امر حقوقی با  براین،عالوه .دارد
تناقض  محکمه و قاضی طرفیبی و استقالل بدیل حقوقی چون اصلو با اصول بی

در جایگاه شده در قانون آذربایجان حاکم باید که در وضعیت فرض. درحالیدارد
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با این بنابراین،  .کندگیری تصمیم گذارسرمایهقاضی برای منافع خودش در مقابل 
 کردنیملّتوان در قانون آذربایجان نمی ،برخالف قانون ایران و ترکیه ،نای حقوقیمب

را ه و نقض نظم عمومی خارجی از سوی دولت به سبب نفع عامّ گذارسرمایهاموال 
  استدالل کرد.یید و أت

 کردنیملّتنها جواز  درحکماستناد به نظم و نفع عمومی  ،در قانون ایرانـ 
 فرایند موجبالف( بهمحقق گردد: با دو شرط باید  خارجی ارگذسرمایهاموال 
در قانون دو که درحالی .مصرح در قانون آمیزغیرتبعیض روش و ب( به قانونی

نشده تصریح خصوص  در اینکید و کیفیت روند حقوقی أکشور دیگر چنین ت
ا سختگیرانه و تابع ضوابط قانونی مشخص و منطبق ب بسیار ،. قانون ایراناست

 را به دولت داده کردنیملّجواز  ،ی خارجیگذارسرمایه المللیبینهای استاندارد
 .است

که  مالکیتی سلب علت به راها دولت تواننمی یالمللبین حقوق منظر از اگرچه
 مورد شده محققو نقض نظم و نفع عمومی  متعارف عمومی خدمات ۀارائ ۀدرنتیج
 جدید اشکال گیریشکل وها دولت عمومی خدمات ۀدفزاین رشد لیکن داد، قرار مأخذه

و قوانین  حکومتی از مقررات دسته آن شمار افزایش به ،یدر نظام حقوقی ملّ ویژهبه ،آن
این  .گذارندتأثیر خارجی انگذارسرمایه مالکیت حقوق بر که شد خواهد منجرداخلی 

 خواهد غیرمستقیماز آن  ترمستقیم و مهم مالکیت سلب دعاوی آمار افزایش باعث امر
 گذارسرمایه اموال کردنیملّ در عمومی نظم تأثیر ،طور که مالحظه شد. همانشد

نظر در بحث نظم و هو ب آذربایجان آشکار است و ترکیه و ایران کشورهای در خارجی
ز یکی ا منزلۀهب ،در ایرانخارجی  گذارسرمایهاموال  کردنیملّعنوان جواز هنفع عمومی ب

 شاهد هیچ خأل ،خارجی در بستر حقوقی گذارسرمایهگیری مهم تصمیمهای لفهؤم
هرچند در این  .در مقایسه با قانون دو کشور مدنظر وجود ندارد کمدستقانونی 

گذار بسیار زیادی از ابعاد مختلف تأثیرموضوع تخصصی مباحث حقوقی و غیرحقوقی 
 و ایران با مقایسه در ترکیه زیرزمینی ذخایر فقدان به توجه با ،از سویی .مطرح است
 رغبت آذربایجان، کشور همانند ،آن استلزامات و اروپایی کشورهای ۀزمر در قرارگرفتن

 با خود داخلی قوانین سازیهماهنگ و شدنجهانی به کشور دو این مدیریتی بستر و
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 که پذیرندمی جدید عضو زمانیها اتحادیه این زیرا ،است بیشتر بسیار جهانی اصول
 این درها آن ۀمالکان حقوق تضمین و خارجیان به ملک فروش یا سرمایه آزاد انتقال

 نیز ایران که داشت درنظر باید البته. شود تثبیت مشخص حقوقی سازوکار با کشورها
صورت به یی با مالحظات منافع ملّمرتبط ملّ حقوقی نظام طراحی و ریزیبرنامه با ،باید

 به شدننزدیک و یههمسا کشورهای با رقابت درکم دست ،روزبه و منعطف و خالقانه
های گام یملّ اقتصاد رونق برای ،خارجی یگذارسرمایه المللیبین حقوقی استانداردهای

 زیرزمینی، عظیم منابع اتمام علت ، بهآینده در نیز ایران زیرا بردارد؛ را اثرگذاری حقوقی
 برای نیست تردیدی و شد خواهد مواجه سرمایه مینأت در زیادیهای محدودیت با
 و جلب با پویا اقتصادی به شود، ظاهر قدرتمند یالمللبین سطح در بتواند ایران کهآن

 منوط آن تحقق که دارد نیاز یفراملّ و یملّ متنوع و مختلف یگذارسرمایه منابع جذب
 انگذارسرمایه حقوقی ۀائقذ با منطبقو جذاب  پویا یفراملّ ی و ملّ حقوقی فضای به

 .است روز نیازهای با متناسب و حاضر قوانین اصالح و خارجی
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A Comparative Study of Effects of Public Order on 

Nationalization of Properties of Foreign Investor in the Law of 

Iran, Turkey and Azerbaijan 
Javad Hoseinzadeh,1 Amin Rostamzadeh2 

Abstract 

Public interest is closely related to public order; something is considered to 

benefit the public only when its violation defies public order. Public interest 

is a legitimate right internationally bestowed to investee countries to 

nationalize and confiscate properties of foreign investors. The present study 

aims at providing a comparative analysis of nationalization of properties of 

foreign investors in Foreign Investment Laws of Iran, Turkey, Azerbaijan, 

regarding public interest and order. 

As implied in the theory of public ownership of the governor or Imam 

on people’s property, the principle of public interest and the principle of 

substitution of the sovereign over the person who refrains are considered as 

bases of the law of nationalization and confiscation of properties of foreign 

investors. Public order in Iran and Turkey is mainly economic, while it 

encompasses politics in Azerbaijan which is in ore agreement with Anglo-

Saxon perception of public order. Moreover, in the law of Azerbaijan, unlike 

that of Iran and Turkey, state interest is considered along with public interest 

as the basis for nationalization and confiscation of properties of foreign 

investors. Thus, it is concluded that Iranian law is closer to Turkish law. 

However, public interest and order, and nationalization of properties of 

foreign investors in the law of Iran are in more agreement than the laws of 

Turkey and Azerbaijan with international standards. 

Keywords: Public Order and Interest, Nationalization of Properties of 

Foreign Investor, Confiscation of Properties, Foreign Investor 
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