النزاعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي ووسائل حلها يف
مقدمة:

القانون العراقي رقم  31لسنة 6002

إنَّ َّاالستثمارَّاألجنبيَّله َّدورَّكبيرَّفيَّتنميةَّاالقتصادَّفيَّأيَّبلدَّيهدفَّ
الىَّتنميةَّمواردهَّ ،ولديهَّظروفَّماديةَّتساعدَّعلىَّمنحَّالمستثمرَّاالجنبيَّ

فرصة َّلالستفادة َّمنهَّ .كما َّأنه َّيساعد َّالدولة َّالهادفة َّالى َّتنمية َّمواردهاَّ
وتسعى َّالىَّالتطويرَّمنَّخاللَّاستغاللَّاإلمكانيةَّالمتوفرةَّلدى َّالمستثمرَّ

األجنبيَّ.وبماَّأنَّ َّالعراقَّدولةَّتعرضتَّالىَّالعديدَّمنَّاألزماتَّوالحروبَّ
الخارجيةَّوالداخليةَّالتيَّأدتَّالىَّتأخرهاَّمنَّالناحيةَّالعمرانيةَّوتسعىَّاليومَّ

الىَّتوفيرَّجوَّمالئمَّللنهوضَّبالبنيةَّالتحتيةَّفإنَّ َّالوسيلةَّاألفضلَّلتحقيقَّ
هذهَّالغايةَّهيَّاللجوءَّالىَّالمستثمرَّاألجنبيَّ.إنََّّالعراقَّعملَّعلىَّتشريعَّ

قانون َّاالستثمار َّالمرقم ََّّ 31لسنة ََّّ 6002وتضمن َّهذا َّالقانون ََّّ 12مادةَّ
قانونيةَّتهدفَّالىَّتحقيقَّالتنميةَّاالقتصاديةَّوتطويرَّالبلدَّوجلبَّالخبراتَّ

َّوالعلمية َّوتنمية َّالموارد َّالبشرية َّإضافة َّالى َّإيجاد َّفرص َّعملَّ
التقنية َّ
م.م .موسى إلياس البياتي

كلية العلوم السياسية /جامعة الكوفة

َّاالستثمارات َّاألجنبية َّللتوجه َّالى َّالعراق َّمن َّخاللَّ
َّ
للعراقيين َّوتشجيع

َّواَّنَّ َّللتعديالت َّاألخيرة َّفي َّقانونَّ
الضمانات َّالممنوحة َّله َّفي َّالقانونَّ .
كبير َّفي َّالبحث َّبمسألةَّ
َّدور َّ َّا
االستثمار َّالعراقي َّوخاصة َّالمادة ََّّ 62منه َّا

المنازعاتَّالتيَّمنَّالممكنَّأنَّتنشأَّبينَّاألطرافَّوكيفيةَّحلهاَّفيَّنطاقَّ

هذاَّالقانونَّليكونَّدافعاَّالىَّجلبَّالمستثمرَّاألجنبيَّ .وخاصةَّأنَّالعراقَّ

يمرََّّبأزمةَّماليةَّكبيرةَّفيَّظلَّانخفاضَّأسعارَّالنفطََّّ.واَّنََّّالوسيلةَّاألنسبَّ
لحلَّهذهَّاالشكاليةَّهوَّاالستثمارَّاألجنبيَّ .

إنَّ َّالمستثمر َّاألجنبي َّعندما َّيحصل َّعلى َّعقد َّاستثمار َّفي َّالعراقَّ ،فإنهَّ

من َّالمحتمل َّأن َّينشأ َّنزاع َّبينه َّوبين َّشخص َّطبيعيَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
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أو َّمعنوي َّعراقي َّأو َّأجنبي َّمن َّغير َّدولةَّ

منهجيةَّالبحث:

المستثمر َّيعمل َّلدى َّالشركة َّالمستثمرة َّاو َّمعَّ

اعتمد َّالبحث َّاالسلوب َّالتحليلي َّوالمقارن َّمعَّ

النزاع ََّّوالجهة َّالتي َّيحق َّلها َّالنظر َّفي َّالنزاعَّ

العراقي َّلسنة ََّّ .6002وكذلك َّالقانون َّالمدنيَّ

المتواضع َّاسعى َّالى َّالتطرق َّالى َّهذا َّالموضوعَّ

النصوص َّالقانونية َّببعض َّالقوانين َّالعربيةَّ ،منَّ

الحكومة َّالعراقيةَّ .ولذلك َّالبد َّمن َّتحديد َّشكلَّ
الناشئ َّبينَّاالطرافَّوكيفيةَّحلهاَّ.لذاَّفيَّبحثيَّ

النصوصَّالقانونيةَّالموجودةَّفيَّقانونَّاالستثمارَّ

العراقيَّ .اضافةَّالىَّذلكَّعمدتَّالىَّمقارنةَّتلكَّ

المهم َّلكون َّالعراق َّمن َّالدول َّالتي َّيتواجد َّفيهاَّ

اجل َّالتوصل َّالى َّتحقيق َّانسب َّالحلول َّلمعالجةَّ

والمستثمرين َّاالجانب َّفي َّالوقت َّالحاضر َّومنَّ

خطةَّالبحثَّ:

إشكاليةَّالبحثَّ َّ:

االول َّيتناول َّالتعريف َّباالستثمار َّوبيان َّانواعَّ

عدد َّكبير َّمن َّالشركات َّاالستثمارية َّاالجنبيةَّ
المتوقعَّانَّينشأَّنزاعَّقانونيَّبينَّطرفيَّالعقدَّ .

الخالفاتَّالناشئةَّفيَّمجالَّاالستثمارَّفيَّالعراق.

يتناولَّهذاَّالبحثَّثالثَّمباحثَّاساسيةَّ.المبحثَّ

طالما َّان َّالعقد َّينشأ َّبين َّطرفين َّلهما َّمصالحَّ

االستثمار َّاالجنبي َّواطراف َّالنزاع َّفيه َّبصورةَّ

تحقيق َّمكاسب َّقانونية َّواقتصادية َّواجتماعيةَّ.

وفي َّالمبحث َّالثالث َّنتطرق َّالى َّالقانون َّالواجبَّ

واالقتصاديَّبينَّطرفيَّالعالقةَّالعقديةَّ.وانَّذلكَّ

االستثمارَّاألجنبي.

باألطرافَّالى َّقبولَّاالستعانة َّبقانونَّمعينَّلحلَّ

أنواعه وأطراف النزاع فيه:

مختلفة َّفانهَّوبالتأكيدَّكلَّطرفَّمنهماَّيسعىَّالىَّ
وبالتالي َّيحصل َّحالة َّمن َّعدم َّالتوازن َّالقانونيَّ
ناتج َّعن َّتنفيذ َّاو َّتفسير َّهذا َّالعقد َّمما َّيضطرَّ

عامةَّ ،وفي َّالمبحث َّالثاني َّأسباب َّنشوء َّالنزاعَّ،
التطبيقَّووسائلَّحلَّالنزاعَّبينَّاالطرافَّفيَّعقدَّ
المبحث ال ول :االستثمار الجنبي مفهومه,

النزاعَّ.وان َّقانونَّاالستثمارَّالعراقي َّلسنةََّّ6002
َّ

ينشاَّفيَّعقدَّاالستثمارَّنزاعَّحولَّمسائلَّمختلفةَّ

هناك َّعدم َّتوصل َّالى َّحل َّللنزاع َّالحاصل َّبينَّ

وبالتالي َّالبد َّمن َّالتطرق َّالى َّمفهوم َّاالستثمارَّ

العراقيَّ .وكذلك َّعدم َّوضوح َّالقانون َّالواجبَّ

االطرافَّالتيَّينشأََّّبينهمَّالنزاعََّّ،إذَّنوضحَّذلكَّ

لمَّيبينَّوسائلَّالحلَّبشكلَّواضحَّ .لذاَّقد َّيكونَّ

الطرفين َّبالوسائل َّالقانونية َّفي َّظل َّالقانونَّ

التطبيقَّ .بالتالي َّنسعى َّالى َّمعالجة َّهذهَّ

االشكاالتَّبالوسائلَّالقانونيةَّالمتاحة.
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َّاالطراف َّوفي َّانواع َّاالستثمار َّالمختلفةَّ.
َّ
بين
وانواعه َّوباألخص َّاالستثمار َّاالجنبي َّمع َّبيانَّ
فيَّثالثَّمطالبَّوحسبَّالترتيبَّالتاليَّ ََََّّّّ:

المطلبَّاالولَّ:االستثمارَّواالستثمارَّاالجنبيَّ

النزاعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي

االستثمارَّلغةَّ،مأخوذة َّمنَّكلمةَّالثمرةَّايَّانتاجَّ

كردستان َّالمرقم ََّّ 4لسنة ََّّ 6002في َّالمادةَّ

الشيء َّقد َّيكون َّبمعناه َّثمار َّاالشجار َّاالموالَّ.

التاسعةَّمنَّالقانونَّالمذكورَّلمَّيعرفَّاالستثمارَّ

،وثمرةَّالرجلَّمالهَّايَّاحسنَّالقيامَّعليهَّونماه.3

الطبيعيَّوالمعنويَّالذيَّيستثمرَّاموالهَّفيَّاالقليمَّ

وثمرةَّالشيء َّماَّتولد َّمنهَّ ،اوَّنفعهَّالمقصودَّمنهَّ

بلَّاعطىَّتعريفاَّللمستثمرَّواوضحَّبانهَّ(الشخصَّ

اماَّالتعريفَّاالصطالحيَّلالستثمارَّهوَّتوظيفَّ

وفقَّاحكامَّهذاَّالقانونَّوطنياَّكانَّامَّاجنبيا).

.ونالحظَّذلكَّمنَّخاللَّاالستثماراتَّالتجاريةَّاوَّ

نظام َّاالستثمار َّاالجنبي َّالسعودي َّالذي َّصدرَّ

وسندات) َّوكذلك َّاالستثمار َّفي َّمجال َّالعقاراتَّ

وقرارَّمجلسَّالوزراءَّرقمََّّ 3في3463َّ.5هجريةَّ

ان َّنوضح َّمعنى َّاالستثمار َّمن َّالناحيةَّ

مرخصَّلهَّبموجبَّهذاَّالنظام)ََّّ

احدَّوسائلَّتحقيقَّالتنميةَّاالقتصاديةَّفيَّالبلدانَّ

قانونهَّالخاصَّباالستثمارَّتعريفاَّمحدداَّلالستثمارَّ

االموالَّبقصدَّالحصولَّعلىَّمنافعَّفيَّالمستقبلَّ

َّاوراق َّفي َّاوراق َّمالية َّ(اسهمَّ
توظيف َّالنقود َّفي َّ
وألهمية َّاالستثمار َّمن َّالناحية َّاالقتصادية َّعليناَّ

االقتصادية َّايضا َّإذ َّعرفه َّالفقه َّاالقتصادي َّبانهَّ
االخذةَّفيَّالنموَّ.اماَّتعريفهاَّمنَّالناحيةَّالقانونيةَّ

كما َّوان َّالقانون َّالسعودي َّفي َّالمادة َّاالولى َّمنَّ
بمرسوم َّملكي َّوبناء َّعلى َّقرار َّمجلس َّالشورىَّ
عرفهَّبانهَّ(توظيفَّراسَّالمالَّاالجنبيَّفيَّنشاطَّ

اما َّجمهورية َّمصر َّالعربية َّلم َّيتضمن َّنصوصَّ

بلَّتركَّاالمرَّللسلطةَّالتقديريةَّلرئيسَّالوزراءَّ .6

تختلف َّعن َّالتعريف َّاالقتصادي َّإذ َّان َّالفقرةَّ

وفي َّطار َّاالتفاقيات َّالدولية َّنجد َّان َّاتفاقيةَّ

(سادسا) َّمن َّالمادة َّاالولى َّمن َّقانون َّاالستثمارَّ

المؤسسة َّالعربية َّلضمان َّاالستثمار َّقد َّعرفتَّ

العراقي َّذي َّالرقم َّ ََّّ 31لسنة ََّّ 6002المعدلََّّ

االستثمار َّمن َّخالل َّالمشروعات َّوفروعهاَّ

ايَّنشاطَّاوَّمشروعَّاقتصاديَّيعودَّبالمنفعةَّعلىَّ

واالستثمارات َّالحافظة َّبما َّفيها َّملكية َّاالسهمَّ

عرف َّالقانون َّالعراقي َّالمستثمر َّاالجنبي َّ"بانةَّ

والطويلةَّاالجلَّ .1

عرف َّاالستثمار َّبانه َّ(توظيف َّراس َّ َّالمال َّفيَّ

االقتصادَّالوطنيَّوفقاَّألحكام َّهذاَّالقانون)َّ.كماَّ

ووكاالتها

َّوملكية

َّالحصص

َّوالعقاراتَّ

والسندات َّوايضا َّالقروض َّالقصيرة َّاالجلَّ

الشخص َّ َّالذي َّال َّيملك َّالجنسية َّالعراقية َّسواءَّ

وبعدَّذكرَّبعضَّالتعاريف َّنالحظَّانَّقوانينَّكلَّ

استثمارَّاموالهَّفيَّالعراق.

لالستثمار َّواالستثمار َّاالجنبيَّ .وانني َّارى َّانَّ

اكان َّشخصا َّطبيعيا َّام َّمعنويا َّيعمل َّعلىَّ
وان َّقانون َّاالستثمار َّالمصادق َّعليه َّفي َّاقليمَّ

19
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االموالَّمنَّالخارجَّالىَّالدولةَّالمضيفةَّمنَّاجلَّ

االجنبي َّمثلما َّيستطيع َّان َّيشتري َّشركة َّاوَّ

الحصول َّعلى َّاالرباح َّوبما َّيحقق َّفي َّزيادةَّ

مصنع َّموجود َّاصال َّفي َّذلك َّالبلد َّوبالتاليَّ

التنميةَّواالنتاجَّللدولةَّالمضيفةَّ.لكونَّانَّالهدفَّ

يستطيعَّانَّيستثمرَّاموالهَّبصورةَّمباشرةَّفيَّالبلدَّ

وتسعى َّالدولة َّالمضيفة َّتنمية َّاقتصادها َّوتطويرهَّ

االستثمارَّفيَّالمجالَّالذيَّيرغبَّفيهَّ.22وبماَّانَّ

بشكل َّاوسع َّالبد َّمن َّالتطرق َّالى َّبعض َّانواعَّ

يكون َّفي َّدولة َّناميةَّ .وان َّالمستثمر َّقد َّيكونَّ

المطلبَّالثانيَّ:انواعَّاالستثمارَّاالجنبي َّ

اخرين َّوانه َّيستطيع َّنقل َّالتكنلوجيا َّوالمعلوماتَّ

االساسي َّللمستثمر َّاالجنبي َّتحقيق َّاالرباح َّكماَّ
والزيادة َّفي َّانتاجهاَّ .ولتوضيح َّمفهوم َّاالستثمارَّ

االستثمارَّاألجنبي.

الذي َّيرغب َّفيه َّبشرط َّان َّال َّيمنع َّقوانينه َّمنَّ
االستثمار َّقد َّيكون َّفي َّبلد َّمتطور َّممكن َّانَّ

صاحب َّاالستثمار َّلوحده َّوقد َّيكون َّمع َّشركاءَّ

هناك َّانواع َّعديده َّلالستثمارَّ ،4في َّهذا َّالبحثَّ

االدارية َّمعه َّالى َّالدولة َّالتي َّيرغب َّان َّيستثمرَّ

المباشر َّوغير َّالمباشر َّبصورة َّموجزة َّلكونها َّمنَّ

المباشر َّهو َّانه َّيوجه َّامواله َّوخدماته َّبصورةَّ

بموضوعنا َّبشكل َّاكبر َّمن َّاالنواع َّاالخرى ََّّ.

اخرى َّغير َّدولة َّالمستثمرَّ ،فانه َّالدولة َّالتيَّ

ونوجزَّالحديثَّعنهاَّفيَّفرعينَّبالشكلَّالتالي:

يحصلَّفيهاَّاالستثمارَّيستطيعَّتشجيعَّالمستثمرَّ

يقصدَّبهَّتملكَّالمستثمرَّاالجنبيَّلكامل َّالمشروعَّ

للمستثمر َّاالجنبي َّ.وذلك َّعن َّطريق َّاعطاءَّ

الموجودات َّالمادية َّوغير َّالمادية َّمن َّدولة َّالىَّ

االرباحَّوعلىَّخالفَّذلكَّفانَّالمستثمرَّاالجنبيَّ

نسعىَّالىَّالتطرقَّالىَّمفهومََّّاالستثمارَّاالجنبيَّ
االنواع َّالمهمة َّفي َّاالستثمار َّوالتي َّتتعلقَّ

الفرعَّاالولَّ:االستثمارَّاالجنبيَّالمباشر

االستثماري َّاو َّلجزء َّمنه َّولمدة َّطويلةَّ ،و َّنقلَّ

دولةَّاخرىَّبشكلَّكاملَّاوَّجزئيَّمنَّاجلَّتحقيقَّ

االستثمارَّ ،مع َّاالحتفاظ َّلنفسه َّحق َّالسيطرةَّ

فيهَّ .وان َّالميزة َّاالساسية َّفي َّاالستثمار َّاالجنبيَّ
مباشرةَّ ،وبما َّانه َّاالستثمار َّاالجنبي َّفي َّدولةَّ

االجنبي َّمن َّخالل َّتوفير َّالضمانات َّوالتسهيالتَّ
تسهيلَّمهمةَّاقامةَّالعمالَّاالجانبَّوكذلكَّتحويلَّ

يفقد َّالكثير َّمن َّاالمور َّالتي َّتشجعه َّعلىَّ

االستثمارََّّ،وانَّالعراقَّكماَّهوَّمعلومَّانهَّبحاجةَّ

واالدارة َّواتخاذ َّالقرارَّ .5او َّانه َّقيام َّالمستثمرَّ

ماسة َّالى َّالمستثمر َّاالجنبي َّفانه َّيعمل َّعلىَّ

تسويق َّمنتج َّفي َّدولة َّاجنبيةَّ .وان َّالمستثمرَّ

االجنبيَّباالستثمارَّفيَّالعراقَّمنَّاجلَّجلبهَّالىَّ

االجنبي َّباالستثمار َّفي َّمرافق َّجديدة َّإلنتاج َّاوَّ
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توفير َّالضمانات َّالقانونية َّوتشجيع َّالمستثمرَّ

النزاعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي

العراقَّ ،ومن َّضمن َّهذهَّالضماناتَّتوفيرَّوسيلةَّ

مع َّاالستثمار َّاالجنبي َّوفقا َّللوضع َّاالقتصاديَّ

مناسبة َّلحل َّالمنازعات َّالناشئة َّفي َّمجالَّ

المتدهورَّوماَّمرَّعلىَّالعراقَّمنَّدمارَّوالخرابَّ

الفرعَّالثانيَّ:االستثمارَّاالجنبيَّغيرَّالمباشر

دولة َّسواء َّاكانت َّنامية َّام َّمتقدمة َّتختار َّنوعَّ

االستثمارَّاالجنبيَّ.

يقصد َّبه َّقيام َّالمستثمر َّبتوظيف َّامواله َّدون َّانَّ

فيَّالبنيةَّالتحتيةَّخاصةَّبعدَّعامََّّ.6001انَّكلَّ
االستثمار َّالتي َّتخدم َّمصالحها َّالوطنيةَّ .وانَّ

يتدخلَّفيَّادارةَّالمشروعاتَّالناشئةَّعنهاَّبلَّيريدَّ

الوضع َّالعراقي َّالحالي َّيدعو َّالى َّاالخذَّ

ارباح َّومضاربة َّمنهاََّّ .وهي َّمن َّاالستثماراتَّ

باالستثمار َّالمباشر َّبشكل َّاكبر َّلكونها َّتستمرَّ

فيَّملكيةَّالمشروعَّوالَّيتحكمَّفيَّادارتهَّوتنظيمهَّ،

وتطوير َّالعمالة َّونقل َّالتكنلوجيا َّوالتطور َّالىَّ

القصيرةَّاالجلَّ َّ.ليسَّللمستثمرَّاالجنبيَّنصيبَّ

َّتدريبَّ
لفترات َّطويلةَّ .ويكون َّلها َّدور َّواسع َّفي َّ

كماَّانهَّالَّيتمتعَّبالرقابةَّاوَّالسيطرةَّواتخاذَّالقرارَّ

العراقَّبشكلَّفعالَّ َّ.

فيَّهذاَّالنوعَّمنَّاالستثماراتَّ،بلَّانهَّيأخذَّصورَّ

المطلبَّالثالثَّ :اطرافَّالنزاعَّفيَّعقدَّاالستثمارَّ

تسليم َّالمشروعات َّاالنتاج َّباليد َّاو َّفي َّاليد َّاوَّ

انَّايةَّعالقةَّعقدية َّالبد َّمن َّوجود َّاطراف َّفيهاَّ

عدة َّكعقود َّالتراخيص َّوالوكالة َّوالحوالة َّوعقودَّ

االجنبي

عقود َّالتصنيع َّوغيرها َّمن َّالعقود َّالتي َّال َّيأخذَّ

باعتبارَّالعقدَّعبارةَّعنَّتالقيَّارادتينَّاوَّاكثر.

الغير َّالمباشر َّيركز َّعلى َّنوعين َّمن َّاالستثمارَّ

ارادتينَّبقصدَّاحداثَّاثرَّقانونيَّمعينَّ.وهذاَّماَّ

َّ ،والنوع َّالثاني َّاالستثمار َّفي َّمجال َّالتسويقَّ

.وانََّّاالستثمارَّاالجنبيَّيتكونَّمنَّطرفينَّاالولَّ

الشكلَّالمباشرَّلالستثمارََّّ.نالحظَّانَّاالستثمارَّ
النوعَّاالولَّاالستثمارَّفيَّمجالَّالتصنيعَّواالنتاجَّ

(التصديرَّواالستيراد).8

وان َّعقد َّاالستثمار َّكأي َّعقد َّناتج َّعن َّتالقيَّ

تضمنه َّالمادة ََّّ 21من َّالقانون َّالمدني َّالعراقيَّ
الدولةَّالمستضيفةَّلالستثمارَّوالثانيَّهوَّالمستثمرَّ

ويبدو َّمن َّصياغة َّقانون َّاالستثمار َّالعراقيَّ

االجنبيَّ.9إذَّانَّوجودَّعقدَّاالستثمارَّيثيرَّالعديدَّ

المرقمَّ 31لسنة ََّّ 6002من َّخالل َّالنظر َّالىَّ

من َّالتساؤالت َّبالنسبة َّ َّللطرف َّاالول َّالذي َّهوَّ

رؤوس َّاالموال َّاالجنبية َّوالوطنية َّإلقامةَّ

يكونَّالمستثمرَّاالجنبيَّ .

نصوصه َّالقانونية َّان َّالدولة َّتهدف َّالى َّتشجيعَّ

مشروعات َّاستثمارية َّمن َّاجل َّتنمية َّاالقتصادَّ
العراقيَّ،وبالتاليَّعلىَّالمشرعَّالعراقيَّانَّيتعاملَّ

19

الدولة َّالمضيفة َّلالستثمار َّوالطرف َّالثاني َّالذيَّ
ومن َّضمن َّالتساؤالت َّالمطروحة َّهل َّبإمكانَّ

شخصَّتابعَّللدولةَّالمضيفةَّلالستثمارَّابرامَّعقدَّ
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االستثمار َّام َّالدولة َّالمضيفة َّنفسها َّتقوم َّبإبرامَّ

الوزراء َّ.او َّتبرمها َّبطريقة َّغير َّمباشرة َّ.عنَّ

هذا َّالعقد؟َّ .وماهي َّالمعيار َّالقانوني َّالعتبارَّ

طريقَّقيامَّاحدَّالمؤسساتَّاوَّالهيئاتَّالتابعةَّلهاَّ

الدولةَّطرفَّفيَّالعقدَّالمبرمَّلوَّتمَّابرامهَّمنَّقبلَّ

بإبرامهاَّ.ففيَّالعراقَّيتمَّابرامَّاغلبَّالعقودَّبصورةَّ

المستثمر َّان َّيكون َّشخصا َّطبيعيا َّام َّمعنويا َّ؟َّ.

من َّقبل َّهيئات َّاالستثمار َّالوطنية َّاو َّالهيئةَّ

كلَّهذهَّالتساؤالتَّنجيبَّعنهاَّفيَّضوءََّّقانونَّ

المحليةَّفيَّالمحافظاتََّّ،لكنَّكلَّذلكَّيجبَّانَّ

الطرفَّاالول(َّ:الدولةَّالمضيفةَّلالستثمار).

ان َّابرام َّعقد َّاالستثمار َّاألجنبي َّال َّيثير َّايةَّ

انَّاستضافةَّالمستثمرَّاالجنبيَّقدَّيكونَّمنَّقبلَّ

صعوبةَّعندَّابرامهاَّبصورةَّمباشرةَّمنَّقبلَّالدولةَّ

الدولةَّنفسهاَّ ،إذ َّانهَّمنَّالممكنَّانَّيكونَّبصورةَّ

القانونَّالدوليَّالعامََّّ،لكنََّّيثارَّالصعوبةَّعندماَّ

االستثمار َّاالجنبي َّمشترك َّبين َّالدولة َّالمضيفةَّ

تتمتعَّبشخصيةَّقانونيةَّمستقلةَّوبالرغمَّمنَّوجودَّ

لالستثمار َّوبين َّالمستثمر َّاالجنبي َّوخاصة َّفيَّ

تبعيةَّبينهاَّوبينَّالدولةَّالتابعةَّلهاَّ.إذ َّيترتبَّعنَّ

احدى َّالهيئات َّالعامة َّ؟َّ .وهل َّيشترط َّفيَّ

ومتىَّيعتبرَّالمستثمرَّاجنبياَّعنَّالدولةَّالمضيفةَّ.
االستثمارَّالعراقيَّرقمَََّّّ31لسنةََّّ.6002

َّمعنوي َّوقد َّتكون َّمن َّقبلَّ
َّ
شخص َّطبيعي َّاو
مباشرةَّاوَّغيرَّمباشرةَّ.وفيَّاغلبَّاالحيانَّيكونَّ

المشاريع َّاالستثمارية َّالضخمة َّومثل َّهذهَّ

المشاريعَّتكونَّالدولةَّطرفاَّفيها.30

غير َّمباشرة َّبعد َّالحصول َّعلى َّاجازة َّاالستثمارَّ

االستثمارية َّفي َّاالقليم َّاو َّعن َّطريق َّالهيئاتَّ
الَّتخالفَّالقواعدَّاالساسيةَّللقوانينَّالمركزية.

المضيفةَّلالستثمارَّبوصفهاَّشخصاَّمنَّاشخاصَّ
يكونَّابرامَّالعقدَّمنَّقبلَّهيئةَّاالستثمارَّباعتبارهاَّ

ابرامَّهيئةَّاالستثمارَّلعقدَّاالستثمارَّاالجنبيَّاثارَّ
معينهَّومنها َّ،انَّابرامَّهيئةَّاالستثمارَّالعقدَّ،ايَّ

غمَّمنَّمشاركةَّالمستثمرَّالوطنيَّلألجنبيَّاالَّ
َّ
بالر

توقيع َّالعقد َّمن َّقبل َّهيئة َّاالستثمار َّيجعل َّهيئةَّ

المضيفة َّلالستثمار َّوالشركة َّاالجنبية َّالمستثمرةَّ

هذا َّالعقد َّ.على َّاعتبار َّانها َّتتمتع َّبذمة َّماليةَّ

االقتصادية َّالموضوعة َّمن َّاجل َّتنمية َّالبلد َّكماَّ

شخصية َّقانونية َّمستقلةَّ .33وهذه َّحاله َّال َّتوجدَّ

عنَّطريقَّرئيسَّالدولةَّاوَّرئيسَّالوزراءَّاوَّاحدَّ

صالحية َّابرام َّالعقود َّاالستثمارية َّوانما َّيتوقفَّ

ان َّالعقود َّغالبا َّما َّتكون َّمبرمة َّبين َّالدولةَّ
.نالحظ َّان َّالغاية َّمن َّالمشاركة َّهي َّالخططَّ
ان َّعقود َّاالستثمار َّغالبا َّما َّتبرم َّبصورة َّمباشرةَّ
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االستثمارَّهيَّالمسؤولة َّعنَّاآلثارَّالمترتبةَّعلىَّ
مستقلة َّعن َّالذمة َّالمالية َّللدولة َّبامتالكهاَّ
في َّالعراق َّلكون َّهيئات َّاالستثمار َّال َّتملكَّ

النزاعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي

دورهاَّعلىَّمنحَّاجازةَّاالستثمارَّ .

ان َّما َّنالحظه َّفي َّقانون َّاالستثمار َّاالجنبي َّانَّ

انَّتحديدَّالطرفَّفيَّعقدَّاالستثمارَّاالجنبيَّنوعَّ

يكون َّالمستثمر َّذو َّجنسية َّاجنبية َّوهذا َّالمعيارَّ

الطرفين َّكما َّهو َّمذكور َّفي َّقانون َّاالستثمارَّ

َّ ،6002إذ َّعرف َّالجنسية َّانها َّرابطة َّقانونيةَّ

االجنبي َّهو َّتحقيق َّالربح َّ.إذ َّان َّللمستثمرَّ

معينةَّ.وبالتاليَّفانَّالشخصَّاالجنبيَّالذيَّيعملَّ

االجنبي َّفي َّاي َّحال َّمن َّاالحوال َّاللجوء َّالىَّ

على َّاالستثمار َّفي َّبلد َّمعين َّعليه َّان َّال َّيحملَّ

االستثمارَّعلىَّاعتبارَّانهاَّتابعةَّللدولة.

اذا َّكان َّيحمل َّجنسية َّتلك َّالدولة َّفيعبر َّحينذاكَّ

ان َّالطرف َّالثاني َّفي َّعقد َّاالستثمار َّيكونَّ

موضوعنا َّ.ويشترط َّلقيام َّالنزاع َّبين َّالطرفين َّانَّ

اجنبية َّاخرى َّغير َّالدولة َّالمضيفة َّلالستثمارَّ،

الى َّإذ َّانتهائهاَّ .وهذه َّالشروط َّفي َّالشخصَّ

من َّاالمان َّخاصة َّفي َّحالة َّقيام َّنزاع َّبينَّ

العراق وخاصةَّانَّالهدفَّاالساسيَّمنَّللمستثمرَّ

الدولة َّفي َّحالة َّقيام َّاي َّنزاع َّبينه َّوبين َّهيئةَّ

الطرفَّالثانيَّ:المستثمرَّاالجنبي

المستثمر َّاالجنبيَّ ،اي َّمستثمر َّمنتمي َّلدولةَّ

يحددهَّقانونَّالجنسيةَّالعراقيَّذيَّالرقمََّّ 62لسنةَّ

وسياسية َّينتمي َّالشخص َّبمقتضاه َّالى َّدولةَّ

جنسيةَّتلكَّالدولةَّلكيَّيكونَّمستثمراَّاجنبياَّ،اماَّ
مستثم ار َّوطنيا َّوالمجال َّلمناقشة َّذلك َّفيَّ
يكون َّاحدهما َّاجنبيا َّعند َّقيام َّالعالقة َّالقانونيةَّ

ويستوي َّان َّيكون َّشخصا َّطبيعيا َّاو َّمعنوياَّ،
َّ

الطبيعي َّللدولة َّالمستثمرة ََّّ .اما َّالشخصيةَّ

يلي:

لكن َّهناك َّاستثناء َّمن َّهذه َّالقاعدة َّوهي َّوجودَّ

وبالتالي َّما َّيقصد َّبعبارة َّالمستثمر َّاالجنبي َّماَّ

 .3انَّيحملَّجنسيةَّاحدىَّالدولَّاالجنبية.

َّ .6كل َّشخص َّطبيعي َّاو َّمعنوي َّال َّيحملَّ
الجنسيةَّالعراقيةَّومسجلةَّفيَّبلدَّآخر.

كما َّوضح َّذلك َّفي َّالفقرة َّط َّمن َّالمادة ََّّ 3منَّ

المعنويةَّفإنها َّتختلفَّباختالفَّمعاييرَّتحديدهاَّ.
اتفاق َّبين َّالشخص َّالمعنوي َّالذي َّيحمل َّجنسيةَّ

الدولةَّالمضيفةَّوالمستثمرَّاالجنبيَّ .

المبحث الثاني :أسباب منازعات عقد االستثمار

الجنبي:

قانونَّاالستثمارَّرقمََّّ 31لسنةََّّ 6002المعدلَّإذَّ

ان َّهدف َّتحقيق َّالتوازن َّاالقتصادي َّيعتبر َّمنَّ

االستثمار َّوالذي َّال َّيحمل َّالجنسية َّالعراقية َّاذاَّ

بصفةَّعامةَّ .وانَّتحقيقَّهذاَّالهدفَّيتوقفَّعلىَّ

عرفَّالمستثمرَّاالجنبيَّ"هوَّالحاصلَّعلىَّاجازةَّ

كانَّشخصاَّطبيعياَّاوَّشخصاَّمعنوياَّمسجالَّفيَّ

بلدَّاجنبي".
19

العناصر َّالهامة َّفي َّعقد َّاالستثمار َّاالجنبيَّ
التغيرات َّفي َّالظروف َّالتي َّتمر َّبها َّتنفيذ َّعقدَّ

االستثمارَّ .إذ َّان َّعقود َّاالستثمار َّفي َّاغلبَّ
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االحيان َّيحتاج َّالى َّفترات َّطويلة َّلتنفيذهاَّ .وقدَّ

َّوانَّالمادةَّالََّّ 32منَّقانونَّالعملَّبينَّالوضعَّ

يصيب َّهذا َّالتوازن َّخلل َّمعين َّفي َّجانب َّمنَّ

القانوني َّللمنازعات َّالتي َّتنشا َّنتيجة َّعقد َّالعملََّّ

الخللَّالدولةَّالمضيفةَّلالستثمارَّوذلكَّعنَّطريقَّ

عمال َّ َّاو َّمنظمة َّعمال َّاو َّمجموعة َّمنها َّمنَّ

جوانبهَّاثناءَّتنفيذهاَّ.منَّالممكنَّانَّيكونَّسببَّ

على َّ"ان َّأي َّنزاع َّينشأ َّبين َّعامل َّاو َّمجموعةَّ

اتخاذها َّاجراء َّاو َّتصرف َّيخل َّبالتزاماتَّ

جهةَّوصاحبَّعملَّاوَّمجموعةَّمنهمََّّاوَّمنظمةَّ

فيَّعقدَّاالستثمارَّالمتفقَّعليهَّ.وقدَّيكونَّالنزاعَّ

حولَّحقوقَّقائمةَّتتمثلََّّبأحكامَّهذاَّالقانونَّاوَّ

يخلَّبأحدَّااللتزاماتَّالملقاةَّعلىَّعاتقهََّّ.36ومنَّ

او َّحول َّقضايا َّ َّتتعلق َّباليات َّتطبيق َّاو َّتفسيرَّ

المستثمر َّاالجنبي َّوفقا َّلما َّهو َّمنصوص َّعليهَّ
ألسباب َّالى َّفعل َّالمستثمر َّاالجنبي َّنفسه َّكأنَّ

المحتملَّانَّالَّيكونَّأليَّمنَّالطرفينَّدخلَّفيَّ

اصحاب َّعملَّاوَّمجموعة َّمنها َّمن َّجهة َّاخرىَّ
القوانين َّالنافذة َّاالخرى َّالخاصة َّبالعمل َّوالعمالَّ
عقدَّعملَّفرديَّاوَّاتفاقية َّعملَّجماعيةَّنافذةَّاوَّ

قيام َّالنزاع َّبل َّيكون َّالنزاع َّناتج َّعن َّقوة َّقاهرةَّ

قرار َّتحكيمَّ ،او َّنزاعات َّناشئة َّحول َّمصالحَّ

خارجة َّعنَّامكانيةَّالطرفينَّلمنع َّحدوثهاَّ،ولكنَّ

مستقبلية َّتتعلق َّباقتراح َّتعديل َّشروط َّاالستخدامَّ

اثارها َّيوثر َّبصورة َّاو َّاخرى َّعلى َّالتزامات َّاحدَّ

اوَّاعتمادَّشروطَّاستخدامَّجديدةَّ".

نوضحَّكلَّسببَّمنَّهذهَّاالسبابَّعلىَّحدهَّمنَّ

العمل َّفي َّالمادة ََّّ 900منه َّإذ َّعرفها َّبانها" َّعقدَّ

الناشئَّبينَّالطرفينَّ .

االخر َّويكون َّادائه َّتحت َّتوجيهه َّوادارته َّمقابلَّ

الطرفين َّاوكالهما َّ.وعلى َّهذا َّاالساس َّالبد َّانَّ

اجل َّالتوصل َّالى َّالوسيلة َّالمثلى َّلحل َّالنزاعَّ
المطلبََّّاالولَّ:عقدَّالعملَّ َّ

كما َّوضح َّالقانون َّالمدني َّالعراقي َّمفهوم َّعقدَّ
يتعهد َّبه َّاحد َّطرفيه َّبان َّيخصص َّعمله َّلخدمةَّ

اجرَّيتعهدَّبهَّالطرفَّاآلخرَّ،ويكونَّالعاملَّاجيراَّ

اشار َّقانون َّالعمل َّالعراقي َّذي َّالرقم ََّّ 12لسنةَََّّّ

خاصاَّ"َّ .

َّ 6035الى َّمفهوم َّعقد َّالعمل َّفي َّالمادة ََّّ 9إذَّ

وفقا َّلهذا َّالمفهوم َّانه َّيخضع َّالمنازعات َّالناتجةَّ

ضمنيا ََّّ ،شفويا َّاو َّتحريريا َّيقوم َّبموجبه َّالعاملَّ

كان َّالعامل َّعراقياَّ ،اما َّاذا َّكان َّالعامل َّغيرَّ

ذكر َّفيه َّانه َّ" َّأي َّاتفاق َّسواء َّكان َّصريحا َّاوَّ

بالعمل َّاو َّتقديم َّخدمة َّتحت َّادارة َّواشرافَّ

صاحبَّالعملَّلقاءَّاجرَّاياَّكانَّنوعهَّ .
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عن َّعقد َّالعمل َّالى َّالقانون َّالعراقي َّحص ار َّاذاَّ
عراقيَّ،فيجوزَّاالتفاقَّعلىَّاخضاعَّالنزاعَّالناتجَّ

عن َّتنفيذ َّعقد َّالعمل َّلقانون َّاجنبي َّوعقدَّ

النزاعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي

االختصاصَّللمحاكمَّاالجنبية.31

الداخلية َّواضافة َّالى َّالنكبة َّاالقتصادية َّنتيجةَّ

فقدَّيكونَّالنزاعَّناتجاَّعنَّعدمَّتنفيذَّالعمالَّماَّتمَّ

النخفاض َّسعر َّالنفط َّالذي َّيعتمد َّعليها َّالعراقَّ

المستثمرَّاالجنبيَّمماَّيوديَّالىَّتأخرَّتنفيذَّالعقدَّ

.ولهذا َّيسعى َّالمستمرون َّاالجانب َّفي َّاغلبَّ

االجنبيََّّاوَّعدمَّدفعَّالمستحقاتَّالماليةَّمنَّقبلَّ

للبلدَّالمضيفَّ.وذلكَّتالفياَّللتغيراتَّالحاصلةَّفيَّ

االتفاق َّعليه َّفي َّالعقد َّمن َّالقيام َّبعمل َّلصالحَّ
المتفق َّعليه َّاو َّعدم َّتنفيذه َّمن َّقبل َّالمستثمرَّ

بشكلَّكبير.

االحيانَّالىَّاالبتعادَّعنَّتطبيقَّالقانونَّالوطنيَّ

المستثمر َّللعمال َّوخاصة َّاالجانب َّوبالتالي َّمنَّ

التشريعَّالداخلي.

للنظرَّفيَّالنزاعَّوغالباَّماَّيتمَّاالتفاقَّمسبقاَّعلىَّ

مشروعاَّماَّ،كماَّحصلَّعندَّتأميم َّالنفطَّالعراقيَّ.

المطلب َّ َّالثانيَّ :االجراءات َّمن َّقبل َّالدولةَّ

منَّعدمهَّوكذلكَّالىَّمقدارَّالضررَّالتيَّيتعرضَّ

ان َّتوفيرَّظروف َّمالئمة َّلالستثمار َّيتوقف َّعلىَّ

ارَّالفرديَّقدَّيوديَّالىَّنزاعَّبينَّ
انَّمثلَّهذاَّالقر َّ

النظم َّالقانونية َّالتي َّيبحث َّعنها َّالمستثمرَّ

الطرفينَّ .بسبب َّاالضرار َّالتي َّمن َّالممكن َّانَّ

عامة َّاو َّبالتشريعات َّالخاصة َّلالستثمار َّ.والتيَّ

المستثمرَّانَّيتركَّالبواعثَّالتيَّدفعتَّالدولةَّالىَّ

حقَّالطرفَّاالخرََّّاللجوءَّالىَّالجهةَّالمختصةَّ
الجهةَّالمختصةَّ.

المضيفةَّلالستثمارَّ

االجنبيَّ .سواء َّعلى َّنطاق َّالتشريعات َّبصفةَّ

وقد َّتتخذ َّالدولة َّاجراءات َّفرديةَّ ،كما َّلو َّاممتَّ

ففي َّهذه َّالحالة َّينظر َّالى َّشرعية َّالقرار َّالفرديَّ

لهَّالمستثمرَّاالجنبيَّجراءَّذلكَّ َّ.

يتعرض َّله َّالمستثمر َّاالجنبيَّ .ومن َّمصلحةَّ

يهتم َّلها َّالمستثمر َّاالجنبي َّفي َّدراساته َّالمتعلقةَّ

اتخاذ َّمثل َّهذا َّالقرار َّالفرديَّ .ومما َّنالحظهَّ

المستثمر َّاالجنبي َّالى َّالعراق َّعلى َّالحكومةَّ

بتسوية َّمنازعات َّاالستثمار َّلحل َّمثل َّهذهَّ

يطمئن َّالمستثمر َّاالجنبي َّبانه َّسوف َّيحصلَّ

المطلب َّ َّالثالثَّ :اخالل َّالمستثمر َّاالجنبيَّ

ةَّالتيَّتواجههاَّاغلبَّالبلدانَّومنهاَّ
َّ
المشكلةَّالكبير

تختلفَّالتزاماتَّالمستثمرَّاالجنبيَّباختالفَّالعقدَّ

باالستثمار َّفي َّبلد َّمعين َّ.فمن َّاجل َّجلبَّ

العراقيةَّانَّتوفرَّالضماناتَّالقانونيةَّمنَّاجلَّانَّ
علىَّارباحَّالتيَّيبتغيهاَّفيَّاستثمارهَّ.34وقدَّيكونَّ

العراقَّعدمَّاستقرارَّقوانينهَّالىَّحدَّكبيرَّ.وسببَّ

ذلك َّتعرض َّالعراق َّالى َّالحروب َّوالنزاعاتَّ
11

غموض َّ َّنصوص َّاتفاقية َّواشنطن َّالخاصةَّ
الخالفاتَّوانماَّاشارَّاليهاَّبشكلَّغيرَّمباشر.
بالتزاماته

المبرم َّبين َّالطرفين َّ،رغم َّذلك َّهناك َّمجموعةَّ

التزامات َّذات َّالطبيعة َّالعامة َّ.وعلى َّالمستثمرَّ
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االجنبيَّتنفيذَّااللتزاماتَّالملقاةَّعلىَّعاتقةَّ.وقدَّ

المختلفة.

تنشأ َّخالفات َّبين َّالطرفين َّفي َّحالة َّعدم َّتنفيذَّ

غالباَّماَّيكونَّالقانونَّالواجبَّالتطبيقَّعلىَّالعقدَّ

عليهَّ.كماَّلوَّانهَّلمَّيحترمَّالقواعدَّالفنيةَّالسائدةَّ

لألحداثَّ.اذاَّكانَّالقوةَّالقاهرةَّسبباَّإلنهاءَّالكثيرَّ

والمعترفَّبهاَّدولياَّاوَّالمتفقَّعليهَّبينهماَّ.اوَّانَّ

منَّالعقودَّالتيَّفيهاَّالتزاماتَّمتبادلةَّ.فانَّاالمرَّ

المتفق َّعليه َّوبالتالي َّيوثر َّعلى َّتحقيق َّالنموَّ

االطرافَّتوقعَّحدوثَّقوةَّقاهرةَّووضع َّالعالجاتَّ

المستثمرَّاالجنبيَّبعضَّالتزاماتهَّبالشكل َّالمتفقَّ

المستثمر َّاالجنبي َّلم َّيلتزم َّبنوع َّومدة َّاالستثمارَّ

نفسهَّاوَّاجراءَّتحديدَّحصريَّيتضمنَّبياناَّجامعاَّ

في َّاالستثمار َّاالجنبي َّمختلف َّتماماَّ ،فعلىَّ

االقتصادي َّالتي َّيسعى َّالعراق َّالى َّتحقيقهاَّ

االزمةَّفيَّحالةَّحدوثهاَّ،وذلكَّلضمانَّاستم ارريةَّ

واخبارَّالعراقَّبتفاصيلَّالعملَّمنَّخاللَّاالوراقَّ

تحقق َّحالة َّالقوة َّالقاهرة َّوما َّيترتب َّعن َّالحالةَّ

بالحالةَّالتيَّيمر َّبهاَّالمشروعَّ.وفي َّحالهَّاخفاءَّ

غالبا َّما َّتكون َّعلى َّاالمور َّالفنية َّالتي َّتمنعَّ

مراحل َّالمشروع َّواثبات َّذلك َّ35واخالل َّالمستثمرَّ

الى َّالتحكيم َّفي َّاغلب َّاالحيانَّ .وان َّمهمةَّ

االجنبي َّباي َّمن َّااللتزامات َّالمذكورة َّقد َّيكونَّ

المحكمين َّفي َّهذه َّالحالة َّتكون َّصعبة َّلكونهَّ

المطلبَّالرابعَََّّّ:القوةَّالقاهرةَّ

،وانَّتعيينَّالجزاءَّغالباَّماَّتثيرَّمسالةَّالوصولَّ

.باإلضافةَّالىَّانَّعلىَّالمستثمرَّاالجنبيَّاعالمَّ
والمستنداتَّوالخططَّوالوثائقَّوتقديمَّتقاريرَّدوريةَّ
معلومات َّذات َّاهمية َّكبيرة َّومتعلقة َّبمرحلة َّمنَّ

سبباَّلنزاعَّبينَّالطرفينَّ.32

العالقةَّالعقديةَّ.ومنَّهناَّالبدَّلناَّمنَّالفصلَّبينَّ
.فان َّالمنازعات َّفي َّالعقود َّاالستثمارية َّاالجنبيةَّ

تنفيذها َّ.وهذه َّالمسالة َّيدفع َّاالطراف َّالى َّاللجوءَّ

يحتاجَّالىَّمحكمينَّذوَّخبرةَّعاليةَّفيَّالتخصصَّ

ان َّالظروف َّالقاهرة َّالتي َّقد َّيمر َّبها َّعقدَّ

الىَّنتائجَّتتفقَّوظروفَّالنزاعَّ.خاصةَّوانَّاخذناَّ

التزاماته َّالتعاقديةَّ ،وقد َّيلجا َّالطرفان َّ َّفي َّمثلَّ

بعدَّالمفاوضاتَّواالتفاقاتَّالدولية.

يصبحَّاكثرَّاتفاقاَّمعَّالواقعَّالجديدَّ،وهذهَّالمسالةَّ

القوة َّالقاهرة َّفان َّهيئة َّالتحكيم َّتختص َّبإعادةَّ

الخالفاتَّالعقديةَّالتيَّتأخذ َّبهاَّاالنظمةَّالقانونيةَّ

مرةَّثانيةَّالىَّالعقد.32

َّاالطراف َّمن َّتنفيذَّ
َّ
االستثمار َّاالجنبي َّيمنع َّاحد
هذه َّالحالة َّ َّالى َّاعادة َّالنظر َّفي َّالعقد َّلكيَّ

تكون َّعكس َّالقواعد َّالعامة َّالموجودة َّفيَّ
911
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بعين َّاالعتبار َّاللجوء َّالى َّالتحكيم َّالذي َّيحدثَّ

فيَّحالةَّعدمَّوجودَّايَّاتفاقَّمسبقَّعلىَّمسالةَّ
ضبطَّالعالقةَّالقانونيةَّبينَّاطرافهاَّواعادةَّالتوازنَّ

النزاعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي

انناَّنالحظَّانَّالقانونَّالعراقيَّالخاصَّباالستثمارَّ

االستثمار َّاالجنبي َّيدخل َّضمن َّنطاق َّقواعدَّ

لسنةََّّ6002لمَّيشرَّالىَّحالةَّالقوةَّالقاهرةَّوكيفيةَّ

َّالدولي َّالخاص َّلكونه َّمشوبا َّبعنصرَّ
القانون َّ

االستثمار َّاالجنبي َّفي َّمثل َّهذه َّالحالةَّ ،وهذاَّ

االستثمار َّاالجنبي َّيحتاج َّالى َّتحديد َّللقانونَّ

،إذ َّانَّاغلبَّالتشريعاتَّاشارتَّالىَّالوسيلةَّالتيَّ

اتضح َّمن َّخالل َّالفكر َّالقانوني َّليس َّبمسالةَّ

معالجة َّالخالف َّالحاصل َّبين َّاالطراف َّفي َّعقدَّ
برايي َّيعتبر َّقصو ار َّواضحا َّفي َّالتشريع َّالعراقيَّ

اجنبي َّفان َّاي َّنزاع َّبين َّاالطراف َّفي َّعقدَّ
الواجب َّالتطبيقَّ .وان َّموضوع َّحل َّالمنازعاتَّ

يتمَّفيهاَّحلَّالخالفَّبينَّاالطرافَّفيَّحالةَّالقوةَّ

حديثةَّ ،إذ َّبرزت َّعدة َّنظريات َّفي َّهذا َّالمجالَّ

بصورةَّعامةَّمنَّخاللَّاشارتهَّلألطرافَّباللجوءَّ

َّ.38وانَّتناميَّوتزايدَّعقودَّاالستثماراتَّاالجنبيةَّ

المبحث الثالث :القانون الواجب التطبيق

السبلَّمنَّاجلَّمساعدةَّالمستثمرَّاالجنبيَّومنحهَّ

االستثمار الجنبي:

من َّوالى َّالدول َّكافة َّومنها َّالعراقَّ .ومن َّخاللَّ

القاهرة َّبينهما َّالقانون َّالعراقي َّعالج َّالموضوعَّ
الىَّالتحكيم.

ووسائل حل النزاع بين الطراف في عقد

انَّنزاعاتَّاالستثمارَّالحاصلَّفيَّعقدَّاالستثمارَّ
االجنبي َّتحتاج َّالى َّحلول َّقانونيةَّ .فالبد َّبيانَّ

القانون َّالذي َّيطبق َّعلى َّالنزاع َّلكونه َّمشوبةَّ
َّالوصول َّالىَّ
َّ
بعنصر َّاجنبي َّوذلك َّمن َّاجل

الحلول َّالقانونية َّالصحيحةَّ .لذلك َّسنوضح َّذلكَّ

بشكلَّمفصلَّفيَّمطلبينَّ:

المطلبَّاالولَّ:القانونَّالواجبَّالتطبيقَّ

انَّالقانونَّالواجبَّالتطبيقَّفيَّالعالقاتَّالقانونيةَّ

الذي َّيشوبها َّعنصر َّاجنبي َّمن َّاهم َّالمواضيعَّ

التي َّيهتم َّبها َّدارسو َّالقانون َّالدولي َّالخاصَّ

وخاصةَّفيَّالمنازعاتَّالتيَّتحدثَّبينَّاالطرافَّ

من َّاجلَّالتوصل َّالىَّالحلول َّالمناسبةَّ .وبما َّانَّ
919

فمنها َّالنظرية َّالشخصيةَّ ،والنظرية َّالموضوعيةَّ
دفعَّباالهتمامَّبهذهَّالعالقةَّالتعاقديةَّوايجادَّافضلَّ

الضمانات َّالقانونية َّوتدفق َّاالستثمارات َّاالجنبيةَّ

دراستناَّللموضوعَّنالحظَّانَّاغلبَّالدولَّاالوربيةَّ
عالجت َّالعالقات َّالمشوبة َّبعنصر َّاجنبيَّ

بتشريعات َّعن َّطريق َّالعالقات َّالدولية َّالخاصةَّ.

خالفا َّألغلب َّالدول َّالعربية َّومنها َّالعراق َّإذَّ
اعتمدت َّعلى َّقوانينها َّالداخلية َّبشكل َّاوسعَّ
وخاصة َّقانونها َّالتجاري َّوالمدني َّواالستثمارَّ

وغيرها َّمما َّدفع َّالمستثمر َّاالجنبي َّالى َّالتخوفَّ
من َّاالستثمار َّفي َّالبلدان َّالعربية َّاضافة َّالىَّ
عوائقَّأخرىَّ .ففيَّاغلبَّاالحيانَّيتفقَّاالطرافَّ
فيَّمرحلةََّّابرامَّالعقدَّعلىَّقانونَّواجبَّالتطبيقَّ

في َّحالة َّحصول َّاي َّنزاع َّبين َّالطرفين َّوبشكلَّ

صريح َّاو َّضمنيَّ ،وان َّقانون َّاالستثمار َّالعراقيَّ
العدد  34سنة 6102

919

مجلة مركز دراسات الكوفة :مجلة فصلية محكمة

وكذلك َّالقانون َّالمدني َّالعراقي َّاجاز َّللمتعاقدينَّ

اتخاذ َّاالجراءات َّالقانونية َّلتصفية َّالمشروع َّمعَّ

اختيار َّالقانون َّالواجب َّالتطبيق َّبصورة َّصريحةَّ

اخطار َّمالك َّالمشروع َّاو َّاحد َّالشركاء َّبذلك ََّّ..

من َّخالل َّالنص َّعليه َّفي َّالعقد ََّّ ،وكما َّقد َّيتمَّ

ان َّذلك َّيوضح َّلنا َّان َّتسوية َّالمنازعات َّبينَّ

القانون َّبشكل َّضمني َّمستخلصا َّمن َّنصوصَّ

هيئة َّاالستثمار َّالى َّمالك َّالمشروع ََّّ .ويكونَّ

هناك َّاتفاق َّالحق َّعلى َّانعقاد َّالعقد َّفي َّفترة َّقدَّ

عدم َّازالتها َّفللهيئة َّسحب َّاجازة َّالمستثمر َّالتيَّ

مثل َّهذه َّالحالة َّيجب َّان َّيكون َّاالتفاق َّاالحقَّ

الدولةَّبحقهاَّفيَّحرمانَّالمستثمرَّمنَّاالعفاءاتَّ

بيان َّاالتفاق َّالحاصل َّبين َّالطرفين َّعلى َّاختيارَّ

العقد َّومالبسات َّالتعاقد َّومن َّالممكن َّان َّيكونَّ

تسبقَّحصولَّالنزاعَّاوَّبعدَّحصولهَّ،39لكنَّفيَّ

الطرفين َّباالتفاق َّيكون َّبناء َّعلى َّطلب َّمن َّقبلَّ
الطلب َّبصيغة َّكتابية ََّّ .وعند َّتكرار َّالمخالفة َّاوَّ

اصدرهاَّاوَّايقافَّالعملَّفيَّالمشروعَّ،معَّاحتفاظَّ

للعقدَّصريحاََّّ.اماَّفيَّالمسائلَّالتيَّيعتبرَّفيهاَّ

واالمتيازات َّالتي َّمنحت َّلهَّ .من َّخالل َّالتوضيحَّ

التطبيقَّحسبَّنصَّالمادةَّ..منَّقانونَّالعقوباتَّ

االستثمار َّاالجنبي َّوحسب َّقانون َّاالستثمارَّ

ذكرَّفيهَّوبشكلَّواضحَّانهَّالَّيمكنَّاالتفاقَّعلىَّ

االخذَّبنظريتين َّوهماَّنظريةَّقانونَّاالرادةَّونظريةَّ

الفعل َّجريمة َّفيكون َّالقانون َّالعراقي َّهو َّالواجبَّ
العراقيَّذيَّالرقمَّ333لسنةََّّ3929المعدلَّإذَّانهَّ
قانونَّدولةَّمعينهَّفيَّالجرائمَّوبلذاتََّّالجناياتَّ.

السابق َّلتحديد َّالقانون َّالواجب َّالتطبيق َّ َّلعقودَّ

العراقي َّذي َّالرقم ََّّ 31لسنة ََّّ .6002فالبد َّمنَّ
المحلَّولذاَّنودَّالتطرقَّلهذينَّالنظريتين.

انَّالقانونَّالعراقيَّاعطيَّمدةََّّالَّتزيدَّعنَّثالثةَّ

 النظريةَّالشخصيةَّ

اشهرَّللطرفينَّالتوصلَّالىَّاتفاقَّوفيَّحالةَّعدمَّ

في َّهذه َّالنظرية َّيتم َّتحديد َّالقانون َّالواجبَّ

للقانونَّالعراقي َّويتعرض َّاالستثمارَّالىَّالتوقفَّ.
َّ

تقتضي َّمصلحتهماَّ ،لكن َّيكون َّهذا َّاالختيارَّ

ويجوز َّلهيئة َّاالستثمار َّسحب َّالترخيص َّاوَّ

ضمن َّالشروط َّالتعاقدية َّللطرفينَّ ،وسنحاول َّانَّ

النزاع َّلمدة َّثالثة َّاشهرَّ .وفي َّحالة َّنفاذ َّالمدةَّ

بهذا َّالمبدأَّ .فانه َّحتى َّوان َّكان َّهناك َّتحديدَّ

الشركاءَّاوَّبينَّمالكَّالمشروعَّوالغيرَّفانَّللهيئةَّ

إلرادةَّاالنسانَّالىَّالتحديدَّ،بمعنىَّاخرَّانهاَّارادةَّ

توصل َّاالطراف َّالى َّاتفاق َّفانهم َّيخضعونَّ

االطراف َّتسويةَّ
الطلب َّمن َّمالكي َّالمشروع َّو َّ
المحددة َّدون َّالتوصل َّالى َّتسوية َّللنزاع َّبينَّ
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التطبيق َّبإرادة َّطرفي َّالعالقة َّالعقديةَّ ،وفقا َّلماَّ

الضوءَّعلىَّمدىَّحريةَّاالطرافَّفيَّاالخذَّ
َّ
نسلطَّ
مسبق َّللقانون َّالواجب َّالتطبيقَّ ،فان َّهناك َّاتجاهَّ

النزاعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي

ضمنيةَّللمتعاقدينَّالذينَّقصدواَّاختيارَّقانونَّهذاَّ

َّ 3/46إذ َّذكرت َّبانه َّ"تفصل َّهيئة َّالتحكيم َّفيَّ

المكان َّلحكم َّالعقدَّ .كما َّاشار َّالى َّذلك َّنصَّ

النزاع َّطبقا َّلقواعد َّالقانون َّالتي َّيتفق َّعليهاَّ

علىَّااللتزاماتَّالتعاقديةَّقانونَّالدولةَّالتيَّيوجدَّ

لكن َّما َّنالحظه َّفي َّقانون َّاالستثمار َّالعراقيَّ

فاذا َّاختلفاَّموطناَّقانون َّالدولة َّالتيَّتم َّفيها َّهذاَّ

ضمن َّاطار َّمنازعات َّعقد َّاالستثمار َّفانة َّفيَّ

المادةََّّ 3/65منَّالقانونَّالمدنيَّالعراقيَّ"َّيسريَّ
فيهاَّالموطنَّالمشتركَّللمتعاقدينَّاذاَّاتحداَّموطناَّ

االطرافَّ"

استثنى َّحالة َّكون َّهناك َّوجود َّلمسالة َّجنائيةَّ

العقدَّمالمَّيتفقَّالمتعاقداتَّاوَّيتبينَّمنَّالظروفَّ

مثل َّهذه َّالحالة َّقانون َّالعقوبات َّالعراقي َّلسنةَّ

لألطراف َّقد ار َّمتساويا َّمن َّالحرية َّفي َّاختيارَّ

امامَّاختصاصَّاقليميَّوليسَّشخصي.

االطراف َّسواء َّاكانت َّالدولة َّالمستضيفة َّاوَّ

هذه َّالنظرية َّاهتمت َّبتنظيم َّالعالقات َّالقانونيةَّ

تصور َّانفراد َّاحد َّهذه َّاالطراف َّباختيار َّالقانونَّ

االجنبي َّلتحديد َّالقانون َّالواجب َّالتطبيقَّ ،قدَّ

ان َّقانونا َّاخر َّيراد َّتطبيقه"َّ َّ .ان َّالقانون َّاعطىَّ
القانون َّالواجب َّالتطبيق َّ،وبالتالي َّتساوىَّ

المستثمر َّاالجنبيَّ .َّ 60كقاعدة َّعامة َّال َّيمكنَّ
الواجبَّالتطبيقَّاالَّفيَّالحاالتَّاالستثنائيةَّ َّ.

َّ 3929هو َّالذيَّيكونَّواجبَّالتطبيقَّ.ألنناَّهناَّ
 النظريةَّالموضوعية:

التي َّتنظر َّفي َّموضوع َّالنزاع َّفي َّاالستثمارَّ
يحصل َّالنزاع َّبين َّاالطراف َّخارج َّنطاق َّاالتفاقَّ

انَّالتعبيرَّعنَّاالرادةَّكماَّذكرناَّمسبقاَّقدَّيكونَّ

المعقود َّبينهم َّمسبقاَّ ،ففي َّهذه َّالحالة َّان َّلم َّيتمَّ

صريحاَّوقدَّيكونَّضمنياَّ .وانَّالقانونَّالعراقيَّلمَّ

التوصلَّالىَّاتفاقَّبينهم َّبعدَّحصولَّالنزاعَّعلىَّ

االرادة َّلحل َّالنزاعات َّفي َّمجال َّاالستثمارَّ

ومن َّخالل َّذلك َّيحدد َّالقانون َّالواجب َّالتطبيقَّ.

يشترطَّمظهراَّخاصاَّاوَّشكالَّمعيناَّللتعبيرَّعنَّ

كيفية َّحلها َّينظر َّالى َّالموضوع َّالمتنازع َّعليهَّ

االجنبيَّ .كماَّانَّغالبية َّالتشريعات َّذات َّالعالقةَّ

ففي َّمثل َّهذه َّالحاالت َّنرجع َّالى َّقواعد َّاالسنادَّ

اخذتَّبمبدأَّاالرادةَّالضمنيةَّبشكلَّواسعََّّكماَّهوَّ

الدولةَّالتيَّلهاَّصلهَّجوهريةَّبالن ازعَّ.وبالتأكيدَّانَّ

بالعقود َّالدولية َّالخاصة َّباالستثمار َّاالجنبيَّ

في َّالقانون َّالدولي َّالخاص َّ.فننظر َّالى َّقانونَّ

الحالَّفيَّقانونَّاالستثمارَّالعراقيَّ .وكذلكَّاغلبَّ

تطبيق َّقانون َّالدولة َّالمضيفة َّلالستثمار َّهيَّ

وكذلك َّاالتفاقيات َّالدولية َّكاتفاقية َّواشنطن َّلعامَّ

المطلب َّالثانيَّ :وسائل َّحل َّمنازعات َّاالستثمارَّ

القوانينَّالعربيةََّّكلقانونَّالمصريَّ .

َّ 3925بشأن َّمنازعات َّاالستثمار َّفي َّالمادةَّ
919

االكثرَّمالئمةَّمنَّتطبيقَّقوانينَّاخرى.
األجنبيَّ:
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ان َّانفتاح َّالعراق َّعلى َّالدول َّاالخرىَّ ،وفي َّظلَّ

تركَّاالمرَّللطرفين.

التشريعات َّالحالية َّفانه َّيحتاج َّالى َّانسجام َّمعَّ

َّ -6مراعاة َّالجوانب َّالقانونية َّللدول َّاالجنبيةَّ

االستثمارَّ،فالَّبدَّلقانونَّاالستثمارَّالحاليَّلسنةَّ

تعديلَّفيَّقانونَّتنفيذَّاالحكامَّاالجنبيةَّفيَّالعراقَّ

القوانين َّالدولية َّفي َّمجاالت َّعدة َّمنها َّقانونَّ

الداخلةَّكطرفَّفيَّاالستثمارَّوانَّذلكَّيحتاجَّالىَّ

َّ 6002ان َّيعالج َّالنزاعات َّالناشئة َّفي َّمجالَّ

لسنةََّّ 3968ذيَّالرقمََّّ 10لتشملَّاحكامَّالتحكيمَّ

االساسَّالبدَّانَّيأخذَّبالخطواتَّالتاليةَّ :

التحكيم َّالدولية َّغير َّالعربية َّ،بمعنى َّان َّالعراقَّ

االستثمار َّبطرق َّعلمية َّوقانونية َّ،وعلى َّهذاَّ

َّ ،وكما َّان َّالعراق َّرفض َّالمصادقة َّعلى َّاتفاقيةَّ

َّ -3حل َّالخالفات َّالناشئة َّفي َّمجال َّاالستثمارَّ

ينفذ َّاحكام َّالتحكيم َّالصادرة َّفي َّالدول َّالعربيةَّ

والوساطة َّقبل َّاللجوء َّالى َّالتحكيمَّ .63إذ َّيحاولَّ

االجنبية.61

بين َّاالطراف َّعن َّطريق َّالمفاوضات َّوالتوفيقَّ

االطراف َّفي َّاغلب َّاالحيان َّحل َّالخالف َّدونَّ

دون َّاحكام َّالتحكيم َّالصادرة َّمن َّالدولَّ

َّ-1انَّيلجأَّفيهاَّاالطرافَّالىَّوسائلَّاخرىَّغيرَّ

اللجوء َّالى َّالتحكيم َّاو َّالقضاء َّالدولي َّوهذه َّهيَّ

النص َّالتشريعي َّ،خاصة َّاالحكام َّالعرفية َّواآلراءَّ

المجالَّ .66هذا َّما َّأشار َّاليه َّقانون َّاالستثمارَّ

ةَّفيَّالخالفاتَّالدوليةَّلالستثمارَّ .
َّ
لألممَّالمتحد

الطريقة َّالمثلى َّلحل َّالخالفات َّالناشئة َّفي َّهذاَّ

الفقهيةَّ،اوَّاالخذَّبرايَّلجنةَّالقانونَّالدوليَّالتابعَّ

العراقي َّلسنة ََّّ 6002في َّالمادة ََّّ 62فق ََّّ .4إذَّ

إذَّمنَّالمالحظ َّانَّالمستثمرَّاالجنبيَّيخشىَّانَّ

ألحكامَّهذاَّالقانونَّيجوزَّلهمَّعندَّالتعاقدَّاالتفاقَّ

طبيعية َّاو َّسياسية َّاو َّمن َّخالل َّاجراء َّمعينَّ

وفقاَّللقانونَّاوَّايَّجهةَّاخرىَّمعترفَّبيهاَّدولياَّ

الدولي َّلتسوية َّالنازعات َّمجال َّواسع َّلحلَّ

نص َّفيه َّ"اذا َّكان َّاحد َّاطراف َّالنزاع َّخاضعاَّ

علىَّاليةَّحلَّالنزاعَّبماَّفيهاَّااللتجاءَّالىَّالتحكيمَّ

تضيع َّامواله َّسدى َّفي َّحالة َّحدوث َّاي َّمخاطرَّ

تتخذهاَّالدولةَّ.وبالتاليَّتعملَّعلىَّاعطاءَّالمركزَّ

" َّان َّالمفهوم َّمن َّنص َّالمادة َّانه َّمن َّالممكنَّ

النزاعات َّالناشئة َّوابعاد َّالموضوع َّعن َّساحةَّ

طريق َّالتحكيم ََّّ ،لكن َّهذا َّال َّيعني َّانه َّال َّتوجدَّ

الدولةََّّمنَّوجهةَّنظرَّالمستثمرَّاالجنبيَّالمشككَّ

االتفاقَّمسبقاَّبينَّاالطرافَّعلىَّحلَّالنزاعَّعنَّ
وسائلَّاخرىَّلحلَّالنزاعَّالناشئَّبينَّاالطرافَّ،وَّ

لمَّيذكرَّماهيَّالوسائلَّاالخرىَّبشكلَّواضحَّبلَّ
919
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القضاءَّالوطنيََّّ،كونهَّيميلَّالىَّتغليبَّمصلحةَّ
دوماَّفيَّمصداقيةَّقضاءَّالدولة.

وانَّالمركز َّالدولي َّلتسوية َّالمنازعات َّعمل َّعلىَّ

النزاعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي

اعطاءَّالثقةَّللمستثمرَّاالجنبيَّفي َّحصولهَّعلىَّ

وتبين َّذلك َّمن َّخالل َّعبارة َّ"َّ ...يجوز َّلهم َّعندَّ

حقوقهَّفيَّحالةَّحصولَّايَّنزاعَّوتحقيقَّالعدالةَّ

التعاقد َّاالتفاق َّعلى َّالية َّحل َّالنزاع َّ.َّ "َّ ...ويتمَّ

بين َّالطرفين َّ.64ولذلك َّالبد َّمن َّوسائل َّمعينهَّ

للنظرَّفيَّالنزاعََّّ،كماَّحددتهَّالمادةََّّ6منَّملحقَّ

الناشئة َّفي َّهذا َّالمجال َّوالتي َّيمكن َّتوضيحهاَّ

.وبالرغم َّمن َّعدم َّذكر َّهذه َّالوسيلة َّفي َّقانونَّ

بين َّاالطراف َّالمتنازعةَّ .وايجاد َّنوع َّمن َّالتوازنَّ
يأخذَّبهاَّالقانونَّالعراقيَّمنَّاجلَّحلَّالمنازعاتَّ

بالوسائلَّالتاليةََّّ:

ذلك َّبعد َّبيان َّعدم َّاختصاص َّالمحاكم َّالداخليةَّ
تسوية َّالمنازعات َّفي َّاتفاقية َّالمؤسسة َّالعربيةَّ

االستثمار َّاال َّان َّهناك َّ َّاتفاقيات َّدولية َّابرمتهاَّ

الفرعََّّاالولَّ:المفاوضات َّ

العراقَّتأخذَّبهذهَّالوسيلةَّومنهاَّاالتفاقيةَّالعراقيةَّ

نقصد َّبالمفاوضات َّتبادل َّوجهات َّالنظر َّالتيَّ

مع َّالمملكة َّاالردنية َّفيما َّيتعلق َّبتشجيع َّوحمايةَّ

االجنبيَّمنَّاجلَّالتوصلَّالىَّحلَّفيَّالنزاعَّبينَّ

والتي َّتم َّالمصادقة َّعليها َّبالقانون َّرقم ََّّ 3لسنةَّ

تجري َّبين َّالدولة َّالمضيفة َّلالستثمار َّوالمستثمرَّ

االستثمار َّالموقع َّعليها َّفي ََّّ،6031-36-65

الطرفينَّ،أياَّكانتَّالوسيلةَّالمتبعةَّ.65فقدَّيسعىَّ

َّ،ََّّ6035إذَّذكرَّالمادةََّّ9اوالََّّطرقَّحلَّالنزاعَّ

حصول َّنزاع َّبين َّاالط ارف َّالى َّتسويتها َّعنَّ

َّ30فقََّّ3المفاوضاتَّالىَّالوسائلَّالمذكورةَّ.وانَّ

اطراف َّالنزاع َّفي َّعقد َّاالستثمار َّاالجنبي َّعندَّ

طريقَّالمفاوضاتَّ ،والَّيجوزَّاللجوءَّالىَّالتوفيقَّ
اوَّالتحكيمَّالدوليَّوالقضاءَّالدوليَّإالَّبعدَّاستنفاذَّ

طريق َّالمفاوضات َّوسبل َّالتسوية َّبهذه َّالوسيلةَّ

َّ.62

بوسائلَّوديةَّكالوساطةَّوالتوفيقَّ،واضافََّّالمادةَّ

المفاوضاتَّفيَّاغلبَّاالحيانَّالَّتسفرَّعلىَّحلَّ
جذريَّللنزاعاتَّبقدرَّماَّتسفرَّعنَّحلَّوسط.62

الفرعَّالثانيَّ:التوفيقَّ

في َّحالة َّعدم َّتسوية َّالنزاع َّبين َّاالطراف َّعنَّ

قد َّيعالج َّاالطراف َّالخالف َّالحاصل َّعن َّطريقَّ

طريق َّالمفاوضاتَّ ،فيجوز َّلهم َّتسويتها َّعنَّ

فاذاَّفشلَّاالطرافَّمنََّّالتوصلَّالىَّحلَّالخالفَّ

النزاعَّعلىَّاختيارَّشخصَّمعينَّيسمىَّ(الموفق)َّ

المفاوضات ََّّ ،مما َّيوفر َّالوقت َّوالجهد َّوالنفقاتَّ.

طريق َّالتوفيقَّ ،ويقصد َّبالتوفيق َّاتفاق َّطرفيَّ

خالل َّمدة َّمعينه َّيحاول َّاالطراف َّحلهاَّ

.فانَّتعذرَّحلهاَّبهذهَّالوسيلةَّايضاَّيمكنَّاللجوءَّ

وهذا َّما َّذكرته َّالمادة ََّّ 62فقرة ََّّ 4من َّ َّقانونَّ

النزاع َّعن َّطريق َّالتوفيق َّبعض َّاالجراءاتَّ

بالمفاوضاتَّ.بناءَّعلىََّّطلبَّاحدَّاطرافَّالنزاعَّ

االستثمار َّالعراقي َّلسنة ََّّ 6002بصورة َّضمنيةَّ
919

الى َّالتحكيمَّ ،في َّهذه َّالحالة َّيحتاج َّمسالة َّحلَّ
الشكلية َّيتضمن َّاعطاء َّوصفا َّللنزاع َّوالمطالباتَّ
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واسم َّالموفق َّالمختار َّواتعابه َّمن َّاجل َّان َّيكونَّ

التوفيقَّصحيحا.68

انَّمهمة َّالموفقَّتقديمَّتقريرَّبالنتائجَّالتيَّتوصلَّ

الخالف َّبين َّالطرفينَّ َّ .69وان َّقانون َّاالستثمارَّ
العراقي َّلم َّيشر َّالى َّالوساطة َّكطريقة َّلحل َّمثلَّ

هذه َّالخالفات َّالتي َّكان َّمن َّالمفروض َّعلىَّ

اليهاَّويتمَّذلكَّخاللَّمدةَّمعينة َّيحددَّمنَّخاللهَّ

المشرع َّالعراقيَّانَّيشيرَّاليهاَّكونهاَّمن َّالوسائلََّّ

اوجهَّالخالفَّوالمقترحاتَّوالحلولَّ ،والَّيعتبرَّهذاَّ

المهمة َّالتي َّتأخذ َّبها َّاغلب َّالدول َّلمعالجةَّ

فيماَّبعدَّ.ويعتبرَّاللجوءَّالىَّالتوفيقَّمرحلةَّوسطَّ

الدوليَّ َّ.

بينَّاالطرافَّلحلَّالخالف.

تعد َّممارسة َّسلطة َّالقضاء َّالداخلي َّمظهر َّمنَّ

التقريرَّملزماَّلهيئةَّالتحكيمَّلوَّلجأَّاليهاَّاالطرافَّ

بين َّالتفاوض َّوالتقاضي َّإذ َّيساعد َّعلى َّالتعاونَّ

الفرعَّالثالثَّ:الوساطة َّ

اشكاليات َّاالستثمار َّقبل َّاللجوء َّالى َّالقضاءَّ
الفرعََّّالثالثََّّ:القضاءَّالداخلي

مظاهرَّالسيادةَّللدولةَّعلىَّماَّيحدثَّفيَّنطاقهاَّ

انَّمنَّالوسائلَّالقانونيةَّالمناسبةَّلحلَّاشكالياتَّ

من َّخالفات َّقانونيةَّ .10وخاصة َّفي َّاالموالَّ

االستثمارَّ ،وباألخص َّالمنازعات َّالناشئةَّ ،هوَّ

المنقولة َّوغير َّالمنقولةَّ ،من َّاشخاص َّوطنين َّامَّ

ثالث َّلحل َّالخالف َّسواء َّكان َّذلك َّبناء َّعلىَّ

،االفيَّحالةَّاالتفاقَّعلىَّتطبيقَّقانونَّمعينَّ.انَّ

التعاون َّبين َّاالطراف َّعن َّطريق َّتوسط َّطرفَّ

اجانبَّيكونَّالقضاءَّالداخليَّهوَّالواجبَّالتطبيقَّ

طلب َّطرف َّمعين َّام َّبدون َّطلبَّ .ويعد َّاتفاقَّ

سبب َّخضوع َّهؤالء َّالى َّالقانون َّالداخلي َّللدولةَّ

البداية َّفي َّاج ارءات َّالوساطةَّ .فانه َّيسعى َّالىَّ

يخضعواَّالىَّقضائهاَّ.

ودية َّللنزاع َّ.لكنه َّال َّيستطيع َّان َّيجبرهم َّعلىَّ

نص َّالقسم َّالعاشر َّمنه َّعلى َّانه َّ"تم َّتسويةَّ

االطراف َّالى َّاللجوء َّالى َّاسلوب َّالوساطة َّنقطةَّ
اقناع َّاالطراف َّالى َّان َّيتم َّالتوصل َّالى َّتسويةَّ

كونهم َّيتمتعون َّبحمايتها َّوبالتالي َّيجب َّانَّ
نبدأ َّبقانون َّاالستثمار َّالعراقي َّلسنة ََّّ 6001اذَّ

قبول َّالتسويةَّ .وان َّالوسيط َّنتيجة َّلحصوله َّعلىَّ

الخالفات َّالمتعلقة َّباالستثمار َّفي َّالعراق َّوالتيَّ

يستطيع َّان َّيخفف َّمن َّحده َّالخصومة َّبينَّ

مستثمرَّاجنبيَّوشخصَّعراقيَّعاديَّاوَّمعنويَّ

االطراف َّلبعضهماَّ .وبالتالي َّيعمل َّعلى َّحلَّ

االتفاقيات َّالمكتوبة َّذات َّالعالقة َّالتي َّتنظمَّ

معلومات َّمن َّاطراف َّالنزاع َّحول َّالموضوعَّ
الطرفين َّمن َّخالل َّنقل َّاقتراحات َّومواقفَّ
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تنشأَّبينَّمستثمرَّاجنبيَّومستثمرَّعراقيَّاوَّبينَّ

وفقا َّإلحكام َّتسوية َّالخالفات َّالواردة َّفي َّاي َّمنَّ

النزاعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي

العالقة َّبين َّالطرفين َّويجوز َّللطرفين َّان َّيختاراَّ

وبالتالي َّال َّتقابل َّاللجوء َّالى َّالوسائل َّالقضائيةَّ

في َّاي َّاتفاق َّيتوصالن َّاليه َّاستخدام َّالياتَّ

للدولة َّالمضيفة َّمن َّقبل َّالمستثمر َّاالجنبيَّ

و َّفي َّالمادة ََّّ 62من َّقانون َّاالستثمار َّالعراقيَّ

في َّالنزاع َّالحاصل َّ،إذ َّيتردد َّالمستثمر َّاالجنبيَّ

عنَّتطبيقَّهذاَّالقانونَّالىَّالقانونَّالعراقيَّوواليةَّ
َّ

وان َّاالسباب َّالدافعة َّ َّلهذا َّالتردد َّفي َّالقضاءَّ

التحكيمَّالمحددةَّفيَّالقانونَّالعراقي".

لسنة ََّّ 6002المعدل َّ"تخضع َّالمنازعات َّالناشئةَّ
القضاءَّالعراقيَّ".....

بالرضا َّالتام َّ،وذلك َّلعدم َّتوقعها َّبحيادية َّموقفهاَّ
منَّاللجوءَّالى َّالمحاكمَّالوطنيةَّللدولةَّالمضيفةَّ.
العراقيَّعديدةَّمنهاَّ .

من َّخالل َّهذين َّالنصين َّنالحظ َّان َّالقضاءَّ

 ان اجراءات التقاضي في العراق غير مألوفة

الوطنيَّللدولةَّالمضيفةَّهوَّصاحبَّاالختصاصَّ

بالنسبة للمستثمر االجنبي وعدم المامه بالقانون

حسب َّالقانون َّالعراقيَّ َّ ،اي َّان َّالعراق َّهوَّ

العراقيَّ .

صاحب َّاالختصاص َّاالصيل َّفي َّالفصل َّفيَّ

 تخوف َّالمستثمر َّمن َّاحتمال َّتأثر َّالقضاءَّ

منازعات َّاالستثمار َّالتي َّتترتب َّعلى َّعقودَّ

العراقي َّبالتيارات َّالفكرية َّوالسياسية َّواالجتماعيةَّ

للطرفينَّ ،مع َّترك َّمجال َّواسع َّال َّمكانية َّاللجوءَّ

 قد َّيكون َّاعتراض َّالمستثمر َّاالجنبي َّعلىَّ

كماَّانَّالمشرعَّالجزائريَّجعلَّاالختصاصَّبنظرَّ

له.

بمعنى َّالقضاء َّالجزائريَّ .وهذا َّما َّنص َّعليهَّ

فيَّاغلبَّاالحيانَّالىَّاللجوءَّالىَّالقضاءَّالعراقيَّ

االستثمار َّاالجنبي َّوتصدر َّمنها َّاحكام َّملزمةَّ
الىَّالتحكيمَّوفقاَّلقواعدَّالقانونَّالعراقيََّّ .

المنازعات َّاالستثمارية َّالى َّالجهة َّالمختصة َّايَّ
قانونَّاالستثمارَّالجزائريَّلسنةَّ.13َّ6003

السائدة.

القانونَّالعراقيَّنفسهَّفكيف َّبهَّانَّيكونَّخاضعاَّ
لكل َّهذت َّاالعتبارات َّيرفض َّالمستثمر َّاالجنبيَّ

ويفضلَّانَّيلجاَّالىَّالتحكيمَّالدولي.

ان َّاللجوء َّالى َّالقضاء َّالداخلي َّبعض َّالعوائقَّ

الفرعَّالرابعََّّ:القضاءَّالدولي

والعراقيلَّ ،قد َّتتعلق َّباختالف َّالمركز َّالقانونيَّ

انَّمنازعاتَّاالستثمارَّاالجنبيَّذاتَّطابعَّدوليَّ

ممنوعة َّمن َّالتعرض َّلتصرفاتها َّلكونها َّتمتلكَّ

اجنبيةََّّ،بمعنىَّآخرَّالَّيمتلكَّالجنسيةَّالعراقيةَّ.

السيادةَّ .وقد َّيكون َّهناك َّصعوبة َّفي َّتنفيذَّ

إذ َّيقوم َّالمستثمر َّاالجنبي َّبجلب َّاالموالَّ

لطرفي َّالنزاع َّاو َّان َّتكون َّالدولة َّالمضيفةَّ

االحكامَّالصادرةَّضدَّالدولةَّالمضيفة.

919

لوجودَّطرفَّاجنبيَّ،اي َّمن َّيمتلك َّجنسية َّدولةَّ

الستثمارهَّفيَّالعراقَّ .وبماَّانَّالمستثمرَّاالجنبيَّ
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الَّيثقَّبالقضاءَّالداخليَّألسبابَّذكرناهاَّمسبقاَّ.

االصل َّان َّمحكمة َّالعدل َّالدولية َّتنظر َّفيَّ

وبالتاليَّيبحثَّعنَّطريقةَّاكثرَّمالئمةَّمنَّاجلَّ

القضايا َّالتي َّيكون َّاطرافها َّمنَّاشخاصَّالقانونَّ

يسمح َّباللجوء َّاليه َّفي َّاغلب َّالقوانين َّالخاصةَّ

ومنَّاجلَّتوفيرَّغطاءَّالحمايةَّالدبلوماسيةَّعلىَّ

حماية َّامواله َّفيلجأ َّالى َّالقضاء َّالدولي َّالذيَّ

َّ،وليسَّالفردَّاو َّالشركةَّاالستثماريةَّ.
الدوليَّالعام َّ

باالستثمار َّومنها َّالقانون َّالعراقيَّ .إال َّأن َّاللجوءَّ

الدعوة َّالتيَّترفع َّامام َّالمحكمةَّالدوليةَّانَّيكونَّ

اشار َّاليه َّاالتفاقية َّالعراقية َّاألردنيةَّ ،إذ َّذكرَّ

منَّالتقاضيَّامامَّالقضاءَّالداخليَّ..

تسويةَّالنزاعَّوفقاَّللفقرةَّاالولىَّمنَّالمادةَّالمذكورةَّ

َّقانون َّخاصَّ
حاولنا َّفي َّبحثنا َّبيان َّان َّاصدار َّ

َّ 380يوما َّمن َّتاريخ َّتقديم َّالطلب َّالمكتوبَّ

تحول َّكبير َّفي َّتوجه َّالعراق َّنحو َّالنموَّ

جهاتَّقضائيةََّّدوليةََّّ.إذ َّيلعبَّالقضاءَّالدوليَّ

البالدَّ.إذ َّيعدَّهذاَّالقانونَّتحوالَّجذرياَّفيَّمجالَّ

واالط ارفَّالمتنازعةَّفيَّعقودَّاالستثمارَّاالجنبيَّ

فيهَّايضاَّيعبرَّعنَّاهتمامَّالدولةَّبتوفيرَّالحمايةَّ

اليهَّيكونَّبعدَّاستنفاذَّالوسائلَّالداخليةَّ.وهذاَّماَّ
المادةََّّ 9فقرةَََّّّ 6منَّاالتفاقيةَّانهَّفيَّحالَّتعذرَّ

َّ ،واستيفاء َّطرق َّالمراجعة َّالداخلية َّخالل َّمدةَّ
للتسوية َّ.يحق َّلألطراف َّ َّتقديم َّالمنازعة َّالىَّ

المستثمرَّاالجنبي َّقدَّاستنفذ َّالحصول َّعلى َّحقهَّ
النتائج والتوصيات:

َّ.وماَّهوَّاالَّدليلَّعلىَّ
ينظمَّاالستثمارَّفيَّالعراق َّ
االقتصادي َّوتوسيع َّالقاعدة َّاالستثمارية َّفيَّ

دو ار َّبار از َّفي َّالحياة َّالدولية َّ َّبصورة َّعامةَّ

التنمية َّاالقتصادية ََّّ ،كما َّان َّاحداث َّالتعديالتَّ

بصفةَّخاصةَّ.وماَّنقصدَّبهَّمنَّالقضاءَّالدوليَّ

القانونية َّللمستثمر َّاالجنبي َّودفعه َّلالستثمار َّفيَّ

االتفاقيات َّالدولية َّوكذلك َّمحكمة َّالعدل َّالدوليةَّ

منَّخاللَّبيانَّالجهةَّالتيَّيمكنَّاللجوءَّاليهاَّفيَّ

انَّهيئاتَّالتحكيمَّغالباَّماَّتشكلَّمنَّقبلَّقضاةَّ

وهدفنا َّفي َّذلك َّتطوير َّاالقتصاد َّالعراقي َّوالبنيةَّ

الهيئات َّالخاصة َّبالتحكيم َّالدولي َّالتي َّتنظمهاَّ
التابعةَّلألممَّالمتحدةَّ .

يختارهم َّاالطرافَّ .وتكون َّغير َّمنحازة َّلطرفَّ
دون َّآخرَّ .ومن َّاجل َّاللجوء َّالى َّمحكمة َّالعدلَّ
الدوليةَّ .فان َّالمستثمر َّيطلب َّمن َّدولته َّتوفيرَّ
الحمايةَّالدبلوماسيةَّلهَّمنَّاجلَّقبولَّدعواه َّالنَّ
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العراق َّواعطائه َّقوة َّاالطمئنان َّعلى َّاستثماراتهَّ.
حالة َّالنزاع َّفي َّاية َّمسالة َّتتعلق َّبالعقد َّالمبرمَّ.

َّ.وقدَّتوصلناَّفيَّهذاَّالبحث َّالىَّمجموعةَّ
َّ
التحتية
من َّالنتائج َّوقدمنا َّمن َّخاللها َّبعض َّالتوصياتَّ
وهيَّكالتاليَّ َّ:

أ -ان َّهناك َّقصور َّواضح َّفي َّقانون َّاالستثمارَّ

النزاعات الناشئة عن عقود االستثمار االجنبي ووسائل حلها في القانون العراقي

العراقيَّبالرغمَّمنَّالتعديالتَّالتيَّحصلتَّفيها.

الوطنيَّمنَّاجلَّاالعتماد َّعلىَّالتمويلَّالداخليَّ.

ب -عدم َّوجود َّدور َّكبير َّلالتفاقيات َّالدولية َّفيَّ

إذَّانَّالمشرعَّالعراقيَّفيَّقانونَّاالستثمارَّقدَّميزَّ

منازعاتَّاالستثمارَّوخاصةَّاالتفاقاتَّالثنائية.

للمستثمر َّاالجنبي َّدون َّالعراقيَّ ،وخاصة َّفيَّ

معالجة َّاالشكاالت َّالتي َّتتعلق َّبكيفية َّحلَّ

ت -اغلب َّمشاكل َّاالستثمار َّتعالج َّبطرق َّغيرَّ

بين َّالوطني َّواالجنبيَّ .فقد َّاعطى َّفيها َّالحقَّ

المسائل َّالمتعلقة َّباستثمارَّرؤوسَّاالموالَّ ،وكانَّ

قانونية َّبتأثير َّالضغوط َّالتي َّيتعرض َّله َّاحدَّ

من َّاالجدر َّعلى َّالمشرع َّالعراقي َّان َّيعاملَّ

االطراف َّوتبين َّذلك َّمن َّخالل َّقيامي َّبالتقصيَّ

المستثمر َّالعراقي َّمساويا َّللمستثمر َّاالجنبيَّ

ث -تخوفَّالمستثمرَّاالجنبيَّمنَّاستثمارَّاموالهَّ

االستثمار َّالعراقيَّ ،الن َّذلك َّيعتبر َّرفع َّمنَّ

له َّبسبب َّضعف َّالحماية َّالقانونية َّوكذلكَّ

الوطنية َّامام َّالمستثمر َّالعراقي َّالذي َّيستثمرَّ

ونوصيَّبماَّيأتيَّ :

ث .على َّالحكومة َّالعراقية َّاالخذ َّبتجارب َّالدولَّ

الميدانيَّلهيئاتَّاالستثمار.

فيَّالعراقَّوذلكَّلعدمَّكفايةَّالضماناتَّالممنوحةَّ

االوضاعَّاالمنيةَّالغيرَّمستقرةَّفيَّالعراقَّ .

وباالستناد َّالى َّنص َّالمادة ََّّ 30من َّقانونَّ

مستوى َّالمستثمر َّاالجنبي َّالذي َّيستثمر َّاموالهَّ

اموالَّاجنبية.

أ .على َّالمشرع َّالعراقي َّمنح َّضمانات َّقانونيةَّ

االخرةَّالتيَّنجحتَّفيَّمجالَّحلَّاشكاالتَّالنزاعَّ

امواله َّالتي َّيرغب َّباستثمارهاَّ ،وكذلك َّتوفير َّبيئةَّ

ج .ضرورةَّاضافةَّاجراءاتَّمعينةَّكالتفاوضَّمثالَّ

االستثمارَّفيَّالعراق.

لسنة ََّّ 6002كوسائل َّلحل َّالنزاع َّفي َّعقدَّ

اضافية َّلكي َّيطمئن َّالمستثمر َّاالجنبي َّعلىَّ

مالئمة َّللمستثمر َّاالجنبي َّيقلل َّمن َّتخوفه َّمنَّ

فيَّعقودَّاالستثمار.

وبصورة َّواضحة َّفي َّقانون َّاالستثمار َّالعراقيَّ

ب .علىَّالمشرعَّانَّيعملَّعلىَّحلَّاالشكالياتَّ

االستثمار َّاالجنبي َّقبل َّاللجوء َّالى َّالوسائلَّ

المطابقة َّلالتفاقيات َّالدولية َّالمبرمة َّفي َّهذاَّ

َّ

االستثمارَّبأيةَّوسيلةَّكانت.

َّ

الحاصلة َّفي َّمجال َّاالستثمار َّبالوسائل َّالقانونيةَّ
المجالََّّ.ومعاقبهَّأيَّجهةَّتحاولَّاعاقةَّمشاريعَّ

القضائيةَّ .
َّ

ت .اعطاء َّفرصة َّكبيرة َّومساندة َّللمستثمرَّ
َّ
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