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  موافقتنامه
  حمايت متقابل از سرمايه گذاري تشويق و
  جمهوری اسالمی ايران و ژاپن بين

 
 
  

 مقدمه
  

كه از اين پس  ژاپن و جمهوری اسالمی ايران
 د٬"طرفهاي متعاهد " ناميده مي شون

 
با عالقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصـادي در                      

 ؛طرف های متعاهدجهت تامين منافع 
 

با هدف بكار گيري منابع اقتصادي و امكانـات                      
بالقوه خود در امر  سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ 

طرفهاي شرايط مساعد براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران 
 و؛ متعاهد در قلمرو يكديگر

 
با تاييد لـزوم تشـويق و حمايـت از سـرمايه                      
گذاران  گذاريهاي مرو سرمايه  هد در قل هاي متعا طرف

 ؛يكديگر
 

 : اند نمودهبه شرح زير توافق                     
  

  1ماده 
  تعاريف 

  
موافقتنامه معاني اصطالحات بكار از نظر اين                      

 رفته به شرح زير خواهد بود :
 
به معني هر نوع دارايي  "گذاري سرمايه"اصطالح  .1

غير مستقيم  يابطور مستقيم است كه از جمله موارد زير 
طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد يك  سرمايه گذار توسط

بكار  اخيرمتعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف 
 :گرفته شود

 
  ؛شركت و شعبه اي از يك شركت     الف)       
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مشاركت  ديگر اقسامسهام٬ سهم الشركه يا          ب)       
  ؛در شركت سهمي 

 
اوراق بهادار٬ اوراق قرضه٬ وامها و ساير         پ)       

  ؛اقسام بدهيها
 

بيع سلف٬ حق خريد و  قراردادهاي          ت)       
  ؛قراردادهای تبعی مربوط به اموال

 
حقوق ناشي از قراردادها از جمله           ث)       

قراردادهاي آماده بهره برداري٬ ساخت٬ مديريت٬ 
  قراردادهاي مربوط به سهم درآمدي؛ توليد يا

 
ادعا نسبت به پول يا هر فعاليتي كه به         ج)       

   داراي ارزش مالي باشد؛جب قرارداد مو
 

حق التاليف و حقوق مالكيت فكري٬ از جمله            چ)     
حق  حقوق مرتبط٬ حق اختراع و حقوق مربوط به 

٬ عالئم تجاري٬ طرحها و اختراع با مدت محدود
 هايمدارنمونه هاي صنعتي٬طرحهاي مربوط به 

جديد٬ اسامي تجاري٬ گياهان ٬ انواع يکپارچه
ي و مربوط به منابع يا عالئم جغرافيايعالئم 

   اطالعات افشاء نشده؛
  

حقوق اعطاء شده به موجب قوانين و مقررات             ح)    
يا قراردادهايي نظير امتيازات٬ مجوزها٬ 

اختيارات و پروانه ها از جمله موارد مربوط به 
  و ؛اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي

  
٬ منقول و عينی و ِدينی ساير اموال            )خ    

و هرگونه حقوق مالكيت مربوط نظير  ٬غيرمنقول
  اجاره٬ رهن٬ حق حبس و وثيقه.

 
به معني وجوهي همچنين  "سرمايه گذاري"اصطالح                      

سود به ويژه است كه از سرمايه گذاري حاصل شده باشد٬ 
 ٬اي٬ سود سهامحاصل از سرمايه گذاري٬ عايدات سرمايه 

های . تغيير در شکل دارايی و كارمزد حق االمتياز
گذاری ها به عنوان سرمايهگذاری شده بر ماهيت آنسرمايه

 گذارد.تاثير نمی
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به  متعاهد" سرمايه گذار يك طرف"اصطالح  .2
 باشدبه شرح زير می معني شخص يا شركت يك طرف متعاهد 
 گذاري  م به سرمايهكه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقدا

 :نمايدمی
  

كه به موجب قوانين و مقررات شخص حقيقي        )الف       
  يا ؛آن تلقي شود تبعه  نخست متعاهد  طرف

 
و مقررات طرف موجب قوانين ه شركتي كه ب           )ب        

ي فعاليتهاو مقر آن يا تأسيس  نخستمتعاهد 
مي در قلمرو آن طرف متعاهد آن حقيقي اقتصادي 

 باشد.
 
شخص حقوقي يا به معني هر  "شركتاصطالح " .3

به حاكم  اترو مقر است كه به موجب قوانين ديگر اشخاص
تأسيس يا تشكيل شده٬ خواه سودآور باشد يا نحو مقتضی 

صندوقهاي سرمايه گذاري٬  ٬هر بنگاهنباشد٬ از جمله 
  ٬مشترك٬ انجمنانحصاري٬ شركتهاي ٬ مالكيتهاي شراكت

  .موسسهسازمان يا 
 
اصطالح "فعاليتهاي سرمايه گذاري" به معني  .4

 ياعمليات٬ مديريت٬ حفظ٬ استفاده٬ بهره مندي و فروش 
 ساير اقسام واگذاري خواهد بود.

  
  

اصطالح "ارزي كه آزادانه قابل استفاده  .5
 به موجب تعريفکه باشد" به معني هر نوع ارزي است 

المللي پول آزادانه قابل  اساسنامه صندوق بين مواد
 استفاده باشد.      

  
تحت حاكميت  مناطق به معني  "قلمرو"اصطالح  .6

از جمله درياي حسب مورد هريك از طرفهاي متعاهد 
و منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره مي باشد  ٬سرزميني

كه هريك از طرفهاي متعاهد در آن براساس حقوق بين 
  الملل اعمال حقوق حاكمه يا صالحيت مي نمايد.
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 2ماده 
 تشويق سرمايه گذاري 

 
گذاران خود  سرمايههر يك از طرفهاي متعاهد  .1

 در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويقرا جهت سرمايه گذاري 
 خواهد كرد.

 
موجب قوانين و ه ب هر يك از طرفهاي متعاهد .2

 هايگذاري سرمايهجذب هاي مناسب را جهت  زمينهمقررات خود 
                   گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم  سرمايه

 خواهد كرد.
 

 3 ماده
 پذيرش سرمايه گذاري 

 
 دخو حق با رعايت٬ هر يك از طرفهاي متعاهد  .1

 حاکم قوانين و مقررات براساسبرای اعمال اختيارات 
قوانين مربوط به مالكيت و كنترل خارجي از جمله خود 

طرف  گذاران مايهسر هاينسبت به پذيرش سرمايه گذاري
 متعاهد ديگر اقدام خواهد كرد. 

  
اين موافقتنامه نسبت به سرمايه گذاريهايي   .2

طرف متعاهد ميزبان به تصويب صالحيتداركه توسط مرجع 
قوانين و مزبور با الزام چنانچه تصويب   رسيده باشد٬ 

در  صالحيتدارمرجع  .٬ اعمال خواهد شدمقررات آن باشد
گذاري و کمکهاي  جمهوري اسالمي ايران٬ سازمان سرمايه

که  است اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري
  جايگرين آن شود.
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  4ماده
 حمايت از سرمايه گذاري

 
هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به                .1

ها های آنگذاری و سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر  سرمايه
در قلمرو خود رفتاري را اعمال خواهد نمود که نسبت به  

-ها يا سرمايههای آنگذاریو سرمايهگذاران خود  سرمايه
در  سرمايه گذاريهاي آنها وهد گذاران هر طرف غيرمتعا

٬ رابطه با فعاليتهاي سرمايه گذاري٬ در شرايط مشابه 
مساعد تر باشد٬ اعمال  براي سرمايه گذار هر کدام که

 نمايد.مي 
 
موافقتنامه  هراگر يك طرف متعاهد به موجب                .2

راجع به تاسيس منطقه آزاد تجاري٬ اتحاديه گمركي٬ 
 کنوانسيوناي مشابه يا  بازار مشترك يا سازمان منطقه

 مزايا يا حقوقراجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف٬ 
اعطا طرف غيرمتعاهد  هر  انگذار خاصي را به سرمايه

 مزايا ياكرده يا در آينده اعطا كند٬ ملزم به اعطاي 
گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد  مزبور به سرمايه حقوق
 بود.

  
كه هريك از مانع از آن نخواهد بود  1بند               .3

طبق قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد رفتاري متمايز 
 .خود در رابطه با مالياتها اعمال نمايد

 
 5ماده 

 عمومي رفتار 
 

 طرف يك سرمايه گذارانسرمايه گذاريهاي                         
در قلمرو طرف متعاهــــد ديگر از در هر زمان متعاهد 

كامل  و امنيت حمايتورفتار عادالنه و منصفانـــه 
مفاهيم "رفتار عادالنه و  .برخوردار خواهد بود

رفتاري  منصفانه" و "حمايت و امنــيت كامل" مستلزم
سطح رفتار در  داقلاضافه بر رفتار به موجب معيار ح

 يا بيش از حقوق بين الملل عرفي براي بيگانگان
 دامنــه اين رفتار نخــواهد بود.
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  6ماده 
 رعايت تعهدات 

 
  

هر يك از طرفهاي متعاهد هر تعهدي را كه در                       
گذاران طرف متعاهد  گذاريهاي سرمايه ارتباط با سرمايه

  . رعايت خواهد نمود ديگر تقبل نموده است٬
 

  7ماده 
 الزامات اجرايي 

 
  

يك طرف متعاهد در قلمرو خود در ارتباط با                        
هرگونه اقدام غيرتبعيض آميز ي٬ فعاليتهاي سرمايه گذار

گذاران طرف متعاهد  در خصوص سرمايه گذاريهاي سرمايهرا 
مربوط به ديگر در رابطه با الزامات صادراتي٬ الزامات 

وضع  يا محدويتهاي صادراتي تراز واردات و صادرات 
 نخواهد نمود.

 
 8ماده 

 جبران خسارتمصادره و  
 
گذاران هر طرف  هاي سرمايه گذاري سرمايه               .1

نخواهد يا ملی متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مصادره 
(كه از  شدن شد يا تحت تدابير مشابه با مصادره يا ملي

ناميده مي شود) قرار نخواهـــد گرفت٬  "مصادره"اين پس 
براي اهداف عمومي به موجب فرايند  مصادرهمگر آنكه 

و در مقابل پرداخت  ٬ به روش غيرتبعيض آميزقانوني
 انجام پذيرد. غرامت موثر٬ فوري و مناسب

 
معادل ارزش عادالنه ميزان جبران خسارت بايد                 .2

آن  بالفاصله قبل از بازار در رابطه با سرمايه گذاري 
 آگاهي عموميباشد که مصادره انجام يا اعالم شود يا به 

 ٬ هر كدام زودتر بوقوع بپيوندد.برسد
 
به ارزي كه قابل تبديل جبران خسارت به ارز                .3

حاكم  رتسعير بازابه نرخ قابل استفاده باشد آزادانه 
 خواهد شد.محاسبه  واقعي تاريخ پرداختدر 
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متعهد به پرداخت مصادره کننده  طرف متعاهد               .4
ت در صور خواهد بود.موجه غيرجبران خسارت بدون تاخير 

پرداخت  هاي مالي مرتبط با  هزينه ٬تاخير غير موجه
مصادره کننده از تاريخ بايد توسط طرف متعاهد  معوقه
هاي  هزينه تا تاريخ پرداخت واقعي پرداخته شود. مصادره
به ارزي كه بايد معوقه  پرداختمرتبط با مزبور مالي 

قابل استفاده باشد به آزادانه به ارزي كه قابل تبديل 
 گردد. حاكم محاسبه  تسعير بازارنرخ 

 
هاي مالي مرتبط با  جبران خسارت و هزينه              .5

و آزادانه قابل  موثر محققبطور بايد  معوقه پرداخت
 .باشدانتقال 

 
سرمايه گذار متأثر از مصادره حق خواهد               .6

داشت٬ به موجب قانون طرف متعاهدي كه اقدام به مصادره 
دعوی خود از جمله فوري  اعاده دادرسیمي كند٬ خواستار 

ارزيابي سرمايه گذاري خود و پرداخت جبران خسارت طبق 
يا هر  قضايی ين ماده توسط مرجع اصول مندرج در ا

 آن طرف متعاهد شود.نهاد يا ديوان اداری
 
هاي مالي  از نظر اين ماده٬ اصطالح "هزينه            .7

است به معني مقدار پول اضافي  "معوقه پرداختمرتبط با 
ی كه بر اساس رويه بانكي بين المللي بعلت پرداختها

  گردد. حاصل مي معوقه
  
 9ماده 

 هاخسارت يا زيانها  
 
متعاهد كه  هايطرف يك از هرگذاران  سرمايه  .1

مخاصمات هر نوع سرمايه گذاريهاي آنها به علت 
يا ديگر  آشوبهاي داخلي٬ شورش٬انقالب٬ مسلحانه٬ 

دچار  ديگردر قلمرو طرف متعاهد حالتهاي مشابه اضطرار 
خسارت شود٬ در خصوص اعاده مال٬ پرداخت  يا زيان

حل و فصل ارت يا ديگر ترتيبات ــخسجبران غرامت٬ 
از د شد كه نبرخوردار خواهاري ـــــــــاز رفت٬ اختالف

گذاران خود يا سرمايهنسبت به سرمايهرفتار اعمال شده 
هر كدام كه براي سرمايه ٬ يرمتعاهدطرف غ گذاران هر 

نامساعدتر مساعدتر باشد٬ نخست  گذاران طرف متعاهد 
  نباشد.  
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حل و فصل اختالف هر پرداخت ناشي از سازوكار  .2
بايد بطور موثر محقق و آزادانه قابل  1 موضوع بند
تبديل به نرخ آزادانه به ارزي كه قابل انتقال و 
حاكم به ارزهايي كه آزادانه قابل  تسعير بازارمبادالت 
 ٬ انجام شود.باشداستفاده 

 
  10ده ما

 جانشينـــي 

 
اگر يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط                    

آن بلحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا 
 تضمين جانشين سرمايه گذار شود:

 
توسط طرف متعاهد ديگر  جانشيني مزبور    الف)      

 و؛ معتبر شناخته خواهد شد
 

 تعيين الذكر يا موسسه طرف متعاهد اخير         ب)      
با شده توسط آن مستحق اعمال حقوقي در ارتباط 

گذار اوليه  گذار كه سرمايه گذاري سرمايه سرمايه
         بود. خواهد استحقاق آن را داشته است٬

 
  11ماده 

 انتقــال
 
هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه             .1

اين   ی موضوعانتقاالت مربوط به سرمايه گذاريها
موافقتنامه به داخل و خارج از قلمرو خود آزادانه و 

به ويژه٬ اما بدون تاخير انجام پذيرد. اين انتقاالت 
 شامل موارد زير است : صرًا حنه من

  
اي حفظ٬ يا و وجوه اضافي برسرمايه اوليه       )الف      

 ؛گذاري افزايش سرمايه
 

سود حاصل از سرمايه گذاري٬ عايدات            )ب      
يا كارمزد و االمتياز حقسود سهام٬ سرمايه اي٬ 

  ؛مدهاي جاري حاصل از سرمايه گذاريساير درآ
  

 يك قرارداد از جملهناشي از  هايپرداخت           پ)      
 ؛گذاري مرتبط با سرمايهبازپرداخت وام٬ 
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تصفيه تمام يا درآمد حاصل از فروش يا         ت)      
 ؛گذاري قسمتي از سرمايه

 
خارجی  درآمدها و حق الزحمه هاي كاركنان          )ث      

با سرمايه گذاري در قلمرو طرف  که در ارتباط
 ؛نخست اشتغال دارند متعاهد 

 
 ٬9 8 پرداختهاي انجام شده به موجب مواد         )ج      

  و ؛10و
   

 پرداختهاي ناشي از يك اختالف.         )چ      
 
اطمينان همچنين هر يك از طرفهاي متعاهد               . 2

 هاي كه خواهد داد كه اين انتقاالت بدون تاخير به  ارزي
حاكم  تسعير بازارباشد به نرخ  استفادهقابل  آزادانه

 در تاريخ انتقال انجام پذيرد.
 
يك طرف متعاهد مي  2و 1صرفنظر از بندهاي  .3

تواند از طريق اعمال عادالنه قوانين و مقررات خود٬ به 
از روش غير تبعيض آميز و  با حسن نيت در موارد زير 

 انتقال جلوگيري يا آن را به تاخير اندازد:
 

حرج يا حمايت از حقوق ورشكستگي٬ عسر و    الف)      
 ؛بستانكاران

 
صدور٬ مبادله يا معامله اوراق بهادار٬        ب)       

قراردادهای قراردادهاي بيع سلف٬ حق خريد يا 
 تبعی مربوط به اموال؛

 
 ؛تخلفات جزايي يا كيفري         پ)      

 
تهيه گزارش مالي يا ثبت اسناد انتقاالت          ت)      

ارزي يا ساير ابزارهاي پولي هرگاه براي كمك 
 يا مجری قانون به مراجع سياستگذاري مالي

 ؛ ياضروري باشد
 

رها يا احكام اطمينان از اجراي آراء٬ قرا       ث)      
  .در رسيدگيهاي قضايي
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  12ماده 
 منع برخورداري از منافع 

 
يك طرف متعاهد مي تواند مانع برخورداري                    

گذار طرف متعاهد ديگر كه شركت  است و  سرمايه
در مواردی از منافع اين موافقتنامه  آنگذاري  سرمايه

 :که طرف متعاهد نخست موارد زير را احراز نمايد شود
 

سرمايه گذار شرکت٬ در مالکيت يا کنترل     الف)      
منع اهدی است که با طرف متعاهد طرف غيرمتع
  يا ؛ندارد بط سياسي كننده روا

 
 سرمايه گذار شرکت٬ در مالکيت يا کنترل         ب)      

 است منع كننده طرف متعاهد غيرمتعاهد يا  طرف
و داراي فعاليتهاي عمده تجاري در قلمرو طرف 

  باشد. متعاهد ديگر نمي
 
 13ماده 

 استثنائات عمومي و امنيتي 
 
يك  با رعايت اين الزام كه اقدامات زير توسط           .1

نحوي اعمال نشوند كه موجب تبعيض  طرف متعاهد به
نسبت به يا محدوديت غيرمستقيم  يا غيرموجه خودسرانه
 يهاي آنهاگذار سرمايه و طرف متعاهد ديگرگذاران  سرمايه

شود٬ هيچ يك از مفاد  نخست متعاهد در قلمرو يك طرف 
كه موجب  شوداي تعبير گونه نبايداين موافقتنامه 

جلوگيري از انجام يا اتخاذ اقدامات زير توسط يك طرف 
 متعاهد شود:

  
حيات يا سالمت براي حمايت از ضروري       الف)      

 ؛انسان٬ حيوان  يا گياه
   

حفظ  براي حمايت از اخالق عمومي ياضروري           ب)      
مربوط  مشروط به اينكه استثنائات ٬نظم عمومي

به نظم عمومي وقتي مي تواند مورد استناد واقع 
جدي  واقعی و به اندازه کافی شود كه خطري 

 ؛حياتي جامعه باشد متوجه يكي از منافع
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رعايت قوانين يا تضمين براي ضروري           پ)      
جمله  مقرراتي كه با مفاد اين موافقتنامه از

 سازگار نيستند:نادر رابطه با موارد زير٬ 
 

جلوگيري از اعمال فريبكارانه و 1      
 پرداختن به آثار قصور در متقلبانه يا

 ؛يك قرارداد مورد
  

حمايت از حريم خصوصي افراد درخصوص 2      
پردازش و انتشار داده هاي شخصي و حمايت 

 ؛رمانه بودن سوابق و حسابهاي شخصياز مح
 يا

 
       ايمني؛ يا3     

 
براي حمايت از گنجينه هاي ملي كه شده  وضع       ت)      

 باشد.  مي داراي ارزش هنري٬ تاريخي يا باستاني
 
يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد بنحوي  هيچ          .2

يك طرف متعاهد از انجام يا اتخاذ  مانعتفسير شود كه 
 اقدامات زير شود:

  
كه براي حمايت از منافع مهم اقدامات زير  الف)       

 : داندمی امنيتي خود ضروري
 
 ٬٬ مخاصمات مسلحانهدر زمان جنگ اتخاذ شده     1

يا ديگر حالتهاي اضطراري در آن طرف متعاهد 
 الملل؛ يا يا در روابط بين

 
تهاي داخلي يا ساياجراي س مربوط به     2

با عدم  در ارتباطموافقتنامه هاي بين المللي 
 يا گسترش تسليحات؛

  
خود به موجب منشور تعهدات براساس  اقداماتی      ب) 

سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنيت 
  المللي. بين
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 14 ماده
 حقوق مالكيت فكري 

 
حمايت كافي و موثر  را در طرفهاي متعاهد                    .1

ارتباط با حقوق مالكيت فكري اعطاء و تضمين خواهند 
نمود و كارائي و شفافيت را در نظام حمايت از مالكيت 
فكري تشويق خواهند كرد. بدين منظور٬ طرفهاي متعاهد 
بايد در اسرع وقت بنا به درخواست هر يك از طرفهاي 

از طرفهاي  متعاهد با يكديگر مشورت نمايند. هر يك
متعاهد٬ با اتكاء به نتايج حاصل از مشورت٬ طبق قوانين 

و مقررات خود اقدامات مناسب را جهت برطرف نمودن 
براي سرمايه گذاريهاي نامطلوب  عواملي كه داراي اثرات 

متعاهد ديگر مي باشد٬ انجام خواهد طرف  گذاران سرمايه
  داد. 

 
 برن موافقتنامه نبايد يك از مفاد اي هيچ                    .2

طرفهاي متعاهد به موجب موافقتنامه هاي تعهدات حقوق و 
حقوق مالكيت فكري كه طرفهاي متعاهد حمايت از  چندجانبه
 ارد.ذتاثيرگ هستند٬عضو آن 

 
يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به  هيچ .3

نحوي تفسير شود که هر يك از طرفهاي متعاهد را ملزم 
سرمايه گذاران طرف ديگر و سرمايه  رفتار با يمتعم به 

به موجب موافقتنامه هاي چند  که يدنما گذاريهاي آنها
 كه طرف متعاهد  حقوق مالكيت فكريجانبه حمايت از 

طرف  سرمايه گذاران نسبت به عضو آن مي باشد٬  نخست
 .نمايدیاعمال م غير متعاهد و سرمايه گذاريهاي آنها 

 
 15ماده 
    ماليات

  
 بر يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد  هيچ                        

 هريك از طرفهاي متعاهد به موجب هر نوعتعهدات حقوق و 
ارد. ذاجتناب از اخذ ماليات مضاعف تاثيرگ کنوانسيون

و هر يک از  در صورت عدم مطابقت اين موافقتنامه 
مطابقت  های مزبور٬ آن کنوانسيون تا حدی که کنوانسيون

  حاكم خواهد بود.وجود ندارد٬ 
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 16ماده 
 موقتي حفاظتی اقدامات   

 
يك طرف متعاهد مي تواند اقدامات محدود                 .1

كننده را در رابطه با مبادالت سرمايه اي فرامرزي و نيز 
  11ماده  موضوع انتقاالت از جمله انتقاالت  يا پرداختها 

الت مربوط به سرمايه گذاري در هر يك از در خصوص مباد
   :نمايند حفظ يا اتخاذ موارد زير

 
مشكالت جدي در رابطه با تراز در صورت        )الف      

 به آن؛مربوط پرداخت و مالي خارجي يا تهديدي 
 يا

  
٬ موارد استثنائي كه جابجائي سرمايهدر             )ب      

را براي مديريت اقتصاد كالن٬ به  یمشکالت جد
 يدتهد يا ويژه سياستهاي پولي و نرخ ارز ايجاد

  مي نمايد.  يجادبه ا
 

 بايد:  1 بندموضوع  اقدامات محدود كننده    .2
 

طرف رفتار با به نحوي اعمال شود كه         الف)
 از رفتار اعمال شده نامساعدتر متعاهد ديگر 

 متعاهد نباشد؛غير طرف  هر  با
 

سنامه صندوق بين المللي پول مطابق اسا             ب)
  باشد؛

 
فراتر از اقدامات ضروري جهت غلبه بر              پ)   

 نباشد؛  1 شده در بند  تعيينشرايط 
  

ط يبا بهبود شرا تدريجبه موقتي باشد و             ت)    
 ؛پذيرد پايان  1 در بند  مشخص شده

  
به آگاهي طرف متعاهد ديگر رسانده شود؛  یفور        ث)     

 و
    
منافع تجاري٬  از زيانهاي غيرضروري به         ج)     

  اقتصادي و مالي طرف متعاهد ديگر اجتناب شود.
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 17ماده 
 احتياطياقدامات   

 
اين موافقتنامه٬ يك  مفاد صرفنظر از ساير             .1

انجام اقدامات احتياطي براي تضمين و  طرف متعاهد مانع
  نخواهد شد.خود حفظ ثبات نظام مالي 

  
طرف كه اقدامات انجام شده توسط يك  زماني           .2

مطابق اين موافقتنامه نباشد٬ به   1 متعاهد طبق بند 
عنوان وسيله اي براي اجتناب از تعهدات طرف متعاهد به 

  نخواهد شد. استفاده  موجب اين موافقتنامه
  

 18ماده 
گذار يك طرف متعاهد و   حل و فصل اختالفات ميان سرمايه 

 طرف متعاهد ديگر
 
گذار يك طرف  چنانچه هر اختالفي ميان سرمايـه .1

به موجب  یمتعاهد و طرف متعاهد ديگر ناشي از نقض تعهد
 كتبيبايد بصورت  موضوعاين موافقتنامه بروز كند٬ 

گذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر  توسط سرمايـه
گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد  و سرمايـه ٬اعالم شود

ديگر تالش خواهند نمود اختالف را بصورت دوستانه حل و 
 فصل كنند. 

 
  ظرف مدت شش ماه ازاختالف چنانچه اين  .2

گذار يك  بصورت مكتوب توسط سرمايـهکه در آن  يخیتار
اطالع داده شده است٬ طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر 

و با انتخاب  كتبيبا درخواست  باشد٬ حل و فصل نشده 
گذار يك طرف متعاهد براي حل و فصل به مراجع  سرمايـه

  زير ارجاع خواهد شد:
 

ر طرف متعاهد ديگر كه دصالحيتداردادگاه       )الف       
  ؛و آن سرمايه گذاري انجام شده استقلمر

 
 هایطرف ديوان داوري موردي٬ مگر آنكه         ب)        

توافق نموده باشند٬ به موجب  یاختالف بنحو ديگر
قواعد داوري کميسيون حقوق تجارت بين الملل 

  يا  ؛لل متحد (آنسيترال) تأسيس مي شودسازمان م
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ديوان داوري تاسيس شده به موجب کنوانسيون         پ)       
گذاري بين دولتها و  حل و فصل اختالفات سرمايه

اتباع دولتهاي ديگر (کنوانسيون ايكسيد)٬ در 
  .باشندکنوانسيون صورتي که دو طرف متعاهد عضو 

 
براي اطمينان بيشتر٬ اختالف مي تواند به                        

قبل از انقضاي آن   )الف(جزء  موضوع صالحيتدار دادگاه 
  ماهه ارجاع شود. 6دوره 

  
 صالحيتداردر دادگاههاي ابتدا اختالفي كه  .3

طرف متعاهد سرمايه پذير اقامـــه شود٬ تا زماني كه 
در دست رسيدگي است جز با توافق طرفهاي اختالف نمي 

در صورتي كه منتهي به  تواند به داوري ارجاع شود٬ و
 .قابل ارجاع به داوري نخواهد بود كم قطعي شودصدور ح

   
جزء (ب) در  تعيين شده مورديديوان داوري  .4

  بشرح زير تشكيل خواهد شد:اين ماده  2بند 
 

را انتخاب و دو  داورهر طرف اختالف يك        الف)      
 با توافق  اند شدهانتخاب  نحوهكه بدين  یداور

تبعه كشور ثالث كه بايد  سومداور  متقابل٬
 منصوب خواهد  ديوان داوري باشد و بعنوان رئيس

همه داوران بايد ظرف  را تعيين خواهند كرد. شد
طبق  وريتاريخ دريافت درخواست دا ماه از 3 مدت
 د.ونتعيين ش 2 بند

 
در مدت  داوران چنانچه انتصابات الزم         ب)        

انجام نشده   )الف(شده در جزء  تعيينمقرر 
٬ فقدان هر توافق ديگرهر طرف٬ در صورت  باشد٬ 

دبير كل ديوان دائمي داوري در الهه تواند از  مي
  براي انتصابات الزم دعوت بعمل آورد.

 
داوري براي طرفهاي اختالف قطعي و الزم  راي             .5

راي داوري بايد طبق اين  االتباع خواهد بود.
موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بين الملل صادر گردد. 

 داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. ديوانراي 
   
هر يك از طرفهاي متعاهد به  وسيلهبدين              .6

  .اين ماده رضايت مي دهدبه موجب به داوري  دعویارجاع 
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 19ماده 
  حل و فصل اختالفات بين 

 طرفهاي متعاهد
 
بين طرفهاي متعاهد كليه اختالفات ايجاد شده                           .1

حتي االمكان٬  ٬تفسير يا اجراي اين موافقتنامه در خصوص
حل و فصل خواهد  مشورتابتدا بطور دوستانه و از طريق 

 توافق٬ يك طرف متعاهد مي تواند٬ فقداندرصورت  شد.
 موضوع راضمن ارسال اطالعيه کتبي به طرف متعاهد ديگر٬ 

دو داور منتخب  متشکل از سه نفره به يك ديوان داوري 
 .نمايدارجاع  طرفهاي متعاهد و يك رئيس مي باشد٬

 
چنانچه اختالف به يک ديوان داوري ارجاع               .2

 شصتظرف مدت را  طرفهاي متعاهد يك داور هريك از ٬شود
 انتخاب خواهد نمود وروز از تاريخ دريافت اطالعيه 

روز از  شصتداوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت 
خواهند انتخاب  را يخ انتصاب اخير الذكر رئيسرتا

 را خود طرفهاي متعاهد داور چنانچه هريك از .نمود
مورد  در يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور تعيين نكند

 طرفهاي متعاهد نرسند٬ هريك از انتخاب رئيس به توافق
كه  بخواهد دبير كل ديوان دائمي داوري از مي تواند

مورد داور طرف ممتنع يا رئيس را تعيين نمايد.  حسب
هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه  در بايد رئيس

 در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط  سياسي دارد.
 
دبير كل ديوان توسط  بايد رئيسدر مواردي كه  .3

دبير كل ديوان دائمي تعيين شود چنانچه دائمي داوري 
معذور يا تبعه يكي از مذکور از انجام وظيفه داوري 

دبير كل طرفهاي متعاهد باشد٬ انتصاب توسط معاون 
انجام خواهد شد و چنانچه معاون ديوان دائمي داوري 

نيز از انجام وظيفه مذكور  دبير كل ديوان دائمي داوري
طرفهاي متعاهد باشد اين  معذور يا تبعــــه يكي از

يك  كه تابعيت هيچ مذكور انتصاب توسط عضو ارشد ديوان
 از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

 
ديوان داوري با رعايت ساير مقرراتي كه  .4

اندآئين رسيدگي و محل  طرفهاي متعاهد توافق نموده
 نمود.داوري را تعيين خواهد 
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قطعي و الزم  متعاهد راي داوري براي طرفهاي  .5
االتباع خواهد بود. راي داوري بايد طبق اين 

موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بين الملل صادر گردد. 
 راي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. 
 

هاي  هر يک از طرفهاي متعاهد بايد هزينه .6
هاي نمايندگي خود را در  و هزينه داور منتخب خود

ديوان داوري در  هاي رئيس رسيدگي داوري بپردازد. هزينه
هاي باقيمانده  و هزينه وظايف او انجام ارتباط با 

 بايد به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد ديوان داوري 
 شود.  تقبل

 
 20ماده 

  مشترك سرمايه گذاريکارگروه  
  
مشترک سرمايه گذاری کارگروه طرفهای متعاهد             .1

شود) را با هدف  " ناميده میکارگروه (که از اين پس "
وظائف  تحقق مفاد اين موافقتنامه تاسيس خواهند نمود. 

 خواهد بود: به شرح زير کارگروه
 

تبادل اطالعات در خصوص موضوعات مرتبط با      الف)       
حيطه سرمايه گذاری و بحث و بررسی آنها در 

محيط سرمايه  اين موافقتنامه که به بهبود شمول
  و ؛گذاری مربوط می شود

 
بحث و بررسی ساير موضوعات مرتبط با سرمايه        ب)        

 گذاری در ارتباط با اين موافقتنامه.
 
می تواند٬ در صورت نياز٬ توصيه های کارگروه            .2

متعاهد به منظور  یمناسب را به اتفاق آراء به طرفها
موافقتنامه ارائه  ينااهداف  تحقق  ياکارکرد موثرتر 

 .يدنما
 
از نمايندگان طرفهای متعاهد تشکيل گروه کار            .3

می تواند٬ بر اساس توافق متقابل کارگروه خواهد شد. 
به غير  مرتبط٬  نهادهایطرفهای متعاهد٬ از نمايندگان 

دولتهای طرفهای متعاهد که دارای تخصص الزم مرتبط  از
با موضوعات مورد بحث می باشند٬ دعوت بعمل آورد و 

 با بخشهای خصوصی برگزار نمايد. را مشترک جلسات
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 انجام  یخود را برا کار آئينکارگروه٬          .4
 ن خواهد نمود.ييخود تعوظائف 

 
 يلتشک را یفرع هایکارگروهتواند یمکارگروه             .5

زبور م یفرع هایکارگروه را به  یخاص يفدهد و وظا
 .يدواگذار نما

 
 یاز طرفها يکبنا به در خواست هرکارگروه              .6

 خواهد شد.برگزار  متعاهد 
 

 
  

 21ماده 
 مفاد نهايي 

 
از طريق مجاري  يگر راديك متعاهد  هايطرف                   .1

خود براي الزم داخلی  ديپلماتيك از انجام تشريفات
 .االجرا شدن اين موافقتنامه مطلع خواهد نمود

  
پس از تاريخ  در سی امين روزاين موافقتنامه              .2

مدت  براي خواهد شد والزم االجرا  رموخ اطالعيه دريافت
اين موافقتنامه پس از دوره  .معتبر خواهد ماند سال 10
٬ مگر آنكه يكي ماندسال اوليه همچنان معتبر خواهد  10

از طرفهاي متعاهد فسخ آن را بطور كتبي به اطالع طرف 
ماه شش موافقتنامه  ٬در اين صورت .متعاهد ديگر برساند

 مزبور فسخ شده تلقي مي گردد .  دريافت اعالميهپس از 
  
پس از فسخ اين موافقتنامه٬ مفاد آن در      .3

 ريخ فسخقبل از تاصورت پذيرفته  مورد سرمايه گذاريهاي
اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده  ساله مجري 

 خواهد بود . 
 
 3ماده  2با رعايت مفاد بند اين موافقتنامه                    .4

سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هر يك تمامی در خصوص 
در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر که طرفهاي متعاهد  از

الزم قبل از  ديگر متعاهداساس قوانين و مقررات طرف 
اعمال انجام شده باشد نيز  اين موافقتنامه شدن  االجرا
  .شد خواهد 
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در مورد دعاوي ناشي از اين موافقتنامه      .5
-داده رخ آن رويدادهايي كه قبل از الزم االجراء شدن 

  .شدخواهد ن اند٬ اعمال
  

از  کهكنندگان زير امضاءدر تأييد مراتب فوق                         
مجاز سوي دولتهاي مربوط خود بدين منظور به طور مقتضي 
  مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نموده اند. 

 
ماه   5يخ در تار توکيوامه در اين موافقتن                       
هجري  1394بهمن ماه  16برابر با  هئی سئی 28دوم سال 

در دو نسخه به  ميالدي 2016 فوريه 5برابر با و  شمسي
هر سه شده و  تنظيم و انگليسي ٬ فارسیژاپنيزبانهاي 

متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در  متن
  صورت اختالف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود. 

  
 
 
  

 ژاپناز طرف 
 

岸田 文雄 

 جمهوری اسالمی ايراناز طرف 
  

 يان بيط  ليع
  

 


