حقوق خصوصی
Print ISSN: 2008-840X
Online ISSN: 2423-6209
https://jolt.ut.ac.ir

دورة  ،61شمارة  ،6بهار و تابستان 6318
صفحات  16ـ ( 16پژوهشی)

ارسیابی «قانونی بودن سزمایهگذاری» در رویة ایکسید
سیامک کرمزاده ،1خلیل روزگاری آقبالغ

2

 .1استادیار ،گروه حقوق ،داوشکدة علوم اوساوی ،داوشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .2داوشجوی دکتری حقوق بیه الملل عمومی ،داوشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات،
داوشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1331/00/22 :ـ تاریخ پذیزش)1331/03/13 :

چکٕدٌ
بسیاری اس معاَدات سزمایٍگذاری ديجاوبٍ ،اس جملٍ معاَدات ديجاوبة سزمایٍگذاری ایزان ،تصزیح میکىىد سـزمایٍگـذاری خـارجی بایـد
طبق «قًاویه ي مقزرات کطًر پذیزودٌ» اوجام ضًد .ایه مًضًع مًجب می ضًد سزمایٍگذاران خارجی اس حمایتَای مقـزر در معاَـدات
سزمایٍگذاری ،اس جملٍ احزاس صالحیت اس سًی دیًان دايری در اختالفات میان سزمایٍگذار ي کطًر میشبان ،بزخًردار ضًود .بدیُی اسـت
ماَیت ي مًضًع ي ضدت وقض قًاویه ي مقزرات کطًر میشبان َمًارٌ یکسان ویست .پزسص اساسی ،کٍ با تًجٍ بٍ سابقة دايری ضـعب
ایکسید ي معاَدات ديجاوبة سزمایٍگذاری در ایه سمیىٍ مطزح میضًد ،آن است کٍ اَمیت ،ماَیت ،یا مًضًع قاوًوی کـٍ ادعـای وقـض
آن مطزح ضدٌ چگًوٍ میتًاود بز ارسیابی قاوًوی بًدن سزمایٍگذاری تأثیز بگذارد؟ با تًجـٍ بـٍ آرای صـادرٌ در پزيوـدٌَـای مـزتبط بـا
سزمایٍگذاری ،بٍ وظز می رسد مًضًع قاوًن وقضضدٌ تأثیزی بز ارسیابی قاوًوی بًدن سزمایٍ گذاری ودارد .امـا ،ضـدت وقـض قـاوًن در
سزمایٍگذاری میتًاود بز ایه مًضًع تأثیزگذار باضد.

کلٕدياصگان
ایکسید ،حقًق داخلی ،سزمایٍگذاری ،معاَدات ديجاوبة سزمایٍگذاری ،وقض قاوًن.

 رایبنبمة نویسندة مسئولKrouzegari@yahoo.com :
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مقدمٍ
تؼیاسی اص مؼاهذات دوجانثة ػشمایه گزاسی موشساتی داسنذ ًه ػرشمایهگرزاسا سا مٌفرق مری ًنرذ
ػشمایهگزاسی خود سا تش اػاع هوانین و مورشسات دوترم میضترا انجرا دهنرذ 1.چنرین مورشس ای
ساهٌاسی مناػة دس اختیاس ًـوس میضتا هشاس میدهذ تا تتوانذ اص خود دس مواتل ادػاهرای ناؿری اص
مؼاهذات ػشمایهگزاسی دكاع ًنذ .دیوا های داوسی دس تؼوری رشونرذ هرا تره اػرتناد ایرن تنرذ اص
مؼاهذات ػشمایهگزاسی ػذ كالحیم خود سا دس صمینرة ادػاهرای ػرشمایهگرزاس ،دس ؿرشایٌی ًره
هوانین و موشسات ًـوس میضتا سا نون ًشد تاؿذ ،سد ًشد انذ .تا اػتناد ته این موهروع ،دس ػمرل
نیض نمیتوا تلوس ًشد دوتتی اجاص دهذ ػناكش خاسجی دس نظم حووهی داخفی آ ًـوس اخرتال
ایجاد ًننذ 2.اص ًشف دیگش ،ػشمایهگزاسی تشخالف موشسات ًـوس میضتا تا اكو مؼرفم حوروهی
مـایش اػم؛ ًه دس دسجة او انتلاع اؿخاف اص آثاس ػمرل ؿیشهرانونی 3و دس دسجرة دو داسا ؿرذ
تالجهم سا منغ میًنذ (.)Moloo & Khachaturian 2011: 1473
مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگزاسی ایشا  4نیض رزیشؽ ػشمایهگزاسی خاسجی سا منوى تره سػایرم
هوانین و موشسات ًـوس ػشمایهرزیش ًشد اػم 5.تا ػنایم ته تشخی رشونذ هاً ،ه دس ؿرؼة داوسی
مشًض حل و كلل اختالكات ناؿی اص ػشمایهگزاسی( 6اص ایرن ررغ ترا ػنروا «ایٌؼریذ» اص آ یراد
 .1تنگشیذ ته تنذ  1مادة  1هانو مواكومنامة تـوین و حمایم متواتل اص ػشمایهگزاسی تین دوتم جمهوسی اػالمی ایرشا و
دوتم جمهوسی كشانؼه ًه دس این صمینه موشس میداسد« :اكٌالح ػشمایهگزاسی ػثراست اص هرش نروع مرا یرا داسایری اص
جمفه مواسد صیش اػم ًه توػي ػشمایهگزاسا یٌی اص ًشفهای متؼاهذ دس هفمرشو و ًثرن هروانین و مورشسات ًرشف
متؼاهذ دیگش (ًه اص این رغ ًشف متؼاهذ ػشمایهرزیش خوانذ میؿود) ته ًاس گشكته ؿود »...
 .2مجالً مادة  5هانو مذنی ایشا موشس میداسدً« :فیة ػٌنة ایشا  ،اػم اص اتثاع داخفه و خاسجه ،مٌیغ هروانین ایرشا خواهنرذ
تود؛ مگش دس مواسدی ًه هانو اػتجنا ًشد تاؿذ ».ػالو تش این مادة  3هانو مجاصات اػالمی ایشا دس این صمینره مورشس
میداسد« :هوانین جضایی ایشا دستاسة همة اؿخاكی ًه دس هفمشو حاًمیم صمینی ،دسیایی ،و هوایی جمهروسی اػرالمی
ایشا مشتٌة جش ؿونذ اػما میؿود؛ مگش آنٌه ته موجة هانو تشتیة دیگشی موشس ؿذ تاؿذ».
3. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
)4. Bilateral Investment Treaty (BIT

 .5مجالً مادة  1مؼاهذة دوجانثة ػشمایهگزاسی ایشا تا ًـوس ػنگاروس موشس میداسد« :اكٌالح ػشمایهگرزاسی ػثراست اص هرش
نوع داسایی  ...دس هفمشو و ًثن هوانین و موشسات ًشف متؼاهذ دیگش ػشمایهگزاسی ؿود »...
)6. International Center for Settlement of investment disputes (ICSID
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خواهذ ؿذ) مٌشح ؿذ انذ 1،ته نظش میسػذ آسای كادس دس رشونذ های ػرشمایهگرزاسی مؤیرذ ایرن
دیذگا نیؼم ًه منظوس اص سػایم هوانین و موشسات ًـوس میضتا كرشكاً سػایرم اكرو اػاػری 2نظرا
حووهی دوتم میضتا یا متاتؼم اص هوانین ػشمایهگزاسی اػم.
رشػؾ اػاػی این اػم ًه موهوع ،ماهیم ،و ؿذت نون هوانین و موشسات دوتم میضتا ترا
چه حذ میتوانذ تش حووم ػشمایهگزاس دس ًـوس میضتا  ،اص جمفه حن اهامرة دػروا ،تررثیش تگرزاسد.
ػثاست «هوانین و موشسات» منذسح دس مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگرزاسی تره حرذّی ػرا اػرم ًره
مـخق ًشد حذود و ثـوس آ دس تذو امش دؿواس مینمایذ .هذف اص نگاسؽ این مواته آ تود ًره
دس رشتو سویة داوسی ؿؼة ایٌؼیذ ترثیش نوع ،اهمیم و موهوع هوانین و موشسات ًـروس میضترا و
نیض ؿذت و هؼق هوانین و موشسات نونؿذ اص ػروی ػرشمایهگرزاس دس اسصیراتی هرانونی ترود
ػشمایهگزاسی تشسػی ؿود.
مؼاهذات ػشمایهگزاسی مؼنای دهیرن و ملرادین «هروانین و مورشسات» سا مـرخق نمریًنرذ.
اصینسو ،ته نظش میسػذ مؼتثشتشین منثغ تشای یاكتن این راػخ سویرة دیروا هرای داوسی و ترهویرظ
ایٌؼیذ تاؿذ .تشسػی سویة ایٌؼیذ مؤیذ آ اػم ًه دسجة اهمیم و موهوع هانونی ًه اسصیاتی تش
اػاع آ انجا میؿود ترثیشی تش اسصیاتی هانونی تود ػرشمایهگرزاسی نرذاسد .امرا ،ؿرذت نورن
هوانین و موشسات میتوانذ تش این موهوع ترثیشگزاس تاؿذ ( .)Carlevaris 2008: 37سویرة مؼاهرذاتی
ایشا نیض رزیشؽ ػشمایهگزاسی خاسجی سا منوى ته هرانونی ترود آ ًرشد اػرم .تره تؼثیرش تهترش،
تشخوسداسی ػشمایهگزاسا خاسجی اص حمایمهرای مورشس دس مواكورمنامرههرای تـروین و حمایرم اص
ػشمایهگزاسی ،احتما اسجاع اختالف ته دیوا داوسی ،و تشخوسداسی اص حمایرمهرای هرانونی دس گرشو
احتشا ته هوانین و موشسات ًـوس رزیشنذ اػم.
این مواته جهم راػخ داد ته رشػؾ اكفی دس دو هؼمم اكفی تنظیم ؿذ اػم .دس هؼرمم
او ته دسجة اهمیم هوانین و موشسات دس اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی و ترثیش ؿرذت نورن

 .1تنگشیذ ته:
ICSID, LESI SpA and Astaldi SpA v Algeria, 2006 & 2008, ICSID, Desert Line Projects LLC v
Yemen.
2. Fundamental Principles
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موشسات دوتم رزیشنذ دس احشاص ػذ هانونی تود ػشمایهگزاسی رشداختره ؿرذ و دس هؼرمم دو
ترثیش موهوع هانو دس اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی تشسػی ؿذ اػم.
مٕشان اَمٕت قًاوٕه ي مقزرات کشًر مٕشبان در ارسٔابٓ قاوًوٓ بًدن سزمأٍگذارْ
دس مواسدی ًه ػشمایهگ زاس خاسجی مفض ته سػایم هوانین و موشسات ًـوس میضتا اػرم رشػـری
ًه مٌشح میؿود این اػم ًه چه نوع هوانینی و ترا چره دسجرهای اص اهمیرم مروسد نظرش ًرشكین
مؼاهذة ػشمایهگزاسی تود اػم؟ ػثاست «سػایم هوانین و موشسات ًـروس میضترا » تره چره نروع
هوانین و موشساتی اؿاس میًنذ و آیا اهمیم و جایگا موشسات ترثیشی تش هانونی تود یا ؿیشهرانونی
تود ػشمایهگزاسی داسد؟ آیا منظوس سػایم همة هوانین و موشسات ًـروس میضترا اػرم یرا كرشكاً
سػایم اكو اػاػی حووم ًـوس میضتا ؟ تشای راػخ ته این رشػؾ الص اػم ته آسای كادس دس
رشونذ های ػشمایهگزاسی نگاهی تیلٌنیم.
اؿاسة تشخی اص ؿؼة ایٌؼیذ ته ػثاست «قوانین و مقررات اساسی دولت میزبان» این گما سا
ته وجود می آوسد ًه ػثاست «هوانین داخفی» منرذسح دس مؼاهرذات ػرشمایهگرزاسی تره «هروانین و
موشسات اػاػی دوتم میضتا » منحلش اػم .دس این موسد میتوا ته رشونذة «تؼی و اػتاتذی ػفیره
آسطانتین» ،دس ػا  ،2006اؿاس ًشد 1.دس این رشونذ دیوا داوسی اػرال ًرشد ػرشمایهگرزاسی دس
كوستی تحم حمایمهای مؼاهذة دوجانثرة ػرشمایهگرزاسی هرشاس نمریگیرشد ًره اكرو اػاػری
الص االجشا دس ًـوس میضتا نون ؿذ تاؿذ .دو ػا تؼذ دس رشونذة «دصست ػفیه یمن» 2دیوا نظرش
داد آنچه دس مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگزاسی دس خلوف هانونی تود ػشمایهگرزاسی مورشس ؿرذ
اػم ناظش تش نون اكو اػاػی هوانین ًـوس میضتا  ،مجالً اظهاسات متوفثانه یا تضویرش دس ماتٌیرم
واهؼی ،اػم .موهغ مـاتهی اص ػوی دیوا داوسی دس رشونذة «سومفی ػفیه هضاهؼتا » 3اتخرار ؿرذ.
تذین تشتیة ،صمانی ًه دوتم میضتا ته كالحیم دیوا تا اػتناد ته ؿیشهانونی تود ػشمایهگرزاسی
اػتشام میًنذ اوتین ًاسی ًه دیوا تایذ انجا دهذ این اػم ًه تؼیین ًنذ آیا هروانینی ًره ادػرا

)1. LESI SpA and Astaldi SpA (ICSID Case No. ARB/05/3
)2. Desert Line Projects LLC v. Yemen (ICSID Case No. ARB/05/17
)3. Rumeli Telekom AS v Kazakhstan (ICSID Case No. ARB/05/16
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میؿود نون ؿذ اػم اكو اػاػی محؼوب میؿونذ؟ اگش مـخق ؿود اكو اػاػی حووم
ًـوس میضتا نون نـذ اػم ،ادػای ًـوس میضتا سد خواهذ ؿذ .ایرن تشداؿرم اص هیرذ سػایرم
هوانین و موشسات دوتم میضتا مـٌالتی ایجاد میًنذ .هما ًوس ًه مالحظه خواهذ ؿذ تلؼریشی
ًه دیوا داوسی دس رشونذ های یادؿذ اص هیذ مزًوس داسد ؿفي نیؼم .تذین مؼنا ًه ػشمایهگزاسا
تایذ هوانین و موشسات ًـوس میضتا  ،اص جمفه اكو اػاػی ،سا سػایم ًننذ و نون هوانین منحلش
ته اكو اػاػی نیؼم (.)Schill 2012: 294
تش این اػاع ،چنانچه دوتم میضتا ادػا ًنذ ػشمایهگزاسی انجا ؿذ موجة نورن هروانین و
موشسات آ دوتم ؿذ اػم ،اما ،مؼفو ؿود ًه هوانین و موشسات نورنؿرذ دس ؿرماس هروانین و
موشسات اػاػی دوتم میضتا نیؼم ،ادػای مٌرشح اص ػروی دوترم میضترا تررثیشی ترش وهرؼیم
ػررشمایهگ رزاس خرراسجی ،اص حیررت تثؼیررم اص هرروانین دوتررم میضتررا  ،نررذاسد؛ تررذین توهرری ًرره
ػشمایهگزاسا  ،ػالو تش تٌفیق ته تثؼیم اص هواػذ اػاػی ًـوس میضتا  ،مٌفق ته تثؼیم اص ػرایش
هوانین و موشسات آ دوترم نیرض هؼرتنذ ( .)Hepburn 2014: 534دس كرحم ایرن تحفیرل اجمراالً
میتوا گلم اوالً اؿاس ته «اكو و هواػذ اػاػی» دس رشونذ های ػهگانة كوم ترثیشی ترش تلرمیم
نهایی ؿؼثة مشتوى نذاؿته اػم .ثانیاً ،آسای كادس اص ػایش ؿؼة ایٌؼیذً ،ه موهوع انٌثام سكتراس
ػشمایهگزاس تا هوانین داخفی ًـوس میضتا دس آ ها مٌشح اػم ،مؤیذ تحفیل كوم اػم .دس نهایم،
ؿؼة ایٌؼیذ دس تشخی مواسد دس احشاص هانونی تود ػشمایهگرزاسی ،گشچره تره ماهیرم و ؿرذت
نون توجه ًشد انذ ،دس احشاص نون هوانین و موشسات ًـروس رزیشنرذ تره دسجرة اهمیرم هروانین
داخفی اؿاس نٌشد انذ؛ ًه این موهوع نیض حاًی اص دسػتی تحفیل كروم اػرم .دس ادامره تره ًروس
مختلش ته هش یي اص این دالیل اؿاس خواهیم ًشد.
عدمتأثٕز مٕشان اَمٕت قاوًن داخلٓ کشًر مٕشبان در آراْ صادرٌ
اوتین دتیفی ًه میتوا دس ترییذ تحفیل موهوع ،مثنی تش منحلش نثود «سػایم هوانین و مورشسات»
ته اكو و هواػذ اػاػی ًـوس میضتا  ،آوسد این اػم ًه دس هیچیي اص رشونذ هرای یادؿرذ واسد
ًشد هیذ «اػاػی یا تنیادین» تش «هوانین و موشسات ًـوس میضتا » دس تلمیم نهایی ؿرؼة مشتوًره
ترثیشی نذاؿته اػم.

22

حقًق خصًصٓ ،ديرِ  ،61شمارِ  ،6بُار ي تابستان 89

تا این وكق ًه دس رشونذة دصست الین آنچه موسد ادػای خوانذ هشاس گشكته و توجه دیروا سا
ته خود مؼٌوف ًشد تود هلوس خواها دس ًؼة مجوصی تود ًره دس هروانین و مورشسات ًـروس
یمن ریؾ تینی ؿذ تود .ته تؼثیش تهتش ،دس این رشونذ محوس تحت ًؼرة مجروصی ترود ًره الصمرة
تشخوسداسی ػشمایهگزاس اص حمایمهای مؼاهذة ػشمایهگزاسی تود .اصیرنسو ،اػاػراً ادػرای نورن
هوانین و موشسات ًـوس میضتا ته آ مؼنی مذّنظش هشاس نگشكته تود و ترثیشی تش تلمیم نهایی دیروا
نذاؿم (.)Desert Line v Yemen: paras 97-123
دس سأیی ًه دس رشونذة اتؼی كادس ؿذ ؿؼثة سػیذگیًننذ دس موا توهی این نٌته ته هروانین
اػاػی اؿاس ًشد ًه «اؿاس ته هوانین داخفی یي ًـوس دس مؼاهذ تضوماً ته مؼنای این نیؼرم ًره
تشای حلو اًمینا اص تحون ػشمایهگزاسی و ته منظوس احشاص كالحیم ؿؼة ایٌؼریذ تایرذ تره
مؼنای ػشمایهگزاسی دس هانو داخفی آ ًـوس مشاجؼه ؿود» ().)LESI v Algeria: para 83(iii
دس رشونذة سومفی ،دوتم هضاهؼتا تش آ تود تا ته نامـشوع تود مناتغ ماتی اؿاس ًنرذ ًره تره
منضتة ػشمایه و ته منظوس ػشمایهگزاسی دس آ ًـوس اػتلاد ؿذ تود

( Rumeli AS v Kazakhstan:

 .)paras 172 & 228اصینسو ،اؿاسة دیوا ته تضو مٌاتوم اهذامات ػشمایهگزاس ترا هروانین اػاػری
ًـوس هضاهؼتا تش تلمیم نهایی ؿؼثه ترثیشگزاس نثود .اتثته ،ؿؼثه نهایتاً نیض تره ایرن موهروع اؿراس
ًشد ًه اكالً حووم هضاهؼتا نون نـذ اػم ( .)Rumeli AS v Kazakhstan: para 320تره تؼثیرش
تهتش ،اگشچه دیوا دس اتتذا ته این نٌته اؿاس مریًنرذ ًره تشخروسداسی ػرشمایهگرزاس خراسجی اص
حمایمهای مؼاهذات ػشمایهگزاسی منوى ته سػایم هروانین و مورشسات اػاػری ًـروس رزیشنرذ
اػم ،دسػم دس تنذ تؼذی اظهاس میًنذ «هیچیي اص هوانین و موشسات هضاهؼتا نون نـذ اػم»
( .)Rumeli v Kazakhstan: para 319این ػثاسترشداصی تذین مؼناػم ًه دسجة اهمیرم هروانین و
موشسات تش احشاص ؿیشهانونی تود ػشمایهگزاسی ترثیشگزاس نیؼم.
ؿؼة مزًوس دس مثاحجی ػثاست هوانین و موشسات داخفی سا تا هیذ اػاػی اػتلاد ًشد انرذ ًره
استثاى چنذانی تا موهوع احشاص هانونی تود ػشمایهگزاسی نذاؿته اػم .اصیرنسو ،اػرتلاد اص هیرذ
«اػاػی» همشا ػثاست «هوانین و موشسات» دس این ػه كوش سأی نمیتوانذ ملیذ این مؼنا تاؿرذ ًره
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دس سویة ؿؼة ایٌؼیذ منظوس اص ػثاست هوانین و موشسات دس مؼاهذات ػشمایهگزاسی كشكاً اكرو
و هواػذ اػاػی ًـوس میضتا اػم.
مقٕد وبًدن قًاوٕه ي مقزرات بٍ قٕد اساسٓ در معاَدات ديجاوبّ سزمأٍگذارْ
نٌتة دیگشی ًه دس این خلوف میتوا تذا توجره ًرشد ایرن اػرم ًره دس هریچیري اص مترو
مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگزاسیً ،ه مثنای اختالف دس آسای یادؿذ هشاس گشكته اػرم ،تره اكرو
اػاػی اؿاسة كشی نـذ اػم .دس مؼاهذة دوجانثة ػشمایهگزاسی ػمرا و یمرنً ،ره دس رشونرذة
دصست الین تذا اػتناد ؿذ ،ته ػشمایهگزاسی اؿاس میؿود ًه «تش اػاع هوانین و موشسات (دوتم
میضتا )  ...رزیشكته ؿذ اػم 1».همچنین ،ملهو موسد اؿاس دس مؼاهرذة دوجانثرة ػرشمایه گرزاسی
ایتاتیا و اتجضایش دس ًه دس رشونذة تؼی موسد توجه هشاس گشكته اػم تا ػثاسات مختفلی مروسد اؿراس
هشاس گشكته اػم ؛ اص جمفه «تش اػاع هوانین (دوتم میضتا )» و «مٌاتن تا موشسات (دوتم میضترا )»
و «تش ًثن هوانین و موشسات هاتل اػما (دوتم میضتا )» 2.دس مؼاهذة دوجانثة تشًیه و هضاهؼتا دس
رشونذة سومفی اص ػشمایهگزاسیها دس كوستی حمایم میؿرود ًره «منٌثرن ترا هروانین و مورشسات
دوتم میضتا » تاؿذ 3.گلتنی اػم ،دس مؼاهذات دوجانثة ػشمایه گزاسی ایشا نیض ػثاست «هروانین و
موشسات» مویذ ته هیذ «اػاػی» نـذ اػرم و دس مروادی اص ایرن مؼاهرذاتً ،ره نراظش ترش انٌثرام
ػشمایه گزاسی تا حووم داخفی ًشكین مؼاهذ اػم ،ػثاست «هوانین و موشسات ًـوس میضتا » تذو
هیچ هیذی ته ًاس سكته اػم .مجالً میتوا ته مؼاهذة تـوین و حمایرم اص ػرشمایهگرزاسی ایرشا و
تشًیه ( ،)1380اؿاس ًشد ًه دس تنذ  1مادة  1آ اص ػثاست «هوانین و موشسات» اػتلاد ؿذ اػم.

4

مجا های یادؿذ دس واهغ نمونههایی اص ػثاسترشداصیهای سایجی اػم ًه دس مؼاهذات
ػشمایهگزاسی یاكم میؿونذ .دس مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگزاسی اص اینگونه ػثاسات ته جای
ػثاست «اكو

اػاػی» اػتلاد میؿود .تناتشاین« ،هوانین و موشسات» منذسح دس مؼاهذات
)1. Article1(1
2. Arts 1(1) and 11
)3. Art1(2

 .4هانو مواكومنامة تـوین و حمایم متواتل اص ػشمایهگزاسی تین دوتم جمهوسی اػالمی ایشا و دوتم جمهوسی تشًیره،
ملوب 1380./10/04
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ػشمایهگزاسی محذود ته اكو و هواػذ اػاػی ًـوس میضتا نیؼتنذ .رغ ،اتضا ػشمایهگزاس
خاسجی ته سػایم همة هوانین و موشسات ًـوس میضتا

ته تلشی

دس مؼاهذات دوجانثة

ػشمایهگزاسی نیاص نذاسد (.)Hepburn 2014: 534
رئّ غالب شعب أکسٕد در ارسٔابٓ قاوًوٓ بًدن سزمأٍگذارْ
تایذ توجه داؿم ًه مؼنای حووم داخفی توشیثاً دس هیچیي اص دػاوی مشتثي ترا ػرشمایهگرزاسیً ،ره
موهوع تثؼیم ػشمایهگزاس اص حووم داخفی ًـوس میضتا دس آ ها مٌشح ؿرذ  ،تره اكرو و هواػرذ
اػاػی حووهی محذود نـذ و دس هیچیي اص آسای كادس ته دسجة اهمیم هروانین مفری اػتنرا نـرذ
اػم.
دس رشونذة «كثا كِیٌغ ػفیه تشًیه»( 1اص این رغ كثا كیٌغ) ؿؼثة سػیذگیًننذ  ،هنگا احشاص
اػتثاس هانونی گواهی موهم ماتٌیم ػها  ،اظهاس ًشد اص آنجا ًه «ته نظش میسػذ هیچ سویة هورایی
و موشسة حووهی دس نظا حووهی این ًـوس یاكم نمیؿود ًه ترش ترضو دوامورایی ترود گرواهی
موهم ماتٌیم ػها اؿاس داؿته تاؿذ  ...اصینسو گرواهی مرزًوس مؼتثرش اػرم و موجثرات نورن
هوانین و موشسات ًـوس رزیشنذ سا كشاهم نٌشد اػم» (.)ICSID, Saba v Turkey 2010: para 129
ته تؼثیش دیگش ،ؿؼثة سػیذگیًننذ ته این رشونذ ته منظومة هوانین تشًیه نظش داؿته اػم .تناتشاین،
رشونذة كثا ِكیٌغ مؤیذ این ادػاػم ًه ؿؼة ایٌؼیذ ػثاست حووم داخفی منذسح دس مؼاهرذات
ػشمایهگزاسی سا محذود ته اكو اػاػی حووم داخفی ًـوس میضتا نذانؼتهانذ.
دس رشونذة «تینوس ػفیه آسطانتین»( 2اص این رغ ترینوس) آسطانترین دس مورا راػرخ تره اظهراسات
خواها ادػاهای متؼذدی دس صمینة ؿیشهانونی تود اهذامات ػرشمایهگرزاس (خواهرا ) دس آسطانترین
مٌشح ًشد .تیٌن ،ؿؼثهای ًه این رشونذ دس آ مٌشح تود ادػاهای خوانذ سا نپزیشكم .این ؿرؼثه
اص ایٌؼیذ دس موا تیا دالیل نپزیشكتن ادػاهای خوانذ مـخلاً متزًش ؿذ ًره «هریچ مرذسًی دا
تش نون هوانین و موشسات دوتم میضتا  ،اص جمفه هوانین ناظش تش مناهله یا ػایش هوانین مشتروى تره
خشیذ ،وجرود نرذاسد» ( .)ICSID, Teinver v Argentina 2012: para 327همرا ًروس ًره مالحظره
1. Saba Fakes v Turkey
2. Teinver SA v Argentina
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میؿود ،ؿؼثة مزًوس دس احشاص نون هوانین و موشسات ته همة هوانین و موشسات ناظش تش خشیرذ ،اص
جمفه هوانین ناظش تش مناهله ،اؿاس ًشد اػم .تناتشاین اص حیت دسجة اهمیرم هروانین و مورشسات
تلاوتی تین آ ها هائل نـذ اػم.
رغ ،ؿؼة سػیذگیًننذ ته این رشونذ هرا تره دسجرة اهمیرم هروانینی توجره نٌرشد انرذ ًره
ًـوسهای ًشف این دػاوی ادػای نون آ ها سا مٌشح ًشد تودنذ؛ تفٌه ؿرؼة ایٌؼریذ دس ایرن
رشونذ ها تش این تاوس تود انرذ ًره هروانین داخفری ًـروسهای ًرشف دػروا تره ػنروا ًـروسهای
ػشمایهرزیش نون نـذ اػم تا ػشمایهگزاسی متلق ته وكق ؿیشهانونی تود ؿود.
رشونذة «كشاروست ػفیه كیفیپین»( 1اص این رغ كشاروست) یٌی دیگش اص رشونذ هایی اػرم ًره دس
این صمینه ؿایؼتة توجه اػم .هانو محوس تحت دس این رشونرذ «هرانو منرغ اهرذامات كروسی»

2

ًـوس كیفیپین تود ًه هذف آ حلظ ماتٌیم و ًنتش صیشػاخمهای ًفیذی این ًـوس تشای اتثراع
كیفیپین اػم.
كیفیپین مذػی تود ػشمایهگزاسی موسد اختالف تا نون هانو موكوف انجا ؿذ اػرم .نٌترة
مهم دس این خلوف آ اػم ًه ؿؼثة سػیذگیًننذ هثل اص تشسػی نون این هانو ته ایرن نٌتره
نپشداخم ًه آیا هانو مزًوس دس ؿماس اكو تنیادین حووهی ًـوس كیفیپین اػم یا خیش .ؿرؼثه دس
این صمینه دس نهایم اػال ًشد« :ػشمایهگزاس تا توجه ته مـراوس هرای حوروهی ًره دسیاكرم ًرشد
میدانؼته اػم ًه اهذا او موجة نون یٌی اص هوانین مهم نظرا حوروهی كیفیپرین خواهرذ ترود»
( .)ICSID, Fraport v Philippines 2007: para 398تا این حا این ؿؼثه دس ادامرة تجضیرهوتحفیرل
موهوع كشكاً ته تثؼیم اص حووم داخفی اؿاس ًشد و ماهیم اػاػی هانو موسد اؿاس هیچ نوـری
دس اػتذال ؿؼثه تشای تلمیمگیشی نهایی و انـای سأی نذاؿم.
تناتشاین ،میتوا گلم ؿیش اص رشونذ های ػهگانة «اتؼی» و «دصست الین» و «سومفی» هیچ اؿاسة
كشی یا همنی ته محذود تود مؼنی حووم داخفی ته اكرو تنیرادین نظرا هرای حوروهی نـرذ
اػم .ػالو تش این ،دس سأی كالحیتی رشونذة «ًوتشاًغ ػفیه توتیوی»( 3اص ایرن ررغ ًروتشاًغ)
1. Fraport v Philippines
2. Anti- Dummy Law
3. Quiborax v Bolivia.
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سویة داوسی اص این نیض كشاتش سكم و ؿؼثة سػیذگیًننذ تهكشاحم اػال ًشد مؼنی ػثاست هوانین
و موشسات داخفی منذسح دس مؼاهذات ػشمایهگزاسی محذود ته اكو بنیرادین نظرا هرای حوروم
داخفی نیؼم (.)ICSID, Quiborax v Bolivia 2012: para 248
گلتنی اػم ،تا توجه ته اینٌه سویة داوسی هش ؿؼثه تضوماً دس حووم تیناتمفرل ػرشمایهگرزاسی
اتضا آوس نیؼم ،ؿؼة دس توجه ته این محذودیم آصادنذ .اما ،همچنا ًره دیرذ مریؿرود ،اؿفرة
ؿؼثی ًه تا این رشػؾ مواجه تود انذ یا توجهی ته محذودیم مزًوس نٌشد انذ یا تهكشاحم آ سا
سد ًشد انذ.
عدمتًجٍ شعب أکسٕد بٍ وقطَاْ قابل اغماض حقًق داخلٓ
كاسؽ اص مثاحت كوم ،تایذ توجه داؿم دیوا های داوسی مؼموالً ته نونهای هاتل اؿمام هروانین
و موشسات داخفی ًـوس میضتا توجره نذاسنرذ و ؿاتثراً اص سػریذگی تره اختالكراتی ًره ترا ادػرای
نونهای هاتل اؿمام حووم داخفی مٌشح میؿود امتناع میًننذ .مجالً دس رشونذة «توًیروص ػفیره
اوًشاین»( 1اص این رغ توًیوص) ،تا وجود اینٌه ػشمایهگرزاس هنگرا ثثرم ؿرشًم ػنروا حوروهی
مناػثی تشای ؿشًم انتخاب نٌشد و همچنین تشخی اػناد ثثم ؿشًم سا اموا نٌشد ترود ،ؿرؼثة
سػیذگیًننذ اػال ًشد «این مواسد موجة ؿیشهانونی هفمذاد ؿذ ػشمایهگزاسی نیؼرم  ...دسیرؾ
ًشد ػنوا ػشمایهگزاسی اص ػشمایهگزاس كشكاً ته دتیل نونهای جضئی و ؿیشمهم 2مـایش تا اهذاف
مؼاهذات ػشمایهگزاسی اػم» ( .)ICSID, Tokios v Ukraine 2004: para 86ؿرؼثهای ًره رشونرذة
«آتلا ػفیه اًشاین» 3دس آ مٌشح تود ،تا اػتناد ته همین اػتذال  ،ته این نتیجه سػریذ ًره تشخری اص
نونهای جضئی دس استثاى تا اػنادی ًه اص ػوی ػشمایهگزاس اسائره ؿرذ مرانغ تحورن كرالحیم
ؿؼثه نیؼم ( .)ICSID, Alpha v Ukraine 2010: para 297ؿؼثة رشونذة ًوتشاًغ نیرض تره موهرغ
ؿؼثة رشونذة توًیوص ،ته منظوس سد ادػاهای مثنی تش ؿیشهانونی تود ػشمایهگزاسی ،ته دتیرل وجرود

1. Tokios v Ukraine
2. De minimis breaches
3. Alpha v Ukraine
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اؿتثاهات جضئی دس ػواتن ؿرشًم ،توجره ًرشد

(–ICSID, Quiborax v Bolivia 2012: paras 280

 .)281ػایش ؿؼة نیض اص این نٌتة رشونذة توًیوص ریشوی ًشدنذ و ته آ ترػی جؼتنذ.

1

اص نظش تشخی ؿؼة ایٌؼیذ رشونذة توًیوص و دصست الین ،دس واهغ ،دو سوی یي ػٌهانذ و هرش
دو ته ػثاستی دسكذد تنا نهراد اكرفی واحذنرذ ًره تره موجرة آ هیر ِذ مثنری ترش هرانونی ترود ِ
ػشمایهگزاسیِ منذسح دس مؼاهذات ػشمایهگزاسی ناظش تش نون اكو اػاػی هوانین داخفری اػرم
و نه اؿتثاهات جضئی (.)ICSID, Hochtief v Argentina 2014: para 199; C, Knahr 2007: 24
ؿاتة مؼاهذات ػشمایهگزاسی اػٌای حمایرمهرای منرذسح دس مؼاهرذات ػرشمایهگرزاسی تره
ػشمایهگزاس سا ته سػایم موشسات ًـوس میضتا اص ػوی ػشمایهگزاس مـشوى میًننذ .تریٌن سویرة
داوسی ًه دس ری سأی كادس دس رشونذة توًیوص ؿٌل گشكته متومن این نٌته اػم ًه اؿرتثا هرای
جضئی ػشمایهگزاسا دس تثؼیم اص هوانین و موشسات داخفی نثایرذ موجرة محرشو ؿرذ آ هرا اص
حمایمهای موشس دس مؼاهذات ػشمایهگزاسی ،تهویظ حن ًشح دػوا ػفیه ًـوس میضترا  ،ؿرود .دس
ؿیش این كوست ،این امٌا وجود داسد ًه دوتمها تا توػل ته نون جضئی موشسات تؼیاس سیض كنی
موجثات محشو ًشد ػشمایهگزاس اص حمایمهای منذسح دس مؼاهرذات ػرشمایهگرزاسی سا كرشاهم
آوسنذ ( .)ICSID, Mamidoil v Albania: para 483تناتشاین ،تره منضترة تحفیرل نهرایی ،تایرذ اكرضود
ػشمایهگزاسا  ،ته منظوس انجا داد اموس ػشمایهگرزاسی ،تایرذ اص همرة هروانین و مورشسات دوترم
میضتا تثؼیم ًننذ تا ػشمایهگزاسی آ ها هانونی و دس نتیجه موسد حمایمهای منذسح دس مؼاهرذات
دوجانثة ػشمایهگزاسی تاؿذ .تا این حا  ،سویة داوسی مثین آ اػرم ًره مریتروا اص نورنهرای
ًماهمیم و جضئی چـم روؿیذ (.)Hepburn 2014: 531
تأثٕز مًظًع قًاوٕه وقطشدٌ بز ارسٔابٓ قاوًوٓ بًدن سزمأٍگذارْ
دس این هؼمم راػخ ته این رشػؾ مذّنظش اػم ًه آیا ػثاست «هوانین و مورشسات ًـروس میضترا »
منذسح دس مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگزاسی ؿامل همة هوانین و موشسات مریؿرود یرا محرذود تره
1. See: ICSID, Desert Line Projects LLC v Yemen 2008: 114; ICSID, Metalpar SA v Argentina 2006:
para 84; ICSID, Fraport AG Frankfurt Airport Services worldwide v Philippines, Dissenting
Opinion of Bernardo Cremades: para 36; ICSID, Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products
Societe SA v Albania 2015: para 483.
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هوانین و موشساتی اػم ًه راتاً ناظش تش ػشمایهگزاسی خاسجی ًـوس میضتا اػم .ته ػثاست دیگرش
موهوع هانو چه ترثیشی تش اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی دس ًـوس میضتا داسد؟
هشوست راػخ ته این رشػؾ دستاسة ًـوس ما صمانی تیـتش نمایا میؿود ًه توجه داؿته تاؿیم
دو نظم ؿشػی و هانونی دس ایشا وجود داسد ًه تش اداسة اموس ًـوس حراًمانرذ .تره ػثراست دیگرش،
مواصین اػال یا مواصین اػالمی ته منضتة یٌی اص ملراهیم مٌرشح دس ؿرشیؼم اػرال و ملرشح دس
هانو اػاػی جمهوسی اػالمی ایشا «دس رایه ای تشین ػنذ حووهی ًـوس ،یي تراس دس موذمره و د
تاس دس اكو متؼذد ،دس هاترة وكرلی (اكرو 177 ،175 ،171 ،168 ،151 ،110 ،61 ،26 ،21 ،4
هانو اػاػی) و ػه مشتثه دس هاتة اهاكی (اكو  105 ،94 ،20هانو اػاػی) ته ًاس سكتره اػرم.
ػالو تش این ،تنا تش اكل  4هانو اػاػی حتی تشتشی آ ترش هرانو اػاػری و تحذیرذ چراسچوب
حووم مفم دس كلل ػو (اكو  26 ،21 ،20هانو اػاػی) دسخوس توجره اػرم» (اػرماػیفی و
امینی رضو  .)2 :1394 ،دستاسة ایشا تایذ دیذ آیا ػشمایهگزاس خاسجی كشكاً مجثوس ته تثؼیم اص نظرم
حووهی اػم یا مٌفق ته تثؼیم اص نظم ؿشػی نیض هؼم؟ راػخ ته این رشػؾ صمانی امٌرا ررزیش
اػم ًه سویة هوایی دستاسة انٌثام سكتاس ػشمایهگزاس تا حووم داخفی تشسػی و تحفیل ؿود.
دس این صمینه ،ؿؼثهای اص ایؼٌیذً ،ه رشونذة كثا كِیٌغ دس آ مٌشح تود ،مرالى اسصیراتی انٌثرام
ػشمایهگزاسی تا هوانین ًـوس میضتا سا كشكاً هوانین ناظش تش ررزیشؽ ػرشمایة دوترم میضترا دانؼرته
اػم .ؿؼثه این موهغ سا تا توجه ته مؼنی متذاو موشسات مؼاهذة دوجانثرة ػرشمایهگرزاسی هفنرذ و
تشًیه اتخار ًشد اػم ًه ته موجة آ ػشمایهگزاسیهایی تحم روؿؾ حمایمهای مؼاهرذ هرشاس
میگیشنذ ًه تش اػاع هوانین و موشسات تشًیه انجا ؿذ

تاؿنذ ( ICSID, Saba v Turkey 2010: para

 .)119ؿؼثه دس این صمینه اظهاس ًشد «ته ًوس ًفی ،تا ػنایم ته هرذف و موهروع مؼاهرذ  ،منظروس اص
ػثاست هوانین و موشسات كشكاً هوانین و موشساتی اػم ًه راتاً ناظش تش رزیشؽ ػشمایهگرزاسی اػرم»
( .)ICSID, Saba v Turkey 2010: para 119اگش ػشمایهگزاس ػایش هروانین و مورشسات سا نورن ًنرذ،
ًـوس ػشمایهرزیش میتوانذ اص ًشین مشاجغ داخفی خود نون موشسات سا مروسد ریگرشد هرانونی هرشاس
دهذ ( .)ICSID, Saba v Turkey 2010: para 119ته همین ػثة ؿؼثة سػیذگیًننذ ته تشًیره اجراص
نذاد ته منظوس اثثات ػذ انٌثام ػشمایهگزاسی تا هوانین و مورشسات داخفری تشًیره تره نورن «هرانو
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سهاتم» و هوانین ناظش تش استثاًات مخاتشاتی اص ػوی ػشمایهگزاس اؿاس ًنرذ و كرشكاً ایرن ًـروس سا
مجاص ته اػتناد ته نون هوانین و موشساتی دانؼم ًره دس ؿرماس هروانین و مورشسات خراف نراظش ترش
ػشمایهگزاسی محؼوب میؿونذ (.)ICSID, Saba v Turkey 2010: para 119
تا تشسػی آسای كادس اص ػوی ؿؼة ایٌؼیذ ،مـخق میؿود این تلؼیش مروسد ترییرذ ؿرؼة
نیؼم؛ همن اینٌه دس مؼاهذات ػشمایهگزاسی نمیتوا مثنایی سا یاكم ًره نـرا اص كرحم ایرن
تلؼیش داؿته تاؿذ .دس نتیجه تایذ هائل ته تضو تثؼیم ػشمایهگزاس اص همة هوانین ًـوس میضتا ترود.
دس ادامه ،ته آسای ػایش ؿؼة دس این خلوف توجه میؿود.
رئّ شعب أکسٕد در خصًص تأثٕز مًظًع قاوًن وقطشدٌ
دس سویة داوسی اؿفة ؿؼة ایٌؼیذً ،ه موهوع احشاص هانونی تود ػرشمایهگرزاسی دس آ هرا مٌرشح
ؿذ  ،هاتٌة رشونذة كثا كِیٌغ جهم اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی مرالى ػمرل هرشاس نگشكتره
اػم .مجالً موهوع حووم داخفی موسد تحت دس رشونذة «رالما ػفیه تفـاسػتا » 1و رشونرذة «اینمراسیغ
ػفیه اًشاین» 2هانو موسد اػتناد ناظش تش ؿشایي ػمومی هشاسدادها تود .موهروع هرانو داخفری مروسد
تحت دس رشونذة «انذسػو ػفیه ًاػتاسیٌا» 3و «گوػتاو ػفیه ؿنا» 4ته ًالهثشداسی مشتوى مریؿرذ .تره
نظش میسػذ هانو نراظش ترش ؿرشایي ػمرومی هشاسدادهرا و هرانو ًیلرشی نراظش ترش ًالهثرشداسی ترش
ػشمایهگزاسی ،اػم اص داخفی و خاسجی ،ترثیشگزاس تاؿذ .اما تایذ توجه داؿم ؿؼثة سػیذگیًننذ تره
رشونذة كثا كِیٌغ ته این نتیجه سػیذ تود ًه «هانو سهاتم» هانونی نیؼرم ًره ماهیتراً تره هروانین و
موشسات ناظش تش ػشمایهگزاسی مشتوى تاؿذ (.)ICSID, Saba v Turkey 2010: para 119
حا این رشػؾ مٌشح میؿود ًه دس مواسدی ًه نتوا هانو سهاتم سا منٌثرن ترا ایرن مرالى
دانؼم و دس ؿماس هوانین مشتثي تا ػشمایهگزاسی خاسجی تفوی ًشد چگونه میتوا هانو ناظش ترش
ؿشایي ػمومی هشاسدادها یا موشسات ًیلشی ناظش تش ًالهثشداسی سا دس ؿماس هوانین مشتثي آوسد .ترا
این حا  ،نمیتوا اص نظش هیچیي اص ؿؼة سػیذگیًننذ تره رشونرذ هرای «رالمرا»« ،اینمراسیغ»،
1. Plama v Bulgaria, 2008
2. Inmaris v Ukraine, 2010
3. Anderson v Costa Rica, 2010
4. Hamster v Ghana, 2010
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«انذسػو » ،یا «همؼتش» چنین تشداؿم ًشد ًه این ؿؼة ته دتیل آنٌه موهوع هوانین موسد اػرتناد
راتاً ػشمایهگزاسی نثود اػم اص اسصیاتی هانونی ترود ػرشمایهگرزاسی ترا اػرتناد تره ایرن هروانین
خودداسی ًشد انذ.
گلتنی اػم ،دس حاتی ًه خواها دس رشونذة «ونؼا ػفیه ونضوئال» 1ته ًوس مـخق مرذػی ترود
منظوس وی اص هانونی تود ػشمایهگزاسی آ اػم ًه ػشمایهگزاسی دس انٌثام تا هوانین و مورشسات
ػرشمایهگرزاسی انجرا ؿرذ اػرم

(Vannessa v Venezuela 2013: para 132

 ،)ICSID,ؿرؼثة

سػیذگیًننذ هیچ نظشی دس خلوف این ادػای خواها نذاد و كشكاً ته این یاكته ًلایم ًشد ًره
هیچیي اص هوانین ونضوئال نون نـرذ اػرم

( ICSID, Vannessa v Venezuela 2013: paras 135,

.)154, 160, 164, 167
تناتشاین می توا گلم سویة داوسی تیناتمففی هاتٌة رشونذة كثا كِیٌغ سا ته منضتة هاػذة ًفری
نپزیشكته اػم .حتی دس این رشونذ  ،ؿؼثة سػیذگیًننذ نیاص ته اػما تلؼیش موریوی نذاؿرم ًره
خود اص این ػثاست اسائه داد تود .صیشا این ؿؼثه اػال ًشد ػشمایهگزاس هیچ نوع ػشمایهگرزاسی دس
تشًیه انجا نذاد اػم ًه هانونی یا ؿیشهانونی تود آ محل تحت تاؿذ

( ICSID, Saba v Turkey

.)2010: para 148
تایذ توجه داؿم ،تشخی اص یاكتههای رشونذة كثا كِریٌغ دس رشونرذة «ًیرو تروساًغ» و «مترا
تِي» 2ترییذ ؿذنذ .دس آسای كادس دس این رشونذ هاً ،ه ته تلذی داوسی واحرذ ترود ،تره موهروع
حوصة ؿمو موشسات مؼاهذاتی ناظش تش انٌثام هانونی تود ػرشمایهگرزاسی ترا هروانین و مورشسات
ًـوس میضتا رشداخته ؿذ و دس هش دو رشونذ توهریحاتی دس ایرن خلروف داد ؿرذ ًره هشاترم
كشاوا داسنذ .تش اػاع این دو سأی ،موشسة ناظش تش تضو انٌثرام ػرشمایهگرزاسی ترا هروانین ًـروس
رزیشنذ ناظش تش ػه وهؼیم مختفق تود :نخؼم ،نونهای ؿیش هاتل اؿمام نظا حووهی ًـروس
میضتا ؛ دو  ،نون سطیم حووهی حاًم تش ػشمایهگزاسی دوتم میضتا (تا اؿاس ته كِریٌغ)؛ ػرو ،
ًالهثشداسی ته منظوس ترمین امنیم ػرشمایهگرزاسی یرا ػرود حاكرل اص ػرشمایهگرزاسی (

ICSID,

 .)Quiborax v Bolivia 2012: para 266; ICSID, Metal-Tech v Uzbekistan 2013: para 165ترا
1. Vannessa v Venezuela, 2013
2. Metal-Tech v Uzbekistan
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این حا داوس رشونذ ها اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی سا ته سػایرم هروانین خراف نراظش ترش
ػشمایهگزاسی محذود نٌشد.
دس هش كوست ،مؼفو نیؼم چشا دس این رشونذ نون هروانین ػرشمایهگرزاسی اص نورن ػرایش
هوانین یي نظا حووهی تلٌیي ؿذ اػم .صیشا سطیم حووهی حاًم ترش ػرشمایهگرزاسی جضئری اص
نظا حووهی اػم و تا آ ساتٌة ػمو و خلوف مٌفن داسد .اص آنجا ًه ػثراست «هاترل اؿمرام»
دس كشم او تیا ؿذ اػم ،ته نظش میسػذ هش دو ؿؼثه هلذ داؿتهانذ این نٌته سا اتوا ًننرذ ًره
ؿایذ تتوا نونهای هاتل اؿمام هوانین و موشسات ؿیشػشمایهگزاسی سا دتیفری ترشای ؿیشهرانونی
تود ػشمایهگزاسی هفمذاد نٌشد .اما ،این تلٌیي دس استثاى ترا هروانین و مورشسات ػرشمایهگرزاسی
جاسی نیؼم و نون این هوانین و موشسات ،ته هش میضا و ؿذتی ًه تاؿرذ ،ػرشمایهگرزاسی سا تره
ػشمایهگزاسی ؿیشهانونی تثذیل میًنذ (.)Obersteiner 2014: 266
تایذ توجه داؿم رشونذة كثا كِیٌغ ًه منـر توجه ته «موهوع هانو » ته منضترة مرالى و هراتٌة
اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی اػم حاًی اص چنین تلٌیٌری نیؼرم .ؿرؼثة سػریذگیًننرذ تره
رشونذة كثا كِیٌغ یادآوس ؿذ اختالف ًشكین تش ػش آ اػم ًه آیا آػرتانهای ترشای نورن تؼشیرق
ؿذ اػم ًه دس كوست رایینتش تود نون نؼثم ته آ آػتانه نیراصی تره اػمرا مؼاهرذة دوجانثرة
ػشمایهگزاسی نثاؿذ ( .)ICSID, Saba v Turkey 2010: para 116اػتذال تشًیه دایش تش اینٌه هش نروع
نون هش یي اص هوانین و موشسات دوتم میضتا ته ؿیشهانونی تود ػرشمایهگرزاسی موهروع مؼاهرذة
دوجانثة ػشمایهگزاسی منجش میؿود سد ؿرذ ( .)ICSID, Saba v Turkey 2010: para 119تنراتشاین ،اص
سأی كادس دس رشونذة كثا كِیٌغ میتوا چنین اػتنثاى ًشد ًه كشكاً نونهای ؿیرش هاترل اؿمرام
هوانین ػشمایهگزاسی ًـوس میضتا موجثات ؿیشهانونی تود ػشمایهگزاسی سا كشاهم میًنذ.
نٌتة مهم دیگش آ اػم ًه مالًی ًه دس رشونذة كرثا كِریٌغ جهرم ؿایؼرتگی هرانو ترشای
اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی موسد توجه هشاس گشكتره دس نتیجرة نهرایی سأی ترثیشگرزاس نثرود
اػم .تناتشاین ،این سأی خاف نمیتوانذ دس ریٌشة سویة متحذاتـٌل حاًم تش این موهوع ؿرٌاف
انذاصد .تش اػاع سویة محاًم داوسیً ،ه ریؾتش اص نظش گزؿم ،دس اسصیراتی هرانونی یرا ؿیشهرانونی
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تود ػشمایهگزاسی توػي هوانین داخفی یي ًـوس ،هرانونی ًره اسصیراتی ترش اػراع آ كروست
میرزیشد موهوػیم نذاسد (.)Hepburn 2017: 151
تا توجه ته سویة داوسی دس رشونذ های مٌشح نضد ایٌؼیذ میتوا ادػرا ًرشد تلؼریش دسػرم اص
اتضامات ػشمایهگزاس خاسجی دس سػایم هوانین و موشسات دوتم میضتا این اػم ًه ػرشمایهگرزاس
خاسجی تایذ همة هوانین و موشسات دوتم میضتا  ،اػم اص هوانین مشتثي تا ػشمایهگزاسی ،سا سػایرم
ًنذ .دس استثاى تا مؼاهذات ػشمایهگزاسی دوجانثهً ،ه ایشا تا ػایش ًـوسها منؼوذ ًشد  ،وهغ تره
همین منوا اػم؛ تا ایرن توهری ًره ؿرشى تشخروسداسی ػرشمایهگرزاسا خراسجی دس ایرشا اص
حمایمهای هانونی و مؼاهذاتی سػایم هوانین موهوػه و هوانین ؿشػی اػم ًه دس واهغ مجموػة
نظا حووهی ایشا سا تـٌیل میدهذ .مـایشت ػشمایهگزاسی تا نظا حووهی ایشا متـٌل اص هوانین
موهرروػه و هواػررذ كوهری موجررة محررشو ؿررذ ػررشمایهگررزاس اص حورروهی خواهررذ تررود ًرره دس
مواكومنامههای تـوین و حمایم اص ػشمایهگزاسی و همچنین دس هوانین مشتوى تره آ هرا دس نظرش
گشكته ؿذ اػم.
تأثٕز مًظًع قاوًن وقطشدٌ اس دٔدگاٌ معاَدات
نحوة ػثاسترشداصی موشسات مؼاهذات ػشمایه گزاسی نیرض دس خلروف تررثیش موهروع هرانو ترش
اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی حائض اهمیم اػم .ته ػثاست دیگشً ،ـوسها مریتواننرذ هرمن
این موشسات مـخق ًننذ ًه آیا رریؾؿرشى تشخروسداسی اص حمایرمهرای منرذسح دس مؼاهرذات
دوجانثة ػشمایه گزاسی كشكاً ناظش تش سػایم تخؾ خاكی اص هوانین و مورشسات اػرم یرا سػایرم
همة هوانین و موشسات سا ؿامل میؿود.
ته تؼثیش سػاتش ،ػثاست «هوانین و موشسات داخفری» منرذسح دس هیرذ ررزیشؽ ػرشمایة خراسجی
منذسح دس مؼاهذات ته ًوس مٌفن ته ًاس سكته اػم و هیچ هشینه و هیذی دس ایرن مورشسات وجرود
نذاسد ًه مؼنی آ ها سا مؼٌوف ته هروانین و مورشسات خراف ػرشمایهگرزاسی ًنرذ .مرجالً مرادة 3
مواكومنامة تـوین و حمایم اص ػشمایهگزاسی ایشا و ػوئذ موشس میداسد« :هش یي اص ًرشفهرای
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متؼاهذ تا سػایم هوانین و موشسات خود نؼثم ته رزیشؽ ػرشمایه گرزاسی ػرشمایه گرزاسا ًرشف
متؼاهذ دیگش دس هفمشو خود اهذا خواهذ ًشد».

1

هما ًوس ًه دیذ می ؿود ،این موشس ػثراست هروانین و مورشسات داخفری سا ترذو هریچ هیرذ و
هشینهای ته ًاس تشد اػم .تناتشاین ،نمیتوا تش این تاوس تود ًه مؼاهذات ػرشمایهگرزاسی ترا تره ًراس
تشد ػثاست هوانین و موشسات داخفی كشكاً ته هوانین و موشساتی اؿاس میًننذ ًه موهوع آ هرا راتراً
ػشمایهگزاسی اػم .تناتشاین ،اص منظش مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگزاسی نیض موهوع هرانو دس اسصیراتی
هانونی تود ػشمایهگزاسی مالى ػمل نیؼم .ته تؼثیش تهتش ،اص این منظرش نیرض اسصیراتی هرانونی ترود
ػشمایهگزاسی ته منضتة ریؾؿشى تشخوسداسی اص حمایمهای هانونی و مؼاهذاتی تش اػراع مجموػرة
هوانین ،اػم اص هوانین ػشمایهگزاسی و هوانین ؿیشمشتثي تا ػشمایهگزاسی ،انجا خواهذ ؿذ.
وتٕجٍ
تؼیاسی اص مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگزاسی حاوی موشساتی هؼرتنذ ًره ػرشمایهگرزاسا سا مٌفرق
مرریًنن رذ ػررشمایهگررزاسی خررود سا تررش اػرراع هرروانین و موررشسات دوتررم میضتررا انجررا دهنررذ.
مواكومنامههای تـوین و حمایم اص ػشمایهگزاسی منؼوذ اص ػوی ایشا تا ػایش دوترمهرا نیرض دس
صمشة این دػته مؼاهذات هشاس داسنذ و كشكاً ػشمایهگزاسیهایی سا مـمو حمایرمهرای هرانونی و
موشس دس مؼاهذات میداننذ ًه تا سػایم هروانین و مورشسات انجرا ؿرذ تاؿرنذ .ترا ایرن حرا  ،دس
هیچیي اص مؼاهذات ػشمایه گزاسی ،اص جمفه مؼاهذات ػشمایه گزاسی ایشا  ،دامنة ؿمو «هوانین و
موشسات» تؼشیق نـذ اػم.
مٌاتؼة آسای كادس اص ؿؼة ایٌؼیذ ناظش تش رشونرذ هرای ػرشمایهگرزاسی و اختالكرات میرا
ػشمایهگزاس خاسجی و ًـوس میضتا ػشمایة خاسجی اص یي ػو نـرا دهنرذة آ اػرم ًره ؿرؼة
یادؿذ دس تؼذادی اص رشونذ ها ػثاست «هوانین و موشسات» سا همشا هیودی اص جمفره «اػاػری» تره
ًاس تشد انذ و نحوة انـای سأی دس رشونذ های مزًوس این گما سا ته وجود آوسد اػم ًه تایذ دس

 .1هانو مواكوم نامه تـوین و حمایم متواتل اص ػشمایه گزاسی تین دوتم جمهوسی اػالمی ایشا و دوتم جمهوسی ػوئذ،
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اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی دسجة اهمیم هانو سا مذّنظش هشاس داد ،امرا ،ترا توجره تره آسای
كادس اص ػایش ؿؼة ایٌؼیذ مـخق میؿود ًه سویة ؿاتة دس تؼاسم تا این سویٌرشد اػرم .اص
ػوی دیگش ،نگاهی ته مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگزاسی نـا مریدهرذ ػثراست «سػایرم هروانین و
موشسات» دس همة مؼاهذات موسد تحت تذو هیذ ته ًاس سكته اػم .تناتشاین ،دسجرة اهمیرم هرانو
دس اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی نوـی نذاسد؛ همن اینٌه تایذ توجه داؿم ًه محاًم داوسی
ایٌؼیذ ماهیم و ؿذت نون سا دس اسصیاتی هانونی تود ػرشمایهگرزاسی مرذّنظرش هرشاس داد انرذ و
نونهای هاتل اؿمام و جضئی هوانین و موشسات داخفی ًـوس میضتا سا دتیفی تش ؿیشهانونی تود
ػشمایهگزاسی خاسجی و محشومیم ػشمایهگزاس اص حمایمهای حووهی منذسح دس ػرشمایهگرزاسی،
اص جمفه مشاجؼه ته مشاجغ داوسی ،نذانؼتهانذ.
آسای كادس اص ػوی ایٌؼیذ مثین ؿٌلگیشی این دیذگا اػرم ًره موهروع هرانو نیرض مرالى
اسصیاتی هانونی تود ػشمایهگزاسی نخواهذ تود .تا این توهی ًه ػثاست «سػایم هروانین و مورشسات
دوتم میضتا »ً ،ه دس مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگزاسی دسح ؿذ اػم و تش اػراع آ ػرشمایهگرزاس
خاسجی مٌفق تره سػایرم هروانین و مورشسات دوترم میضترا تره منظروس تشخروسداسی اص حوروم و
حمایمهای موهوع این مؼاهذات ،اص جمفه امٌا حل و كلرل اختالكرات ترا اػرتناد تره مؼاهرذات
دوجانثة ػشمایهگزاسی اػم ،منحلش ته هوانین و موشساتی نیؼم ًه راتاً ناظش تش ػشمایهگزاسی تاؿرذ.
تایذ دس این خلوف ارػا ًشد ًره سویرة داوسی مرالى هاترل اػمرا ترشای اسصیراتی هرانونی ترود
ػشمایهگزاسی تش اػاع یي هانو موهوع آ هانو نیؼم .ته همین ػثة دس اسصیراتی هرانونی ترود
ػشمایهگزاسی نمیتوا كشكاً ته هوانینی توجه ًشد ًه راتاً ناظش تش ػشمایهگزاسیانذ؛ تفٌه ػشمایهگرزاس
خاسجی تایذ ته همة هوانین و موشسات ًـوس میضتا توجه ًاكی داؿته تاؿذ.
تالؽهای دوتمهای میضتا ػشمایة خراسجی دس توػرؼة ملهرو «سػایرم هروانین و مورشسات»
منذسح دس مؼاهذات دوجانثة ػشمایهگزاسی یا ته ػثاست دیگرش اتضامرات مشتروى تره هرانونی ترود
ػشمایهگزاسی خاسجی موكن نثود اػم و هما ًوس ًه گلته ؿذ تالؽ ایٌؼیذ دس موین ػراختن
این ملهو مـٌالتی سا ایجاد ًشد اػم .متاتؼم ػشمایهگزاس خاسجی اص هوانین و مورشسات دوترم
میضتا تخؾ مهمی اص سواتي میا ػشمایهگزاس خاسجی و دوتم میضتا ػشمایة خراسجی سا تـرٌیل
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میدهذ .اتضامات ػشمایهگزاس خاسجی ته سػایم هوانین و مورشسات دوترم میضترا یٌری اص مؼرذود
مواسدی اػم ًه دس مؼاهذات ػشمایهگزاسی خاسجی ته نلغ دوتم میضتا ػرشمایه ؿرٌل گشكتره و
تٌاتیلی سا ته ػشمایهگزاس خاسجی تحمیل میًنذ .تا توجه ته سویة داوسی دس رشونذ های مٌشح نضد
ایٌؼیذ میتوا ادػا ًشد تلؼیش دسػرم اص اتضامرات ػرشمایهگرزاس خراسجی دس سػایرم هروانین و
موشسات دوتم میضتا این اػم ًه ػشمایهگزاس خاسجی تایذ همة هوانین و موشسات دوتم میضترا ،
اػم اص هوانین مشتثي تا ػشمایهگزاسی ،سا سػایم ًنذ و تنها اػتجنا دس این صمینه نون جضئی هروانین
و موشسات ًـوس میضتا اػم.
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