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 چکیده 
گباری ی، حفذ  ااذا س سذماایهگبارهیسذماای اصلی در جذب   هاچالشیکی از  

جمس بین این خارجی و در عین حال حفاظت از ااا س عموای کشور ایزبان است. 
از هذف  عمذوای در   دو اسئله اامی اشکل و احل اااقشه است. تعمیذ  جذااس

 گباریهذای سذماایهحقوق سماایه گباری خارجی وجود نفارد ااا در بیشتم توا ق
گاجانفه شفه است. هف  اقاله بمرسذی ههذف  عمذوایر در حقذوق   این عبارت

ئله اصذلی ایذن اسذت کذه گباری و رویکمد دیوان های داوری است و اسذسماایه
ااهیت اعیار هف  عموای به عاوان یکی از ابانی الی کمدن در چیست؟ تفذاوت 

تحلیلذی –آن با افهوم ااایت الی چیست؟ روش پژوهش در اقاله حاضم توصیفی
کذمدن در راسذتای بوده و  مضیه اقاله بم این اساس استوار اسذت کذه اگمچذه الی

اقتصادی کشور ایزبان صورت ای گیمد، ااذا    توسعه  حف  و استیفای ااا س عااه و
 تیذحقذوق االکو    ی بیشذتم در جهذت ااذا سهذف  عمذواتفسیم آراء امبوط به  

حقذوق در    کشذورها.  تحاکمی  حق  اعمال  بهتا توجه  گبار است  ی سماایهخصوص
و   وجذود نذفاردعمذوای  هذف     یابیذارز  یبذما   یروشذای و  ایضابطه ع  المللنیب

سازی ای کااف. البته این اام اذانس تشخیص آن با دولت هایی است که اقفام به الی
خارجی نیز نتوانف جهت حف  ااوالش به آن اعتماض کاف.   گبارهیسمااشود تا  نمی

کمدن به استااد هف  عموای بایستی اصول در نتیجه، بمای ارزیابی اشموعیت الی
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                                                        ی را اورد توجه قمار داد.المللنیبی هایداورکلی حقوقی، دکتمین و رویه 
کلیدی داخلی،  :  واژگان  خارجی،سماایه  حقوقحقوق  بینداور  گباری  الیی  کمدن، الملل، 

                            هف  

 سرآغاز 

اعمذال حاکمیذت خذویش بذمای  1گباری خذارجیجب  سماایه ها درهف  کلی دولت

 توسذذذعه و پیشذذذم ت نتذذذام اقتصذذذادی و در نهایذذذت ر ذذذاه عمذذذوای اسذذذت

(Kenneth, 1973: 19.) هذا در های  ماسذمزایای دولتالملل اقفاماز طم ی، در حقوق بین

دهذف و گباری خارجی  کشورهای دیگم را تحت تذثییم قذمار ایحوزه اقتصاد و سماایه

ی نیذل بذه اهذفا  اذورد نتذم و کذاهش تبعذات اافذی آن بذا کااف بماباابماین سعی ای

هذایی شذونف. چاذین رویکذمدی از نیمذه دوم قذمن بیسذتم کشورهای دیگذم وارد توا ق

عاوان روش تکمیلی خصوصاً بعف از جاگ دوم جهانی شموع شف و نتام اعاهفاتی را به

دریذانوردی بذین های اودت و تجارت و جهت تمویج این اهفا  ابتفا با انعقاد عهفنااه

گباری از آن در اعاهفات دوجانبه تشویق و حمایذت اتقابذل از سذماایهها و پس  دولت

   2تم شفه است.آغاز شف و گستمش یا ت و ااموزه اهمیت آن دوچافان الموس

ر بمای دولت ایزبان گاه در اقفاه و 3در این نتام اعاهفاتی، عبارت ههف  عموای

شذفه بیایپیش آور و یا اصذول راهبذمدیصورت عبارت الزامبهیا در اواد اصلی اعاهفه، 

ایزبان در بخش اهفا    گباری خارجی انتتارهای اعقول دولتاست؛ ااا همگاه سماایه

زعم دولت ایزبان به نتام اقتصادی یذا اجتمذاعی کشذور   عموای را بمآورده نسازد یا به

سل به اصذل حاکمیذت، دسذت بذه ایزان لطمه وارد کاف، دولت ایزبان امکن است با تو

گبار سذماایه  6و ضذب  ااذوال   5، سلب االکیت و یذا اصذادره4کمدنهایی نتیم الیاقفام

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
بین  .1 نه  عالیتالملل سماایهآنچه غالباً تحت عاوان حقوق  های گباری افنتم است، سماایه توس  بخش خصوصی است 

 گیمد. قصف اافعت اقتصادی انجام نمیالمللی در آن دخالت دارنف و به های بینها و یا سازاان گباری که توس  دولتسماایه
  .گباری دوجانبه ااعقفه شفه استاعاهفه سماایه 3000بالغ بم  2018تا سال  .2

3. Purpose public 
4. Nationalization 
5. Expropriation 
6. Confiscation 
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و دولذت  (325 :1393حذذاتمی، کمیمیذذان )انذف  وبیش اشابهها کمخارجی بزنف. آیار این اقفام

)اصذل حاکمیذت الملذل  ایزبان آن را با استااد به قانون الی خویش و تجویز حقوق بین

ها بذه کاف. این اقذفامدولت بم ااابس طبیعی( و در راستای تحقق هف  عموای توجیه ای

گیذمد صورت اشخص با هف  عموای که اامی اتفاوت با ااایت الی است صورت ای

 که در بمرسی ااهیت اهفا  عموای به این تفاوت اشاره خواهف شف.

الملذل بذه رسذمیت ای در حقوق بینها ابتای بم هف  عمواگمچه اشموعیت اقفام

هایی بایستی بفون تبعیض، همماه ااا چاین اقفام (؛521: 1394، لوونفلذذف) شفه است  شااخته

اوجب  مآیاف قانونی و بذمای اهذفا  عمذوای باشذف. دعذاوی با پمداخت غماات و به  

ها بذمای اهذفا  عمذوای در داشتن یا نفاشتن این اقذفامزیادی در خصوص اشموعیت

 (.235: 1394عسکمی، ) المللی اطمح بوده و هستاماکز داوری بین

المللذی و حقذوق بم این اساس، ابتفا به بمرسی افهوم هف  عموای در اسذااد بین

پمدازیم و سپس ااهیت هف  عموای و تفاوت آن با خفاات داخلی بمخی کشورها ای

در انتهذا  بمخذورد گیذمد و  عموای و ااایت الذی و قلمذمو آن اذورد بمرسذی قذمار ای

 شود.های داوری با هف  عموای بحث ایدیوان
 

 . مفهوم هدف عمومی 1

 Martinez-Fraga and)گذمدد ایفه و ظهور هف  عموای به دوران یونذان باسذتان بماذی

Reetz, 2015:3-5). الملل عم ذی شذااخته شذفه و هذم ااموزه این  اام هم در حقوق بین

هایی اثذل حقذوق المللی بذا اوضذوعراهبمدی در اسااد گوناگون بینعاوان یک اصل  به

زیست و توسعه پایفار ااعکس شفه اسذت. البتذه بایذف پذبیم ت کذه بشم، حقوق احی 

هذایی در اذورد تحقذق آن وجذود دارد افهذوم و قلمذمو خیلذی روشذن نبذوده و چالش

(Martinez-Fraga and Reetz, 2015: 5). ی در بعضی اوارد با همچاین افهوم هف  عموا

کاذف و در اعذانی اشذتمکی پیذفا ای  2و هر اه عموایر  1هاخالق عموایر  1هنتم عموایر

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Public order 

المللی و نتم  های تجاری بیناستقیمی بین نتم عموای در داوریای و ارتباط رسف واقعیت این است که هیچ االزاهبه نتم ای
 (367 :1392، یشم (المللی وجود نفارد عموای بین
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از ههذف  عمذوایر و در بعضذی اعاهذفات   3گباری عموااًاعاهفات چافجانبه سماایه

 –)آلمذذان    4گباری از عبذارتی نتیذم هااذا س عمذوایرخصوصاً اعاهفات دوجانبه سماایه

)ااذذارات اتحذذفه   6هضذمورت عمذوایر  (،2009پمو    –)چین    5هعالیق عموایر  (،2009پاکستان  

شفه  استفاده( 2008کلمبیا  –)کانادا  7و هنتم عموای و عالیق اجتماعیر (1992االزی   -عمبی 

 8است.

المللذی نیذز های دوجانبه، هف  عموای در بمخی از اسااد بیننااهعالوه بم اوا قت

هایی در زایاه افهوم و قلمذمو ااذا س یذا هذف  اورد اشاره قمار گم ته است ااا اختال 

در اغلذب اعاهذفات دوجانبذه و چافجانبذه و نیذز ااشذور ها وجود دارد.  عموای در آن

در پیمذان نفتذا  حاوی اهفا  عموای تجویز شذفه اسذت. انمژی و یا پیمان نفتا اقمراتی

گذباری خذارجی و حقذوق های امتب  با حقوق سماایه مد از اوضوعتمکیبی ااحصمبه

)ر تذار   1102الملل در ارتباط با هف  عموای وجود دارد، بخصوص اذواد  تجارت بین

در   1111اذاده  )استانفارد ر تذار( و بخصذوص    1104)ر تار کااله الوداد(،    1103الی(،  

عاوان یکذی از ارتباط با اصادره و جبمان خسارات به طور استقیم به هف  عمذوای بذه

پذمدازد. اصذول راهامذایی الملل ایسازی و یا اصادره اطابق حقوق بینچهار شمط الی

که توس  بانک جهانی اشخص شفه از دیگم اسااد اهم در این زایاه است که اتضذمن 

وکار و حقذوق بشذم کذه . اصول راهامایی کسذب9عموای استاقمراتی در اورد هف   

توس  نهادهای حقوق بشمی سازاان الل اورد شااسایی قمار گم ته است از دیگم اسااد 

 10المللی در این خصوص است.اعتبم بین

 
1. Public morals 
2. Social welfare 

 پیمان نفتا. .3
4. Public benefits. 
5. Public interesting 
6. Public necessary 
7. Public order and Social interesting 
8.  UNCTAD, Expropriation, Series Issues in International Investment Agreement II, United 

Nation, New york and Geneva, 2012, P. 29 
9. World Bank, Guideline on the Treatment of Foreign Direct Investment: Available at 

www.italaw.com/ document world bank.pdf. P. 5 
10. Guiding Implementing the United Nations, 'Protect, Respect Principles on Business and 

Human Rights were developed by the Special Representative of the and Remedy' 
Framework, which of human rights and transnational corporations and other Secretary-
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اصذول راهامذایی بذا جابذه   (OECD)همچاین سازاان همکاری و توسعه اقتصادی  

، رازداری اطالعذات، رقابذت، االیذات، علذوم و اختیاری )اصولی چذون حقذوق بشذمی

های چافالیتی در حوزه اهفا  عموای دارد. این اصذول عمذالً تکاولوژی( بمای شمکت

های چاذفالیتی اورد استااد قمار گم ته است، اثل تمسک به آن در ایانمار علیه شذمکت

ماد های حقذوق بشذمی در ا ذکه نقض این اصول بخصوص کار اجباری و عفم حمایت

 (.Komori and Wellns, 2009:414احلی اوضوع اختال  بوده است )

 اجمذس عمذوای 626و  523های قطعاااذه بخصوص  های سازاان اللدر قطعاااه

حاکمیت کشورها بم ااابس طبیعذی تحذت عاذوان هحذق حاکمیذت عالوه بم وجود اصل  

ادیر، حذق توسذعه هذای اقتصذدائمی کشورها بم کلیه ااابس و یموت زیمزایای و  عالیت

ااابس طبیعی که ابتای بم اصول دوگانه حق تعیین سمنوشت و هف  عموای اسذت نیذز 

، اجمذس عمذوای سذازاان الذل اتحذف نیذز 1803بیان شفه است. همیاطور در قطعاااذه  

جایگاه اصل حاکمیت دائم بم ااابس طبیعی به دلیل ارتباط آن بذا حذق تعیذین سمنوشذت 

 1حق غیمقابل انکار جهانی اورد تثکیذف قذمار گم تذه اسذت.  عاوان یک اصل اساسی وبه

هذا عاوان اعیاری که اطابق بذا آن دولتاز طمیق شااسایی هااا س الیر به  1803قطعاااه  

تواناف از یموت و ااابس طبیعی خود استفاده کااف بم حاکمیت قانونی هذف  عمذوای ای

، اولذین با عاذوان هحاکمیذت دائمذی بذم ااذابس طبیعذیر  1803قطعاااه    2گبارد.صحه ای

 گیمد.ان الل اتحف است که این عبارات را بکار ایقطعاااه اجمس عموای سازا

اصذل حذق تعیذین ،  در ااشور حقوق اقتصادی، اجتمذاعی و  مهاگذی الذل اتحذف

عاوان اامی طبیعی و عموای در قلممو حاکمیذت سمنوشت در زایاه توسعه اقتصادی به

ه بذم ایذن اسذاس، اعمذال حاکمیذت در پیشذبمد جایگذا 3شود.ها در نتم گم ته ایدولت

 
General on the issue Special Representative annexed the Quiding Principles to his final 
business enterprises. The Human Rights Council (A/HRC/17/31), which also includes an 
introduction to report to the The Guiding Principles and an overview of the process that led 
to their development. The Human Rights’ Council endorsed the Guiding Principles in its 
resolution 17/4 of 16 June 2011. United Nations. 2011. HR/PUB/11/04. 

1. Permanent Sovereignty Over  Natural Resources, G.A. Res. 1803, U.N. GAOR, 17th Sess., 
Supp. No. 17, at 15, U.N. Doc. A/5217 (1962) 

2. Permanent Sovereignty Over  Natural Resources, G.A. Res. 1803, U.N. GAOR, 17th Sess., 
Supp. No. 17, at 15, U.N. Doc. A/5217 (1962) 

 .(1966) یو  مهاگ یاجتماع یحقوق اقتصاد المللیبین  ثاقیا. 3
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، اجتماعی و  مهاگی کشور بیان دیگمی از حق تعیین سمنوشت اسذت ، اقتصادیسیاسی

که بایف در یک چارچو  سمزایای، ااا س الی یا هف  عموای را در نتم بگیمد. در این 

عاوان یذک اصذل غیمقابذل انکذار در رویکمد، حاکمیت دائم بم ااابس طبیعی صمیحاً و به

 گیمد:اشاره قمار ایالملل عموای اورد حقوق بین

حق امدم بمای تعیین سمنوشت خود شاال حاکمیذت دائمذی بذم یذموت و ااذابس ه
توان امدم را به دلیل وجود حقوقی کذه امکذن شود و به هیچ وجه نمیها ایطبیعی آن

است توس  سایم کشورها اطالبذه و ادعذا شذونف، از ابزارهذای اعیشذت خذود احذموم 
 1.رنمود

الملل اشاره تاریخی و اهمی بذه شااسذایی اصذل حاکمیذت حقوق بیناین ساف در  

طور استقیم بم دکتذمین هذف  عمذوای تذاییم بهها بم ااابس طبیعی دارد که  دائمی دولت

گباشته است، زیما از آنجا که اصذل حاکمیذت دائذم بذم ااذابس طبیعذی از هحذق تعیذین 

اقس بیذان دیگذمی از اصذل ، تلقی عم ی هف  عموای در وشودسمنوشتر استخماج ای

المللذی حقذوق اذفنی و سیاسذی ایثذاق بین  1حاکمیت دائم بم ااابس طبیعی است. ااده  

بذا عبذارات   3(1966المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و  مهاگذی )و ایثاق بین  2(1966)

از نتذم   این حق عالوه بم جابه داخلی،کااف.  یکسان از حق تعیین سمنوشت حمایت ای

طور آزادانذه ها حق دارنف بذهبیمونی حقی است که به اوجب آن، تماای الت  خارجی یا

المللی را بم اباای اصذل حقذوق بمابذم و سمنوشت سیاسی و جایگاه خود در جااعه بین

 4ها از استعمار و سلطه خارجی تعیین کااف.احتمام به آزادی الت

همچاذذین  2004و  2002سذذپتاابم  23بخصذذوص در کافذذمانس  در اسذذااد آنکتذذاد

 5گباری خارجی اورد توجه قمار داده است:هف  عموای را در سماایه  2012کافمانس  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 الل اتحف. ی و  مهاگ یاجتماع ،یبخش اول ااشور حقوق اقتصاد 3باف  .1

2. International Covenant on civil and political Rights (iccpr) Art.1. 
3. International covenant on Economic, social and cultural Rights (ICESCR), Art.1. 
4.  Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation XXI 

(1996). 
5. UNCTAD, Expropriation, Series Issues in International Investment Agreement II, United., 
Nation, New York and Geneva, 2012. 
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حق تاتیم اقمرات ااوط به یذک   1گباریرسماایهگباری  هرهامودهای الی سیاستطبق  

رهامودهذای   3-2-2، باذف  هف  عموای اشموع و قابل شااسایی است. بم ایذن اسذاس

طور استقیم و صمیح وابسته به هف  عمذوای بهباری بایف  گسماایهگباری  الی سیاست

گباریر سذماایهاین ساف در خصوص هقمارداد   7-2-2و باف    3-2-2دیفه شود. بافهای  

، بذه نیز قادر به شااسایی دکتمین هف  عموای در اعاای صذمیح آن نیسذت. در عذوض

 کاف:یک تعمی  اختصم اشاره ای

گباری بذذا سذذماایهناشذذی از قماردادهذذای  هکشذذورها بایذذف بذذه تعهذذفات خذذود 

ها بتواناف به تغییم اساسی شمای  یا دالیذل آن  ، اگم این کهاحتمام بگبارنف  گبارانسماایه

 2استااد نمایافر. المللبیناشموع دیگم اطابق با قوانین الی و حقوق 

، در خصذوص 8-2-2، بمای درک بهتم این باف بایف آن را همماه با باذف  با این حال 

هسلب االکیتر در نتم گم ت که با استفاده از اصطالحات خاص و صمیح بذه دکتذمین 

 هف  عموای اشاره دارد. در این باف بیان شفه است:

، سذذلب االکیذذت یذذا عمذذوای بودن اهذذفا  اشذذموع سیاسذذتهدر صذذورت اسذذلم 
یفات قذانونی و آایز و اطابق بذا اصذل رعایذت تشذمکمدن بایف به شکلی غیمتبعیضالی

جبمان خسارت صورت پبیمنذف. ااکذان تجفیذفنتمخواهی از تصذمیمات بایذف  ذماهم 
درج شذفه بذا شذمط   7-2-2، هدالیل اشموعر را که در باف  8-2-2در واقس باف    3ر.باشف

پیونذف داده اسذت. ایذن یذک تجفیذفنتم کلذی در  اشموعیت به اهفا  سیاست عموای

کمدن از طمیق تکمار قاعفه عموای حقذوق یا الیهف  عموای در زایاه سلب االکیت  

یا   ، غیماستقیماعم از استقیم  هاسازیالملل است. طبق این باف، سلب االکیت یا الیبین

. 1در جهت دسذتیابی بذه    اماوع است، اگم این که  های اعادل سلب االکیتسایم اقفام

و   آایزصورت غیم تبعیضبه  .3. اطابق با رعایت تشمیفات قانونی؛  2یک هف  عموای؛  

 4.. در راستای جبمان خسارت، انجام شفه باشاف4

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. National Investment Policy Guidelines. 
2. UNCTAD, World Investment Report 2012, p. 125. 
3. UNCTAD, World Investment Report 2012, p. 125. 
4. North American Free Trade Agreement (NAFTA) Chapter 1 notes 1, art. 1110 
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در گباری با توجذه بذه آنچذه گفتذیم پیذفا اسذت کذه رهامودهذای الذی سیاسذت 

المللی یذک بینای است که هف  عموای در اسااد  کاافهگباری گمچه شاهف قانسسماایه

، ااذا دربذاره اعاذای واقعذی و الملل استبین مض اساسی و باابماین، بخشی از حقوق  

 کاف.ویژه از حیث کاربمد عملی آن کمکی به حقوقفانان و افسمان نمیگستمه آن به

-این عفم هماهاگی در افهوم و تعمی  امکن است نتیجه  مهاگ حقوقی و زبان

های توسذعه کذالن ها و نیازهای اقتصذادی و بمنااذههای اختل  کشورها نسبت به الزام

شورشان باشف و از این حیث قابل درک است. به هم حال، در اوارد اختال  نذاگزیم و ک

-. اطذابق حقذوق بذین1الملل عم ی اماجعه کذمدبایف به اصول تفسیم و افاد حقوق بین

شان، آنچه را از جهت ااا س عمذوای بذه ها حق دارنف بفون توجه به انگیزهالملل، دولت

تعیین کااف و درباره آن تصمیم بگیمنف. بمای اثال، در باف نتمشان افیف و ضموری است  

گباری گباری خارجی ایمان بیان شذف سذماایهقانون تشویق و حمایت سماایه  2  ااده  

اوجب تهفیف ااایت الی و ااا س عموای، تخمیذب احذی  زیسذت، اخذالل در   خارجی
 عالوه بم این،  ی نشود.های داخلگباریاقتصاد کشور و تضییس تولیفات ابتای بم سماایه

این قانون نیز به صماحت به سلب االکیت به دلیل ااا س عموای اشاره کمده   9ااده  

 2است.

زیم عمل دولت در سلب االکیذت، قذانونی و   باابماین در صورت وجود االحتات

اذذلی بذذاشف؛ دوم، عذذمل غذذیم  ااذا س اشموع است: نخست، عمل دولت در راسذتای

دیذفه اتخذا  اشف؛ سوم، تمتیباتی بمای تعیین و پمداخذت خسذارت بذه زیانآایز بتبعیض

االکیذت کذه   شود. در ایاجا بایف چاف نکته را یادآور شف: نکته اول ایاکه اعمذواًل سذلب

شذود، زیذما ابتاذی بذم های گستمده باشف، اشموع و قانونی تلقی ایکمدنصورت الیبه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. North American Free Trade Agreement (NAFTA) Chapter 1 note 1, art. 1110 

  اف یاوجب  مآبه  ،یااا س عموا  یبما   شفن قمار نخواهف گم ت اگم  یو ال  تیاورد سلب االک  یخارج  یگبارهیسمااه.  4
بال اصله قبل از   یگباره یآن سماا  یغماات به اثخب ارزش واقع   اااسب  و در اقابل پمداخت  زیآاض یتبع م یبه روش غ  ،یقانون

شفن به    ی ال  ای  ت یسال پس از سلب االک  کی  حفاکثم در افت   فیجبمان خسارت وارده با  یتقاضا  -  1  تبصمه.  تیسلب االک
و صل خواهف  حل   2قانون   ن ی( ا19شفن بم اساس ااده )  ی ال  ا ی  ت یاز سلب االک  ی اختال  ناش   -  2  تبصمه.  شود  میتسل  ئتیه

 ر شف.
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بذه نذفرت عمذل دولذت را در سذلب حق حاکمیت دولت است و اماجذس داوری هذم  

گبار خذارجی کااف اگم آنکه دولت در ضذب  ااذوال سذماایهاالکیت نااشموع تلقی ای

ااا س الی داشته باشف یا از پمداخت غماات خذودداری   به  انگیزه غیماقتصادی و ناامبوط

دن آایذز بذوشود، در قانون ایمان هم به لذزوم غیذم تبعیضطور که اشاهفه ایکاف. همان

سلب االکیت بم اباای اهفا  عموای اشاره شفه است و هم به لزوم پمداخذت غمااذت 

تم نیز ر ته و اثخب احاسبه غمااذت را نیذز اااسب. عالوه بم این، قانون ایمان حتی پیش

علیفوسذذتی )گباری بال اصله قبل از سلب االکیت دانسذته اسذت  ارزش واقعی آن سماایه

 (.83 : 1388شهمکی، 

کمدن که به ااتور ر اه عااذه و ااذا س عمذوای باشذف جذزو اعمذال ه الیهمچاف ک

کااذفه یذک حاکمیت و حق انکارناپبیم دولت شااخته شفه ااا این عمل بمای دولت الی

گبار خارجی اسذت. آورد و آن پمداخت غماات به سماایهتعهف حقوقی هم به وجود ای

گیذمد، گذباری صذورت ایقانون  کمدن با تجویز و تصویب قذوهطور که عمل الیهمان

شذود. البتذه گبار تعیذین ایاعمواًل ایزان غماات و روش احاسبه آن هم از طم  قانون

بمخال  سایم اوارد سلب االکیت )اصادره، ضب  ااوال( که سلب االکیت اوکذول بذه 

گذبار بذا در نتمگذم تن هذا قانونکمدنپمداخت بهای عادله اال اورد نتم اسذت در الی

کمدن است( ایذزان غمااذت را بذا س و اصالح عموای جااعه )که در واقس، هف  الیااا 

کاف بذه های اقتصادی و نیازهای کشور تعیین ایرعایت ااا س عموای جااعه و ضمورت

گبار خارجی احفوظ بمانذف و در عذین حذال ااذا س سماایه  1نحوی که انتتارات اعقول 

 عموای نیز حف  شود. 

المللذی، های بینگباریرویه قانونی ایذمان در خصذوص سذماایهدر بعف داخلی و   

گباری خذارجی نیذز در تطذابق بذا های تشویق و حمایت اتقابل از سذماایهنااهاوا قت

شود. بمای اثذال ها دیفه ایگباری هستاف و اقمرات اشابهی در آنقانون تشویق سماایه

و  مانسذه در   ایذمان  گباری ایذانتوا قاااه تشویق و حمایذت اتقابذل از سذماایه  5ااده  

 دارد:خصوص اذصادره و جذبمان خسارت اذقمر ای

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. legitimate expectation 
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اتعاهف توس  طذم  اتعاهذف دیگذم الذی   هایطم   های همیک ازگباریهسماایه

گم ذت  نخواهف قمار شفن اصادره و سلب االکیت نخواهف شف و یذا تحت تفابیم اشابه

 روش  بذه    عذموای به اوجذب  مایاذف قذانونیهای ازبور بذمای اهذفااگم آنکه اقفام

آایز در اقابل جبمان خسارت سمیس و اؤیم و اااسذب انجذام پذبیمد. اذذیزان غیمتبعیض

گباری بال اصله قبل از الی شفن، اصادره یا ارزش سماایه  اعادل   بایف  جذبمان خسارت

رت تذثخیم ایذن تثخیم پمداخت شود، در صو  بفون  سلب االکیت است. خذسارت بذایف

. خسذارت بایذف عمذالً قابذل بذذود  خواهذف  های امبوطذه نیذزخسارت شاال این هزیاه

 1پمداخت بوده و آزادانه قابل انتقال باشفر.

های اذذتقابل نااذهدر سذایم اوا قت  تواننیز ای  اشابه این اذقمره با اتن یکسان را

 هذایو دولت  جمهوری اسذالای ایذمانگباری ایان دولت  تذشویق و حمایت از سماایه

( و ازبکسذتان 5(، بلغارسذتان )اذاده  6(، تونس )اذاده  6(، قمقیزستان )ااده  4)ااده    ایتالیا

به تصویب اجلس شورای اسالای و شورای نگهبذان   1382( که همگی در سال  6)ااده  

های بعذفی نیذز تکذمار شذفه اسذت، نااذهاین رویه در اوا قت  2انف، االحته کمد.رسیفه

؛ 1395( در سذال  5نااه ایان دولت ایمان و  فراسیون روسذیه )اذاده  ازجمله در اوا قت

نااه ایذان ایذمان و و اوا قت  1396( در سال  5نااه دولت ایمان و ساگاپور )ااده  اوا قت

( 5( و اجارسذتان )اذاده  7)ااده  (، جمهوری چک  7نشین اعتم لوکزاابورگ )ااده  دوک

 1398.3در سال  

 هایگباریهای  وق درج شذفه، اصذواًل سذماایهنااهاین ااده که در تماای اوا قت

هذذای اتعاهذذف را از سذذوی طذذم  دیگذذم اذذذصون از هذذم یذذک از طم  گبارانسذذماایه

ه اوصذو  ناااذذوا قت  6کاف. اذذاده  االکیتر و هاصادرهر اعالم ای  ر، هسلبشفنهالی

 دارد:چاین اقمر ای  تفصیل  ایان ایمان و پاکستان با

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
،  مانسه یو دولت جمهور مانیا یاسالا یدولت جمهور نیب گباریسماایه اتقابل از  تیو حما قیتشو نااهاوا قتقانون . 1

 . 1382اصو  
اوا قت2 این  سال  نااه.  در  جملگی  که  رسیفه  1382ها  نگهبان  شورای  و  اسالای  شورای  اجلس  تصویب  با   به  در  انف، 

 سازی و جبمان خسارت حاوی شموط اشابهی هستاف. الی
 سایت اجلس شورای اسالای اوجود است در و  . کلیه اسااد به صورت قانون اصو  اجلس بوده و 3
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یک طذم    گبارانسماایه  هایگباری. سماایه1:  هسلب االکیت و جبمان خسارت 

کمدن یا اشذمول تذذفابیمی سلب االکیت، الی  ، اورداتعاهف، توس  طم  اتعاهف دیگم

 ازبذور هایهف گم ت اگم ایاکه اقذفامنخوا  قمار  اذستقیم یا غیماستقیم تا تثییمات اشابه

پمداخت سذمیس، اذؤیم  اقابل آایز و درعموای به روشی غیم تبعیض هف  یک به خاطم

بذمای   خسذارت  . جبذمان2و ااصفانه خسارت و بم طذبق اذوازین قذانونی الزم باشذف،  

از عمذل  بلق گباری بال اصلهاعادل ارزش سماایه گباری بایفسلب االکیت یک سماایه

 از آن باشفر. آگاهی سلب االکیت یا

 از های اتعاهذف راگباران همیک از طم های سماایهگباریاین ااده اصواًل سماایه 

 ر اعذذالمر، هسذلب اذذالکیتر و هاذذصادرهشذفن  هالذی  سذوی طذم  دیذگم اصون از

 1کاف.ای

مط ازبذور، نخسذت، اشخص است که با تحلیل اوارد  وق، نتیجه عملذی درج شذ

پبیم بذم قبول حق بم اصادره بم اباای هف  عموای و در عین حال، تعهف کشور سماایه

ای ااصذفانه، سذمیس و اذؤیم آایز بودن اصادره و پمداخت خسارت به شذیوهغیمتبعیض

 (.132:1391)احبی، است  

 

 . ماهیت هدف عمومی 2

 اعمذال حاکمیذت تحذتبمخی اعتقفنذف کذه اسذتانفارد هذف  عمذوای در ارتبذاط بذا  

لوای خیم عموای اسذت و داللذت بذم حکممانذی اطلذو  بذه نفذس ر ذاه عمذوای دارد 

(Martinez-Fraga and Reetz, 2015:3-5).  افهوم هف  عموای گستمده و انتزاعذی اسذت

عاوان یکذی که اانس تعمی  جااس و کاال از آن شفه است. اصطالح ههف  عموایر بذه

، هاسذتفاده 2االکیت، با عااوین دیگمی همچون هنفس عموایراز شموط اشموعیت سلب  

. (Fraga and Reetz, 2013: 58-Martinezکار ر ته اسذت)ر نیز به 4ر و هسود عموای3عموای

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 .و پاکستان مانیا انینااه اوصو  ااذوا قت 6اذاده . 1

2. Public interest 
3. Public use 
4. Public benefit 
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حال سؤال این است که کلمه هعموایر در این شمای  چه اعاایی دارد؟ آیذا ایذن کلمذه 

کذه در یذک ااطقذه خذاص زنذفگی ناظم به امدم یک کشور یا بمخی از امدم آن است  

خانه اااسذب و کااف؟ یا کسانی که به دنبال شغل، سمگمای، هوای تازه و یا  ق  یک ای

اعقذول هسذتاف؟ یذا هذف  عمذوای بذذمای اشذاره بذه اهذفا ی چذون سذالات، ایماذذی، 

هذای زیست یا اقتصاد است؟ در پاسخ به این سؤال، یکی از حقوقفانان بذه تفاوتاحی 

شفه در قانون اساسی  مانسه و ایتالیا توجذه کذمده و بین اصطالحات استفادهشااسی  زبان

های قانون اساسذی ایذن دو کشذور بذا افذاهیم هااذا س عمذوایر و نحوه بمخورد دادگاه

گم ته از کااف. او به رویکذمد اشذتمک تعذاری  صذورتهضمورت عموایر را تفسیم ای

گویف االک در سلب االکیذت ده و ایااا س عموای توس  دادگاه استماسبورگ توجه کم

بمای نفس عموای آن است که االکیت خصوصی اال اورد سلب االکیذت، بذه صذورت 

 ااتهذذی شذذود -کاذذفکذذه دولذذت آن را نمایاذذفگی ای-اجبذذاری بذذه االکیذذت عمذذوای 

 (Hoops, 2015: 23.) 

های خذاص های اتعفدی وجود دارد که در آن هف  عموای از انجام اقذفامپمونفه

آهن و یا ایجذاد زیمسذاخت بذمای ها یا راهلت کااالً روشن است، ازجمله ساخت پلدو

عاوان اهذفا  توانذف در اولذین نگذاه بذهتثاین انمژی گاز و آ . سایم اهفا  دیگذم نمی

اثال احیای شهمی، کاهش بیکاری، کمک عاوان  به  عموای کالسیک در نتم گم ته شود.

توسذعه اقتصذاد و بمگذزاری رویذفادهای بذزرگ های صاعتی یذا اداری،  و حف  شمکت

 (.Hoops, 2015: 23) های المپیک، اسابقات جذام جهذانی  وتبذال و غیذمههمچون بازی
سؤالی که بایف به آن پاسخ داد این است که اعیار تشخیص چیست؟ و آیا یک االک یذا 

عاوان اعیاری کارآاف اورد استفاده قذمار گیذمد و آیذا یذک اعیار عیای وجود دارد که به

تذوان هذف  عمذوای در نتذم هف  خاص یا اوضوع خاص در یک زاان خاص را ای

صادیق باشذف؟ ایذن سذؤال در اذواردی کذه گم ت یا بایف درازافت بوده و شاال همه ا

سلب االکیت خصوصی واجف حفاقلی از اهفا  عموای است اهمیت بیشتمی خواهذف 

توان به این سؤال داد بلکذه بایذف گفذت رسف پاسخ یکسان و قاطس نمییا ت. به نتم ای

واحوال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی اعیار تشخیص در هم اورد تابس شمای  و اوضاع
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کشور است ااا این اقفار اسلم است که ههف  عموایر بایف در پمتو اهفا  توسعه هم  

های آیاذفه اقتصادی کشور و بمای حف  حقوق و ااا س درازاذفت نسذل  علذی و نسذل

گبار خذارجی گیمی یا اقابله با او و یا اجازات سماایهباشف و خصوصاً نبایف جابه انتقام

اصذفانه و بذا پمداخذت غمااذت اااسذب بذم اسذاس باشف و بایف در یک رونف قذانونی ا

کذمدن در راسذتای گباری باشف. ا ذزون بذم ایذن الیانتتارات اعقول او در زاان سماایه

شذفه در احتوا شفن حق االکیت خصوصی که حقذی تضمیناهفا  عموای نبایف به بی

 قانون اساسی اغلب کشورها است، ااجم شود.
عط  باشف و در شمای  گوناگون قابل تطبیذق و اعیار تعیین اهفا  عموای بایف اا

گیمی دولذت در سذلب االکیذت استفاده باشف. اثالً ااهیت اهفا  عموای هاگام تصمیم

توانذف اتفذاوت باشذف، در غیذم ایذن های طبیعذی ایدر شمای  بحمان اقتصادی و  اجعه

ی کاف، امکن است تضاد داخلصورت هسیستم حقوقی که بم سلب االکیت حکوات ای

  (Hoops, 2015: 23).توجهی را در خود داشته باشفرقابل

هیچ هف ی در  ات خود عموای یا خصوصی نیست و تعیین عموای یا خصوصذی 

بودن هف ، به وضعیت و اهفا  در زاان و اکان بستگی دارد. در همین راستا یکذی از 

ن اساسذی ایملاذف حقوقفانان ایملافی بیان داشته: هبه علت  مایاف تفویای که بذمای قذانو

دنبال شفه است، افاهیم هف  عموای و ااا س عموای در رابطه با سلب االکیت حب  

های اذالکین حقذوق خصوصذی و انف. این  مایاف در حقوق این کشور در ایم تالششفه

همچاین توجه به اهفا  سلب االکیت اوجب حب  هف  عمذوای از قذانون اساسذی 

همین جهت است که سلب االکیذت در حقذوق ایذن   هب(.  Walsh,.2019:34شفه استر )

کشور نه ابتای بم اهفا  عموای و نه حتی ابتای بم تفسذیم اضذیق آن اسذت، بلکذه در 

ارزیابی لزوم سلب االکیت به ااا س اشتمک سلب االکیذت و عذفالت اجتمذاعی توجذه 

شود. به هم حال بایف توجه داشت که هذف  عمذوای افهذوای اتفذاوت بذا خذفات ای

 شود.وای و ااایت الی است که  یالً بحث ایعم

 الف. تفاوت هدف عمومی و خدمت عمومی

در بیان تفاوت دو افهوم خفات عموای با اافعت عمذوای، بایذف توجذه کذمد کذه 
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پبیم نیست. هف  خفات عموای همیشذه نفذس خفات عموای بفون نفس عموای ااکان

المافعذه را وای قادرنف نیازهذای عامعموای است. البته نبایف پافاشت که تاها خفاات عم

کاافه این نیازها توانف تثاینهای خصوصی نیز ایبمآورده سازنف، زیما بسیاری از  عالیت

 باشاف؛ اهم این است که هف  از خفات عموای، تذثاین و تحقذق نفذس عمذوای باشذف

ت در . در انفیشه اکاتبی که اعتقف به نقذش  عذال دولذ)219:  1388گمجی ازنفریانی،  (

رواب  اجتماعی اقتصادی هستاف، خفات عموای  عذالیتی بذمای تذثاین ااذا س عمذوای 

است؛ به دیگم عبارت خفات عموای ااهیتاً ابزاری است کذه طم ذفاران نتمیذه دولذت 

انف. ااذموزه انفیشذه عاوان هف ( پیشاهاد کمدهخفاتگزار بمای تحقق اافعت عموای )به

در حقوق کشذورها ازجملذه ایذمان دارد. بمخذی از  ایشفهخفات عموای جایگاه تثبیت

های دولتی در حقذوق اداری ایذمان را بذا نتمان،  لسفه وجودی دولت و دستگاهصاحب

داناف ام قانون اساسی، ارائه خفاات عموای ایاستااد به اصل سوم و بیست و نهم و سی

 (.36:1389اااای و ساگمی،  )

 ب. تفاوت هدف عمومی و امنیت ملی

کاف که بقای دولت را با اسذتفاده از هایی اشاره ایطور اعمول ااایت الی به الزامبه

(. در تعمیفذی 31:  1387کاذف )اانذفل،  ( تضمین ایکارگیمی قفرت )اقتصادی، نتاایبه

دیگم، ااایت الی اسئولیت دولت در امانعت از تهفیذفهای خذارجی نسذبت بذه بقذای 

. ااایت الذی افهذوای سذهل و (40:1380نصمی،  )  رژیم و شهمونفان دانسته شفه است

امتاس بوده و از کشوری به کشور دیگم اتفاوت اسذت، ااذا نقذاط اشذتمک اوجذود در 

هذای توان در حفاظت دولت از بقذای خذود، شذهمونفان خذود و ارزشها را ایتعمی 

(. در 32:  1392شفه در جااعه در اقابل تهفیفهای خذارجی دانسذت )شذیموی،  پبیم ته

کااذف تذا ها در راستای حفاظت از ااایت الی، ضذوابطی را وضذس ایبحث اا نیز دولت

ها اماوع یا احفود کااف؛ ااا ضواب  اذمتب  گباری خارجی را در بمخی از بخشسماایه

گباری خذارجی اسذت )شذیموی، با ااایت الی غالباً امبوط به امحلذه پذیش از سذماایه

فا  عموای هاگام سلب االکیذت در امحلذه پذس از (؛ ااا استااد دولت به اه34:  1392

شونف؛ باابماین در هااایت الیر تممکز به احفودیت در گباری خارجی اعمال ایسماایه
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سازی به اسذتااد ااایذت گباری خارجی به دالیل آن توجه دارد تا به الیپبیمش سماایه

 الی.
 

 . قلمرو هدف عمومی3

هذای اشذموع و ایان حق تاتیم اقمرات در دولتداااه و حوزه هف  عموای در تاش  

گذباری خذارجی ها به اجمای تعهفهایشان در ارتباط با حمایت از سماایهالتزم شفن آن

ای اعتقفنف امکز یقل دکتمین هف  عموای در کشورهایی اسذت کذه تذالش است. عفه

 های خذذارجی و اجذذمای تعهذذفهایگباریگیذذمی از سذذماایهکااذذف تذذا پذذس از بهمهای

هذف  از تعمیذ  و   .(1396:296 لذذفرن،  )گبار، از زیم بار تعهفها خود  مار کااذف  سماایه

ها ها است، زیما اهفا  عموای دولتهای خودسمانه دولتتبیین این افهوم کاتمل اقفام

ها همواره داور تشخیص ااا س و اهذفا  یابت نیستاف و بمحسب شمای  اختل ، دولت

گباری قذمار هذا وقتذی کذه خوانذفه دعذاوی سذماایهلتعموای کشور خود هسذتاف. دو

کااف و ادعا دارنف کذه های ااا س عموای استااد ایگیمنف، اعمواًل در اقام د اع به الزامای

عاوان ااور داخلی کشور ااحصماً در صالحیت خذود دولذت اسذت. بذه تشخیص آن به

اعمال صالحیت خویش، رغم  المللی هم علیهای داوری بینهمین دلیل قضات و دیوان

ها در آنچذه ااذا س و یذا عالقه کمی بمای ارزیابی و اعالم نتم درباره انگیز واقعی دولت

انف. همین اوضوع یعاذی اکذماه اماجذس کااف، نشان دادهاهفا  عموای دولت اعم ی ای

داوری از اظهذذارنتم دربذذاره صذذحت و درسذذتی ااذذا س عمذذوای دولذذت، گذذاه اوجذذب 

های ایزبان شفه است )این اوضوع در بخذش چهذارم اقالذه دولت  سوءاستفاده از سوی

 حاضم اورد بمرسی تفصیلی قمار خواهف گم ت(.

هذذای امبذذوط بذذه هذذای بازرگذذانی، داوران در اختال بذذمعکس داوری در اختال 

گباری بایستی بمای اهفا ی که امبوط به اساس جااعه باشذف ارزش کذا ی قائذل سماایه

توانف عواقب ناخوشذایافی بذم به این اهفا  در احکام داوری ای شونف، زیما عفم توجه

(. از Ruth, 2010: 56پبیم در بذم داشذته باشذف )این اهفا  عموای در کشورهای سماایه

گذباری خذارجی امکذن و صل یک اختال  سماایهآنجا که رژیم حقوقی حاکم در حل
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از این دو باشف، به همذین دلیذل، الملل، قوانین الی و یا یکی  است تلفیقی از حقوق بین

هذایی وجذود گذباری اختال در ارجاع و یا انتخا  قانون حاکم بم نتام حقوقی سماایه

 دارد.

و  1عاوان قانون حاکم در چاف اصذل ااناذف اصذل لذزوم قذماردادالملل بهحقوق بین

ای باذابماین اختیارهذ؛  )186  :1386اوحذذف،  (  شذودخالصه ای  2اصل رعایت حقوق اکتسب

های امبوط به هف  عمذوای بسذتگی صالحیتشذان المللی در بمرسی اختال دیوان بین

توانذف بذه بمای اثال، تحت اقمرات نفتذا دیذوان داوری تاهذا ای  3در قانون حاکم دارنف.

دعاوی رسیفگی کاف که ابتای بم نقض یکی از تعهفهای  صل یازدهم از سذوی دولذت 

هذای و صذل اختال های داوری حلبعضذی کاوانسذیونااا در    4ایزبان )خوانفه( باشف.

های اودت و بخصوص اعاهفات ها اثل عهفنااهنااهو در بیشتم اوا قت  5گباریسماایه

 – Rubinoر گاجانذفه اذی شذود )any dispute relatingگباری دوجانبه عبذارت هسماایه

171 Sammartano, 2001:)6 ال صالحیت خود در ها در اعمکه بم اساس آن، دست دیوان

عالوه بذم ایذن، در تفسذیم   7های امبوط به اهفا  عموای باز است.رسیفگی به اختال 

 1964گباری نیذز بذا توجذه بذه کاوانسذیون ویذن )حقذوق اعاهذفات  اعاهفات سماایه

از این اعاهفات و در راسذتای اهذفا  آن   8( با تحلیل اتااسب31و    32بخصوص اواد  

گبار خذارجی )حقذوق االکانذه( و تواناف توازن را در تعارض ااا س سماایهاعاهفات ای

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Pacta sunt servanda. 
2. Acquired rights. 

 اعم از قماردادی که ااشث دعوی و یا قواعفی که داوری بم و ق آن جمیان خواهف یا ت. .3

4 .(Article 1116, Para. 1) NAFTA 
North American Free Trade Agreement, Us- Can- Mex. Dec. 1992, 32. I. L. M. 639 (1993) 
hereinafter (NAFTA). 

ست با بیان ایاکه صالحیت امکز شاال همه اختال ات حقوقی به طور استقیم ناشی  کاوانسیون ایکسیف در باف نخ  25ااده    .5
نااه ارجاع به امکز های اتعاهف و یک تبعه دولت اتعاهف دیگم که طم ین به صورت کتبی اوا قتگباری بین دولتاز سماایه

 . )94 :1393زاده، سلطان (کمده باشاف، خواهف بود

کاوانسیون نیویورک   2، ااده  1923پموتکل کاوانسیون ژنو    1شود: ااده  المللی دیفه ایهای بیننچاین اقمراتی در کاوانسیو  .6
 . 1954قانون نمونه سازاان الل  7کاوانسیون واشاگتن، ااده  25، ااده 1957

  قانون حاکم در  الملل و یا حقوق الی در انتخاکاوانسیون ایکسیف احل نزاع اولویت دادن یا نفادن به حقوق بین  42ااده    .7
 اوارد نبود تعیین دقیق  

 های داوری است.گباری خارجی در دیوانقانون حاکم بم اختال ات سماایه
8 .Proportionality analysis. 
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در پمونذفه . (Kingsbury and Schill, 2010: 78 & 93)اهذفا  عمذوای  ذماهم سذازد 

دیوان داوری ضمن تصمیح بم االحتات حقذوق بشذمی، حذق   1آزریکس علیه آرژانتین

دستمسی به آ  سالم بمای شهمونفان را اورد شااسایی قمارداد و با عفم قبول اصذادره، 

خوانفه را به پمداخت ارزش ااصفانه در خسارات احکوم کمد و بیان داشذت کذه حذق 

 گذباری خذارجی دو اوضذوعدستمسذی بذه آ  سذالم و حمایذت از عملیذات سذماایه

ازبور بمخال  اوازنه حقوقی و تعهفهایی ااا این رأی   (Tamar, 2015: 301).انفاتفاوت

ایذن تعذارض آراء (.  523  -4  :1390احبذذی،)است که در اهفا  قمارداد  کذم شذفه اسذت  

رب  با اختال  بم سم افهوم هف  عموای نیست. رسیفن بذه اوازنذه و تعذادل بذین بی

افرن، ای اساسی بمای حقوق افرن است. در جااعه  اهفا  عموای و خصوصی، اسئله

طور اساسی با اهفا  عموای هماهاگ است. اگذم اهذفا  عمذوای اهفا  خصوصی به

هذا را از اهذفا  خصوصذی اورد حمایت قمار نگیمنف اشکل خواهف بود کذه بتذوان آن

الملل نیز وجذود دارد، زیذما گباری بینهمین اشکل در قماردادهای سماایه  .تفکیک کمد

. ایذن 2طور صمیح صحبت نشفه استنون حاکم( بهای )حتی در قادر اورد چاین اوازنه

ها در خصذوص اهذفا  عمذوای را کمتذم عفم تصمیح، تکلی  داوران در حل تعارض

های اشابه بذا دعذوی های داوری در پمونفهکاف. عالوه بم این، در بعضی آرای دیوانای

 -امتب  با هف  عمذوای، احکذام اتعارضذی صذادر شذفه اسذت. دیذوان داوری ایذمان 

واحوال امبوط به پمونفه و در هذم اتحفه چاین غمااتی را از طمیق بمرسی اوضاعایاالت

، پمونذفه دعذوای 3خصذوص در پمونذفه اویذل  یلذفهذا( بهکمدناورد خاص )اثل الی

، اذورد 5و پمونذفه هآ آی جذیر  4آیااکورپوریشن علیه دولذت جمهذوری اسذالای ایذمان

توسذعه چاذین اعتقذادی نفارنذف ان کشورهای درحال االحته قمارداد. ولی اکثم حقوقفان

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12. 

2. Prof. Dr. (Qinglin Zhang, On Public Interesting in International Investment, P. 8. At 

available in: dosya. Marmara.edu.r.tr.huk/sempozyum ayinlari/ipekyolu. 

3. Iran-US Claims Tribunal, Oil Fields Of Texas, Inc. v. Iran et al., 1 IRAN-U.S. C.T.R. 

4. INA Corporation v. The Government of the Islamic Republic of Iran IUSCT Case No. 161. 

5. American International Group, Inc. and American Life Insurance Company v. Islamic 

Republic of Iran and Central Insurance of Iran (Bimeh Markazi Iran) IUSCT Case No. 2. 
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بفون توجه به اهذفا   2و سفکو 1های استارتهمین دیوان در پمونفه(.  178  :1386اوحف،)

با اکثمیت اقمر   4دیوان داوری در پمونفه ااین اویل  3عموای حکم به پمداخت کاال داد.

اشی کشذور داشتاف که سلب االکیت شمکت ابکور بمای هف  عموای و اطابق با خ 

کمدن شمکت لیااکو توسذ  لیبذی بمعکس در پمونفه الی  5کویت در صاعت نفت است.

د اع در راستای اهفا  عموای پبیم ته نشف، حسب دالیل ارائه شف توس  دولت لیبذی، 

شفه ربطی بذه ر ذاه عمذوای جااعذه لیبیذایی   عموای اعالمحق با دیوان بود، زیما هف

کذه اهذفا  عمذوای   6نفاشت. در پمونفه هآ.دی سی علیه اجارستانر دیوان اتقاعف نشف

دیذوان ضذمن توجذه بذه علذل و   7وجود داشته است. در پمونفه زیماس علیه آرژانتذین

شذموعیت سذلب عاوان شذمطی بذمای ااهفا  و اقمرات اضطمار، اهفا  عموای را به

بیان   9دیوان داوری در پمونفه سالوکا علیه جمهوری چک  8االکیت، اورد قبول قمار داد.

ها بم اساس حسن شفه، در اواردی که دولتالملل پبیم تهداشت: هااموزه در حقوق بین

کااذف، نیذازی بذه پمداخذت نیت و بفون تبعیض و در راستای ااذا س عمذوای اقذفام ای

نیذز   11اتحفهدر پمونفه ااساکس علیه ایاالت  10گبار خارجی نیست.رهخسارت به سماای

 12نتم اشابهی ابماز شفه است.

های اوجود در خصوص قلممو اهذفا  عمذوای باابماین اشخص است که دیفگاه

المللذی در جهذت هذای بذینگباری ابهم و غیم شفا  است و تذالشدر حقوق سماایه

ل اااسب و بفون ابهام در اورد افهوم هف  عموای حیابی به یک اجماع و یا راهدست

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Starrett Housing Corporation. v .iran 
2.Sedco Inc.v.Iran 
3. American International Group, Inc. and American Life Insurance Company v. Islamic 
Republic of Iran and Central Insurance of Iran (Bimeh Markazi Iran) IUSCT Case No. 2. 
4. The American Independent Oil Company, commonly known as Aminoil. 
5. UNCTAD, 2012. P. 50. 
6. A.D.C. V.Hungary, award, 2 October 2006. P. 429. 
7. Siemens V. Argentina. 
8. UNCTAD, 2012. P. 34. 
9. Saluka V. Czech Republic, Partial Award, 17 March 2006. Para. 255. 
10. UNCTAD, 2012., P. 45 
11. Mathanex. V. USA. 
12. Mathanex. V. U. S. A. Final Award. 3 Aguest 2005, Part IV, Chapter D, para. 7 
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، بانذک جهذانی و ایکذا و اماجذس 1های وابسته )ایکسیفدر گات و سازاان الل و ارگان

در اورد حاکمیذت دائمذی کذه شذاال  1962جز قطعاااه  است به  دیگم( به نتیجه نمسیفه

 هذا بذوددولذتکاافه و اق عذام ایذان  اهفا  عموای بود و بمای افت کوتاهی ااعکس

در نتیجه، الزم است تا ضمن بمرسی رویه قضایی اوجود در حقوق   .(176:  1390)لوونفلف،

 های داوری را به دست آوریم.الملل، تعمی  اورد پبیمش در دیوانبین

 

 المللی در خصوص هدف عمومی . رویه داوری بین4

حق دولت در سلب االکیت از ااذوال خصوصذی خارجیذان، بذا االحتذات امبذوط بذه 

)تیمذذوری، جایذذفی و همکذذاران شذود  های طبیعی توجیه ایحاکمیت امدم بم ااابس و یموت

الواقذس در جهذت الزاه این سخن این است که دولت در اعمال این حذق،  ی(.  11:1397

بماین گم تن ااوال بیگانه بفون هیچ دلیلی و خفات به نفس و اصالح عااه گام بمدارد؛ باا

یا انتقال  وری آن به یکی از بستگان زااافاران، عملی غیمقذانونی اسذت، چذون قاعذفه 

عالوه اخب ااوال به انگیزه به(. 50: 1385)احبذذی، کاف اخب اال بمای ااا س عااه را نقض ای

تباع بیگانه، گمچذه در عمذل های خاصی از اطور عموم با گموهتبعیض علیه بیگانگان به

نفسه اقفاای غیماشذموع اسذت چذون بذا اصذل تسذاوی ر تذار بسیار نادر است ولی  ی

 ااا ات دارد.

ها و ای دیمین دارد ولی در رویههای امبوط به سلب االکیت تاریخچهبا آنکه اقفام

را المللی اوردی گزارش نشفه است که اقفام به سذلب االکیذت  های اماجس بینتصمیم

آایز نبودن، غیمقانونی شذااخته باشذف صم اً به دلیل تخل  از قواعف ااا س عااه یا تبعیض

های اواجذه های اخیم کاربمد عملی هم دو قاعذفه بذا پمسذشدر سال   (.50:  1385)احبذذی،  

درستی نسبت بذه سذلب شفه است. بعضی اعتقفنف که اگم اعیار هف  عموای بتوانف به

هذای وسذیس، نقذش کمدنتوانذف در اذورد الیال شود، نمیاالکیت اوردی و خاص اعم

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ا  .1 به بمرسی  ایکسیف در قالب قانون خاص  این است: که دیوان داوری  ارجاع شفه ایواقعیت  پمدازد و صالحیت ختال  

های سیستم داوری است  گباری خارجی نفارد و این یکی از ضع اعمال قانون عام را به ااتور تثبیت قواعف حقوقی سماایه
 . (146 :1391)احمفنژاد،
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کمدن ااهیتاً به انگیزه رعایت ااذا س و بذه خذاطم اصذالح عااذه اهمی ایفا کاف، زیما الی

 1گیمد.صورت ای

علیه و روشای الملل ضابطه عیای یا اوازین اتفقاز این گبشته چون در حقوق بین

ااوال خارجیذان یذا شذااخت ااهیذت ر تذار بمای ارزیابی هف  و ااتور دولت از اخب  

بودن سذلب االکیذت بذه دولت با این ااوال وجود نفارد داوری پیمااون افیف یا ضموری

ها واگبار شفه که با اعمال صذالحیت خذویش در جهت ااا س عااه عمالً به خود دولت

 کااف. در عمذل تعیذین نفذس عمذوای و هذف  ازگیمنف و قضاوت ایاین اام تصمیم ای

نذفرت امکذن شود و از ایذن رو بذه  سلب االکیت ااوال بیگانگان، حمل بم صحت ای

المللی قمار گم ته و کاار گبارده شود، اگم آنکه واقعیت است اورد اعتماض دیوانی بین

اام چاان بفیهی و آشکار باشف که بم همگان روشن باشف ااناف آنچه قاضی الگمگمن در 

ت: هسلب االکیت صم اً به دالیل سیاسی بوده و ارتباطی با پمونفه هبی.پی علیه لیبیر گف

 (.54: 1385)احبی، آایز داشته استر  نفس عموای نفاشته و لبا ااهیتی خودسمانه و تبعیض

شفه، تمام ادعاهای امبوط بذه  قذفان بخش پمداختبا ایاکه هم جا غمااتی رضایت

است که هم دو افهذوم اصذالح   باخته است، ولی واقعیت این  ااا س و اصالح عااه رنگ

عاوان اعیار تشذخیص سذلب قذانونی و غیمقذانونی آایز نبودن همچاان بهعااه و تبعیض

شود یا حفاقل در اواردی که سذلب اذوردی ااذوال خذارجی باشذف االکیت رعایت ای

)اصادره( صادق است. البته از این نکته هم نبایف غا ل بود که هم دوی این افذاهیم، در 

کمدن که ابتای بم اصل حاکمیت اقتصادی بم ااابس طبیعی است که فهوم نوین الیپمتو ا

نوبه خود اصفاق بارزی از اعمال حق و تکلیذ  دولذت در تذثاین و تضذمین هم به  آن

تمی یا تذه اسذت اافعت عااه اسذت؛ تغییمهذایی بذه خذود دیذفه اسذت و ابعذاد وسذیس

(Martinez-Fraga, Reetz, 2015:308). 

اتحذفه در پمونذفه االکذان کشذتی وری در اخذتال  ایذان نذموژ و ایاالتامجس دا

المللی دادگستمی نیز در پمونذفه به بمرسی این شمط پمداخت. دیوان دائمی بین  2نموژی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. White Rocks Farm (Pty) Ltd v Minster of Community Development 1984 3 SA 785 (N). 
2. Norwegian shipowners' claims (Norway v. USA). 13 October 1922. I pp. 307-346. 
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الملل به جابذه کذاربمد عمذوای اقذفام ، با توجه به اوازین حقوق بین1کارخانه کورزو 

، اختال  ایان 2داوری در پمونفه والتم  لچم اسمیتدولت توجه کمده است. رأی دیوان  

ویژه آنکه دیذوان نیز از این حیث قابل توجه است. به 1929اتحفه و کوبا در سال ایاالت

 داوری استفالل دولت خوانفه را نپبیم ته و بیان داشته:

ه مآیاف سلب االکیت با حسن نیت همماه نبوده و بذا هذف  کذاربمد عمذوای نیذز 

م ته است... ااوال اصادره شفه، بال اصله به بهانه اهفا  عموای بذه شذمکت صورت نگ

خوانفه واگبار شفه، در حالی که در واقس، ااا س شخصذی اذفنتم بذوده و هذیچ کذاربمد 

 .3عموای نفاشته استر

کاافه به دعذاوی نفتذی علیذه لیبذی، نتمیذات در دهه هفتاد، اماجس داوری رسیفگی

، 4هف  عموای ابزار کمدنف. در پمونفه لیااکو علیذه لیبذی  اتفاوتی را در خصوص شمط

درصف از سهام سه قمارداد ااتیاز نفتی را که با دولت سابق لیبی ااعقف   25شمکت لیااکو  

درصف از سهام شذمکت   51شفه بود در اختیار داشت. دولت جفیف و انقالبی لیبی، ابتفا  

داوری علیه لیبی طمح دعوا کذمد، لیبذی لیااکو را الی کمد، ااا زاانی که این شمکت در  

بقیه سهم شمکت را نیز الی کمد. دولت لیبذی از شذمکت در ایذن داوری ااتاذاع ورزیذف 

 
که امکن است اورد   هاییییدارا  صیاطمح بود، اوضوع تشخ  یداور  یدائم  وانی که نزد د  اتحفهیاالت نموژ و ا  انیاختال  ا

در   اتحفهیاالت بود که توس  ا  ی ایو تقا  یهای اداراقفام  یسم  کیاز    یاختال ، ناش  نیاطمح شفه بود. ا  منف،یاصادره قمار گ
ها، با اقفام نیشمکت در جاگ، صورت گم ته بود. ازجمله ا یبما اتحفهیاالت ا یسازو به ااتور آااده یجاگ اول جهان انیجم
کشت  یمیگپس تصم   کشت  هایییو  جات  کارخانه  در  که  ا  فیتول  اتحفهیاالت ا  سازییبود  و  بودنف  شاال    نیشفه  اقفام 
اتباع خارج  هایییکشت ن  فی تول  یکه به سفارش  ا  شفی ا  زیشفه بود  بما  یشفه بود که قماردادها  رقانون اقم  نیدر    ی اوجود 

 ،یکشت  فیتول  یکه بما  ی. ازجمله ا مادشونفااعقف شفه بودنف، ابطال    یی کایاام  یشمکت دولت   کیکه به واسطه    یساخت کشت
و    م تهها قمار گاقفام  ن یا  می اتباع نموژ قمار داشتاف که تحت تثی  یکمده بودنف، بمخ م یتات  ییکایشمکت اام  نی ا  یرا بما یسفارش

اقفام    نیآنان وصول کاف، ااا ا  یاقمر شفه بود، بما  اتحفهیاالت را عالوه بم آنچه در قانون ا یدولت نموژ تالش کمد تا خسارات
 .ارجاع شف یع به داوردر بمنفاشت و اوضو یعمل جهیدولت نموژ، نت 

1.  Chorzow Factory Germany V. Poland,PCIJ Series A,No.7,1927 
های آلمانی توس  لهستان وارد  هایی که به کارخانه، آلمان از دیوان دائمی خواست تا به خسارت 1927در این پمونفه در سال  

ای دوجانبه ااعقف کمده و صالحیت دیوان دائمی را در خصوص اعاهفه، آلمان و لهستان 1922آافه بود رسیفگی کاف. در سال 
هایی بم ادعای آلمان، لهستان در قبال ااوال آلمانی، اقفام  ااطقه سیلزی علیا که کارخانه در آن قمار داشت پبیم ته بودنف. باا

 به عمل آورده بود.  1922اغایم با کاوانسیون ژنو 
2. Walter Fletcher Smith . 
3. Walter Fletcher Smith claims (Us V Cuba) Award 2 May 1929, 2UNRIAA, p. 913. 
4. Libyan American Oil Company (Liamco) v Libya 12 April 1977,62 ILR, p.140. 
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المللذی لیااکو، طبق قمارداد بمای انتخذا  داور، بذه رئذیس دیذوان بین  (.23  :1385احبی  )

داور اافذمد،  (.23 :1385احبذذی  )دادگستمی اماجعه کمد که ااجم به تعیین داور اافمد شف  

 ها در تعیین هف  عموای خود، آزادی عمل کاال دارنف:عقیفه داشت که دولت

و هم دولت آزاد اسذت اذواردی را   دهفالملل؛ انگیزه را االک قمار نمیهحقوق بین

دانف، تعیذین نمایذف... اصذل کذاربمد که بمای هف  عموای خود سودااف یا ضموری ای

احبذذی )  شذودرسازی، احسو  نمیعموای ازجمله شموط ضموری بمای اشموعیت الی

1385: 23.) 
کذه ، داور اافمد در رأی صادره استفالل کمد  1بمیتیش پتمولیوم علیه لیبی  در دعوای

کمدن در صورتی اشموع و اجاز است که بمای حفذ  ااذا س الملل، الیطبق حقوق بین

کذمدن قذمارداد که اقفام دولت لیبی در الیآایز نیز نباشف، درحالیعموای بوده و تبعیض

آایز بذوده ها و االحتات سیاسی ناشی شفه؛ باابماین این اقفام، آشکارا تبعیضاز انگیزه

 (.23 :1385احبی )الملل و غیم اشموع است  ق بینو خال  اوازین حقو

اتحفه، شمط هف  عموای را اذورد توجذه قذمار داده دیوان داوری ایمان و ایاالت

کمد که   اعالم،  2هاامیکن ایاتمنشاال گموپ علیه ایمانر  است. بمای اثال دیوان در پمونفه

، صذورت گم تذه اسذت سازی باا به اهفا  عموایسازی، نااشموع نبوده، زیما الیالی

نیز، دیوان داوری بیان   3در پمونفه هانیا کورپوریشن علیه ایمانر.  (1373:104ا تخار جهمای،  )

خود، نااشموع نیست. دیذوان خودیداشت که سلب االکیت بم اباای اهفا  عموای، به

 بیان داشت:  4داوری ایمان و اامیکا در پمونفه هآاوکور

الملل، تعمی  دقیقی از هف  عموای که بذم اباذای آن اشذموعیت بینهدر حقوق  

در پذبیمش   توا ق  شود، وجود نفارد. واضح است که درنتیجهسلب االکیت احاسبه ای

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. BP v. Libya, (1973, 1974) 53 I.L.R. 297, 375. 

و   فیااعقف شفه بود. دولت جف  ی بیبود که با دولت سابق ل  ی نفت ازیاز سه قمارداد اات  %25صاحب    ااکویشمکت ل در این پمونفه  
طمح دعوا کمد،    ی بیل   هیعل  یشمکت در داور  نی که ا  ی کمد، ااا زاان  ی را ال  ااکویدرصف از سهام شمکت ل  51ابتفا    ،یبیل   یانقالب

 کمد. یال  زیسهم شمکت را ن هیبق  یبیل

2. American International Group, Inc., et al. v. Islamic Republic of Iran, et al, U.S. Court of 
Appeals for the District of Columbia Circuit - 657 F.2d 430 (D.C. Cir. 1981). 
3. INA Corporation v. The Government of the Islamic Republic of Iran IUSCT Case No. 161. 
4. Amoco International Finance Corp. V. Islamic Republic of Iran, AWARD NO. 310-56-3, 
1987. 



 
 هف  عموای در حقوق سماایه گباری خارجی 87

ها در عمل، صالحفیف سازی، این عبارت اورد تفسیم اوسس قمارگم ته و دولتحق الی

ها هذف  آن، پمهیذز از تعهذفات انف. عمل سلب االکیتی که تاای به دست آوردهگستمده

الملذل، توانذف بذم اباذای حقذوق بینقماردادی دولت یا ارگان تحت کاتمل آن باشف، نمی

 .(104:1373ا تخار جهمای، )  اشموع تلقی شودر

امجس داوری ایکسیف نیز، شذمط امبذوط بذه هذف  عمذوای را بذمای اشذموعیت 

دانف. دیذوان ران خارجی، الزم ایگبابخشیفن به اقفام دولت در سلب االکیت از سماایه

 داشت: بیان  1آاوکو علیه انفونزی  داوری ایکسیف در پمونفه

سازی، دربمدارنذفه آن اسذت کذه اقذفام دولذت، الملل عام، حق الیهدر حقوق بین

کمدن حقیقی باشف؛ یعای سلب االکیت یا اصادره حقوق قماردادی با هف  حمایت الی

 2پبیمدر.  یا پیشبمد اهفا  عموای صورت

 ، نیز امجس داوری اعالم کمد:3در پمونفه اهمام

ااتور حمایذت از آیذار الملل، خوانذفه حذق داشذته اسذت کذه بذههطبق حقوق بین

)بهماذذی و اذذمادی،   باستانی، نسبت به لغو پموژه جهانگمدی در سمزاین خود اقفام نمایذفر

1392 :268.) 

طورکلی امکذز داوری ایکسذیف نیذز ااناذف سذایم اماجذس قضذایی و داوری البته، به

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/81/1. 

ادعا  یدر پمونفه آاذوکو شذمکت ابکور که االک بخش به  به    یال  یاز سهام شمکت خمکو بود  شفن شذمکت خذمکو کذه 
درخذواست   خذسارت   عاواندالر به  ونیلیا  183، حفود  بود  شفه  یس خارک تثس  مهیاز ااابس جز  یبمدارااتور اکتشا  و بهمه

که گبشت،  ذمده بود. چاانشذفهر اذحاسبه ک  لیتاز  ینقف  انیاوسوم به هجم  شخسارت را بم اساس رو  نیا  زانیکمد. آاوکو ا
الهه بم اساس آن   وانیتا د  شودیاذحاسبه ا  شفی نذم  یاذل  پموژه   مض که  نیبا ا   ییکایشمکت آام  یسود آت  روش  ن یا  در

 .ابلغ اورد حکم را اشخص کاف

2. Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/81/1. 
3. Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt ICSID Case 
No. ARB/84/3 

 ی خارج گباریهاست، سماا فیماایپ ونفهاعمو  به پم که  اصم یعمب یجمهور تیآرام به طم  انوسیدر پمونفه ااالک جاو  اق
در ایاجا دولت اصم پس از  سخ    .دارد  ییالبا  ار یبس  یاعمار  ارزش که    بوده زهیهمم ج  ی در نزدیک  یادهکفه  یاتعهف به بازساز

امبوطه یبت کمد. در ایاجا دیوان با اشاره به ایاکه ابتفا    ستیل   در ی جهان  ی مهاگ  ماث ی قمارداد، احوطه اوردنتم را با عاوان ا
 یقمارداد  ت یاسئول زبان،ی دولت ا  یاطمح شفه است بما   یجهان  ماث یا  ست یبه ل  شفن   اضا ه قمارداد  سخ و سپس درخواست 

ادعا  نتم در که  ا زود  و  اقاصف عموا  یگم ت  در  یایاکه  است،  بوده  ااوال  علت اصادره  ا  جبمان اشموع،  از  زیان  اصفانه 
 .کافیایجاد نم یخلل یخارج گباریهسماا
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هذا المللی، تمایل چافانی به قضاوت در اورد اصالح عموای و هف  عموای دولتبین

 شفه است:، با عبارات  یل بیان1هگوئتز علیه بمونفیر نفارد. این اوضوع در رأی داوری

نی، سوءاسذتفاده از قذفرت و یذا سوءبمداشذت هدر اواقعی که خطای عیای یا قذانو

آشکاری وجود نفارد، الزم نیست که دیوان داوری، تشخیص خذود را در تعیذین ااذا س 

 3کافر. 2یئالی، جایگزین نتم دولت بمون

با این همه اواردی نیز در رویه داوری وجود دارد که اماجس داوری، عمذل سذلب 

انف. داوری االکیت دولت را به علت عفم ارتبذاط بذا هذف  عمذوای، نااشذموع دانسذته

، به این صذورت عمذل کذمده و لغذو حذق ااتیذاز از 4لتکو علیه لیبمیاایکسیف، در پمونفه  

ا س عموای نااشذموع دانسذته اسذت. ازجملذه سوی دولت را به علت عفم اطابقت با اا

این امجذس   2007خورد رأی اکتبم  بهتمین اواردی که در رویه اخیم ایکسیف به چشم ای

این پمونفه امبذوط بذه قذماردادی  است. 5ای.دی. سی علیه اجارستان داوری در پمونفه

دولذت بین دو شمکت تبعه قبذمس و یذک شذمکت وابسذته بذه    1995است که در سال  

دولذت   2001اجارستان بمای بازسازی پایانه  مودگاه بوداپست ااعقف شفه بود. در سال  

ای اجارستان وظای  شمکت وابسته به خود را به دو شمکت دیگم ااتقل کمد و طی نااه

توانذف ااتیذاز عملیذات اوجذب قذانون نمی  گباران خارجی اعالم داشت که بهبه سماایه

 2002اابین از ابتذفای سذال  الث واگبار کاف و لبا قمارداد  ی مودگاهی را به اشخاص ی

ها اجبور بذه توقذ  عملیذات کان لم یکن خواهف بود. درنتیجه این اقفام دولت خواهان

ای طذی اااقصذه  2005دولت اجارستان در سال    خود شفه و از ااا س آن احموم شفنف.

به یک شمکت وابسته بذه   درصف ااا س عملیات  مودگاهی را خصوصی کمد و آن را  75

 خطوط هوایی بمیتانیا واگبار کمد.

های دولذذت را اصذذفاق سذذلب االکیذذت دانسذذت و در بذذا  دیذذوان داوری اقذذفام

 اشموعیت این اقفام اعالم کمد:

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Antoine Goetz et consorts v. République du Burundi, ICSID Case No. ARB/95/3. 
2. Republic of Burundi 
3. Antoine Goetz et consorts v. République du Burundi, ICSID Case No. ARB/95/3. 
4. Liberian Eastern Timber Corporation v. Republic of Liberia, ICSID Case No. ARB/83/2. 
5. ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited v. The Republic of 
Hungary, ICSID Case No. ARB/03/16. 
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هسلب االکیت، نااشموع بوده است، زیما: )ال ( باا بذه اصذالح عمذوای صذورت 

آایذز بذوده و ده است؛ )ج( تبعیضاوجب اجمای صحیح قانون نبونگم ته است؛ ) ( به

 )د( همماه با پمداخت غماات عادالنه نبوده استر.

دیوان، در خصوص شذمط امبذوط بذه اصذالح عمذوای کذه در اعاهذفه دوجانبذه 

 گباری ایان اجارستان و قبمس هم  کم شفه بود، بیان داشت:سماایه

ااا س اصذیل و   ه... شمط امبوط به اصالح عموای که در اعاهفه قیف شفه است، به

صذورت توانسذت بهحقیقی عااه اشاره دارد. چاانچه صم  استااد به هف  عمذوای، ای

شذمط   کذهآسایی به خلق این ااا س و نیز تبعیت از این شمط ااجم شود، دیگم ایااعجزه

توانسذت حذالتی را تصذور کاذف کذه ایذن شذمط از اعاا و افهوم تهی بوده و دیوان نمی

 اماعات نشفه باشفر.

شمط هف  عموای   ، نیز امجس داوری ایکسیف به1پمونفه زیماس علیه آرژانتیندر  

طورکلی، اطالعذه رویذه عاوان شمطی بمای اشموعیت سلب االکیذت توجذه کذمد. بذهبه

تمدیف، یکی از عواال اشموعیت سلب االکیت در دهف که بیالمللی نشان ایداوری بین

شمط امبذوط بذه هذف  و ااذا س عااذه اسذت.   گباری، اماعاتالملل سماایهحقوق بین

عاوان شذمط اتحفه، اصواًل وجود این ضذواب  را بذهایاالت –دیوان داوری دعاوی ایمان  

اشموع بودن سلب االکیت رعایت کمده و ابانی و قلممو هذم دو افهذوم را بذه هاگذام 

 تذم تبیذین کذمده اسذت. حکذم صذادره درتطبیق عملی با اوارد و اصادیق خاص، بیش

ر که جزء اولین تصمیمات دیوان در دعاوی سلب االکیت اسذت، بذه ایذن INAهپمونفه  

شذمط تحقیذق نکته ا عان کمده است که هعمل سلب االکیت به جهت ااذا س عااذه و به

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Siemens A.G. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8. 

تعهف نقض  عاوان  تحت  را  ایزبان  دولت  تمک  عل  خواهان،  که  بود  اواردی  ازجمله  نیز  آرژانتین  علیه  زیماس   های پمونفه 
شفه است.    اافی از ااوال خویش احمومالمللی اورد اشاره قمارداد و افعی بود که به واسطه آن تمک  عل، وی از بهمهبین

گباری  صم  این واقعیت که سماایههزیماس در این دعوا به یکی از نتمیات اشورتی پمو سور شموئم بفین شمح استااد کمد: 
اوا قت تحقق نقض  ااکان  مض  از  اانس  است،  گم ته  قمارداد، صورت  اباای یک  بم  نمی خارجی  ادعای  نااه دوجانبه  شود. 

آایز اقااه کمد.  توان بم اباای همان عمل نقضنااه را نمیدعاوی ناشی از نقض اوا قتین اعاا نیست که  ه انقض قمارداد ب
باوجود نقض همچاانچه افعی، اتقاضی ایبات نقض اوا قت زاان قمارداد، با صعوبت کمتمی به اقصود  نااه دوجانبه باشف، 

 خود خواهف رسیف. 
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عالوه بم این، نتذم  (.23 :1385احبذذی )نفسه غیمقانونی نیستر شمای  اقمر در قانون...  ی

 استقل قاضی الگمگمن در همین پمونفه هم بم این اطلب صحه گبارده:

هعموااً پبیم ته شفه که بعضی از انواع سلب االکیت،  اتاً غیمقانونی اسذت کذه در 

آایذز یذا های خارجیان بم اباایی تبعیضتوان اواردی را  کم کمد که داراییها ایایان آن

 (.23 :1385احبی )  گمددریت اصالح عااه، اصادره ایبه جهتی غیم از رعا

از این پمونفه هم در پمونفه هااذمیکن ایاتمنشذاال گذموپر در اذورد ادعذای پیش  

شذفن سلب االکیت از شمکت بیمه ایمان و آامیکا کذه طبذق افذاد هالیحذه قذانونی الی

در اذورد اؤسسات بیمه و اؤسسات اعتباریر الی شفه بذود، دیذوان بذمای اولذین بذار  

 کمدن چاین گفته بود:الی

المللذی اوجب حقوق بینکمدن شمکت بیمه ایمان و آامیکا، بهتوان گفت الیهنمی

نفسذه غیمقذانونی بذوده اسذت، زیذما عم ی و یا اطابق عهفنااه اودت ایمان و آامیکا  ی

کمدن شمکت ازبور جزئی از یذک دیوان افارک کا ی در دست نفارد که نشان دهف الی

 آایذز بذوده اسذترمنااه بزرگ اصالحی به خاطم اصالح عااه نبوده یذا اقذفاای تبعیضب
 (.103: 1374و  1373)پیمان 

انشذاء   1دیوان در دعاوی سلب االکیت پمونفه هآاوکور که به قلم هایشذل ویمالذیر

تذمی اذورد بحذث قذمار داده و دو شذمط ااذا س عااذه و شفه اسئله را با تفصذیل بیش

درصف سذهام   50کمدن  تم بیان کمده است. این پمونفه به الیبودن را روشنآایز نتبعیض

شمکت هآاوکوایاتمنشاال  ایااسر در طمح پتموشیمی ایذمان )خمکذو( واقذس در جزیذمه 

واحفه کان لذم یکذن باا بم ااده  .(103:1389)قابمی،    شف ارس امبوط ای  خارک در خلیج

، ایمان قذمارداد خمکذو را 1358  در سال  کمدن قماردادهای نفتی اصو  شورای انقال

تمتیب ااا س خواهان در آن شمکت را اصادره این  باطل و کان لم یکن اعالم داشته و به  

کمد که سلب حقوق قماردادی وی توس  ایذمان خواهان ادعا ای  .(103:1389قابذذمی،  )کمد  

این است که در جهت عملی غیمقانونی بوده و یکی از دالیل غیمقانونی بودن این اقفام،  

هف  عموای و اصالح عااه صورت نگم ته بلکه صم اً به خذاطم دسذتیابی بذه اهذفا  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Michel Virally 
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آایز بوده، زیما که اقفاای تبعیضشفه است و دیگم ایناالی اورد نتم دولت ایمان انجام  

وجود   1اشارکت دیگمی در همان بخش اقتصادی به نام شمکت پتموشیمی ایمان و ژاپن

این ادعاها رد شف. نتمات دیذوان پیمااذون  (.23 :1385)احبی، داشت، اصادره نشفه است  

 هم دو اسئله نیازااف توجه و دقتی درخور است.

کاف: هتعمی  دقیق دیوان استفالل خود را در زایاه اصالح عااه با بیان زیم آغاز ای

ت به حسا  آیذف، در حقذوق توانف اباای اشموع بودن سلب االکیهاصالح عااهر که ای

الملل نه اوردتوا ق است و نه حتی پیشاهاد شذفه اسذت. روشذن اسذت کذه در پذی بین

هذا هذم در شذود و دولتکمدن، این اصالح به نحو اوسذعی تفسذیم ایپبیمش حق الی

)رئیسذذی   ای )در سلب اذالکی( بمخذوردار هسذتافرعمل از اختیار و آزادی عمل گستمده

 (.124:1396نا چی،  
هایی از سلب االکیذت غیمقذانونی کذه در آن دیوان سپس در اقام نشان دادن نمونه

 نفس عااه الحوظ نشفه، گفته است:

هالبته سلب االکیتی که تاها هف  اورد آن طفمه ر تن از تعهفهای قماردادی دولت 

الملذل قذانونی تلقذی اوجب حقذوق بینتوانف به یا شمکت تحت کاتمل دولت باشف نمی

ای خارجی را  ق  به خاطم شفه است که دولت حق نفارد اوسسه  عموااً پبیم ته  شود.

 .(104:1389)قابمی، ااا س االی اصادره کافر  

تذم از کمدن به خاطم دستیابی به هدرآاذفهای بیشالبته دیوان نتم داده است که الی

توانذف در یآیذف.ر نمبمداری ااابس طبیعی که... در خفات توسذعه کشذور درایاحل بهمه

 .(103:1389قابمی، )شود  حکم  قفان ااا س عااه باشف و غیمقانونی احسو  نمی

 

 فرجام سخن 

گباری خارجی عمصه تعارض ااذا س اسذت کذه دو سذوی آن لذزوم حفذ  سماایه

سو و لزوم حمایت از ااا س عموای کشور ایزبذان از سذوی گباری از یکحقوق سماایه

هذذای خذذا  رویکمدهذذای اختلذذ  از سذذوی دولتدیگذذم اسذذت. ایذذن اسذذئله اوجذذب ات 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Intercommunity Justice and Peace Center (IJPC). 
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سذازی و ها، استااد بذه اعیذار هذف  عمذوای بذمای الیپبیم شفه که یکی از آنسماایه

گباری خارجی است. سوءاستفاده از اعیار ازبور ااجم به عذفم اطمیاذان اصادره سماایه

اظذت از پبیم در حفگیمی زیاد دولذت سذماایهگباران است و عفم توجه یا سهلسماایه

ااا س عموای کشور اوجب کاهش اشموعیت آن دولت نزد ا کار عموای خواهف شذف. 

ارائذذه افهذذوای اضذذیق و شذذفا  از ههذذف  عمذذوایر و تصذذمیح آن در قماردادهذذای 

گباری خارجی از بموز تعارض و سوءاستفاده احتمالی پیشگیمی خواهف کمد. در سماایه

به نحوی تفسیم شود کذه اقذفام دولذت   ای، هف  عموای بایف قفان تصمیحات اعاهفه

ایزبان در راستای حف  و استیفای ااا س عموای جااعذه و اذمدم و در راسذتای توسذعه 

های اقتصادی کشور خود با حسن نیت باشف. قیف ااا س عمذوای اوجذب خذموج اقذفام

نیت، شود و قیذف بذا حسذنآایز دولت ایزبان ایجویانه و ااا س شخصی یا تبعیضانتقام

هایی کذه بذا سذوءنیت صذورت هذای داوری را بذمای عذفم پذبیمش اقذفامست دیواند

هذای کذالن، باذا بذه االحتذات کمدنهذا در توجیذه الیگذبارد. دولتانف، باز ایگم ته

های قانونی ااناف قوانین  مادستی، افهوم و قلممو حاکمیتی و سیاسی یا اقتصادی یا الزام

کااف که گذاه گیمنف و اعمال ایداخلی در نتم ای تمی از هف  عموای را در سطحوسیس

المللذی( هماهاذگ نیسذت و الملذل )دکتذمین و رویذه داوری بینهای حقوق بینبا الزام

طلبف. ارائه و اعمال گبار خارجی اشموعیت آن را در امجس داوری به چالش ایسماایه

های گباریماایهکذمدن سذچاین افهوم اوسعی از هف  عموای و ااا س عااه بذمای الی

شذود گباری ایالمللی و عفم ااایت سذماایهگباری بینخارجی، ااجم به کاهش سماایه

 شود.که در نهایت کشور ایزبان از آن اتضمر ای

 

 منابع 

 الف. فارسی

، رسذاله المللگذاری خارجی در حقوق بینتضمین سرمایه(  1391احمفنژاد، ااصور )
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