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انتظارات مشروع سرمایهگذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و
تحلیل آن بهعنوان ریسک سیاسی
مهدی

میهمی1

تاریخ دریافت 1937/7/8 :تاریخ پذیرش1937/11/6 :

چکیده
دولتهای میزبان در تالش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایتت از سترمایه
گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع اساسی خویش از سوی دیگر که گتاه
در تعارض با یکدیگر قترار متی گیرنتد ،تتدبیری اندیشتیده انتد از جملته درش شتر
استثنای مربو به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که بته دولتاتا
اجازه می دهد تا در مواقعی که بخواهند مفاد معاهده را محدود کننتد یتا تخصتیص
زنند به منافع اساسی استناد کنند .در نقطته مقابت ، ،درش شتر ت تات در قراردادهتای
سرمایه گذاری جات کاهش ریسک قانون گذاری  ،عتد ت عتیا از يریتق اعطتای
رفتار ملی و یا رفتار ملتاای کامله الوداد ،به عنوان مامترین تعاد دولتاا در مواجاه با
سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگتر وتون تعاتد بته اعطتای
رفتار عادالنه و منصفانه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مطرح می گردد .حمایتت
از این انتظارات در بسیاری از موارد در تعارض و اصتطکا بتا حفتظ منتافع اساستی
قرار می گیرد  .لذا در این مقاله عالوه بر بررسی شر حفظ منافع اساسی در تقاب ،بتا
استانداردهای حمایت از سرمایه گذار در رویه توافقات سرمایه گتذاری بتین المللتی،
برخی از آرای داوری صادره نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی :انتظارات مشروع ،منافع اساسی دولت میزبان ،شتر ت تات ،ریستک
سیاسی ،استانداردهای حمایتی
 .8استادیار گروه حقوق  ،واحد اسالمشار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشار ،ایرانmmeyhamy@gmail.com .
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مقدمه
جتتذس ستترمایهگتتذاران ختتارجی بتتهعنتتوان ابتتزار اساس تی نیتت ،بتته توستتعه در کشتتورهای
درحالتوسعه به رسمیت شناختهشده ،و تداو و استمرار حیات نوپتای حقتوق سترمایهگتذاری
خارجی که بر پایه معاهدات دو و وندجان ه سرمایهگتذاری و نظتا داوری بتینالمللتی استتوار
است ،نیازمند ظاور رویکردهای جدیتد در تفستیر معیارهتای حمایتت از سترمایهگتذار استت،
رویکردهایی که بهصورت منصتفانه حقتوق و منتافع سترمایهگتذار را در برابتر حقتوق و منتافع
جامعه محلی دولت میزبان بهویژه جوامع درحالتوسعه متوازن سازد .انتظارات سرمایهگذار پایه
و استتاه هتتر تصتتمیم راجتتع بتته ستترمایهگتتذاری استتت .لتتذا شتتگفتآور نیستتت کتته انتظتتارات
سرمایهگذار در تجزیهوتحلی ،اختالفات بینالمللی راجع بته سترمایهگتذاری نیتز دخیت ،باشتد.
سرمایهگذاران عموماً خواهان ت ات اقتصادی ،سیاسی و تقنینی هستند؛ به این مفاو کته دولتت
میزبان سرمایه بیجات و ناروا انتظارات و اتکا مشروع آنها را نقا نخواهد نمود؛ اما معقتول
نیست انتظار داشته باشیم قوانین هرگز و تحت هیچ شترایطی تيییتر نکنتد .لتذا بایتد بتین ت تات،
امنیت و قابلیت پیشبینی برای سرمایهگذار خارجی با حق قانونگذاری دولت میزبان در جات
نفع عمومی توازن و تعادل ایجاد شود.

8

روند موجود در اختالفات دولتت میزبتان و سترمایهگتذار نشتان داده ،التتزا دولتتهتا بته
رعایت این حقوق و استانداردها ممکن است در شترایطی بتا حفاظتت از منتافع اساستی دولتت
میزبان قاب،جمع ن اشد؛ ازایتنرو دولتتهتا بته ایتن نتیجته رستیدهانتد کته بایستتی در توافقتات
سرمایهگذاری بینالمللی خویش این نکته را متذکر شوند جایی کته حفاظتت از منتافع اساستی
کشورشان (اعم از نظتم عمتومی و نظتم اقتصتادی و حفتظ محتی زیستت و  )...اقتضتای عتد
رعایت این حقوق را داشته باشد ،آنها مجاز به انجا یا عد انجا اقداماتی ميتایر بتا تعاتدات
قراردادی خود خواهند بود .آنها این مام را از يریق درش شر استثنای مربو به حفظ منافع
اساسی در توافقات سرمایهگذاری بینالمللی خویش به انجا رساندهاند..
درحالیکته امینتت و ت تات بترای سترمایهگتذاران اهمیتت بستیاری دارنتد ،وظیفته حقتوق
8. Dolzer, Rudolf, New Foundations of the Law of Expropriation of Alien Property,
The American Journal of International Law, Vol. 75, No. 3, 1981, p587, available at:
https://www.jstor.org/.
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بینالمل ،این نیست که دولتها را ملز کند بترای تيییترات تقنینتی کته موجتد توستعه پایتدار
هستند یا شاروندان را در برابر استفاده زیتانبتار از متال حمایتت متینمایتد ،غرامتت پرداختت
نماینتتد .در ایتتن خصتتو

دالتتزر یتتادآور متتیشتتود« :اتکتتا بتتر ستتاختارهایی کتته تقویتتتکننتتده

توسعهنیافتگی هستند تحت حقوق بینالمل ،مدرن شایسته حمایت نیستند؛ برای ترتی تات داخت،
در این دسته ،ریسکهای موجود احتماالً باید بر سرمایهگذار تحمی ،شود».

8

توافقات سرمایهگذاری بینالمللی ،بعضاً در کنار ت یین مفاو منافع اساسی ،از شترایطی نیتز
که منافع اساسی در آن به مخايره میافتد ،با عنوان «شرای فوقالعاده» یادکردهانتد کته بحتران
بسیار شدید سیاسی ،پولی ،مالی ،بالیای ي یعی ،بیماریهای فراگیر ،آشتوس و نافرمتانی متدنی
را میتواند در برگیرد 8.عالوه بر این میتتوان بته توافقتاتی اشتاره کترد کته در آنهتا در کنتار
مسائ ،مربو به امنیت ،مسائ ،دیگری از ق ی ،حفظ محی زیست ،ستالمت عمتومی یتا مستائ،
فرهنگی دولت میزبان در قالب شر استثنای مزبور ،موردتوجه قرارگرفته است.

9

لذا سؤال اصلی که این نوشتار در پی پاسخ به آن است این است ،مرز میان منافع اساستی و
استانداردهای حمایت از سرمایهگذار خارجی ویست؟ آیا هتر انتظتاری ،صترفنظتر از م نتای
شک ،گیری آن و شرای و اوضاعواحوال باید تحت حمایتت قتانونی قترار گیترد؟ آیتا دولتت
میزبان سرمایه بدون محدودیت در تشتخیص و اعمتال عنتاوین منتافع اساستی کته در تنتافی بتا
حقوق سرمایهگذار است ،آزاد است؟
در پاسخ به این سؤال به نظر میرسد میتوان اینگونه فرض نمود کته نمتیتتوان بتدون در
نظر گترفتن حتق قتانونگتذاری و منتافع دولتت میزبتان ،حکتم بته حمایتت از هرگونته انتظتار
سرمایهگذار خارجی داد و باید شرای و محدودیتهتایی بتر حمایتت از ایتن انتظتارات وضتع
شود.
 -1محدودیتهای وارد بر انتظارات مشروع در قالب شرط استثنای منافع اساس ی
1. ibid.
8. UNCTAD, The Protection of National Security in IIAs, New York and Geneva,
United Nations publication, 2009, P.78.
9. Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v United Republic of Tanzania ICSID Case No
ARB/05/22, Award, 24 July 2008, para602, available at: http://www.italaw.com/.
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در سرمایهگذاری خارجی
استتتانداردهای مختلفتتی در رفتتتار بتتا ستترمایهگتتذاران ختتارجی در حقتتوق بتتینالملتت،
سرمایهگذاری وجود دارد و مورد استناد دیوانهای داوری و دادگاههای بینالمللتی قرارگرفتته
است که عمدتاً ریشه در حقوق بینالمل ،عرفتی دارد .در معاهتدات دوجان ته سترمایهگتذاری،
تأکید بر استانداردهای رفتاری و لزو اجرای آن از ستوی يترفین متعاهتدین یکتی از بنتدهای
اساسی اینگونه معاهدات را تشکی ،میدهد که ایتن استتانداردها ع ارتنتد از :استتاندارد رفتتار
عادالنه و منصفانه ،استاندارد رفتار ملی ،حداق ،استاندارد رفتار بینالمللی ،استتاندارد محافظتت
و امنیت کام ،،برخی از نویسندگان تقسیمبندی دیگری را بتدین منظتور بته کتار متیگیرنتد و
استاندارد رفتار ملت کاملت الوداد و استاندارد شر فراگیر را هم بته ایتن تقستیمبنتدی اضتافه
متتیکننتتد .امتتروزه پتتذیرش اصتت ،انتظتتارات مشتتروع در پوشتتش استتتانداردهای متتذکور در
پروندههای سرمایهگذاری خارجی امری رایج است .معاهدات دو و وندجان ه سترمایهگتذاری
عموماً تمای ،دارند که ت ات فضای سرمایهگتذاری را تقویتت کننتد و ریستکهتای سیاستی را
کاهش دهند که بیشتر در قالب استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه نمود دارد .دیوانهای داوری
عموماً تأکید نمودهاند که انتظارات سرمایهگتذار بترای اینکته تحتت حمایتت استتاندارد رفتتار
عادالنه و منصفانه و سایر استانداردهای رفتاری قرار گیرند باید هم ازلحاظ عینی و هم ازلحاظ
ذهنی «معقول» باشند و مورد اتکا وی واقعشده باشند 8.از این منظر نیز متیتتوان بته ایتن عامت،
نگریست که در قضایای سرمایهگذاری بینالمللی بحث در خصتو

نیتاز بته نشتان دادن اتکتا

وارد نیست؛ زیرا تا زمانی که خساراتی وارد نشود روند داوری شروع نمیشود و دشتوار استت
موقعیتی را تصور کنیم که اتکایی ادعا نشده و خسارت مورد حکم واقعشتده استت .دیتوان در

8. See, for Example, International Thunderbird Gaming Corporation v.
Mexico,NAFTA/UNCITRAL, Award, 26 January 2006, para.147 (Defining Legitimate
Expectations as ‘Reasonable and Justifiable Expectations’); Jan de Nul N.V. and
Dredging International N.V. v. Egypt, ICSID Case No. ARB/04/13, Award, 6
November 2008, para.186
(‘Reasonable and Legitimate’ Expectations); Continental Casualty Company v.
Argentina ,ICSID Case No. ARB/03/9, Award, 5 September 2008, para.260
(‘Reasonable Legitimate Expectations’); Total S.A. v. Argentina, ICSID Case No.
ARB/04/01, Decision on Liability ,December 2010, para.333 (Reasonable and hence
Legitimate Expectations); Grand River Enterprises Six Nations Ltd et al. v. USA,
NAFTA/UNCITRAL, Award, 12 January 2011, paras.140-141 (Reasonable or
Legitimate Expectations’), available at: http://www.italaw.com/.
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قضیه «ساندربرد» اتکا زیانبار را بهعنوان عنصر الز ادعای انتظارات مشروع در نظر میگیرد.

8

اگروه در نظر گرفتن محدودیتها و شرایطی برای حمایت از انتظتارات مشتروع در رویته
داوری تحسینبرانگیز است ،مشروعیت انتظارات این نکته را یتادآور متیشتود کته حمایتت از
انتظارات مشروع به مسائ ،اساسیتر مربتو بته خودسترانه بتودن هم تون «غیرقتانونی بتودن»

8

«غیرمعقتتول بتتودن» 9و «تناستتب» 4بستتتگی دارد .دیتتوان داوری بایتتد انتظتتارات نقتتا شتتده
سرمایهگذار خارجی را در برابر نفع عمومی دن ال شده بهوسیله دولت میزبان موردسنجش قرار
دهد و نوعی تعادل و توازن میان انتظارات مشروع سرمایه گذار ختارجی و حتق قتانونگتذاری
دولت میزبان ایجاد نماید.
دیوان «سالوکا» اینگونه به این نکته اشاره میکند «به منظور تعیین اینکه آیا محرو ساختن
سرمایه گذار خارجی از انتظاراتش معقول و موجه بوده یا خیر؛ حق مشروع دولت میزبان بترای
تنظیم مسائ ،داخلی در جات منافع عمومی باید در نظر گرفته شود 5».این بعد ماتم حمایتت از
انتظارات ،علیرغم وجود استثناهای قاب،توجه ،در داوری سترمایهگتذاری نادیتده گرفتتهشتده
است.
هم نین ،دیوان در پرونده متانکس اعال نمود که بترای ج تران خستارت دولتت متعاتد
ن یست اگر اقدا منتای به محرومیت اساسی با اهداف نفع عمومی ،غیر ت عیا آمیز و هردو با
رسیدگی منصفانه باشد مشرو بر آنکه انگیزه آن یک باور صادقانه ،همراه بتا حستن نیتت و
مستند به جاات علمی معقول اعال شود 2.دعتوای مطروحته در واتارووس نفتتا مربتو بته
اقدا مقررات استمراری توس ایالت کالیفرنیا بود که استتفاده از متواد افزودنتی خاصتی از
8. “[T]he concept of “Legitimate Expectations” relates, within the context of the
NAFTA framework, to a situation where a contracting Party’s conduct creates
reasonable and justifiable expectations on the part of an investor (or investment) to act
in reliance on said conduct, such that a failure by the NAFTA Party to honor those
expectations could cause the investor (or investment) to suffer damages (para147).
8. Illegality.
9. Irrationality.
4. Proportionality.
5. Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, mar
17,2006, available at: http://www.italaw.com/ (last visited on 21/8/2016), para 305.
2. Methanex Corporation v United States of America (2005), UNCITRAL, Final
Award,available at:
https://www.italaw.com/cases/683, para 102.
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سوخت را ممنوع اعال کرد که به میلیون ها دالر خسارت بته سترمایه گتذار کانتادایی منجتر
شد .مرجع رسیدگی کننده اعال کرد « این ممنوعیت اقدا مشروع برای جلوگیری از حضور
مواد خطرنا

برای باداشت عمومی بود و مقررات قانونی بوده که سلب مالکیت محستوس

نمی شود .این رای تأکید می کند ونان ه هدف از اقدا صورت گرفتته حمایتت از باداشتت
عمومی باشد ،دولت قطع نظر از میزان محرومیت آورده سرمایه گذار ضامن خسارت نخواهتد
بود8».

بیشک ،بین اقدا حفاظت از امنیت عمومی یا جلوگیری از خسارات قوی محی زیستتی و
اقدامی که منافع اقتصادی داشته یا از سرمایهگذاران داخلتی حمایتت متیکنتد ،تفتاوت وجتود
دارد .نمیتوان گفت قوانینی که از سوی دولت بنا به هر دلیلی ازجمله توجه بته منتافع عمتومی
شاروندان دولت وضعشدهاند تماماً از دایره شمول مصتادره غیرمستتقیم ختارش متیشتوند؛ بته
ع ارت اخری مراجع رسیدگیکننده باید به این مسئله توجه کنند که اقتدامات صتورت گرفتته
در حوزه سالمت عمومی تناسب عرفی و عقالئی را با شرای داشته باشتد و دولتت راهحلتی را
انتخاس کند که حداق ،ضرر را بترای سترمایه گتذاران در پتی داشتته باشتد .در ت،کمتد ،مرجتع
رسیدگی از استاندارد تناسب برای احتراز ستلب مالکیتت باتره بترد و حکتم داد کته متیبایتد
مشخص شود« :آیا ونین اقداماتی با عنایت به اهداف ،محرومیت حقوق اقتصتادی و انتظتارات
مشتتروع متضتترر ،معقتتول متتیباشتتد .متتیبایتتد رابطتته معقتتولی از حیتتث تناستتب میتتان هزینتتهبتتر
سرمایهگذار خارجی و هدف متوردنظر اقتدامات دولتت وجتود داشتته باشتد .بتهع تارتدیگتر
ونان ه تأتیر اقدا دولت بتر سترمایهگتذار در جاتت منتافع عمتومی حمایتتشتده ،متناستب و
درخور باشد ،هیچ سلب مالکیتی رخ نداده است».

8

اگروه رویکرد اتخاذشده از سوی مرجع متانکس ،اقدا غیر ت عیاآمیز ،مشروع و توأ بتا
حسن نیت را استثنائی بر سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین آتار صرف 9دانستته ،امتا رویکترد
مرجع رسیدگیکننده در پرونده تکمد دکترین قصد دولتت 4و تتأتیر صترف را تعتدی ،نمتوده
8.ibid at 281 para 15.
)8.Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2, (n 16
at 47,available at: https://www.italaw.com/cases/documents/1088, para 122.
9. the sole effects doctrine.
4. the police powers or purpose doctrine.
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8

در تحلیتت ،رای فتتوق متتیتتتوان گفتتت که شناستتایی قصتتد پناتتان دولتتت از ستتوی مرجتتع
رسیدگیکننده والشبرانگیز و غاما است .برای نمونه ،بته مثتال ختودداری یتا عتد تجدیتد
تأییدیه زیستمحیطی توجه کنید .دولت معین میتواند با ادعای نقا مقررات زیستتمحیطتی
تصمیم خود را توجیه کند هروند هتدف پناتان متیتوانتد ختارش کتردن سترمایهگتذار از دور
رقابت باشد .برای مثال ،در پرونده م،یِرز ،مرجع رستیدگیکننتده اعتال نمتود کته قصتد پناتان
کانادا حفاظت از محی زیست آنگونه که ادعاشتده ن تود بلکته حفاظتت از صتنایع داخلتی در
برابتتر رقی تتان آمریکتتایی استتت و مالحظتتات زیستتتمحیطتتی کانتتادا در خصتتو
محی زیست قاب ،تحقق از سایر يرق میباشد.

حفاظتتت از

8

این مسئله یکبار غیرعادی را بر دوش خواهان قرار میدهد که ات ات نماید دولتت میزبتان
بهصورت عامدانه و هدفمند در فعالیت تجاری سرمایهگذار خللی ایجاد کترده استت .اباامتات
متعددی که اعمال این نظریه انتزاعی و ذهنی در پی دارد ،حتی میتواند بهيور نامناس ی برختی
اعمتتال دولتتتی مشتتروع را بتتهعنتتوان ستتلب مالکیتتت غیرمستتتقیم دستتتهبنتتدی کنتتد .فتتیالواقتتع
قانونگذاری اقدامی حاکمیتی است و به مجرد اینکه به سرمایهگذاری خارجی لطمه وارد کند
نمیتوان آن ر ا سلب حقوق سرمایهگذار و استانداردهای حمایتی تلقی کترد و آن را بایتد در
شرای استثنایی و درصورتیکته قتانونگتذاری دارای وصت

غیرمنصتفانه و متثالً بتهصتورت

خودسرانه ،ت عیاآمیز یا غیرمتناسب باشد ،تحت عنوان مذکور در نظر گرفت.

 -1-1درج شرط استثنای منافع اساسی 3در توافقات سرمایهگذاری (قلمرو و مصادیق )

آن ه س ب شده درش شر استثنای مربو به حفظ منتافع اساستی يتی ستالهتای اخیتر در
 .8هم نین در قسمتی دیگر از رای اشعار می دارد« :ما قاعدة کلی نیافتیم که بیان نماید که اقدامات اجرایی نظم دهنده به
خود ی خود از محدودة معاهده دو جان ه مستثنی هستند ،حتی اگر این اقتدامات اساستاً بترای جامعته مفیتد فایتده باشتند
(مانند حمایت زیست محیطی )علی الخصو ونان ه اتر اقتصادی منفی این اقتدامات بتر روی موقعیتت متالی سترمایه
گذار موجب خنثی نمودن تما ارزش سرمایه یا استفادة اقتصادی یا تجاری از سرمایه گذاری اش بدون دریافتت هتیچ
گونه غرامتی گردد» .ر.Tecmed (n 16) at 47 para 123. : .
8.Fortier , L Yves and L Drymer,Stephen , "Indirect Expropriation in the Law of
International Investment: I Know It When I See It, or Caveat Investor" 13(1) Asia Pac
L Rev. (2008),vol 13. (n 44) at 109; Dolzer (n 2) at 90 and 91; Paulsson (n 7).
9. Essential Security Interests.
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توافقات سرمایهگذاری بینالمللی بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد ،وقوع بحرانهای اقتصادی
گسترده در سطح جاان بوده است وراکه وقوع ایتن بحترانهتا ،دولتتهتای میزبتان سترمایه را
متوجه این مسئله نمود که پیشبینی حمایتهای گسترده در توافقات سرمایهگذاری بینالمللتی
برای سرمایهگذاران خارجی ،بدون درش مقرراتی برای حمایت از منافع اساستی دولتت میزبتان
باعث میشود که دولت میزبان در شرای بحران اقتصتادی ،یتا از اتختاذ اقتداماتی بترای حفتظ
منافع اساسی خود بازبمانتد یتا در صتورت اتختاذ ایتن اقتدامات بته جاتت ميتایرت بتا حقتوق
پیشبینیشده برای سرمایهگذاران در مقاب ،مراجتع حت،وفصت ،اختتالف ازجملته دیتوانهتای
داوری مسئول شناخته شود زیرا دیوانهای داوری تناا زمتانی متیتواننتد بته اعمتال ایتن استتثنا
بپردازند که يرفین بر آن تراضی نموده باشند.
منافع اساسی اصوالً قاب،تعری

8

ن وده بلکه بهتمامی شرای پرونده بستتگی دارد و ازایتنرو

نمیتوان نس ت به آن پیشداوری نمود .با این وجود میتوان گفت ایتن مفاتو نتاظر بته منتافع
مام و حیاتی از ق ی ،بقای سیاسی ،اقتصادی ،حفظ صلح داخلی ،حفاظت از محی زیستت و ...
میباشد 8.نگاهی به توافقات سرمایهگذاری بینالمللی نشان میدهتد کته ایتن توافقتات عمومتاً
منافع اساسی را به مسائ ،امنیتی محتدود کتردهانتد ،بترای نمونته از منتافع امنیتتی اساستی ،نظتم
عمومی 9و اخالق حسنه 4نا بردهاند .در بسیاری از توافقات سرمایهگتذاری بتینالمللتی در دهته
اخیر بهویژه معاهدات دوجان ه سرمایهگذاری درش شر استثنای مزبور کم کم به امتری رایتج
در این توافقتات ت تدی ،گردیتده استت .در استناد وندجان ته و منطقتهای هماننتد موافقتتنامته
تجارت آزاد کشورهای آمریکتای شتمالی ،5منشتور انتر ی 2و موافقتتنامته عمتومی تجتارت
خدمات 2نیز از منافع امنیتی اساسی بهعنوان استثنایی بر تعاتدات مقترر در ایتن استناد در مقابت،
8. Sornarajah, M. The international law on foreign investment. Cambridge: Cambridge
University Press.3 rd edition, 2010. p211, P.231.
 .8کمیسیون حقوق بین المل ،سازمان ملت ،متحتد ،مستئولیت بتین المللتی دولتاتا؛ متتن و شترح متواد کمیستیون حقتوق
.828
بینالمل ،،ترجمه علیرضا ابراهیم گ ،،تاران ،مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شار دانش8922 ،
9. Public Order.
4. Public Morals.
5. Article 21-2 of the North American Free Trade Agreement (NAFTA)(signed 1992,
entered into force 1994).
2. Article 24 of the Energy Charter Treaty (ECT)(signed 1994, entered into force 1998).
2. Article XIV of the General Agreement on Trade in Services(GATS)(1994).
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سرمایهگذاران خارجی یادکردهاند.
در ایتتن خصتتو

دو دیتتدگاه عمتتده در ختتالل متتوارد مطتترحشتتده در مرجتتع بتتینالمللتتی

ح،وفص ،اختالفات سرمایهگذاری (ایکسید) به وشم میخورد .دیدگاه نخستت م تین شتريی
است که ضرورتاً بایتد تحتت حقتوق بتین الملت ،عرفتی تضتمین شتود .بترای مثتال در دعتوای
سی.ا .اه علیه آر انتین مرجع داوری بر مسئولیت دولتت بته تفاتیم و بیتان استتن ا و منظتور
خویش از شر استثنای منافع اساسی عقیده داشتت .دیتدگاه دو اشتعار متیدارد شتر منتافع
اساسی بر يی

وسیع تری از اقتدامات دولتت در قیتاه بتا حقتوق عرفتی قابت،اعمتال استت و

درعتتینحتتال شتتر مزبتتور هزینتتههتتای اقتتدا دولتتت را در شتترای استتتثنائی از دولتتته تا بتته
سرمایهگذاران انتقال میدهد.

8

نگاهی بهشر استتثنای منتافع اساستی و حفتظ نظتم عمتومی در توافقتات سترمایهگتذاری
بینالمللی نشان میدهد این توافقات از سه روش متفاوت بترای تعیتین قلمترو ایتن مقترره باتره
بردهاند؛ برخی ونین استثنایی را بهصورت عا نس ت بهتمامی تعادات ماهوی معاهتده (اعتم از
اینکه در خود توافقنامه سرمایهگذاری بینالمللی آمده و یا م تنی بر حقوق عرفتی) قابت،اعمتال
دانسته ،برخی دامنه اعمال آن را به موارد خاصی محدود نمودهانتد (استتثنای ختا

) 8و ناایتتاً

پارهای دیگر ،مواردی که این شر نس ت به آنها قاب،اعمال نیست را برشمردهاند .برای مثتال
ماده  82معاهده نمونه دوجان ه سرمایهگذاری کانتادا (مصتوس  )8224و متاده  84موافقتتنامته
عمومی تجارت خدمات ازاینروش استفاده نمودهاند.
در خصتتو

میتتزان درجتته استتتقالل دولتتت میزبتتان در استتتناد بتته ایتتن استتتثنا توافقتتات

سرمایهگذاری بتینالمللتی از دو رویکترد عمتده ت عیتت کتردهانتد؛ الت ) تنظتیم ایتن شترو
بهصورت خود قضاوتی 9س) شرو غیر خود قضاوتی.4
ال ) شرو خود قضاوتی با ع اراتی تنظیمشدهاند م نی بر اینکه دولتهای متعاهد مجتاز
8.W. Burke-White,William and von Staden,Andreas , "Investment Protection in
Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-Precluded Measures
Provisions in Bilateral Investment Treaties", 48 Virginia Journal of International Law
307 (2008), at 400.
. 8بع ارتی تخصیص منافع اساسی صرفا نس ت به یکسری از مواد و تعادات خا از معاهده اعمال می شود .
9. Self-Judging Clause.
4. Non Self-Judging Clause.
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خواهند بود که در کنار تعادات خویش در معاهده ،تدابیری که برای حفاظت از منتافع امنیتتی
اساسی خویش ضروری میدانند داللت دارند  ،اتخاذ نمایند 8.تنظیم شر به ونتین حتالتی کته
دارای صتراحت استت در ایتن رویکترد ،دولتتت میزبتان ختتود قضتاوت متینمایتتد آیتا تتتداو
سرمایهگذاری به مصلحتش است یا خیر .درواقع سرمایهگذاری مربويه تادید تلقی میشود یتا
خیتتر؟ و در ونتتین حتتالتی ،تصتتمیم و اقتتدا بعتتدی دولتتت میزبتتان ،معمتتوالً در متتتن قراردادهتتا
غیرقاب،اعتراض شر میشود .درعینحال درش ونین شريی مصونیت کام ،بته دولتت اعطتا
نمیکند و پرواضح است که دولت نمیتواند بهصورت لجا گسیخته و بیپروا عم ،نماید.
به همین خاير نقتش ممیتزی دیتوانهتای داوری در صتورت عملکترد ميرضتانه دولتت میزبتان
کماکان برقرار خواهد بود .مگر اینکته تصتمیم و اقتدا دولتت میزبتان غیرقابت،مجادلته درششتده و
بازنگری و تجدیدنظر بعدی مراجع داوری را مستثنی نموده باشد که در اینجا دولت میزبتان از بابتت
بتتازبینی اقتتدامش در مراجتتع حتت،وفصتت ،اختتتالف نگرانتتی نخواهتتد داشتتت 8.بررستتی معاهتتدات
سرمایهگذاری مؤید این مطلتب استت کته معاهتدات وندجان ته بتینالمللتی در قیتاه بتا معاهتدات
دوجان ه بیشتر از این شر باره گرفتهاند .از يرف دیگر هنگامیکته ابتکتار عمت ،الز بترای حفتظ
منافع اساسی و نظم عمومی به اختیار و صالحدید دولت میزبان واگذار نشده و صرفاً با تحقتق وقتایع
پیشبینیشده در قرارداد اختیار انجا عم ،برخالف تعادات قراردادی به دولت دادهشده باشتد ،آن
را شر غیر خود قضاوتی 9میگویند .در این حالت مراجع ح ،اختالف حتق تجدیتدنظر و بتازبینی
اقدا دولت را از جات انط اق و عد انط اق با واقعیات بیرونی و ادعاهای يرفین دارند.
 -1-2تفاسیر دیوانهای داوری در اختالفات سرمایهگذار و دولت

دیوان های داوری خواستار تفستیر معاهتدات مطتابق بتا متاده  98کنوانستیون ویتن در بتاس
حقوق معاهدات شده اند 4.بنابراین هرگونه تحلی ،یک معاهده حاوی یک شتر استتثنا منتافع
8. for example, see: Article 10 of the Canadian Model BIT (2004): “Nothing in this
agreement shall be construed to prevent any party from taking any actions that it
considers necessary for the protection of its essential security interests …”.
8. for example, see: Article 12 of the BIT between Switzerland and Mexico (1995),
Article 19 of the BIT between Austria and Mexico (1998).
9.Non Self-Judging Clause.
 4ماده ی  )8( 98کنوانسیون وین مقرر می دارد که معاهده «مطابق با معنی متعارفی که به اصتطالحات معاهتده در زمینته آن
اصطالحات و در پرتو هدف و مقصود آناا داده می شود» ،می باید تفسیر شود .مضتافاً متاده  )8( 98توضتیح متی دهتد کته
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اساسی با نص مربو به آن بند آغاز میشود .محققین و دیوانها اخیراً شروع به بررسی ارت تا
بین شرو استثنای منافع اساستی در معاهتدات و اصت ،ضترورت در حقتوق بتین الملت ،عرفتی
نمودهاند .رویه قضتایی در متورد اختالفتات دولتت و سترمایهگتذار در بتاس مالحظتات شتر
استثنای منافع اساسی محدود به سه پرونده است (کته ذیتالً بحتث متی گتردد) .در ایتن متوارد،
دولت (خوانده) و دیوان ها ،هر دو مفاد معاهدات خا

در مورد شر منافع اساستی و حقتوق

بینالمل ،عرفی در باس ضرورت را در نظر گرفتهاند.
 -1-2-1آیا اضطرار اقتصادی میتواند بهعنوانیکی از شرایط منافع اساسی تلقی شود؟
شاید مامترین رکن مرت با شر استثنای منتافع اساستی ،ضترورت عکتسالعمت ،دولتت

میزبان به تادید صورت گرفته به منافع اساسی و نحوه پاسخ گوئی به آن هتا متی باشتد کته ایتن
مسئله به ماهیت ختود قضتاوتی شتر استتثنا برمتی گتردد .دیتوانهتای داوری در پرونتدههتای
ستتی.ا .اه ،ال.جتتی.انتتر ی ،انتترون و کانتینانتتتال همگتتی علیتته آر انتتتین ،تتتاکنون ماتتمتتترین
پرونده هایی هستند که شر استثنای منافع اساسی را در بستر داوری سرمایه گذاری موردبحتث
قرار دادهاند.
این پروندهها عمدتاً از واکنش آر انتین به بحران مالی فاجعهبار که به کشور بین ستالهتای
 8228تا  8228آسیب زد ،نشات میگیترد .از دستام ر  8228و انویته  ،8228ظترف متدت 82
روز پنج رئیس جماور مختل

منصوس شد .دولت با تصویب قانون اضطراری بته ایتن شترای

پاسخ داد و ارزش پسو هفتاد درصد کاهش یافت .اقدامات تقنینی گسترده موجتب زیتان متالی
شدید سرمایهگذاران شد .سرمایهگتذاران ختارجی يیفتی از دعتاوی را علیته دولتت آر انتتین
مطرح و ادعای نقا تعادات کلیدی تحتت معاهتده دوجان ته آمریکتا-آر انتتین را نمودنتد.
بهزعم خواهانها ،اقدامات دولتت در هتدف قترار دادن بختشهتای مختلت

8

عمتومی ،حقتوق

قراردادی سرمایه گذاران خارجی را برای تنظیم تعرفه ها با شتاخص هتای تتور ایتاالت متحتده،
محتوای متن مربويه شام ،متن خود معاهده ،مقدمه وضمایم آن و هر توافقنامه یا دستورالعم ،ذیرب  ،می بایست در تفستیر
لحاظ گردد .کنوانسیون وین در حقوق معاهدات 89 ،مه . U.N.T.S. 331.8855 ،8323
8Kurtz, Ju¨rgen , ‘Adjudging the Exceptional at International Investment Law:
Security, Public Order, and Financial Crisis’, 59 International and Comparative Law
Quarterly 325 (2010), at 328.
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نقا نموده است .آر انتین در مقا دفاع به ضرورت عکس العمت ،در هتر دو معاهتده دوجان ته
ایاالتمتحده  -آر انتین (علیالخصو

ماده  88معاهده) 8و حقتوق بتینالملت ،عرفتی ،استتناد

نمود .همانيور که در زیر شرح داده میشود ،دیوانهتای داوری ایکستید بتر توصتی

معنتای

«منافع اساسی» متمرکز است و آن را به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی تفسیر نمتوده استت.
دیوان هتای ستی.ا .اه و انترون بته نتیجته واحتدی رستیدند ،لکتن استتنتاش دیتوان در پرونتده
ال.جی.انر ی و کانتینانتال علیرغم تشابه موضتوعی کته ناشتی از اقتدا دولتت واحتدی بتود و
موضوع بحث هم تفسیر مفاد همان شر مندرش در ماده  88معاهده ایتاالتمتحتده و آر انتتین
بود؛ متفاوت بود.
دیوان در پروندههای سی.ا .اه و انرون ،در تحلیلشان ،به دن ال بررسی این بودنتد کته آیتا
نقا معاهده ادعاشده مطابق قانون بوده یا خیتر و آیتا اشتت اهی دریتن بتاره صتورت گرفتته یتا
خیر؟ 8دیوان در پروندههای مذکور دفتاع ضترورت عکتسالعمت ،را تحتت حقتوق بتینالملت،
عرفی بررسی کرد و در مورد ماده  85پیشنویس مقررات مربو به مسئولیت دولتت و تفاستیر
کمیسیون حقوق بتینالملت ،در ایتن زمینته بحتث نمتود .آنهتا در متورد ایتنکته آیتا اقتدامات
اتخاذشده آر انتین ،تناا يریتق بترای دولتت جاتت حفاظتت از منتافع ختود بتوده یتا خیتر؟ و
نتیجهگیری کرد که این تناا راه ممکن ن وده است.
الف  -سی.ام.اس و آرژانتین ()2002

شرکت انتقال گتاز  CMSدر ستال  ،8228درخواستت داوری علیته آر انتتین بترای «تعلیتق
ادعایی فرمول تعرفه اصالحی توس آر

انتین برای انتقال گاز به یک شرکت کته در آن CMS

سرمایهگذاری نموده بود ،مطرح کترد 9.دیتوان ضتمن تائیتد نقتا استتاندارد رفتتار عادالنته و
منصفانه و بند شر فراگیر 4معاهده ایاالت متحتده -آر انتتین ،بته يتور قتايع ایتن احتمتال کته
بحرانهای اقتصادی ممکن است تمسّک بهشر ضرورت را توجیته کنتد را رد نکترد  ،دیتوان
 8ماده  88معاهده ایاالت متحده و آر انتین« :این معاهده ن اید مانع انجا اقدامات ضروری هتر یتک از يترفین بترای حفتظ
نظم عمومی ،ایفای تعادات مربو به حفظ و استقرار صلح یا امنیت بین المللی یا حفاظت از منافع اساسیشان ،گردد».
8 CMS, para. 318, Enron, para 339.
9.CMS Gas Transmission Co. v. Argentine Republic, ICSID Case No.ARB/01/08,
Award, para 21May 2005) [hereinafter CMS Award], http://www.worldbank.org/
icsid/cases/CMS_Award.pdf.
4. umberella clause.
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دریافت «بحران آر انتین منجر به فروپاشی کام ،اقتصادی و اجتماعی نگردیده بتود 8».دیتوان،
خاصه ،به ماده  85از مقررات مسئولیت دولت برای ايالعرسانی و استتن ا و درکتش از منتافع
اساسی تأکید داشت.
ب  -انرون و آرژانتین ()2002

خواهان ادعا نمود برخی از ایتاالت آر انتتین مالیتات هتایی را در رابطته بتا شترکت توزیتع
گازی که خواهان از يریق موافقت نامههای مشارکتی گونتاگون در آن سترمایهگتذاری کترده
است ،تحمی ،می کند .بهزعم خواهان ،ونین ارزیابی مالیاتی ،تحتت قتانون آر انتتین و معاهتده
دوجان ه ،غیرقانونی بوده و به مثابه سلب مالکیت است .آر انتین مجدداً بته موجتب هتر دو متاده
 88از معاهده دوجان ه و حقوق بین المل ،عرفی دفاع ضرورت عکس العمت ،را مطترح کترد .بتا
عنایت به پیشینه ،آر انتین بر شاادت آن ماری اسالتر و ویلیا بر

وایت تکیه کرد و بتر ایتن

اساه مدعی شد این ماده به صورت خود قضتاوتی استت بته نحتوی کته اگتر وضتعیت نیازمنتد
اقدامات پیش بینی شده توس ماده را داشته باشد ،هر يرف معاهتده بته تناتایی قاضتی موضتوع
خواهد بود 8.خواهان ،با تکیته بتر شتاادت کارشتناه ختوزه آلتوارز استتدالل کترد کته شتر
استثنای منافع اساسی به نحو خود قضتاوتی نیستت و ایضتاً شتر مزبتور بته شترای اضتطراری
اقتصادی اعمال نمیشود 9.دیوان با آر انتین موافقت کرد ایتن شتر متیتوانتد در شترایطی از
مشکالت و ستختی هتای اقتصتادی اعمتال شتود کته نیازمنتد حفاظتت از حقتوق تضتمین شتده
بینالمللی ذینفعان آن باشد 4.بااینحال ،دیوان هم نین تصریح کرد «شر استثنای مذکور غیتر
خود قضاوتی است ،وه در غیر این صورت ،معاهده عاری از هر معنا و محتوایی خواهتد بتود».
النّاایه ،دیوان جانب خواهان را گرفت و حکم داد که «سطح موردنیاز مشقت اقتصتادی جاتت
پذیرش دفاع ضرورت قانعکننده ن وده است».

5

8. Ibid, para 88.
8.Enron Corp. Ponderosa Asset, L.P. v. Argentine Republic, ICSID Case No.Arb/01/3,
Award, para.22 May 2007),http://ita.law.uvic.ca/documents/Enron-Award.pdf.
9. Ibid, para 328 (quoting Legal Opinion of Jose´ E. Alvarez of April 20, 2005, para 8).
4. Ibid, para 331.
5. Ibid, para 332.
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ج  -ال.جی.ای و آرژانتین ()2002

اگروه دیوان اعال کرد آر انتین استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه و شر فراگیر را نقا
کرده است ،آن ها هم نین دریافتند که آر انتین بین  8دستام ر  8228تتا  82آوریت ،8229 ،در
وضعیت اضطرار بوده است ،آر انتین را از مسئولیت ادعاشده توس خواهان در يول آن دوره
م رّا کرد .شروع این دوره از تاریخ شترای اضتطراری کشتنده آغتاز و تتاریخ پایتان آن زمتان
انتخاس رئیس جماور کرونر بود 8.دیوان ،این مفاو را که ماده  88از معاهده دوجان ه آمریکتا
 آر انتین «فق در شرای نظامی و جنگ بته کتار متی رود را رد کترد «و استتدالل کترد کتهزمانی که اقتصاد کشوری تحت فشار و نابسامانی شدید است ،شدت مشک ،متی توانتد برابتر بتا
حمله نظامی باشد 8».ذی ،این وارووس دیوان ،احتراز کترد «بحتران متالی صترفاً یتک دوره از
مشکالت اقتصادی یا نوستانات ورخته تجتاری ن تود زیترا ایتن امتر فروپاشتی کامت ،دولتت و
حکومت آر انتین را تادید کرد»

9

د  -کانتینانتال و آرژانتین ()2002

خواهان در این مورد نقا معاهده را بر اساه محدودیت های آر انتین برای انتقتال ارز بته
خارش ،تيییر مقررات سپردههتای نقتدی ،ت تدی ،ستپردههتای دالری آمریکتا و عتد پرداختت
بدهیهای خود اعال کرد 4.دیوان تلفیق معاهده آمریکا-آر انتین را با حقوق بین المل ،عرفتی؛
برخالف نظر دیوان در پرونده سمپرا ،5رد کرد .دیوان استدالل میکند کته استتناد بته متاده 88
این معاهده ،به عنوآن یک شر خا

محدودکننده تعادات عا حمایت از سرمایه گذاری که

توس يرف های متعاهد توافق شده استت ،لزومتاً از حیتث موضتوع مشتابه شترای اعمتال آن
به عنوان دفاع ضرورت تحتت حقتوق بتین الملت ،عمتومی نیستت 2.در انجتا ایتن کتار ،دیتوان
8LG&E Energy Corp. v. Argentine Republic, ICSID Case No. Arb/02/1,3 October
2006), [http://ita.law.uvic.ca/documents/ARB021_ LGE-Decision-on-Liability-en.pdf,
para 227–9.
8 Ibid, para 206.
9 Ibid, para 231.
4 Continental Casualty Co. v. Argentine Republic, ICSID Case No.Arb/03/9, Award, para
19,5 September 2008), http://ita.law.uvic.ca/docu ments/ContinentalCasualtyAward.pdf.
5 Sempra Energy Int’l v. Argentine Republic, ICSID Case No. Arb/02/16, Award, para 346
(28 September
2007),
http://www.investmentclaims.com/decisions /Sempra_EnergyAward.pdf.
2 Ibid, para 167.
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وارووس تفسیری را تأیید کرد از تجزیه وتحلیت ،متاده  88و شترای کتاربرد آن ،درحتالیکته
مراجعه به قاعده عرفی در مورد ضرورت ،تناا تا حتدی استت کته مفاتو آن بترای کمتک بته
تفسیر ماده  88مورداستفاده قرار می گیرد 8.دیوان ،در بررسی شر منافع اساسی ،استدالل کرد
که شرای اضطراری اقتصادی مشمول شر قرار می گیرد ،وه به خوبی پذیرفته شده که مفاتو
امنیت بین المللی کشورها در پسا جنگ جاانی دو  ،نه تناا امنیتت سیاستی و نظتامی را پوشتش
می دهد ،بلکه امنیت اقتصادی دولتها و عمو مرد را نیز در برمیگیرد 8.دیتوان دریافتت کته
بررسی رویه قضایی گات و سازمان تجارت جاانی که به يور گسترده ای بتا مفاتو و الزامتات
ضرورت در بستر اقدامات اقتصادی مرت
حقوق بینالمللی عرفی ،مناسبتر است.

است ،بته جتای رجتوع بته شترای ضترورت تحتت
9

تحلی ،آرا فوق نشتان متیدهتد نقطته اختتالف بتین دیتوانهتایی کته ست ب صتدور آرا
گوناگون شد ،به شدت بحران اقتصتادی برمتی گشتت .دیتوان هتای ستی.ا .اه و انترون نتیجته
گرفتند بحران شدید بوده اما ست ب فروپاشتی کلتی اقتصتادی و اجتمتاعی ن توده استت و ایتن
استدالل که ونین وضعیتی ،موجودیت و استقالل کشور را به خطر می انتدازد ،جاتت تمستک
بتتهشتتر استتتثنای منتتافع اساستتی ،قتتانعکننتتده نیستتت .از ستتوی دیگتتر ،دیتتوان در ال.جتتی.ای و
کانتینانتال بحران را به اندازه کافی برای تادیتد «فروپاشتی کامت ،دولتت و حکومتت آر انتتین
جدی دانسته و اظاار داشت کته« :از  8دستام ر  8228تتا  82آوریت ،8229 ،آر انتتین در یتک
دوره بحران قرار داشت که يی آن الز بود اقدامات الز را جات حفظ نظم عمومی و حفتظ
منافع اساسی اش اتخاذ کند» .لذا آر انتین را از مسئولیت هرگونه نقا معاهده برای یک مدت
محدود ( 8دسام ر  8228تا  82آوری )8229 ،معاف کرد.
 -1-2-2ویژگی خود قضاوتی شروط استثنای منافع اساسی

دیوانها معتقد بودند آنها به ارزیابی اینکه آر انتتین در اتختاذ اقتدامات اضتطراری بترای
8 Ibid, para 169.
 این در حالی بود که دیوان در پرونده سمپرا و آر انتین اعال داشت کته « :شتر معاهتده از استتاندارد حقتوق عرفتی درباس تعری ضرورت و شرای اعمال آن مجزا نیست ،بامین دلیت ،ایتن شتر ذیت ،حقتوق عرفتی کته ونتین عناصتری را
تعری می کند ،قرار می گیرد».Sempra,ibid, para 376. 8.
8 Ibid, para 175.
9. Ibid, para 85.
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حفاظت از ت ات اجتماعی و اقتصادی و مالی ختود بتا حستن نیتت عمت ،کترده استت یتا خیتر،
محدود ن ودهاند ،بلکه آنها باید بررسی ماهوی کنند که آیا حالت ضرورت یا اضطرار مطتابق
با شرای مقرر در حقوق بینالمل ،عرفی و شرو معاهده اعمالشده و اینکه آیتا ایتن مقتررات
قادر به جلوگیری از تخل

بوده است یا خیر؟

8

یک سوال مام در اینجا وجود دارد :وه کستی بایتد تصتمیم بگیترد کته آیتا منتافع اساستی
دولت در معرض خطر است؟ همان يور که دیوان در پرونده سی.ا .اه سوال نمود ،آیا دولت
در اتخاذ اقداماتش تناا قاضی قانونی بودن در استناد به منافع اساستی استت؟ و آیتا ایتن استتناد
تحت بازبینی قضایی قرار می گیرد؟ 8دیوان مزبور اظاار داشت که «زمانی که دولت قصد دارد
که برای خودش یک حق یکجان ه جات احراز مشروعیت اقدامات فوقالعتاده کته منط تق بتا
تعادات مندرش در معاهده نیستند ،ایجاد کند ،آنها این کار را بهصراحت انجا میدهند»

9

در این راستا ،دیوان انرون اظاار داشت کته «واقعتاً شترو استتثنایی و فتوق العتاده ای نظیتر
شر خود قضاوتی به يورمعمول باید به صراحت به منظور نشان دادن این قصد درش گتردد ،در
غیر ایتن صتورت فترض متا ایتن استت کته يترفین در مفتاد شتر استتثنا ایتن معنتا را در نظتر
نگرفته اند» 4در پرتو این م احث ،دیوانهای سی.ا .اه و انترون نتیجته گرفتنتد کته متاده  88از
معاهده دوجان ه خود قضاوتی نمی باشد 5.دیوان در ال.جتی.ای بته همتان نتیجته رستید و اشتعار
داشت که« :حسب ادله موجود نزد دیوان در خصتو

در

يترفین در ستال  8338در زمتان

امضای معاهده ،دیوان تصمیم می گیرد و نتیجه می گیرد که شر استثنا به نحتو ختود قضتاوتی
نمیباشد .مضافاً اینکه حتی ونان ه ایتن شتر بته نحتو ختود قضتاوتی باشتد ،اقتدا آر انتتین
بههرحال در معرض تجدیدنظر از حیث حسن نیت توس دیوان قرار میگیرد»

2

استاندارد (بتازبینی) حستن نیتت در نظتر دیتوانهتای داوری هم نتین باعتث جلتوگیری از
سو استفاده از استناد به شرو منافع اساسی است ،وه «اساساً این امر (ح،وفص ،دعوی اج تاراً
8. CMS, para. 374. Similarly LG&E, para. 212-213.
8. CMS para 366.
9. Idem para 370.
4. Enron para 335.
5. CMS, para 373, Enron para 339.
2. LG&E para 212.
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از يریق داوری) با توافق يرفین م نی برح ،شدن اختالفات بهموجب یتک شتر در معاهتده؛
در تعارض است.

8

 - 2تناسب انتظارات مشروع سرمایهگذار و منافع اساسی دولت میزبان
 -2-1حق قانونگذاری کشور میزبان در برابر انتظارات مشروع سرمایهگذار

حق دولت در مورد قانونگذاری و وضع مقررات خاصه در مورد قراردادهای بارهبترداری
از منابع ي یعی ،دارای منشأ و ماهیتی دو گانه استت :بخشتی از آن درونتی استت و برخاستته از
رواب قراردادی حاص ،بین سرمایهگتذار و يترف دولتتی استت و بخشتی از آن جن ته بیرونتی
دارد ،یعنی ریشه در ختارش از قترارداد دارد و م تنتی بتر قتانون اساستی استت .ایتن حتق وضتع
مقررات ،در هر دو حالت مظارو نمتودی استت از وظیفته دولتت در پیگیتری و رعایتت منتافع
عمومی.

8

مفاو انتظارات مشروع بیانگر انتظار سرمایه گذار خارجی نس ت به ت ات وارووس تقنینتی
دولت میزبان است ،اما این وارووس از عناصر مختلفی تشکی،شده است .آن ه در ایتن گفتتار
موردبررسی قرار میگیرد این است که آیا سرمایهگذار بر م نای هر یک از این اجزا میتواند
ادعای نقا انتظارات مشروع را نماید یا خیر؟ دیتوانهتای داوری ستپس بته بررستی ایتن امتر
میپردازند که آیا اقدا دولت بهيور متعارف برای سرمایهگذار قاب ،پیشبینی بوده یا خیر؟
 -2-1-1اتکا سرمایهگذار به قوانین و مقررات دولت میزبان

در این حالت هیچ تضمین رسمی یا غیررسمی وجود ندارد ،بلکته تناتا قتانون ،آیتیننامته و
رویه قضایی است که موجد انتظاراتی در سرمایهگذار خارجی شتده ،اکثتر دیتوانهتای داوری
در آرا خود در رابطه با تعاد دولت میزبان نس ت به حفظ ت ات ،نوعی تعاتد ختا

بتهوستیله

دولت میزبان در برابر سرمایهگذار را الز دانستهاند .برخی دیوانهای داوری تعاد بته ت تات را
تعادی مطلق می دانند؛ به این مفاو که تعاد به حفظ ت ات ،تعاتدی استت کته صترفنظتر از
شرای و اوضتاع واحتوال هتیچ متوردی بترای نقتا آن وجتود نتدارد .بتهعنتوان مثتال دیتوان
8. Continental Casualty v. Argentine, para. 187.
. 8احمد  ،القشیری و ریاض ،يارق " قانون حاکم بتر نست ،جدیتد قراردادهتای نفتتی :وترخش در رونتد داوری " ترجمته
محسن مح ی ،نشریه دفتر خدمات حقوق بین المل ،ایران ،ش  ،8928 ،83صص .42-45
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«اکسیدنتال» با اشاره به مقدمه معاهده دوجان ه حمایت از سرمایهگذاری به این نتیجته متیرستد
«ت ات وارووس حقوقی و تجاری عنصر اساسی استاندارد رفتتار عادالنته و منصتفانه استت» 8و
«مطمئناً تعاد به عد تيییر و اصالح محی حقوقی و تجاری که سرمایهگتذاری در آن صتورت
گرفته استت ،وجتود دارد» .8در قضتیه «ستی ا اه» دیتوان بتر م نتای مقدمته معاهتده دوجان ته
حمایت از سرمایهگذاری اظاار داشت« :محی تجاری و حقتوقی بات تات عنصتر اساستی رفتتار
عادالنه و منصفانه است» 9اما باید گفت اشاره بدون قید و شر به الزا ت تات تحتت استتاندارد
رفتار عادالنه و منصفانه ،تعاداتی را بر دول میزبان بار خواهد نمود که «نامناستب و غیرواقعتی»
است .گروه دو معتقد به نیاز به حفظ انعطافپذیری محی تقنینی هستند .ي تق ایتن رویکترد،
فاتتم درستتت از رفتتتار عادالنتته و منصتتفانه ایتتن استتت کتته تعتتادل و تتتوازن بتتین حمایتتت از
سرمایهگذاری و استقالل دولت میزبان برای عم ،در راستای نفع عمتومی وجتود داشتته باشتد.
بهيورکلی تر میتوان گفت :مفاو «انصاف» 4نشاندهنده تعادل و توازن منافع است.
هرگونه شک و تردیدی در خصو

5

این مسئله که آیا ت ات قتانونگتذاری تعاتدی مطلتق

است یا خیتر ،بتهواستطه رویته داوری جدیتد بريترف شتده استت .در قضتیه «ستالوکا» دیتوان
بهصورت مکرر به این نکته اشاره میکند که «هیچ سرمایهگذاری نمتیتوانتد بته نحتو معقتولی
انتظار داشته باشد که شرای غالب در زمان ایجاد سرمایهگذاری بهيورکلی بتدون تيییتر بتاقی
بماند».

2

به عقیده دیوان در پرونده امین اوی ،و کویت« ،غرامت قاب ،پرداخت در برابر ملّتی کتردن
قراردادها و اموال خارجی ها ن اید با روش انتزاعی و در خال محاس ه شود ،بلکه باید دید يرفین
هنگا انعقاد قرارداد و نیز در يول اجرای آن به ویژه با توجه بته تيییترات و اصتالحاتی کته در
پیمان اولیه داده اند ،وه انتظار واقعتی و معقتولی را متیتواننتد داشتته باشتند ».بته اعتقتاد دیتوان
8.Occidental Exploration and Production Company v. The Republic of Ecuador, LCIA
Case No. UN3467, Award, 2001, para183, available at: http://www.italaw.com/.
8. ibid,para191.
9. CMS Gas Transmission Company v. the Republic of Argentina, ICSID Case No .
ARB/01/8, May 12, 2005, para274, available at: http://www.italaw.com/.
4. Fairness.
5. Franck, Thomas, Fairness in International Law and Institutions, Oxford University
Press, 1995, pp16-18
2. Saluka Case, paras.305- 351.
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«رواب يرفین در منظومهای بههمپیوسته و معنیدار به نا قرارداد تنظیمشده است کته در يتول
زمان ،اصالح و تيییریافته است .دیوان نمی توانتد ختود را محتدود بته رویته ای کنتد کته ستایر
شرکت های نفتی که ملی شده اند احیاناً در شرای مشابه ،پذیرفتته انتد و حاضتر شتدند غرامتت
کمتر و محدودتری دریافت کنند ،زیرا این ق ی ،رویه ها اغلب متضمن ترتی ات ترجیحتی بترای
خرید نفت است که جزئیات آن افشا نمیشود و م لغ آنهم قاب،محاس ه نیست و بتههرحتال بته
یک قاعده کلی حقوقی نمیانجامد».

8

در قضیه «پارکرینگ» دیوان بیان میدارد سرمایهگذار باید تالش مقتضی مینمتود «او بایتد
پیشبینی میکرد که ممکن است شرای تيییتر نمایتد و لتذا سترمایهگتذاریاش را بتهگونتهای
سازماندهی میکرد که بتواند آن را با تيییرات بتالقوه محتی تقنینتی تط یتق دهتد» 8در پرونتده
مذکور ،مرجع داوری در ارزیابی عتد ت تات و تيییترات مقتررات دولتت میزبتان رای داد هتر
دولتی میتواند قانون گذاری کند ،قوانین را اصالح یا ليتو نمایتد امتا ایتن حتق ن ایتد بته وضتع
مقرراتی ميایر و متضاد با تعاتدات قتراردادی دولتت منجتر شتود و بته تيییراتتی غیرمنصتفانه،
ناعادالنه و غیرمنطقی در وضعیت قرارداد با سرمایهگذار ختم شود 9.مرجع داوری بیتان داشتت
سرمایه گذار حق حفاظت از انتظارات مشروعش را که با لحاظ جمیع شترای معقولنتد را دارد.
مرجع مزبور ادامه میدهد دولت میزبان انتظارات مشتروع سترمایهگتذار را در تيییترات جدیتد
قوانینش تضمین ننموده است 4.عقیده مرجع این بود که فضای قانونگذاری غیرقاب،پتیشبینتی
بوده و مدعی میبایست احتمال ونین تيییراتی را پیشبینتی متینمتود .مرجتع داوری هم نتین
تأکید نمود که رفتار دولت میزبان نقا توافق بوده ولو اینکته نقتا توافتق بتا ستو نیت ن توده
لکن انتظارات ناشی از قرارداد انتظارات مشروعی بوده که بر م نای استتاندارد رفتتار عادالنته و
منصفانه 5حمایت میشود.
برای مثال دیوان داوری در پرونده متالکالد و مکزیک ونین استانداردی را بهمثابته پرونتده
. 8مح ی ،محسن« ،م احثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویته داوری بتین المللتی» ،انتشتارات شتار دانتش ،تاتران،8939 ،
صص 829 -828
8. Parkerings-Compagniet AS v Lituania, ICSID Case No ARB/05/8, Award, 11
September 2007, Para133, available at: http://www.italaw.com/.
9. Ibid,para. 335–336.
4. Ibid,para 333.
5. fair and equitable treatment standard.
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تکمد اعمال نمود .در این پرونده خواه آنیک ایستتگاه انتقتال ضتایعات خطرنتا

را در ستن

لوئیز مکزیک باهدف ساخت یک سایت دفتن زبالته ،خریتداری نمتوده بتود ،پیشتنااد پترو ه
پیش تر توس دولت فدرال مجوز ساخت گرفته بود و متالکالد بالفاصله پتس از خریتد مجتوز
ساخت را دریافت کرد 8.عتالوه بتر ایتن متتالکالد از مقامتات فتدرال در خصتو

اختذ کلیته

مجوزهای الز موارد ايمینان را کسب کرد .پس از اینکه ساخت پترو ه کلیتد ختورد ،دولتت
محلی دستور توق

ساخت را بته دلیت ،اینکته متتالکالد مجتوز ستاخت را از شتارداری محت،

نگرفته بود ،داد .مقامات فتدرال بته متتالکالد ايمینتان دادنتد ونان ته شتارداری بخواهتد متانع
ساخت گردد بهوسیله اخذ مجوز اضطراری مشتک ،را حت ،خواهنتد کترد .متتالکالد پترو ه را
تکمی ،نمود اما سیزده ماه پس از تکمی ،ساخت شتارداری از صتدور مجتوز استتنکاف نمتود.
متالکالد از اداره سایت ممنوع شد و حکومت محلی بعداً اعال نمتود منطقتهای کته ستایت در
آن قرارگرفته و حومهاش به دالی ،زیستمحیطی و حفاظت از گونههتای زیستتی نتادر ،منطقته
محافظتشده است و صنایعی هم ون شرکت متتالکالد بایتد از آن منطقته برویتده شتود 8.در
اینجا دیوان دریافت مکزیک از شرکت متالکالد سلب مالکیت غیرمستتقیم نمتوده استت زیترا
مالک را ،کالً یا به نحو قاب،توجای ،از استفاده یا بارهبرداری اقتصادی مورد انتظار از امتوالش
محرو کرده است .دیوان در تصمیمش بدواً بر اتکای معقتول متتالکالد بتر ايمینتان دادهشتده
مقامات مکزیکی تمرکز نمود 9.به لحتاظ اینکته متتالکالد درگیتر فعتالیتی گستترده بتا اتکتا بته
ايمینان های مقامات دولتی شده بود ،این انتظاری مشروع بود که سرمایهگذار بتوانتد پترو ه را
تکمی ،و اجرا نماید .در صورت ن ود ونین تضامینی از سوی مقامات دولتی ،دیوان احتمتاالً بته
نتیجه دیگری میرسید.
رای داوری در قضیه امین اوی ،،هم حق حاکمیت يرف قرارداد  -بهویژه درجتایی کته بته
نا منافع عمومی یا نظم عمتومی در قترارداد دخالتت متیکنتد و یتا آن را تيییتر متیدهتد -بته
رسمیت شناختهشده و هم حقوق شرکت خصوصی که قرارداد او در معرض ونتین مداخلتهای
8. Metalclad Corp. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award (Aug.
30, 2000), 5 ICSID Rep. 212 (2002), available at http://icsid.worldbank.org/ICSID/.
8. Ibid. para 30–36.
9 .Ibid. para 37-40.
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قرارگرفته است .تمره این اعتتدال ،ونانکته در رای امتین اویت ،آمتده آن استت کته خستارات
شرکت خصوصی که قرارداد او فسخشده ،باید در وارووس «انتظارات معقول» ج تران شتود.

8

اعمال این استاندارد م تنی است بر اینکه آیا اقدا تقنینی دولت با لحاظ ت عات و اتترات جتان ی
آن بهيور متعارف قاب ،پیشبینی و قاب،انتظار بوده یا خیر .هنگامیکه بتوان بتا یتک پتیشبینتی
معقتتول و متعتتارف ریستتک ستتلب مالکیتتت غیرمستتتقیم را پتتیشبینتتی نمتتود ،ستترمایهگتتذاران
نمیبایست غرامتی دریافت کنند.
مسئله بالقوه در خصو

این معیار فوق این است که انتظارات متعتارف از ستلب مالکیتت

غیرمستقیم میتواند دراتنای دوره سرمایهگذاری تيییر یابد .بترای مثتال سترمایهگتذار ختارجی
ممکن است در بدو امر بهيور متعارف احراز کند که هتیچ خطتر ستلب مالکیتت غیرمستتقیمی
تادیدش نمیکند ،لکن بهواسطه تيییرات در اقلتیم سیاستی دولتت میزبتان ریستک مزبتور رخ
بنماید .دیوان های داوری ممکن است دو مسئله را در اینجا دن ال کنند .نخست ،آنها میتوانند
به یک تقسیمبندی دست بزنند و تعیین و احراز کنند که وه سامی از سترمایهگتذاری پتیش از
بروز ریسک ایجادشده بود.
منحیثالمجموع دولت میزبان نمیتواند به شک ،خودسرانهای وتارووس تقنینتی را تيییتر
دهد و سرمایهگذار در بسیاری موارد میتواند ادعای انتظارات مشروع بر م نای سیستم حقوقی
کند .اگروه هیچکس نمیتواند عد تيییر وارووس تقنینی را مفتروض بدانتد امتا مستئله اینجتا
است که آستانه تيییرات تقنینی غیرقاب،پیشبینی و تأتیر آن بر انتظار مشروع سترمایهگتذار کته
الزا به پرداخت غرامت به سرمایهگذار را ایجتاس متینمایتد ،تعیتین شتود 8.حتتی دیتوانهتای
داوری که نس ت به امکان ایجاد انتظارات مشروع بر م نای سیستم حقوقی مواضتع محتايانتهای
اتخاذ نمودهاند ،این احتمال را کامالً منتفی ندانستهاند .بهعنتوانمثتال دیتوان «ال پاستو» در ایتن
زمینه اینگونه نظر میدهد« :هیچکس نمی توانتد انتظتار مشتروعی داشتته باشتد کته وتارووس
حقوقی در تقاب ،با بحرانهای بهشدت ياقتفرسای اقتصادی بتدون تيییتر بتاقی خواهتد مانتد.
هیچ سرمایهگذار معقولی نمیتواند ونین انتظاری داشته باشد ،مگر اینکته تعاتدات خاصتی در
. 8مح ی ،محسن ،من ع پیشین.892 ،
8. Waelde, Thomas and Kolo, Abba, Environmental Regulation, Investment Protection
and Regulatory Taking’ in International Law, The International and Comparative Law
Quarterly ,Vol.50, No.4, 2001, pp824-825, available at: https://www.jstor.org/.
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برابر وی صورت گرفته باشد یا اینکه تيییر وارووس حقوقی کلی باشد 8».معاذا این مستئله در
اجرا با پی یدگیهای زیتادی روبروستت .الناایته ،مراجتع رستیدگی متیتواننتد تيییترات نظتا
سیاسی را یک ریسک تجاری متعارف شناسایی کنند و بر انتظارات متعتارف سترمایهگتذار در
زمان سرمایهگذاری تمرکز کنند.
 - 2-1-2اتکا سرمایهگذار به چارچوب قرارداد (شرط ثبات)2
شر ت ات یا تث یت ،تدبیری است تضمینی و احتیايی که در قراردادهتای خصوصتی درش

میگردد و بهموجب آن دولتها ملز میشوند تا از يریق وضع قتانون از مداخلته در تيییتر یتا
فسخ قرارداد خودداری نمایند .شر ت ات به معنی اختص ،درصتدد تضتمین عتد تيییتر قتانون
حاکم بر قرارداد ،در زمان حیات پترو ه متیباشتند 9.درواقتع ،هتدف شترکتهتای خصوصتی
خارجی از درش شر ت ات در قرارداد دولتی ،حفظ کتردن ختود در مقابت ،متداخالت تقنینتی
دولتهاست .شر ت تات بته معنتی اختص در امتیازنامته شتیخ کویتت بته شترکت امتین اویت،
مطرحشده که مقرر میداشت« :شیخ کویت جز از يریق آن ه در ماده  88مقررشده است ،حق
نخواهد داشت تا از يریق قانون عتا یتا ختا

یتا اقتدامات اداری یتا هرگونته اقتدا دیگتری

قرارداد را اليا نماید .هیچ تيییری در مفاد و ع ارت این قرارداد ،توس شیخ کویت یتا شترکت
صورت نخواهد گرفت .مگر اینکه شیخ و شترکت بتاهم توافتق کننتد» 4ستودمندی و حمایتت
قانونی در برابر ریسکهتای سیاستی در قتانون کشتور میزبتان (ازجملته ستلب مالکیتت و ملتی
سازی) ،یکی از مامترین عللی است که برای شر ت ات در قراردادهای سرمایهگذاری عظتیم
در نظر گرفته میشود .وه ،خطراتی که از حاکمیت برای سرمایهگذاری ایجاد میشود بته ایتن
دلی ،است که دولت و سرمایه گذار در سطح مساوی و برابر نیستتند و دولتت متیتوانتد قتانون
8 .El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No .
ARB/03/15, Award of 31 October 2011, para364, available at: http://www.italaw.com/.
8. stabilization clause.
. 9تی بی کول ،مارگاریتا« ،شرو ت ات در معامالت نفتی بین المللی» ترجمه مصطفی السان و علی رضایی .مجله حقتوقی.
شماره سی و هفتم.828 ،8922 ،
4. Hunter,Martin and Sinclair, Anthony, Aminoil Revisited, Reflections on a Story of
Changing Circumstances, in International law and Arbitration, Leading Cases from the
ICSID, Nafta, Bilateral Treaties and Customary International law, Edited by Todd
Weiler ,pp 347-381.(2005).
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حاکم بر قرارداد را تيییر دهد .هم نین دولت میتواند قتوانین اج تاری و آمتره بترای قترارداد
سرمایه گذاری تصویب کند .وجود اصتول حقتوق بتینالملت ،و استتانداردهای رفتتاری ،بترای
حمایت سرمایهگذار خارجی از تيییتر یتکجان ته مفتاد قترارداد توست دولتت ناکتافی استت.
ازاینرو ،سرمایهگذار خارجی بر روی ساختمان قراردادی شر ت ات بهمنظور مقابلته بتا خطتر
سیاسی پافشاری میکند .با توجه به استثنائی بودن شر ت ات ،التزا دولتهتا بته ختودداری از
اعمال حاکمیت در يی یک مدت يوالنی و نامحدود ميتایر بتا اختیتارات تقنینتی دولتتهتا و
قدرت فائقه آنها تلقی میشتود .قراردادهتای يتوالنیمتدت مستتلز حستن نیتت و همکتاری
يرفین قرارداد است .ونین قراردادهایی باید با تيییر اوضاعواحوال تکامت ،پیتدا کننتد و شتر
تيییر اوضاعواحوال تلویحاً در همه قراردادها وجود دارد .بته همتین دلیت ،،قراردادهتای جدیتد
باهدف توسعه جرحوتعدی ،قترارداد بتا رعایتت وصت

تکتاملی قراردادهتای سترمایهگتذاری

درازمدت تنظیم میشوند .این امر در راستای تلفیق میان اص ،مؤتر بودن اقدامات دولتتهتا در
ملی کردن اموال ات اع خارجی و اص ،تضمین انتظارات مشروع سرمایهگتذار خصوصتی تلقتی
میگردد .بتر همتین استاه ،دیتوان داوری در پرونتده امتین اویت ،بتا رویکتردی واقتع بینانته و
منصفانه ،ابتدا منظومه قراردادی يرفین را بتهعنتوان ظترف «انتظتارات معقتول يترفین» تعیتین و
ترستیم کترده و آن را مرکتب از مؤلفتههتتای گونتاگونی ماننتد اصتالحیه  8328و پتیشنتتویس
قرارداد اصالحی سال  8329دانسته که از عوام ،دیگری مانند فرمتول ابتوظ ی نیتز متتأتر شتده
است و سپس «نرخ معقول بازگشت سرمایه» شرکت امین اوی ،را بته عنتوان متال

«انتظتارات

معقول» يرفین ،پایه ارزیابی و تعیین غرامت گرفته است .قترارداد نفتتی ،یتک موجتود زنتده و
پویا است که باید در پرتو تحوالت و تيییراتی که در عرصه صنعت نفت رخ می دهتد تفستیر و
اجرا شود .شر ت ات در قراردادهای نفتی مطلق نیست و باید با رعایت حق حاکمیت دولت ها
بر منابع ي یعی تفسیر شود .معذلک یکی از مؤلفه های تعیین انتظارات مشروع يرف خصوصتی
قرارداد ،همین شر ت ات است.

8

 - 2-2انتظارات مشروع در مقابل سطح توسعهیافتگی کشور میزبان

در راستای عنصر عقالنی بودن انتظارات مشروع سرمایهگذار که دیوانهتای داوری تأکیتد
 .8همان من ع 824 ،و
Kuwait v Aminoil, Ad hoc Arbitral Tribunal, available at: https://www.biicl.org/p: 5-8.
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خاصتتی بتتر روی آن دارنتتد ،بررستتی شتترای ختتا

کشتتور میزبتتان و علتتیالخصتتو

ستتطح

توسعهیافتگی آن از اهمیت بستزائی برختوردار استت .روشتن استت آن ته یتک سترمایهگتذار
میتواند بهيور مشروع انتظار داشته باشد ،در یتک کشتور توستعهیافتته در مقابت ،یتک کشتور
درحالتوسعه یکسان نیست  .در قضیه «دو

انرجی علیته اکتوادور» دیتوان ایتنگونته بته ایتن

موضوع میپردازد« :در تعیین معقول بودن یا مشروعیت (انتظارات سترمایهگتذاران) بایتد همته
شرای  ،نهتناا شام ،وقایع حول سرمایهگتذاری ،بلکته شترای سیاستی ،اجتمتاعی -اقتصتادی،
فرهنگتتی و تتتاریخی غالتتب در دولتتت میزبتتان در نظتتر گرفتتته شتتود 8».در بستتیاری از متتوارد
سرمایهگذار ترغیب به سرمایهگذاری در کشورهای درحالتوسعه ،به لحاظ میتزان بتاالی ستود
آن نس ت به کشورهای توسعهیافته ،می شود؛ لذا ریسک سیاسی عد ت ات نیز بته همتان میتزان
باالتر خواهد رفت و این وضعیت بهوضوح میبایست در قلمرو پتیشبینتی سترمایهگتذار قترار
گیرد.
در قضیه «باییندر علیه پاکستان» دیوان حکم مینماید« :سرمایهگذار ،سترمایهگتذاریاش را
با آگاهی کام ،از جو سرمایهگذاری که تحت تأتیر «عد ت ات سیاسی» باال بوده ،ایجاد نموده
است .لذا خواهان نمیتوانسته انتظارات وسیعی نس ت به ت ات و قابلیت پیشبینتی بتهنحتویکته
تحتتت استتتاندارد رفتتتار عادالنتته و منصتتفانه قابتت ،حمایتتت باشتتد را داشتتته باشتتد 8».در قضتتیه
«پارکرینگ» دیوان صریح ًا اشتاره نمتود کته شترای یتک کشتور در حتال گتذار نمتیتوانتد،
انتظارات مشروع راجع به ت ات محی سرمایهگذاری را توجیه نمایتد .یتک تتاجر محتتا بایتد
انتظارات مشروعش را بهواسطه درش یک شر ت ات حفظ مینمود.

9

 - 2-3رفتار سرمایهگذار خارجی و عقالنیت انتظارات

رعایت عنصر عقالنیت در انتظارات مشروع سرمایه گذار ما را به این نقطه رهنمون میسازد
که آیا سرمایهگذار خارجی با دقت الز رفتار نموده و آیا میتتوان گفتت در شترای مربويته
8. Duke Energy Electroquil P artners and Electroquil SA v. Ecuador, ICSID Case
No.ARB/04/19, Award, 12 August 2008, para 340, available at: http://www.italaw.com/.
8. Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.v. Pakistan, ICSID Case No.
ARB/03/29 ,Award, 27 August 2009, available at: http://www.italaw.com/.
9. Ibid, para194.
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ونتتین انتظتتاراتی متتیبایتتد داشتتته باشتتد یتتا خیتتر؟ ستترمایهگتتذار ملتتز استتت میتتزان ریستتک
سرمایهگذاریاش را پیش از ورود به پرو ه سرمایهگتذاری مربويته تعیتین نمایتد تتا انتظتارات
واقعبینانهای نس ت بته ستودآوری آن داشتته باشتد و لتذا هتر خستارتی کته متعاق تاً از ارزیتابی
نادرست ریسک سرمایه گذاری بر وی تحمی ،گردد ،قاب ،مطال ه نیست .بهعنوانمثال در قضتیه
«ا تی دی علیه شیلی» شتیلی ادعتا نمتود کته بته سترمایهگتذار در خصتو

موانتع جتدی کته

بهواسطه مقررت منطقه بندی مطرح شد ،هشدار دادهشده بود و یک سرمایهگتذار معقتول بایتد
تالش مقتضی در خصو

آگاهی از این مسائ ،انجا میداد؛ سرمایهگذار بر اظاارات مالتک

شیلیایی زمین با این مضمون که زمین میتواند بهسادگی دوباره منطقه بندی شتود بتدون در
کافی از قوانین سرمایه گذاری خارجی شیلی اتکا نموده است .دیوان نیز با ایتن مواضتع دولتت
شیلی موافقت نمود و خسارت قاب ،مطال ه بهوسیله سرمایهگذار را  52درصد کاهش

داد8.

از ستتوئی دیگتتر ،ونان تته ات تتات شتتود کتته خستتارات متحملتته درنتیجتته متتدیریت نادرستتت
سرمایهگذاری بهوسیله سرمایهگذار بوده است ،نه درنتیجه اقدامات دولت میزبان ،ادعای نقتا
رفتار عادالنه و منصفانه پذیرفته نخواهد شد.

8

در یوکوه ،هروند مرجع داوری اعال کرد که یوکوه مرتکب نقتا تعاتدات مالیتاتی
خود ذی ،معاهده مالیات روسیه و ق ره (رفتار توأ با سو نیت و غیرقانونی) شده است ،اعتال
شد این تقصیر از ناحیه خود خواهان ن اید موجب واکنش مذکور مقامات روسیه از باس ستلب
مالکیت می شد .لذا مرجع داوری ک ،م لغ غرامت را تا  85درصد کاهش داد که به نظر اعضا
مرجع رسیدگی ،در خصو

مسئولیت يرفین ،منصفانه و متناسب بود 9.در تحلیت ،ایتن نظریته

میتوان گفت این معیار (تناسب) شاید توانسته باشد از نقص یکجان ه گرائی و افرا وتفری
سایر نظریات دیتوان هتای داوری بته دورمانتده باشتد و از يرفتی بتوانتد نقتش مکمت ،را بترای
نظریات پیش گفته بازی نماید لکن در مقا ارزیابی بسیار انتزاعی و وابسته به سلیقه دیتوانهتای
داوری است که اقدا دولت در سلب مالکیت را متناسب و شایسته بدانند یا خیر.
8. MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, ICSID Case No .
ARB/01/7, Award, May 25, 2004, paras343-345, available at: http://www.italaw.com/.
8. See Peter Muchlinsky, ‘Caveat Investor’? The relevance of the conduct of the
investor under the fair and equitable treatment standard, 55 ICLQ 527 (2006) /.
9. Yukos (n 20) at 510 para 1637.
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با استقرا از آرا صادره ونین برمیآید که  )8سرمایهگذار بایتد سترمایهگتذاریاش را بته
شیوه ای مدیریت نماید که قابلیت دوا اقتصادی سترمایهگتذاری را تضتمین نمایتد )8 .بایتد از
محی تقنینی که در آن فعالیت میکند کامالً آگتاه باشتد و تط یتق بتا هرگونته مقترره تنظیمتی
قاب،اعمال را تضمین نمایتد و رایزنتیهتای حرفتهای مربويته را انجتا دهتد؛  )9زمتانی کته بتا
مأمورین اداری محلی اختالفاتی ایجاد میشود ،سرمایهگذار متیبایستت از ج ترانهتای محلتی
موجود که قابلیت تصحیح اشت اه اداری صورت گرفته را دارند ،منتفع گردد.
در آخر انتظارات سرمایهگتذار زمتانی شایستته حمایتت هستتند کته اظاتارات ،وعتدههتا و
تضتتمینهتتای دولتتت میزبتتان درنتیجتته تقلتتب و فریتتب ستترمایهگتتذار ختتارجی حاصتت ،نشتتده و
سرمایهگذار نیز ايالعات مربو به پرو ه سرمایهگذاری ختود را بته نحتو صتحیح و کامت ،در
اختیار دولت میزبان قرار داده باشد .به عنوان مثال در قضیه «ومتورا علیه کانتاد ا» دیتوان حکتم
نمود« :موضع دوپالوی اتخاذشده بهوسیله خواهتان نمتیتوانتد توجیتهکننتده انتظتار معقتول یتا
مشروع باشد».

8

نتیجهگیری
یکی از م انی استاندارد رفتار عادالنه و منصتفانه توجته بته انتظتارات مشتروع سترمایهگتذار
است که در بسیاری از دیوانهای داوری بر آن تأکید شده است .حمایتت از ایتن انتظتارات در
سایه استانداردهای حمایتی دارای محدودیت هائی استت کته اهتم آنتان وجتود شتر استتثنا
حفظ منافع اساسی امنیتی در قراردادهای سرمایهگذاری بینالمللی و حق قتانونگتذاری دولتت
میزبان سرمایه است .شر استتثنا حفتظ منتافع اساستی متوارد بستیاری ازجملته منتافع اساستی
سیاسی و اقتصادی و محی زیست و حقوق بشر و سالمت عمومی را در خود جتایداده استت.
استناد به این شر محدود به شرایطی ازجمله غیر ت عتیاآمیتز بتودن و غیتر خودسترانه بتودن
اقدا دولت میزبان و نیز عد ایجاد محدودیت ناروا در سرمایهگذاری و ناایتاً ضرورت پاستخ
دولت میزبان به تادیدهای صورت گرفته به منافع اساسی میباشد.
8. Chemtura Corporation v. Canada, NAFTA/UNCITRAL, Award, 2 August 2010,
available at: http://www.italaw.com/.
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از سوئی دیگر انتظارات سرمایهگذار باید مورداتکا عنصر عقالنیت و متدیریت صتحیح در
سرمایهگتذاری واقتعشتده ،هم نتین بایتد یتک رابطته ست یت بتین عتد مراعتات انتظتارات و
خسارات متحمله موجود باشد .در بررسی معقول بتودن اتکتا سترمایهگتذار ،سته عامت ،مترت
خواهد بود )8 :اتکا سرمایه گذار بر وارووس حقوقی دولت میزبان در زمان سرمایهگتذاری )8
شرای و سطح توسعهیافتگی دولت میزبان  )9رفتار سرمایهگذار خارجی.
وضعیت قانون کشور میزبان در زمان سرمایهگذاری ،نقطه شتروع تعیتین انتظتارات مشتروع
سرمایه گذار خواهد بود .وارووس حقوقی دولت میزبان متشک ،از تضمینهای عا موجود در
قوانین و مقررات دولت میزبان و تضمینهای ختا

صتورت گرفتته در برابتر سترمایهگتذاران

است .در مقابت ،انتظتارات سترمایه گتذار نست ت بته ت تات وتارووس حقتوقی و تجتاری ،حتق
قانونگذاری دولت میزبان نیز باید لحاظ شود؛ امتا اگروته هتیچگونته تردیتدی نست ت بتهحتق
دولت میزبان م نتی بتر اتختاذ اقتدامات تنظیمتاتی در راستتای اجترای قتانون و ستایر نمودهتای
حاکمیت وجود ندارد ،این حق باید بهدرستی اعمال شود؛ لتذا ونان ته سترمایهگتذار ارکتان و
عناصر الز در خصو

نظریه انتظارات مشروع را مراعات کرده باشد و متقابالً نیتز دولتت در

راستای اعمال این حق خود ،وارووس حقوق و تعادات قانونی کته در آن عمت ،متینمایتد را
نقا نماید ،میتوان گفت اعمال این حق بهصورت نافذ و قانونی ن وده است و میتوان دولتت
میزبتان را مستتئول اقتداماتش شتتناخت .بتته نظتر نگارنتتده دیتتوانهتای داوری در ایتتن خصتتو
متتیبایستتت زمتتانی ستتلب مالکیتتت را احتتراز کننتتد کتته اوالً اقتتدامات دولتتت بتتهيتتور اساستتی
سرمایهگذار خارجی را استتفاده اقتصتادی و باترهبترداری از سترمایهگتذاریاش محترو کنتد
(محرومیت اساسی)  ،تانیاً اقدا دولت توس سرمایهگذار بهيور متعارف قاب ،پیشبینتی ن توده
باشد )انتظارات متعارف سرمایهگذار) .با تحقق ایتن دو شتر متیتتوان قائت ،بته تحقتق ستلب
مالکیت شد.
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