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چکیده
حقوق بینالملل سرمایهگذاری به عنوان یک نظام حقووقی ا نظوامهوای ررعوی یوا خصصوی
حقوق بینالملل عمومی شناخته میشود .رارغ ا ماهیت این نظوام حقووقی هنرارهوا قواعود نن
برای سالیان متمادی نسبت به د لتها سرمایهگذاران ( اعم ا اشخاص حقیقی حقوقی) اعمال
گشته است .در خصوص منابع این نظام هنو در میان علمای حقوق اجماع به جود نیاموده اسوت
برخی در پر و منابع مقرر در ماده ( )38اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری منابع حقوق بینالملل
سرمایهگذاری را عریف مینمایند گر هی با فا تهایی نظم دیگری را برای منوابع ایون نظوام
حقوقی رسیم نموده اند .به هر ر ی کماکان منابع این حو ه به نحوی مستدل مستند بیین نشده
است .در جهت اثبات چنین درکی این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق
بینالملل سرمایه گذاری کدام است هرکدام ا این منابع چه نقشی در کامل قواعد حقووق بوین
الملل سرمایهگذاری داشتهاند؟» .ا اینر با ر ش وصیفی -حلیلی با جموعن ری اطالعوات بوه
شیوه کتابخانه ای در راستای اثبات این ررضویه قودم برداشوته شوده کوه قووانین داخلوی کشوورها
معاهدات حقوق بین الملل عرری اصول کلی حقوقی ا منابع اصلی این حو ه محسوب میشوود
منابع ررعی نن نیز شامل صمیمات قضائی نمو ههای مولفین میباشد .در همین راستا پو ا
بیان مقدمه پیشینه پژ هش مبانی نظری اریخچه مبحث به ن مون ررضیه مقاله پرداخته شده
در پایان این نتیره حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهم رین منبع حقوق بوینالملول سورمایه
گذاری است دیگر منابع اصلی ررعی در حقیقت نقش کمیلی برای قوانین داخلی کشورها را
ایفاء مینمایند.
This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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مقدمه
حقوق بینالملل سرمایهگذاری عرصهای منظم قاعودهمنود اسوت بوه ایون معنوی کوه قواعود
حقوقی غیر حقوقی بر این عرصه حاکمیت دارد چارچوب اقدامات د لتها سرمایهگذاران
را عیین میکند .می وان برای سرمایهگذاری خوارجی قواعود مقوررات رنوی اخالقوی رقهوی
غیره نیز برشمرد لیکن این مقاله ناظر به منابع قواعد حقوقی مویباشود .منبوع اصولی ایون قواعود
قوانین داخلی کشورها است معاهدات در این میان بیشوتر نقوش ود ین قواعود حقووقی را ایفواء
میکنند .به عبارت دیگر اینکه حقوق بینالملل سرمایهگذاری ا نظامهای ررعی حقوق بینالملول
عمومی محسوب می شود به معنی این نیست که لز ماً باید سلسله مرا ب یکسوانی ا حیوث منوابع
حقوقی داشته باشند .فا ت اساسی این سیستم با نظام حقوق بینالملل عمومی در مر به ا ل ناشوی
ا هموین نقوش قووانین داخلوی کشورهاسوت .قووانین داخلوی ا قودیم بور ایون عرصوه حکمرانوی
انحصاری داشتهاند در دهههای گذشته نیز قوانین داخلی کشورها (بویژه کشورهای وسعه یارته)
در ن ادسا ی سرمایهگذاری 1اعمال شیوههای جذب حداکثری سرمایهگذاری الگووی د لوت-
های در حال وسعه بوده است .یژگی این مقاله نیز همین است که سلسلهمرا ب نسبتاً دقیق ری ا
منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری ارائه میدهد.
پرسش کلیدی این مقاله این است که بدانیم « :منابع حقووق بوینالملول سورمایهگوذاری کودام
است هرکدام ا این منابع چه نقشی در کامل قواعد حقوق بینالملل سرمایهگذاری داشتهاند؟».
برای نیل به این مقصود با ر ش وصیفی -حلیلی با شیوه کتابخانوهای ایون مقالوه در راسوتای
اثبات این ررضیه نگاشته شده که منابع اصلی حقوق بینالملل سرمایهگذاری ا جمله قوانین داخلی
کشورها معاهدات حقوق عرری اصول کلی حقوقی هستند در اداموه ایون منوابع ررعوی یعنوی
صمیمات قضائی نمو ه های مولفین قرار دارد .ا این میان د منبع اصلی که نقش برجسوته وری
برایشان ذکر شده قوانین داخلی کشورها همچنین اقدامات سا مانهای بینالمللی است که ذیل
منبع معاهدات عریف میشود.
در این سیر پ ا ارائه پیشینه پژ هش مبانی نظری اریخچوه ابتدا بخشوی پیرامون قووانین
داخلی کشورها ن رده شده که در نن اهمیت این منبع استدالل حقوقی بورای جایگواه نن ارائوه
شده است در ادامه به بررسی حلیلی معاهدات بوینالمللوی کوه ا جملوه مبنوای اصولی اقودامات
سا مانهای بینالمللی هم نتیره نن میباشد پرداخته شده است .نقش حقوق عرری اصول کلوی
حقوقی دیگر منابع ررعی حقوق بینالملل در این رابطه ذیل عنوا ین مسوتقل موورد مطالعوه قورار
گررته در پایان نیز نتیرهگیری اثبات ررضیه حقیق ارائه شده است.
1

. Investment liberalization
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 -1پیشینه پژوهش
اکنون مقاله رارسی مستقلی در این خصوص به چاپ نرسیده است .نویسونده معور سوورنا
راجا )2010(1در کتاب خود «حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی» کوه در انتشوارات کمبوری
به چواپ رسویده منوابع ایون حوو ه را ا جملوه معاهودات عور اصوول کلوی حقووقی نهایتواً
صمیمات قضائی دانسته است .برخی نویسندگان ایرانوی چوون دکتور ضویائی بیگودلی ( )1393در
کتاب «حقوق بینالملل عمومی» در رابطه با منابع حقوق بینالملل عمومی بطور کلی علیرغم ذکر
منابع به نظم ماده ( )38اساسنامه دیوان شیوه دیگوری را مطلووب میداننود رجیحشوان بور قورار
گررتن قواعد نمره در رأس سلسله مرا ب منابع حقووق بوینالملول بووده در نهایوت اصوول کلوی
حقوقی را ذکر کردهاند .برخی دیگر چون دکتر حسین پیوران ( )1393در کتواب «مسوائل حقووقی
سرمایهگذاری بینالمللی» نیز اساساً منبعی چون اصول کلی حقوقی را در حو ه حقووق بوینالملول
سرمایهگذاری در مره منابع ررعی لقی نمودهاند .خصوصیت مقاله حاضر اما این است که صرراً
بر مقوله ماهیت منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری متمرکز است نظمی نووین ا منوابع حقووق
بینالملل سرمایهگذاری را به شیوه مستدل مستند ارائه میدهود قووانین داخلوی کشوورها را در
رأس هرم سلسله مرا ب منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری دانسته برای این امر نیوز ادلوه موتقن
ارائه می دهد .همچنین به اهمیت صمیمات قضائی در این حو ه فا ت نن با حقووق بوینالملول
عمومی نیز بطور مستقل پرداخته شده است.
 -2مبانی نظری
«در علم حقوق منبع به شکل یا ررمی که قاعوده در نن جوای میگیورد اطوالق میشوود .یوک
قاعده حقوقی با عنایت به قالبی که به خود میگیرد در یکی ا دستهبندیهای مرسووم منوابع قورار
خواهد گررت .ا شناختهشده رین قسیم بندیهای منابع حقوق قسیمننهوا بوه منوابع صووری2
ماهوی3است .غالب حقوقدانان منبع صوری را رراینودی میداننود کوه یوک قاعوده حقووقی اعتبوار
خودش را ا نن اخذ مینماید .در حالی که منبع ماهوی مفهوم مضمون اساسوی یوک قاعوده بوه
شمار مینید»( .)Barzegarzadeh, 2020: 30در این مقاله منظور ا منوابع منوابع صووری ( رسومی)
است که در مورد حقوق بینالملل عمومی امر ه عموماً ذیل ماده ( )38اساسونامه دیووان عریوف
میشود البته ماده ( )38اساسنامه نه نها رهرست نهایی برای منابع حقوق بینالملل لقی نمیگوردد
بلکه داعیه انحصاری بودن کمال هم نداشته ندارد اما به هر حال این سند ا سوی اعضای ملل
1

. Sornarajah
. Formal source
3
. Substantive or Material sources
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متحد به رسمیت شناخته شده امر ه ا سوی محاکم بینالمللی به نحو گستردهای مورد اسوتناد
فسیر اعمال قرار میگیرد ا اینر بعنوان مبنای بحث ا منوابع دانسوته مویشوود»( Thirlway,
 .)2019: 3-5لذا ماده ( )38اساسنامه در بحث ا منابع حقوق بینالملل سورمایهگوذاری صورراً نقطوه
نغا لقی میشود« .در حقیقت چگونگی شکلگیری وسعه قواعد حقوقی در سطح بینالمللوی
بمیزان یادی ابع حو ههای مختلف حقوقی است در هر حو ه می وانود متفوا ت باشود بورای
مثال ممکن است در یک نظام ررعی حقوقی1غلبه با معاهدات باشود در دیگوری عور یوا نرای
محاکم قضائی نقش عیینکننده ایفاء نماید .در مامی این نظوامهوای ررعوی اموا نگواه بوه منوابع ا
دریچه ئوری سنتی منابع حقوق بینالملل است نظامهای ررعی ا جمله حقوق بینالمول سورمایه
گذاری هر یک صرراً « رکیب منابع»2خود را دارند»(.)Tams, 2012: 321
ا منابع حقوق سرمایهگذاری قواعد حقوقی بدست مینید «قاعده حقوقی قاعودهای الوزام-
ن ر است که بمنظور ایراد نظم استقرار عدالت بر ندگی اجتماعی انسان حکوموت مویکنود
اجرای نن ا طور د لوت ضومین مویشوود»( .)Katouzian, 2014: 59قواعود حقووق بوینالملول
سرمایهگذاری در اقع همان «قواعد حقوقی حاکم بر سورمایهگوذاری خوارجی اسوت کوه عمود اً
شامل قواعد ررتاری حمایتی ا سرمایهگذاریهای خارجی میباشد که حت عنووان «ا ضواع
احوال سرمایهگذاری» 3ا نن یاد میشود»(.)Sauve, 2006: 7
 -3تاریخچه موضوع
در ابتداء مقوله سرمایهگذاری خارجی در پر و حق حاکمیت سر مینی هیچ منبعی جوز قووانین
داخلی کشورها نداشت نها با گذر مان بود که نحوه ررتار د لتها با سرمایهگوذاری خوارجی
در پر و مالحظات گوناگون حقوق بینالملل (عرروی) حقووق بوینالملول بشور یییور نموود یوا
بواسطه معاهدات به انقیاد درنمد «ا مره ا لین قواعد (عرری) حقوق بینالملل کوه شوکلگیوری
حقوق بینالملل سرمایهگذاری بشکل امر ی را کلید د مفهووم حمایوت دیپلما یوک ا ا بواع
اموالشان بود»( .)Subedi, 2020: 28-33امر ه بوه اعتقواد اغلوب نویسوندگان «مهم رین منبع حقوق
بینالملل سرمایهگذاری موارقتنامههای د جانبه سرمایهگذاری نرای قضائی دا ریهوای بیون-
المللی حقوق بینالملل عرری است»( .)Ziaee, 2015: 196اموا اقعیوت ایون اسوت کوه معاهودات
سرمایهگذاری نهوا ا ا اسوق قورن بیسوتم ر اد پیودا کورده اسوت لویکن قواعود حقوق بینالملل
1
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3
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2
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سرمایهگذاری قرنها پیش ا ر اد معاهدات سرمایهگذاری مدرن نیز جود داشته مقوررات نن
نسبت به سرمایهگذاران رار اعمال میشده 1اکنون نیز بر خال دیگر حو هها (چون حقووق
بینالملل حقوق بشر) نتوانسته ا یک معاهده بینالمللی عام ال م االجراء بهرهمنود گوردد .ایون
اقعیت اعتقاد به معاهدات بعنوان بر رین منبوع در ایون نظوام حقووقی را بمیوزان یوادی ضوعیف
مینماید.کما اینکه با ارزایش شمار معاهدات سورمایهگوذاری شوکلگیوری محواکم دا ری بوین
المللی نقش صمیمات قضائی دا ری نیز در این حو ه پررنو ور شوده دیگور نموی ووان بوه
نسانی ادعا نمود که صمیمات این نهادها صرراً در مره « سائل ررعی برای عیین قواعد حقوقی»
مطابق ماده ( )38اساسنامه دیوان محسوب میشود «امر ه نرای قضائی دا ری سرمایهگوذاری
بین المللی نه منبعی ثانویه بلکه خصوصاً در جریان حل رصل اختالرات سرمایهگذاری به منوابع
ا لیه برای بادل نظر استناد ا سوی محاکم بدیل شدهاند»(.)Schill, 2009: 355
 -4منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری
 -4-1قوانین داخلی

ضعیت حقوق سرمایهگذاری با حقوق بوینالملول متفوا ت اسوت در حوو ه سورمایهگوذاری
رقابت میان کشوورها بورای جوذب سورمایهگوذاریهوای خوارجی ا میودان احود موام شودنی
سرمایههای جهانی است «البته د لتها ممکن است بوه ار قوای یرسواختهوای خوود در جهوت
جذب سرمایهگذاریهای بیشتر ر ی ن رند اموا اقعیوت ایون اسوت کوه قابلیوتهوای طبیعوی هور
کشوری مشخص محد د است بدین جهت رقابت میان کشوورها نهایتواً معطوو بوه مقوررات
سرمایهگذاری است یعنی مقررات داخلی که مشوق اصلی برای جذب سرمایههوای خوارجی موی
باشد» ( .)Reisman, Arsanjani, 2006:409-410قسمت مهمی ا مقررات نواظر بور سورمایهگوذاری
خارجی را باید در قوانین داخلی کشورها جسترو نمود .قوانینی که غالباً نسبت به سورمایهگوذاران
داخلی خارجی بطور یکسان اعمال میشود البته ا قدیمی رین منابع حقوق بینالملول سورمایه
گذاری محسوب میشوود« .حوق د لوتهوا در کنتورل ر د سورمایه خوارجی بوه کشوور اعموال
صالحیت قضائی بر رعالیت سرمایهگذاران خارجی ا ابعاد حاکمیت ملی است .اعمال این حقووق
ا سوی کشور میزبان نها مانی مقید مشر ط خواهد بود که کشور میزبوان بوه برخوی الزاموات
یا اسوتانداردها
معاهدا ی در رابطه با حقوق سرمایهگذاران خارجی در مرحله پذیرش أسی
« .1انتقال سرمایه ا یک نقطه به نقطه دیگر جهان در سطحی محد د ا قودیماالیوام جوود داشوته اسوت .پو ا قور ن
سطی در ار پا نغا عصر صنعت ار پا وجه خود را به سایر نقاط جهان معطوو نموود ...در بسویاری مووارد نظوام
استعمار ا طریق بنگاههای رواری بوه سور مینهوای جدیود راه پیودا مویکورد کمپوانی هنود شورقی ا برجسوته رین
مثالهای نن است.)Piran, 2014: 35(»...
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قواعد ررتار با بیگانگان در حقوق بینالملل 1ملزم شوده باشود» ( .)Shihata, 2010: 195-198امور ه
«بیش ا  40د لت قوانین خاص مربوط به سرمایهگوذاری خوارجی صوویب کوردهانود بویش ا
هفتاد کشور نیز قوانین مصوب جداگانهای در مینه سورمایهگوذاری دارنود» ( Investment Policy
 .)Hub, 2020البته ر یکرد د لتها در د ین قوانین مقررات سرمایهگذاری خارجی با وجه به
مالحظات سیاسی نگرش اقتصادی اهودا وسوعه عریفشوان ا منوارع ملوی یکسوان نبووده
بشکل قابل مالحظهای متفا ت است.
2
می وان قوانین داخلی را در مره اعمال یکرانبه د لتها دانست «د لوتهوا خوود را بوسویله
اعمال یکرانبه متعهد میسا ند خود را نسبت به اعمال یکرانبه د لتهای دیگر ذیحق میدانند
با جود این اثری ا اعمال یکرانبه در ماده ( )38اساسنامه جود ندارد اکنون نیوز بوه «حود د
ثیور عناصری که ظهور قوانین داخلی کشورها بمثابه جلوهای ا اعمال یکرانبه د لت در حقوق
بینالملل را رسیم نماید کمتر پرداخته شده است»( .)Mbengue, 2012: 183بعضاً ادعا میشود کوه
اعمال یکرانبه د لتها (ا جمله قوانین بیانیههوا بخوشناموهها یوا در موواردی حتوی اظهوارات
مسئولین) حائز اهمیت حقوقی چندانی نمیباشد لذا در منابع مندرد در ماده ( )38اساسنامه نیز بوه
نن پرداخته نشده است 3اما این صوری نادرست است .بعنوان مثال می وان ا دکترین موونر 4یواد
کرد که « بعات گسترده بینالمللی بدنبال داشت ر لت5نیز در راستای هموین دکتورین وسول
به ر برای اخذ طلبهای ا باع ایاالت متحده را مشور ع دانسوت»()Akinsanya,1984: 252-306
لذا این اعمال بمیزان یادی عرصه حقوق بینالملل را حت وأثیر قورار مویدهود ا ایونر لقوی
جههای ا اینگونه اعمال بعنوان منبع عیینکننده حقوق بوینالملول سورمایهگوذاری اموری بعیود
1

. International law rules regarding the treatment of aliens.

 .2بهدلیل انواع پرشمار اعمال یکرانبه د لتها در حقوق بوینالملول ارائوه عریفوی احود ا ننهوا دشووار اسوت موثالً
شناسایی اعتراض الحاق به یک معاهده غیره همگی در مره اعمال یکرانبه محسوب میشوند .برخی معتقدند که
اصوالً اعمال یکرانبه نیا به عریف ندارد مقولهای «خود -عریوف» اسوت ...ایون هوگوو گر سویوس بوود کوه بورای
نخستینبار ا اعمال یکرانبه در قالب «قوول» بعنووان منبوع عهود سوخن بمیوان ن رد (Haddadi, Karimi, 2018: 291-
.)294
 .3برخی این اعمال را معاهدات نیمهکاره ( )inchoate treatyدانستهاند که نیا مند قبول ا سوی طر مقابل اسوت .بایود
متذکر شد که این لقی ا اعمال یکرانبه د لتها در منظومه حقوق بینالملل عموومی اسوت در حوو ه حقووق بوین
الملل سرمایهگذاری قضیه متفا ت است.
 .4دکتر ین مونر نخستین دکترین د ین شده د لت نمریکا بشمار میر د که در سال  1823در هفتمین پیوام سواالنه
جیمز مونر رئی جمهور نمریکا خطاب به کنگره اعالم شد بر د اصل « شکیل مستعمرات جدیود ممنووع بوودن
دخالت سیاسی د لتهای ار پایی در قاره نمریکا» استوار بود.

5

. Franklin D. Roosevelt
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نیست «اساساً متود لوژی حقوق بینالملل بر ر یه د لتها بنا میشود ننها خود شخیص می
دهند که چگونه خود را متعهد سا ند»(.)Haddadi, Karimi, 2018: 290
اعمال یکرانبه د لتها «هرچند قاعده حقوقی -بمعنی خاص کلمه -منبع مستقل حقوق بین
الملل عمومی محسوب نمیشود اما برای عامالن ننها دارای اعتبار نثار مشخصی است البته به
شرطی که به قصد ایراد عهد صادر شده باشد .دیوان بینالمللی نیوز در قضوایای نظریوه مشوور ی
مدارس اقلیتهای یونانی در نلبانی 1ن مایشهوای هسوتهای2انوواعی ا اعالمیوههوای یکرانبوه را
حائز اعتبار حقوقی دارای ماهیت الزامن ر بینالمللی دانسوته اسوت»( « .)Bigdeli, 2014: 175لوذا
قوانین داخلی که با هد ولید الزام حقوقی (در سطح بینالمللی) ضع میشود صرراً اعالمیه یوا
بیانیهای یکرانبه محسوب نمیشوند ماهیت «قانون صویب شده یکرانبوه کوه عهود بوینالمللوی
ایراد میکند» یا «اعمال یکرانبه سخت» را پیدا کرده بدین خاطر باید میان این قووانین اعموال
یکرانبه د لتها در معنای متدا ل حقوق بینالمل قائل به مایز شد .با کمال عرب ایون یژگوی
مهم قوانین داخلی در مطالعات نهادهوای خصصوی بوینالمللوی چوون برناموه مطالعوا ی کمیسویون
حقوق بینالملل راجع به «اعمال یکرانبه د لتهوا» موورد اغفوال بووده اسوت حوال ننکوه قووانین
داخلی اقعیتی در حقوق بینالملل سرمایهگذاری است»(.)Mbengue, 2012:191-200
اساساً این قوانین داخلی است که مفهوم انتظارات مشر ع سرمایهگوذران را بوجوود موین رد3
به عبارت دیگر «انتظارات مشر ع سرمایهگوذاران مبتنوی بور چوارچوب حقووقی عهودات (اعوم ا
ر یه قوانین سیاست ها) اظهارات صریح یا ضمنی مسئولین د لت میزبان است خطی د لت
میزبان ا این عهدات منرر بوه نقوا اسوتاندارد ررتوار منصوفانه عادالنوه خواهود شود»( Dolzer,
 .)Schreuer, 2012: 145قا بلیت قوانین داخلی در ایراد انتظوارات مشور ع منووط بوه جوود هویچ
معاهده یا قاعده عرری حقوق بین الملل نیست بلکه صر صویب قوانین د لت میزبوان منرور بوه
ایراد این انتظارات خواهد شد «د لوتهوا نیوز بموجوب اصول حسون نیوت موظوف بوه مراعوات
انتظارات مشر ع سرمایهگذران میباشند».)Buga, 2018: 372-373(4
1

. Minority Schools in Albania, Advisory opinion of 6 April 1935.
. Nuclear Tests Case (Australia v. France) Judgment of 20 December 1974.
 .3عالیرناب بینگهام منشاء این دکترین را در انصا ( )fairnessدانسته است انصا در اینرا بمعنوی ایون ایوده اسوت
که قولها( )promisesر یههای عملی سیاستها بواسطه ار باطی که با ررتار منصفانه دارند منرور بوه شوکلگیوری

2

انتظارات مشر ع میگردند .رک:

R. v IRC ex parte MFK Underwriting [1990] 1 All ER 91, 111. See also, Council of Civil Service Unions
v. Minister for the Civil Service [1985] AC 374, 415.

 .4برداشت حقوقی ا «حسن نیت» در حقوق بوینالملول سورمایهگوذاری «حمایوت ا حقوق انتظوارات مشور ع سورمایه
گذاران اسوت» .د لوتها منطوقاً نمی وانند با وجیها ی چووون ابهوام در قوانیوون ا التووزام بوه (اداموه در صوفحه بعود)
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در دعا ی سرمایهگذاری نیز قوانین داخلی جایگاهی برجسته دارد .بطور کلی «چهار ضعیت
حقوقی راجع به قانون حاکم بر دعا ی متصور است ا ل قانون داخلی د م حقووق بوینالملول
سوم مواقعی که بموجب موارقتنامه حقوق داخلی بینالملل وأمان ال ماالجراء باشد نهایتاً
حالتی است که هیچ موارقتنامه ای ناظر به حقوق دارای ا لویت برای حل رصل دعا ی حاصل
نشده باشد .در حالت ا ل نسبت به اعمال قوانین داخلی بعنوان منبع اصلی برای حل رصل دعا ی
هیچ شکی جود ندارد در حالت د م نیز قوانین داخلی در کنار حقوق بینالملل در پر و اصول
حاکمیت صالحیت سر مینی د لتها نقش اساسی ایفاء میکند .در د ررض نخور نیوز حقووق
بینالملل نقش نظار ی یا کمیلی را در کنار نقش اصلی حقوق داخلی ایفاء میکند .ایون شوکل ا
عامل به خوبی در سه قضیه دا ری نفتی علیه جمهوری لیبی رلی یارته که در بیان محکمه دا ری
« امتیا ات نفتی اعطاء شده باید مطابق قوانین کشور لیبی که با اصول حقووق بوینالملول همخووانی
دارد فسویر اجوراء گردنود .)Kjos, 2013:158-206( 1»...لوذا حقووق داخلوی در دعوا ی سورمایه
گذاری همواره شانه به شانه حقوق بینالملل حرکت میکنود صوف بوینالمللوی ایون دعوا ی
مانعی برای اعمال قوانین داخلی بمثابه قانون حاکم بر دعا ی محسوب نمیشود.
بنابر این کامالً متصور است که سرمایهگذاری خارجی بد ن هرگونوه معاهوده یوا وسول بوه
قواعد حقوق بینالملل عرری در کشورها أسی گردد مورد حمایت حقوقی نیز قرار گیرد اما
نیا می وان ررض نمود که سرمایهگذاری خارجی بد ن استفاده ا قوانین د لت میزبان صرراً با
استناد به معاهدات یا دیگر منابع حقوق بینالملل ا مرحله پذیرش ا مرحله پایانی بطور کامول
با رعایت مامی جوانب حقوقی اجرائی گردد؟ البته در جهان معاصر پاسخ بوه ایون سووال منفوی
خواهد بود ضعف منبع معاهدات در مقایسه با قوانین مقررات داخلی کشوورها بمیوزان یوادی
ناشی ا این اقعیت است که اساساً « اکنون نظاممندسا ی مقوله سرمایهگذاری خارجی در سوطح
بینالمللی به ندرت محقق شده ننچه بشکل موارقتنامههوای متنووع در ایون عرصوه جوود دارد
چیزی ررا ر ا نظیم ررتار د لتها نسبت به سرمایهگذاریهای خوارجی نیسوت»( Shihata, 2010:
 .)195حال ننکه بسیاری ا جنبههای حقوقی سرمایهگذاری چون عهودات سورمایهگوذاران یوا
د لتهای متبوع ایشان در برابر د ل میزبان ا جنبههای اساسی عمد اً مورد اغفال در این اسناد
بوده همین کاستی هاست که جایگاه معاهدات را بعنوان منبع بر ر اصلی در این حو ه حقووقی
ضعیف مینماید.
(ادامه ا صفحه پیش) پیشنهادهای یکرانبهای که سرمایهگذار خارجی با حسن نیت ننها را بمثابه اعمال یکرانبه الزام
ن ر ذیل حقوق بینالملل لقی نموده سربا نند (.)Mbengue, 2012: 212

(i) British Petroleum Exploration Co. (BP) v Libyan Arab Republic, Award, 1973 and 1974; (ii) TOPCO. 1
v Libya, Award on the Merits; and (iii) LIAMCO v Libya, Award.
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قوانین داخلی را در این رابطه به د دسته قسیم مینمایند  )1قوانین مقررات خاص سورمایه
گذاری است مانند قوانین حمایت ا سرمایهگذاری بیمه سرمایهگذاری  )2سایر قوانین داخلی
که هرچند اختصاصاً بمنظور سرمایهگذاری صویب نشدهاند لی اهمیت ننها برای سرمایهگذاری
خارجی اگر بیشتر ا قوانین خاص نباشد کمتور نیسوت .ماننود قووانین مقوررات مالیوا ی ار ی
بانکی گمرکی اقامت بیگانگان غیره( .)Piran, 2014: 155نیا قوانین عمومی کیفری کشورها
در رابطه با سرمایهگذاری هوای خوارجی ا اهمیوت بیشوتری برخووردار اسوت یوا قووانین خواص
معاهدات؟ اضح است که برای مثال در مواقعی که ابعادی ا سرمایهگذاری خارجی هدید علیوه
امنیت ملی نظم اجتماعی یا سالمت لقی گردد غالباً مامیوت مقولوه سورمایهگوذاری خوارجی
مستقیماً حت أثیر قوانین مقوررات عموومی کیفوری قورار مویگیورد در ایون حالوت قواعود
حقوقی برخاسته ا منابع بینالمللی صرراً کاربرد کمیلی ثانویه خواهد داشت.
 -4-2معاهدات

«معاهدات ا منابع اصلی در بر دارنده قواعد سرمایهگذاری خارجی مویباشوند .قسومت اعظوم
عر بینالمللی ناظر بر سرمایهگذاری خارجی نیز در قالب این معاهدات دیگر اسناد بوا ماهیوت
حقوق نرم د ین یارته است» ( .)Shihata, 2010: 199در بحث ا معاهودات اموا مقولوه طور هوا
اقدامات سا مانهای بینالمللی نیز در بخوش مرزایوی بیوان شوده اسوت چورا کوه «ا حیوث منبوع
شناسووی بطووور کلووی صوومیمات سووا مانهووای بووینالمللووی نیووز ذیوول منبووع معاهوودات عریووف مووی
شود»(.)Thirlway, 2019: 26-28
 -4-2-1معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری

ا لین معاهده د جانبه سرمایهگذاری مدرن در سال  1959بین نلمان پاکستان منعقود شود .ا
دهه هشتاد شمار معاهدات د جانبه سرمایهگذاری ارزایش یارت چرا که کشورهایی کوه پویش ا
نن معاهدات سرمایهگذاری امضاء نمیکردند (ا جمله چین) شر ع به انعقاد این معاهدات نمودند.
شمار این معاهودات امور ه بوه بویش ا  2500موورد مویرسود(« .)IIA Issues Note, 2018: 2ایون
ارزایش ر نود انعقواد معاهودات د جانبوه موجوب پیچیودگی بیشوتر ایون معاهودات البتوه کامول
ساختاری ننها شده است .البته فا تهایی در این معاهدات مشاهده میشود که بیشتر ا ر یکرد
د لتها نشأت میگیرد .برای مثال معاهدات د جانبه ایاالت متحده بوه جهوت مقوررات خوود در
ن ادی حمایت وسعه سرمایهگوذاری ا دیگور معاهودات متموایز اسوت .در راسوتای هماهنو
سووا ی مقووررات معاهوودات د جانبووه وواکنون گرایشووا ی جووود داشووته اسووت مووثالً معاهووده نفتووا
( 1)NAFTAکه بعد ا انعقاد نن کانادا معاهدات د جانبه سورمایهگوذاری خوود بوا کشوورهای در
حال وسعه را با الهام ا ساختار رصل یا ده نفتا که مقررات سرمایهگذاری را در بر داشوت منعقود
1

. North America Free Trade Agreement, 1994.
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کرده است»(.1)Shihata, 2010: 201-204
در نبود یک معاهده چندجانبه سرمایهگذاری با قابلیت اعمال در سطح جهوانی ر نود رزاینوده
امضای این اسناد میان د لتها دا م دارد که البته منرر به پیچیدگی بیش ا پیش ایون معاهودات
خواهد شد چورا کوه اسوتانداردهای ررتواری چوون شورط د لوت کاملوه الووداد خاصویت اشواعه2
استانداردهای ررتاری به د لت های ثالث ا باعشان را دارد مقتضی است که د لتها در جریان
د ین معاهدات جدید به عهدات خود ذیل معاهدات پیشین وجه داشته ا ننها غارل نباشند.
بدین منظور د لت ها برای مثال ارائوه هور یوک ا اسوتانداردهای ررتواری در هور معاهوده را نهوا
محد د به یک یا چند حو ه اقتصادی مینمایند(.)Cai, 2012: 387
به هر حال امر ه این معاهدات بر ر ابق حقوقی سرمایهگذاری میان اکثر د لتها ا بعشان
حکومتی ندارد چرا که برای حقق چنین نرمانی امضای حداقل چنودین هوزار معاهوده د جانبوه
دیگر ضر رت دارد .در نبود این عداد ا معاهدات این قوانین داخلی کشورهاسوت کوه در کنوار
حقوق عرری نقش عیینکننده را در سرمایهگذاریهایی ایفاء مینماید که هنو وابع هویچ یوک ا
این معاهدات نمیباشد .این اقعیت حداقل در شرائق رعلی لقی معاهدات به عنوان بر رین منبع
در قلمر حقوق بینالملل سرمایهگذاری را منتفی میسا د.
 -4-2-2معاهدات چندجانبه سرمایهگذاری

علیرغم الشهای بینالمللی صورت گررته برای شکلگیری یک معاهوده بینالمللوی جوامع
سرمایهگذاری خارجی چنین معاهدهای جود ندارد نها معد د معاهدا ی کوه صورراً بوه برخوی
حو ههای مشخص سرمایهگذاری میپردا ند منعقد شده اسوت .ایون اسوناد یوک رصول خواص یوا
صرراً ماده یا موادی را به مقوله سرمایهگذاری اختصاص دادهاند« .این معاهدات بعنوان اسناد اصلی
در حل رصل اختالرات بین سرمایهگذار د لت میزبان مبنی محور قرار گررتهاند .رایو ورین
این معاهودات عبوارت اسوت ا  :نفتوا ( 61موورد اخوتال ) معاهوده منشوور انورژی (  114موورد
اختال ) .ا مهمترین معاهدات جهانی که مقررات مفصلی در خصوص سورمایهگوذاری در خوود
جای داده معاهده منشور انرژی3میباشد« .رصل سوم ایون معاهوده بوه حمایوت وسوعه سورمایه-
گذاری اختصاص دارد .این رصل عمد اً ا رضوای کلوی معاهودات د جانبوه منعقود شوده بوسویله
کشورهای عضو ا حادیه ار پا الهام گررته است اما ا برخی خصایص متهورانه نیز برخوردار می-
باشد مثل ماده مربوط به «بیشترین الش»4در جهت جلوگیری ا اعمال بعیا در مرحلوه قبول ا
 .1موارقتنامه نمریکا -مکزیک -کانادا ( )USMCAدر سال  2018جایگزین نفتا شد.

2

. Multiplying effect
. Energy Charter Treaty (ECT), 1994.

3

 . 4بند ( )2ماده ( )10معاهده منشور انرژی.
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سرمایهگذاری1

صریح این قصد که این ماده در نینوده بودیل بوه یوک عهود الوزامن ر حقووقی

گردد»(.)Mirvaisi, 2014: 241-242
«با وسعه همکاریهای منطقهای شکلگیری مقررات سرمایهگذاری خارجی ا طریوق اسوناد
چندجانبه گسترش پیدا کرد .ا ا لوین ایون مووارد موارقوتناموه سورمایهگوذاری چورخش ن اد
سرمایه میان کشورهای عرب ( )1973موارقتنامه متحدالشکل برای سرمایهگوذاری سورمایههوای
عربی ( )1980موارقتنامه ن.سه.نن برای وسعه حمایت ا سرمایهگذاری( )1987پر کل نن
میباشد .امر ه حد د  187موارقتنامه چندجانبه جود دارد که مقررات راجع به سرمایهگذاری را
در خود جای دادهاند»(« .)Investment Policy Hub, 2020شاید مهم ورین موارقوتناموه چندجانبوه
منطقهای که به قواعد سرمایهگذاری پرداخته نفتا باشد کوه در رصول یوا ده بوه قواعود ررتواری بوا
سوورمایهگذاری خووارجی پرداختووه اسووت .مقووررات ایوون رصوول ا مقووررات معاهوودات د جانبووه
سرمایهگذاری ایاالت متحده الگو گررته ر یکرد لیبرال ایون معاهوده در عودادی ا معاهودات
رارت ن اد بعدی نیز منعک شد .بطور خاص ر یکرد نفتا بوه مرحلوه پویش ا سورمایهگوذاری
است که در کنار برخی دیگر ا معاهدات باعث شدند کوه جوود چنوین مقررا وی معموول شوود.
موارقتنامه رارت ن اد نمریکای مرکزی ) 2 (CAFTAا حادیه روارت ن اد ار پوایی3ا جملوه
این معاهدات است»(.)Shihata, 2010: 205-206
 -4-2-3طرحها و اقدامات سازمانهای بینالمللی

نهادهای بینالمللی دابیر سیاستهای کلی برای قاعودهمنود سوا ی سورمایهگوذاری ا خواذ
نمودهاند .البته این اقدامات را نمی وان بعنوان جایگزینی برای معاهدات الزامن ر محسووب نموود
اما به هر حال صمیمات سا مانهای بینالمللی بر مبنای اختیارا ی که معاهدات موس بوه ننهوا
فویا نموده بموجب پذیرش چنین معاهدا ی ا سوی د لتها نسبت به ننها الزامن ر است(
 .)Thirlway, 2019: 27اکنون رعالیتهای یادی برای شکلگیوری یوک معاهوده جوامع سورمایه-
گذاری خارجی در جریان بوده است .سا مانهای اصلی رعال در این رابطه سوا مان ملول بانوک
جهانی سا مان وسعه همکاری اقتصادی بودهاند
کمیسیون حقوق رارت بینالملل سا مان ملول ) 4(UNCITRALدر ایون عرصوه نقشنررینوی
کرده معاهده ای در رابطه با شفاریت دا ری در اختالرات مبتنی بر معاهدات بین سرمایهگذاران
د لتها در مرمع عمومی در سال  2014به صویب رسوید کوه حوت عنووان «معاهوده مووری »
شناخته میشود مقررا ی در رابطه با ایراد چارچوبی مشخص برای دسترسی عموم بوه اطالعوات
1

. Pre-entry model
. Central America Free Trade Agreement (CAFTA), 2004.
3
. Convention Establishing the European Free Trade Association (EFTA), 1960, revised at 21 June 2001.
4
. United Nations Commission on International Trade Law, 1966.
2
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پر ندههوای دا ری سورمایهگوذاری را نیوز در بور دارد.کنفوران روارت وسوعه سوا مان ملول
)1(UNCTADنیز اقداما ی داشته است بطور پیوسته در مینوه سورمایهگوذاری بوه ارائوه گوزارش
پرداخته در همین راستا سند گزارش چارچوب سیاست سرمایهگذاری برای وسوعه پایودار سوال
 2015منتشر شد ا سال  2012که این سند بورای ا لوین بوار هیوه شود موورد مراجعوه بسویاری ا
سیاستگذاران در جهت هیه سیاستهای ملی سرمایهگذاری همچنین موذاکره بورای موارقوت-
نامهها قرار گررته اسوت ( Investment Policy Framework for Sustainable Development, 2015:
.)30
بانک جهانی ا دیربا نسبت به وسعه ارزایش سرمایهگذاری خارجی گرایش داشوته اسوت.
«ا سال  1991کمیته وسعه بانک جهانی د ین سندی با عنوان «چارچوب حقووقی بورای ور ی
سرمایهگذاری خارجی» را درخواست کرد که بودنبال نن «دسوتورالعمل ررتوار بوا سورمایهگوذاری
مستقیم خارجی» 2هیه شد»).)Shihata, 2010: 208-210
مرکز بینالمللی حل رصل اختالرات سرمایهگذاری ) (ICSIDبموجوب کنوانسویون ایکسوید
در سال  1965بوجود نمد  153کشور ایون معاهوده را صوویب کوردهانود( ICSID Convention,
 . )Regulations and Rules, 2006واکنون عودادی ا کشوورها ا قبیول هنود بر یول مکزیوک
لهستان ایران کماکان به عضویت این کنوانسیون درنیامدهاند «احرا صالحیت رسیدگی مطوابق
کنوانسیون د مرحلهای است .ا الً کشور میزبوان کشوور متبووع سورمایهگوذار بایود ا اعضوای
کنوانسیون باشند ثانیاً برای حل رصل اختال ال م است که طررین نسبت به رسیدگی ایکسید
وارق داشته باشند» ( .)Lowenfeld, 2008: 537این نهاد ا حیث عداد پر ندههوا در سوطح جهوانی
بسیار رعال بوده « در قریب به سی سال به بیش ا  700شکایت شرکتهای سورمایهگوذار علیوه
د لتهای میزبان رسیدگی کورده اسوت» ( .)Fakheri, 2020: 30بوه دسوتور رئوی بانوک جهوانی
أسی یک نژانو بوینالمللوی نیوز بمنظوور بهبوود شورایق بیموه سورمایهگوذاری نغوا شود
کنوانسیون3میگا در سال  1985به صویب رسید .مخاطرات حت پوشش نژان اعم ا  )1 :انتقال
نشووب داخلوی مویباشود
ار  )2سلب مالکیت اقدامات مشابه  )3نقا قرارداد  )4جنو
().) MIGA Operational Policies 2015: Part.1(1)(4
سا مان همکاری اقتصادی وسعه نیز یک مرموعه دستورالعمل برای شرکتهای چندملیتی
در سال  2000صویب کرد .این دستورالعملها اگرچه الزامن ر نمویباشوند لویکن در قضوایایی
1

. United Nations Conference on Trade and Development, 1964.
. World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment, 1992.
3
). Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA
2
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مورد استناد برخی محاکم قرار گررتوهانود« .همچنوین در سوال  2011دسوتورالعمل جدیود ررتواری
صادر شد که در جهت ایراد برخی عهدات حقوق نرم برای شرکتهای چندملیتی در حو ههای
محیق یست حقوق بشر وسعه پایدار غیره قدم برداشته است».)Subedi, 2016: 57(1
نهادهای بینالمللی نظیر سا مان رارت جهانی سا مان جهانی کوار (ILO)2عفوو بوینالملول3
برنامه وسعه ملل متحد 4برنامه گزارش جهانی (GRI) 5کانون بوینالمللوی کوال  6موسسوه حقووق
بینالملل 7کار گر ه مرمع جهانی اقتصاد8نیز اقداما ی در قالب حقوق نرم همچنین برناموههوای
عمد اً دا طلبانهای را در جهت نظاممند سا ی ابعاد مختلف سرمایهگذاری دنبال داشتهانود .بوه هور
حال هیچکدام ا این اقدامات اکنون به امضای یک معاهده چندجانبوه سورمایهگذاری بوا قابلیوت
اعمال در سطح جهانی نیانرامیده است.
 -4-3حقوق عرفی

«عر منبع قدیمی اصلی حقوق بینالملل بوده امر ه بسیاری ا حقوقدانان بوویژه ننهوا
که متعلق به کشورهای ننگلوساکسون هستند بر این با رنود کوه عور بینالمللوی مهمتورین منبوع
حقوق بینالملل است»(« .)Yan, Torkamani, 2010: 263در حقوق بینالملل سرمایهگذاری قواعد
حقوق بینالملل عرری جود دارد که اثیر عمدهای بر ر ابق بین سرمایهگذاران د لتهوا دارد.
اصول مهمی مانند حاکمیت د لتها حمایت دیپلما یک حاکمیت بر منابع طبیعی ا این قواعد
هستند»( .)Piran, 2014: 62همچنین برخی معاهدات به قواعد عرری ارجاع میدهند برای مثال «در
نفتا سه کشور متمدن صمیم گررتند که د استاندارد «ررتار منصفانه عادالنه» «امنیت حمایت
کامل» را بدین نحو فسیر کنند که د لت میزبان را ررا ر ا ننچه در حقوق عرری راجع به حمایت
ا سرمایهگذاری جود دارد ملزم ننماید»(.)Dolzer, Schreuer, 2012: 166
حمایت ا سرمایهگذاری خارجی در حقوق بینالملل عرری ا مفهووم حمایوت دیپلما یوک
نحوه ررتار با بیگانگان نشأت میگیرد «برای مثال در قضیه دیالو 9دیوان حق حمایوت دیپلما یوک
د لت گینه در حمایت ا بعه خود را به رسمیت شناخت .حمایت دیپلما یک اصلی رین حمایوت
1

. OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011.
. International Labour Organization, 1919.
3
. Amnesty International, 1961.
4
. United Nations Development Programme, 1965.
5
. Global Reporting Initiative, 1997.
6
. International bar Association, 1947.
7
. Institut de Droit International, 1873.
8
. World Economic Forum Task force.
9
. Ahmadou Sadio Diallo (Guina vs. Democratic Republic of the Congo), 2007, ICJ.
2
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ا سرمایهگوذاران خوارجی در حقووق بوینالملول عرروی اسوت»( .)Binder et al., 2009: 341-362
استانداردهای حمایتی در حقوق بینالملل عرری اما مانعی برای حمایت ا سرمایهگذاری خوارجی
نیز بشمار مینید « .یرا ا الً شرکتها ا شخصیت حقوقی متمایزی بعنوان ابعین حقوق بینالملل
برخوردار نیستند .ثانیاً حمایت دیپلما یک بعنووان یوک شویوه رایو حقووق بوینالملول عرروی در
حمایت ا منارع سرمایه گذاران خارجی اثرگذاری نسبتاً ناکارنمدی داشته است .ثالثاً وارقی بین
د لتها در خصوص استانداردهای حقوق عرری در چگونگی ررتوار بوا سورمایهگوذاری خوارجی
جود ندارد .همین کاستیها موجب شکلگیری معاهدات سرمایهگذاری نهادهای دا ری شوده
است» (.)Binder et al., 2009: 341-362
در حقوق بین الملل عر اصوالً ناظر به د لتها است ررتوار د لوت بوا ا بواع خوود یوا دیگور
کشورها به نهایی نمی واند موجِد قواعد عرری باشد انگهی «برای حقق قاعده عرری مشوارکت
حداقل د د لت در ر یه ررتاری احود شورط اسوت»(Woundenberg, ،)Thirlawy, 2019: 1041
)2012: 43؛ بدین ر یب ررتارها مقررات د لتهایی که در طول قرنها پذیرای سورمایهگوذاری
خارجی بودهاند در برهههای گوناگون سهیالت یژهای مقرر میداشتهاند را نباید در قواعد بین
الملل عرری جسترو نمود یرا این دابیر موردی مختص به یک د لت بووده لز مواً در میوان
د یا چند د لت بطور مشترک دا م نیارته است .این مقررات هر ماهیتی که داشته نها ذیل همان
منبع اصلی یعنی قوانین داخلی کشورها (اعمال یکرانبه) قابل عریف است رارغ ا اینکوه چنوین
ررتارهایی بعداً دا م داشته یا بشکل قواعد عرری درنمده باشد یا خیر.
 -4-4اصول کلی حقوقی

ماده ( ) 38اساسنامه این اصول را در شمار منابع اصلی حقوق بینالملل ذکر میکنود اموا غالبواً
« اعتقاد به دائره محد د ایفاء نقش برای این منبع بوده برخی نویسندگان نیز نن را در مره منوابع
ررعی حقوق بینالملل سرمایهگذاری ذکر کردهاند»( « .)Piran, 2014: 64غالب استداللهوایی کوه
راجع به اعمال اصول کلی حقوقی در حو ه حقوق بینالملل سرمایهگذاری ارائه شده بر خود این
اصول بنیان نهاده شده است ( یعنی یک نوع د ر منطقی جود دارد) .برای مثوال اصول پرداخوت
غرامت بدنبال سلب مالکیت اموو ال بیگانگوان را مور بق بوا مفواهیمی چوون دارا شودن ناعادالنوه
بالجهت اصل برابری دانستهاند .به هر حال در ر یه محاکم دا ری این اصول بطور گسترده بکار
ررتووه چووارچوبی کلووی را بوورای اعمووال قواعوود حمایووت ا سوورمایهگووذاری رووراهم کوورده
است»(« .)Sornarajah, 2010: 85-87در مقام حل عارضات راجع به نحوه اعمال عهودات نیوز ایون
 . 1ررتار یک د لت اگرچه برای شوکلگیوری قاعوده عرروی کفایوت نمویکنود اموا اقعیوت ایون اسوت کوه موی وانود
سرنغا ی برای ر یهای بینالمللی مشترک میان د لتها باشد(.)Woundenberg, 2012: 36
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اصول نقش حائز اهمیتی ایفاء میکند ا جمله اصول قاعوده خواص 1اصول قاعوده مووخر 2اصول
قاعده بر ر3که قریباً هرگونه ا این قسم عارضات را می وان بوسیله ننها حل کورد» ( Calamita,
.)2013: 179
«هنرارهای برگررته ا اصول کلی حقوقی ا هنرارهای ضعیف لقی میشود وانایی مقابله
با هنرارهای برخاسته ا دیگر منابع مبتنی بر اراده د لتها (قوانین داخلی معاهودات عور ) را
ندارند»( .)Sornarajah, 2010: 87بسیاری ا این اصول چون «قبح سلب مالکیوت خصوصوی بود ن
ضر رت نفع عمومی ا نظامهای داخلی ارد حقوق بینالملل شده است» ( .)Piran, 2014: 65بوه
عبارت دیگر برای این اصول نیز غالباً منبعی جز قوانین داخلی کشورها (در معنای عام خود) قابل
صور نیست .عبارت مشهور «مورد قبول ملل متمدن» در متن ماده ( )38اساسونامه نیوز مویود هموین
نکته است نیا باید اصول مورد قبول یک «ملت» را خارد ا منبعی جز قووانین داخلوی حواکم بور
همان سر مین جسترو نمود؟
 -4-5دیگر منابع فرعی

«ماده (()1( )38د) اساسنامه مایز میان صمیمات قضائی نمو ههای مولفین در بستر مانی
د ین شده که اهمیت نمو ههای مولفین د چندان میبود امر ه با اروزایش عوداد محواکم بوین
المللی صمیمات این نهادها ا اهمیت رزایندهای در قیاس با نمو ههوای موولفین برخووردار شوده
است .انگهی قضات دا ران خود ا میان مولفین حقوقودانان برجسوته هسوتند در پر وو ارائوه
نظرات فصیلی نیز محتویات نمو ههای مولفین بیش ا پیش مدنظر قرار میگیورد بودین ر یوب
مواضعشان مستقیماً در بخشی ا نرای دیوان منظور میگردد .ا اینر مایز سنتی میان نمو ههای
مولفین صمیمات قضائی کم رن ر ا گذشته است»(.)Thirlway, 2019: 132-133
«علی ایحال صمیمات محاکم گرچه در ئوری سونتی منوابع حقووق بوینالملول منبعوی ررعوی
محسوب میشود اما در ررنیند استناد شور دعا ی سرمایهگذاری بوه منبعوی ا لیوه بودیل شوده
است»(« .)Schill, 2009: 355حقوق بینالملل محاکم را ملزم به پیر ی ا ر یه قضوائی نمویدانود4
انگهی مرموعه پر ندههای حقوق بینالملل سرمایهگذاری نیز موید عودم لوز م متابعوت ا ر یوه
قضائی در این نهادهاست»( )Brabandere, 2012: 286اما «محاکم دا ری بطوور گسوتردهای بورای
فسیر مقررات شریح نیات طررین استنباط رأی به صمیمات پیشین استناد مویکننود ایون بوه
1

. Lex specialis derogat legi generali
. Lex posterior derogat legi priori
3
. Lex superior derogat legi inferiori
2

 . 4ا جمله ماده  )1(53کنوانسیون ایکسید که مقرر داشته« :نرای دا ری که ا سوی این نهاد صادر میشوود نسوبت بوه
طررین الزامن ر است» لویحاً ار ش ر یه قضائی برای احکام صوادر شوده بموجوب سوا کار ایون کنوانسویون را نفوی
میکند.
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ر یه عملی محاکم دا ری سورمایهگوذاری بودیل شوده اسوت»(« .)Schill, 2009: 355ایون وسول
گسترده به ر یه قضائی در استداللها البته بمعنای شکلگیری کلیف حقوقی بدین امر نیست در
حقیقت التزام اقعی به ر یه قضائی لز م کامل قواعد حقوقی بر اساس استداللهای موجود در
نرای پیشین 1اساساً با التزام حقوقی به بعیت ا ر یه قضائی(2مشابه ر یوه دادگواههوای کشوورهای
کامن ال) متفا ت است»(.)Brabandere, 2012: 286
«نمو ههای مولفین صمیمات محاکم بمیزان یادی در جهت شکلگیری حقوق بینالملول
سرمایهگذاری خارجی قابل یییر است .ا جمله بسیاری ا حمایتهای حقوقی ا سرمایهگذاری
ها همچنین شکلگیری برخی ا سا کارهای حل رصول اختالروات سورمایهگوذاری در نتیروه
اعمال رشار شرکتهای چندملیتی در راستای خارد سواختن دعوا ی سورمایهگوذاری ا گسوتره
صالحیت عام حقوق داخلی بوده است .لذا عمده قواعد حقوقی منبعوث ا نموو ههوای موولفین
صمیمات محاکم مبتنی بر منابع ضعیف است چنین قواعدی همواره در این مظان قرار دارد که
حت أثیر مولفههای غیرحقوقی بوجود نمده است»(.)Sornarajah, 2010: 52-136
نتیجهگیری
عاریف متدا ل ا منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری در پر و ماده ( )38اساسنامه دیوان کوه
در سال  1920بدنبال شکلگیری جامعه ملل صویب شده چندان دقیق نمیباشد .در این حوو ه
کماکان هیچ معاهده الزام ن ر جهانی به صویب نرسیده ا این جهت با حقوق بینالملل عمومی
که معاهدات جهانی چون کنوانسیونهای الهه میثاق جامعوه ملول منشوور ملول متحود را رربوه
نموده فا ت اساسی دارد.
مرموعه معاهدات د جانبه سرمایهگذاری خارجی نیز بیش ا ننکه مستقیماً در وسوعه قواعود
حاکم بر این قلمر نقش داشته باشند ماهیت د ین این قواعد را داشته حاکمیت کامول هموین
قواعد ررتارهای به رسمیت شناخته شده رعلی در سر اسر گیتی نیز منوط به انعقواد حوداقل چنود
هزار معاهده دیگر است .امضای این حرم ا معاهدات البته به جود اراده سیاسوی اقتصوادی در
میان نحاد د لتها نیا مند است.
انعقاد یک معاهده چندجانبه جهانی اگرچه گامی مهم به سوی وسعه سرمایهگذاری میباشد
لیکن در این رابطه کماکان بررسیهای بیشتر همچنین شکلگیری ر یکرد قدر مند بینالمللی
نیا است .رعالیتهای سا مانهای بینالمللی در ایون مینوه اگرچه دستا رد مورد انتظار را نداشته
لیکن به وسعه قواعد حقوقی حاکم بر ررتار با سرمایهگذاری خارجی کمک کرده است.
1

. Ratio Decidendi
. Stare Decisis
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مرموعه استانداردهای حقوق بشری محیق یستی هماهنو بوا اهودا وسوعه پایودار کوه ا
سوی جامعه جهانی مطالبه میشود بیش ا پیش مورد وجه نهادهای بینالمللی قورار گررتوه نیوز
موید همین معنی است.
ا سوی دیگر جایگاه قواعد عرری در حقوق بینالملل سرمایهگذاری با جایگواه شوناخته شوده
برای این منبع ذیل حقوق بینالملل عمومی بمیزان یادی متفا ت است دائره محد د وری بورای
اعمال دارد دلیل اصلی نزل جایگاه عر در این حو ه این است که بر خال حقوق بوینالملول
عمومی اشخاص نیز ا ابعین حقوق بینالملل سرمایهگذاری بشمار مینیند ا ایونر بسویاری
ا قواعد حقوق بینالملل عرری در این حو ه موضوعیت ندارد.
اهمیت ر یه قضائی نمو ههای مولفین در حقوق بینالملل سرمایهگوذاری بمرا وب بیشوتر ا
حقوق بین الملل عمومی است اما عواملی چون اعمال نفوذ أثیر شرکتهای چندملیتی در ایراد
عملکرد نهادهای دا ری این اقعیت که بسیاری ا مولفین بطور رسمی یا موقت با این شرکت
ها یا نهادهای ابستهشان قراردادهای همکاری دارند موجب ضعیف جایگاه این منابع در مقایسه
با دیگر منابع شده است.
در حقوق بینالملل سرمایهگذاری که بر خال حقوق بینالملل ابعین نن شامل اشخاص نیوز
میباشد اساساً با هد حمایت ا سرمایهگذاری ا باع خارجی وسعه یارتوه ا دیربوا قووانین
داخلی کشورها نقش اصلی را ایفاء نموده است .لذا در ررض نبوود هیچیوک ا دیگور منوابع نیوز
قوانین داخلی به نهایی قادر به شویق وسعه أسوی حمایوت رسویدگی بوه دعوا ی سورمایه
گذاری است اینکه ادعا شود که دیگر منابع نها نقش کمیلی برای عملکرد قوانین داخلی را در
این مینه دارند ادعایی گزا نیست حداقل در جهان معاصر عک این رورض صوادق نیسوت.
همچنین نقش ابتکارات قوانین داخلی برخی د لتها در پیشوبرد وسوعه اسوتانداردهای حقووقی
سرمایهگذاری قابل کتمان نیست البته چنین نون ریهایی منطقاً منحصور بوه د لوتهوای وسوعه
یارته نیز نمیباشد.
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