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ی گذارسرمایهانگیز در حقوق مالکیت غیرمستقیم یکی از مسائل مهم، پرمناقشه و بحثسلب
مالکیت به فعل منجر به سلبانتساب فعل یا ترکمالکیت، سلبهای مهم خارجی است. از چالش

ی فعلفعل یا ترککه، چهای از ابهام قرار دارد. سوال اساسی مقاله این استکه، در هالهدولت است
از  گذارسرمایهشود؟ در صورت احراز محرومیت مالکیت غیرمستقیم از اموال میمنجر به سلب

شود؟ پژوهش حاضر با مالکیت محقق میهای در قالب قرارداد آیا سلبیگذارسرمایهسرمایه در 
ضعف  رسیده که قبال، شدت وای به این نتیجه روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه

میزبان با تفاسیر متنوع اساسی دولتاز حقوق مالکانه، و میزان منفعت گذارسرمایهاساسی محرومیت
آراء داوری همراه بوده که هر محرومیتی را اساسی تلقی نکرده و هر منفعتی را ضروری و تشتت

این امر به  ذارگسرمایهمیزبان و اند؛ اما امروزه، در صورت تعارض بین منفعت دولتتشخیص نداده
هایی با رویکردی نو است که دولت را یگذارسرمایهآرامی اما قاطعانه در حال چرخش بسوی 

که: رو رسیدن به این مقصود استرسمیت شناخته است. هدف پژوهش پیشعنوان حاکم مطلق بهبه
ها نقش ارگان مالکیت بررسی کند.ی از طریق معاهده و قرارداد را در سلبگذارسرمایهتمایز بین 

مالکیت بررسی، و تالش محیطی را در سلبهای زیستی و همچنین سازمانگذارسرمایهو نهادهای 
ها و ایجاد هماهنگی بین دولت المللی دولتجهت جلوگیری از بوجود آمدن مسئولیت داخلی و بین

 و نهادهای دولتی است.
 مالکیت، انتساباساسی، سلبیتاساسی، محرومی خارجی، منفعتگذارسرمایه: کلیدواژگان
 .عمل به دولت
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 مقدمه
 یتقاو ار 1لمللابین رتتجا قابتیر زاربابه نهاورود آ ،کههشد زمحر هارکشو متما بر وزهمرا
 مانند ییدافو جدوا 2جیرخا اریگذیهسرما ست.ا جیرسرمایه خا بجذ مندزنیا جامعه هفارسطح

 ریبسیا لیلد همینبه. ستا رکشو خلدابه وریفنالقانتو ا ریبیکا کاهش درات،صاو  تولید یشافزا
 که نندزمی نینیاقو تصویببه ستد هستند 3سرمایه بیشتر هرچه بجذ نهااخو که هارکشواز 

را  و... 5یستزمحیط یگرد یسواز کندمی رکشو ندر آ ربهحضو تشویقرا  4ارانسرمایهگذ هرچند
زیست ابزار مهمی برای از آنجا که محیط .(Ziaee, 2014: 195)میکشاند دیبهنابو تبلندمددر 

عنوان یک و به .(Naderi and et.al, 2020: 111)ی استگذارسرمایهپایدار نظارت و مدیریت توسعه
های آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن دارای حق امانت عمومی باید برای نسل

زیست سالم، شری نسل سوم در خصوص حق بر محیطبو تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق
 (.Amiri and et.al., 2021: 135)باشندها تعهداتی دارند که موظف به انجام آن میدولت

از حقوق  گذارسرمایهدر این بین ممکن است رفتار یا عملی باعث محرومیت اساسی و بنیادین 
ه ممکن است یگر رفتار یا عمل انجام شدصورت دائمی یا طوالنی گردد. از طرف دمالکانه خود به

برای  مالکیت گردد. پساز سوی دولت یا نهادهای دولتی صورت گرفته باشد که منجر به سلب
والنی محروم طصورت اساسی از حق مالکیت خود به مدت به گذارسرمایه. 1مالکیت: احراز سلب
های دولتی وسط ارگان. ت3بینی باشد، غیرقابل پیش گذارسرمایه. عمل انجام شده برای 2شده باشد، 

 (.Maihami and Bagheri, 2016: 405)مالکیت برای دولت منفعتی نداشته باشد. سلب4انجام شود، 
 یبرا یمیمستق عفمنا ،یاقدامات اتخاذ ایآ نکهیا ی،داخل یحقوق یهاماظاز ن یدر برخبه همین علت 

نمونه  ی. برادریگیقرار م یادیمورد توجه ز تیالکمسلب نییدر تع ر،یخ ایکرده است  ادیجدولت، ا
. با این تفرینپذ اآهن ر شرکت راه یاز سو تیمالکسلب یکانادا ادعا یعال وانید 2006سال در 

 نیز زما یبخش ۀتوسع فاز ملک و توق یراقتصادـیغ ۀاستفاد یبه محدودساز ماستدالل که اقدا
 ت)دولت( نداشته اس شهر یبرا یتوجه انیع سودمند و شافمنا ،آهنمتعلق به شرکت راه

(Ebrahimpour Asanjani and Salimi Dinani, 2021: 808.)  
پذیر باعث آلودگی ان در کشور سرمایهگذارسرمایهمطالب باال گاهی اوقات فعالیت با توجه به

ل در مقاب شود؛زیست بشر میجامعه و حقوق محیطهم زدن بهداشت و سالمتمحیطی، بهزیست

                                                           
1. International Trade 
2. Foreign Investment 
3. Capital 
4. Investors 
5. Environmental 
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شوم دست به دولت و سازمانهای داخلی برای مقابله با این وضعیتها، نهادهای وابسته بهدولت
 پژوهش حاضر با عنوان 1 .شود گذارسرمایهزنندکه ممکن است باعث محرومیت اقداماتی می

های خارجی به دولت در پرتو رویه داوری گذارسرمایهمالکیت غیرمستقیم اموال نتساب سلبا
ها و... در صدد پاسخ به این سواالت است که: آیا مقرراتی که از سوی نهادها، سازمان ،المللیبین

شود؟ از مالکیت غیرمستقم تلقی میدولت است و سلبانتساب بهشود قابلهر دلیلی وضع میبه
اساسی کشور میزبان از اموال و منفعت گذارسرمایهاساسی  طرف دیگر، در تعارض محرومیت

ی در قالب قرارداد گذارسرمایهی در قالب معاهده و گذارسرمایهنه باید عمل کرد؟ تاثیر  بین چگو
 مالکیت چیست؟در سلب

النی و تمامی به مدت طو گذارسرمایه. اگر 1که: فرض اساسی مقاله براین مبنا استوار است
زبان از آن ال دولت می. با توجه به اوضاع و احو2ارزش اقتصادی سرمایه را از دست داده باشد، 

. از 4منعقد شده باشد،  گذارسرمایهی بین دولت میزبان و گذارسرمایه. 3اطالعی نداشته باشد، 
مالکیت رخ لبآمیز باشد، سمنفعتی برای مردم حاصل نشده باشد و تبعض گذارسرمایهمحرومیت 

 مالکیت احراز نشده است. داده است. در غیراین صورت سلب
ستفاده از دن به این مقصود، بررسی موضوع مدنظر را با روش توصیفی، تحلیلی و ابرای رسی 

ولت و دکنیم. هدف پژوهش حاضر، کشف میزان تاثیرگذاری عمل ای، بررسی میمنابع کتابخانه
یا  گذارهسرمایمیزبان و دولت سو، وجود معاهده بین دولتمالکیت از یکارکان دولتی بر سلب

کارهایی ارائه راه های غیردولتی از سوی دیگر، در نهایتو ارگان گذارسرمایهن وجود قرارداد بی
ر توافقات دهای دولتی، مالکیت و تعامل بین دولت و ارگانمنظور پیشگیری و مقابله با سلببه

ی بین دولت گذارهسرمای)در این پژوهش برای تمایز با سایر مقاالت به مقایسه  ی استگذارسرمایه
 تاثیر آن در سلب ودر قالب معاهده و اشخاص با هم در قالب قرارداد پرداخته شده  گذارایهسرمو 

 مالکیت بررسی شده است(.
  

 پژوهش  پیشینه -1
زیست در ی خارجی و حفاظت از محیطگذارسرمایه»( در کتاب 1395پور)سمیرا محسن

پرداخته و  به مواردی از سلب زیستی در محیطگذارسرمایهبه بررسی تاثیر  ،«المللحقوق بین
 ,Mohsenpour) مالکیت اشاره نکرده استاشاره کرده، اما به چرایی رد یا پذیرش سلب مالکیت

(، با 1395)2، شماره 2مهدی میهمی و محمود باقری در مجله مطالعات حقوق انرژی، دوره  (.2016
و تحوالت آن در خصوص مالکیت غیرمستقیم تحلیل نظریات موجود در احراز سلب»عنوان 

                                                           
های پاک صورت زیست و توسعه فناوریها در راستای حفظ محیطگذاریالبته باید توجه داشت که برخی سرمایه. 1

 گیرد.می
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 گذارسرمایهمالکیت پرداخته که، اوال: ، به بررسی اثبات سلب«ی در حوزه انرژیگذارسرمایه
بصورت واقعی از سرمایه خود محروم شده و از طرفی به آن آگاهی نداشته و ثانیا: فعل و رفتار انجام 

از طرف دولت نبوده یا  گذارسرمایهشده از طرف دولت بوده است اشاره دارد. اما اگر محرومیت 
 (.Maihemi and Bagheri, 2016)ی با نهادهای غیردولتی بوده اشاره نکرده استگذارسرمایهقرارداد 

مصادره غیرمستقیم در » (، در مقاله با عنوان1374) 18و  19حقوقی شماره حسین پیران در مجله
مالکیت و اینکه محرومیت بحث سلببه « الملل و رویه دیوان داوری ایران و آمریکاحقوق بین

مالکیت وی شده یا عمل به دولت منتسب است یا خیر پرداخته است، اما باعث سلب گذارسرمایه
در اثر نقض معاهده یا نقض قرارداد سرمایه را از دست داده اشاره نکرده است  گذارسرمایهآیا 

(Piran, 1995) . 
از آنجا  اوری ایکسید در مورد لغومجوز بیان داشته:مرجع د 1آنتونیو گنزو و بروندی، در قضیه

 ن را مجبور بهگذارسرمایهصنایع و بازرگانی،  که ... لغومجوز منطقه آزاد صادرات از ناحیه وزارت
ان را از فعالیت بازداشته و آنها را از منافع مورد انتظار گذارسرمایهتوقیف عملیات نموده ... و 

اقدامی با آثار مشابه »توان بعنوان ه است، اقدام مورد اعتراض را میی محروم ساختگذارسرمایه
 «…صادر کرد بر این اساس آن را مو حک سازی یا اعمال محدودیت بر دارایی، قلمداد نمودمحروم

(Antoine Goetz v. Brundi, 2013). مجوز  محرومیت و محدویت در اثر لغواین قضیه هرچند به در
دولت منتسب است یا خیر اشاره که عمل وزارت صنایع بهمالکیت و اینسلب اشاره کرده، اما به

 نکرده است. 
ی اساسکه، داوران در صورت مواجهه با مساله محرومیتنوآوری پژوهش حاضر این است

طبیعی و... تمایل محیطی، منابعمیزبان تحت تاثیر مسائل زیستاساسی دولتو منفعت گذارسرمایه
لت باشد، دومالکیت منتسب بهجمعی دارند؛ ازطرف دیگر برای اینکه سلبئل حقوقرعایت مسابه

ی در قالب قرارداد گذارهسرمایدر قالب معاهده باشد و  گذارسرمایهی باید بین دولت و گذارسرمایه
اش محروم از سرمایه گذارسرمایهکند)هرچند مالکیت تحقق پیدا نمیو بین نهادهای غیردولتی سلب

موارد  مالکیت عملی ذاتا دولتی است و عمل نهادهای غیردولتی جز دره باشد(، زیرا سلبشد
 استثنایی قابل انتساب به دولت نیست.

دهای فعل دولت و نهاسازدکه فعل یا ترکپس مالحظات و سوابق داوری بخوبی آشکار می
ها، ر داوریدمالکیت سلب عنوان مفهومی نو در تحوالتغیردولتی)در قالب معاهده یا قرارداد( به

قضایی و دکترین حقوقی وارد نشده است و خالء تئوری پردازی دراین خصوص در رویه
 ها محسوس است.یگذارسرمایه

                                                           
1. Goetz v. Brundi Antoine 
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 نظریمبانی -2
ی خارجی، انواع گذارسرمایهاختصار به بررسی مفهوم قبل از ورود به بحث اصلی، الزم است به

 لکیت بپردازیم.ماالمللی دولت در سلبو ارکان مسئولیت بینمالکیت ی خارجی، سلبگذارسرمایه
 ی خارجیگذارسرمایهمفهوم  -1-2

 هیچ کنوانسیون حال،با این. دارد محوری جایگاه ،1کنوانسیون ایکسید در یگذارسرمایه عبارت
 ن،کنوانسیو تدوین هایبحث جریان در. کندنمی ارائه پایه مفهوم این از توصیفی حتی یا تعریف
 اختالف به توجه با. نشد وارد کنوانسیون نهایی متن در ولی شد بررسی و پیشنهاد تعریف چندین

 کنار طرفین، رضایت اساسی الزام پرتو در عام، قبول مورد تعریف یک ارائه برای نظرها تالش
 ینطرف خودبه مرکز صالحیت دقیق گستره تعیین آن، بواسطه و یگذارسرمایه تعریف و شد گذاشته

 آن تعریف از ترآسان یگذارسرمایه شناسایی است معتقد( 2019)2بروشه آرون. شد واگذار دعوا
 (.Broches, 2019: 362) دانسته است کنوانسیون اجماعی ماهیت با سازگار را تصمیم این است،

 مدوجانبه و قوانین انجا معاهدات در رضایت مبنای بر ایکسید به ارجاعی اختالفات اعظم بخش
 هر توافق، با توانندنمی آنها و نیست طرفین نامحدود عمل آزادی معنی به این اما. است پذیرفته

 چگونگی از نظرصرف عادی، تجاری معامالت بعنوان مثال،. نمایند ارجاع ایکسید به را اختالفی
 از ناشی اًمستقیم باید اختالف کنوانسیون، مطابق زیرا نیست ایکسید به ارجاع قابل طرفین، توافق
 ناظر اول؛: اندگرفته بکار را دوگانه معیار یک ایکسید مرجع حل اختالف. باشد یگذارسرمایه یک

 آن سنجش دوم؛ دارد؟ قرار طرفین رضایت قلمرو در مورد نظر بازرگانی فعالیت آیا که است براین
 ملی قانون یا یگذارسرمایه معاهده مبنای بر صالحیت اگر. است کنوانسیون الزامات با

 لحاظ قانون یا معاهده آن در یگذارسرمایه تعریف باشد، رضایت شرط حاوی ی،گذارسرمایه
 یک نیز کنوانسیون مورد نظر مفهوم مطابق فعالیت آن که شود قانع باید دیوان بعالوه،. شد خواهد
. است یتیصالح مبنای دو دارای ایکسید در داوری دیگر، تعبیر به .شودمی تلقی یگذارسرمایه
 صالحیتی الزامات به مربوط دوم مبنای و دوجانبه معاهده صالحیتی الزامات به مربوط اول، مبنای

 .3است اختالف نوع با ارتباط در کنوانسیون 25 ماده 1 بند در مندرج

                                                           
1. International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) 
2. Aron Broches 

صالحیت مرکز، هر  »دارد:کنوانسیون واشنگتن که به صالحیت مرکز اختصاص دارد، اشعار می 25ماده  1بند . 3
دولت متعهد... و یک تبعه دولت متعاهد دیگر است  گذاری بیناختالف حقوقی را که مستقیما ناشی از یک سرمایه

شود، به شرطی که طرفین اختالف، رضایت خود را برای ارجاع اختالف به مرکز، بصورت مکتوب اعالم شامل می
جانبه آنرا پس توانند بطور یککرده باشند. هنگامی که طرفین رضایت خود را اعالم کردند، هیچ یک از آنها نمی

 تخصصی و صالحیت شخصی دارد. ،سید صالحیت موضوعیایک. «بگیرند
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 دوجانبه معاهده یک به خوانده و خواهان بین قرارداد 1اسلواکی علیه بیاواسسی قضیه در
 طرفین، که، بود این تصور. بود شده بینیپیش ایکسید داوری آن در که داشت اشاره یگذارسرمایه
 آنرا محکمه ولی اندکرده قلمداد کنوانسیون چارچوب در یگذارسرمایه یک منزلهبه را خود معامله

 نخست،: برده بکار دوگانه معیار یک دعوا، ماهیت بررسی برای دیوان... » :کرد اعالم و نپذیرفت
)تعریف ذکر شده در معاهده یا قرارداد  چارچوب در یگذارسرمایه یک از اختالف آیا

 اختالف آیا است، چنین اگر )صالحیت موضوعی( شود؟می ناشی کنوانسیون ی(گذارسرمایه
 معاهده مطابق ایکسید، داوری به طرفین رضایت در که شودمی یگذارسرمایه همان به وطـمرب

 (.CSOB, 1999: 251) «است؟ شده تعریف آن یک ماده در مندرج معانی و یگذارسرمایه دوجانبه
شود؛ ی خارجی محسوب نمیگذارسرمایهی، بعنوان گذارسرمایهمطالب باال هر پس با توجه به

 ی ناشی شده باشد.گذارسرمایهو تعریف طرفین باید مدنظر قرار گیرد و اختالف حاصله نیز از 
 صی را باید مد نظر قرارداد(.  )صالحیت شخصی، موضوعی و تخص

 ی خارجیگذارسرمایهانواع  -2-2

 2ی مستقیمگذارسرمایه -2-2-1
ی گذارسرمایه 3(آنکتاد) توسعه و تجارت مورد در ملل سازمان کنفرانس تعریف بر اساس

 در کشوری حقوقی و حقیقی اشخاص برای پایدار منافع کسب و ایجاد» از: است عبارت مستقیم
 رابطه وجود بر داللت پایدار منافع این که نحویبه دیگر، کشور در اقتصادی واقع فعالیت یک

. دارد دیگر سوی از یگذارسرمایه موضوع و سویک از مستقیم یگذارسرمایه میان بلندمدت
 یگذارسرمایه موضوع مدیریت بر گذارسرمایه که است ایگونهبه یگذارسرمایه مدل همچنین

 معامالت کلیه است بدیهی. دارد در اختیار را شرکت سهام درصد از 12 حداقل است، و تأثیرگذار
وارد  FDI معامالت بندیطبقه نیز در ،FDI پذیرنده هایشرکت تابعه و وابسته هایشرکت بین آتی
  (.UNCTAD, 2019)«شودمی

 4ی غیرمستقیم خارجیگذارسرمایه -2-2-2
میزبان تنها بدنبال کسب سود در سرزمین دولتبا خرید سهام یک شرکت  گذارسرمایهاگر 

ی گذارسرمایهبوده و قصد نداشته باشد کنترل و مدیریت بنگاه اقتصادی را کامال در اختیار گیرد، 
 گذارسرمایهی مستقیم گذارسرمایه)غیرمستقیم( خواهد بود. بعبارت دیگر، در  5از نوع پرتفولیو

                                                           
1 . CSOB v. Slovakia Republic, )1999(. 
2 . Foreign Direct Investment (FDI( 
3 . UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT )2019(. (UNCTAD). 
4 . Foreign Indirect Investment 
5 . Portfolio Investment 
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ی قابل توجهی بر مدیریت و کنترل آن شرکت است اما در گذاربدنبال منافع طوالنی مدت و تاثیر
محض ممکن است به گذارسرمایهی غیرمستقیم کسب سود برای او اولویت دارد و گذارسرمایه

 .(Piran, 2019: 72)ترقی در ارزش سهام، بفروش آن و خرید سهام جایگزین اقدام نماید 

 ی خارجیگذارسرمایهمالکیت در سلب -3-2
است.  2مالکیت غیرمستقیمو سلب 1مالکیت مستقیمیت از لحاظ حقوقی شامل سلبمالکسلب

 در مداخلهبه اقدام ازآن غیر یا رسمی طوربه و رأساً دولت که است زمانی مستقیم مالکیتسلب
 گویند، 3خزنده یا پنهانی مالکیتسلب آنبه که غیرمستقیم مالکیتسلب .نماید بیگانگان الامو

 فرستسرمایه کشور مالبه نسبت مالکیتسلب آثار ملیقوانین موجببه شودکهمی مطرح هنگامی
 وضع دادنادامه که چرا گردد آن از مال صاحب کشیدن دست موجب در نهایت و ؛شود حاصل
 مال به نسبت مالکانهحقوق استیفای و تمتع کلی طوربه و بود نخواهد صرفهبه مقرون او برای موجود

 مرجع و مالکیتانتقال نحوه در غیرمستقیم و مستقممالکیت سلب اساسی تفاوت ود.شمی غیرممکن
-درمی خود تملک به راآن بیگانگان مال اخذ با دولت اصوالً مستقیم مالکیتسلب در کهاست آن

گیرد اما تاثیر صورت نمی دولتبه مالکیت انتقال لزوماً غیرمستقیم مالکیتسلب در ولی آورد
  .(Mohsenpour, 2016: 67)دارد گذارسرمایهر اقتصادی ب

 مالکیت غیرمستقیمالمللی دولت در سلبارکان مسئولیت بین -4-2

مخالف حقوق که هر دولت مسئول اعمالالملل این استیکی از اصول شناخته شده حقوق بین
الملل، وق بین. دکترین حق7باشدخود می 6گذاریو قانون 5، قضایی4های اجراییالملل ارگانبین

هم ریخته و الملل بهصورت بنیان روابط بیناند، درغیر اینبطور یکنواخت این اصل را تایید کرده
های خود المللی ناشی از ارگانها حق ندارند برای فرار از مسئولیت بینگردد. دولتدگرگون می

های خود ت بعضی از ارگانمسئولیگانه یا عدمتفکیک قوای سهاساسی یا اصل استناد به قانون
 باشندملی هر کشور می قواعد سیستم حقوقی الملل باالتر و مقدم بهاستفاده کند، قواعد حقوق بین

(Fayouzi, 2019: 203.) 
گیرد در هر شرایط عمومی در یک کشور صورت میاعمالی که از طرف یک ارگان و سازمان 

                                                           
1. Direct Expropriation 
2. Indirect Expropriation 
3. Creeping expropriation 
4. Executive 
5. Judicial 
6. Legislative 

عنوان نیروی اجرایی در کشور انجام وظیفه باشد که بههایی میها و شخصیتمنظور از ارگان اجرایی، تمام سازمان. 7
 کنند.می
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نام و برای آن ارگان یا های الزم بهداشتن صالحیتباشد که با فرد یا افرادی میناشی از عمل
های ناشی از تصمیمات آنها نیز اند. پس بدیهی است مسئولیتگیری داشتهها حق تصمیمسازمان

گیر آنها نشده، بلکه ارگان یا سازمانی که تصمیم بهدرصورتی که قانون را اجرا نکرده باشند دامن
عبارتی این دولت است که سئولیت را باید تحمل کند، بهنام آنها گرفته شده است بار این م

های گوناگون یک دولت ها و سازمانباشد، و فرقی بین ارگانهای خود میپاسخگوی اعمال ارگان
 (. ,2019Fayouzi :203)1الملل وجود ندارددر روابط بین

ی برای المللعرفی یک دولت دارای مسئولیت بینالمللموجب حقوق بینازطرفی دیگر، به 
 عموضو آن دولت باشد. اینانتساب بهتعهد حقوقی است درصورتی که عمل مورد بحث قابلنقض
 لمللیابین متخلفانهل اعما ایبر هالتدو مسئولیتبه جعرا لمللابین قحقو نکمیسیوحطردر 

 نقضبه جرمن که دکر منتسب لتیدوبه انبتورا  فعلیکتر یا فعل گرا ینابنابر. ستا هشد پیشبینی
 هاگآن ،باشد هشد (ایهمعاهد یا عرفی لمللابین قحقو لمللی)بهموجبابین تعهدحقوقی یک

سیون کمی. این موضوع در طرحدارد مسئولیت لمللابین قحقو بهموجب لتآن دو گفتکه انمیتو
نه گاوای سهقفعل این قواعد، فعل یا ترک بر اساسالملل و تفاسیر آن تصریح شده است. حقوق بین

سئولیت منظامی، مهاجرتی و امثال آن دارای  خود و همچنین مسئوالن از جمله پلیس، مقامات
 (.Solhchi, 2013: 109) باشدمی

 مالکیت غیرمستقیم ها در سلبو شهرداری شهرها و هااستان اعمال ولیتمسئ -1-4-2
های اصلی دولتی، انارگ از طریقان خارجی هم گذارسرمایهتواند با میزبان سرمایه، میدولت 

فاوت از نهادهای حقوقی کامال مت طریق یک شخصیت ها، ارتباط داشته باشد و هم ازمانند وزارتخانه
الملل حقوق بین نقض که اقداماتی که منجر بهها. بدیهی استها یا شهرستاندولت، مثل استاناصلی

رکزی دولت مهم منتسب به شود، حتی اگر بوسیله نهادهای فرعی یک دولت صورت گیرد بازمی
قبال کلیه  ها، دولت درالمللی دولتالملل درخصوص مسئولیت بینحقوق بین بر اساسخواهد بود. 

ا اعمال رنهادهایش ازجمله واحدهای سرزمینی و همچنین نهادهای دولتی که اقتدارات حاکمیتی 
نهادهای  ل اعمال کلیهوئمس عرفی نیز، دولتالمللحقوق بین بر اساس کنند مسئولیت داردمی

 .(Dolzer and Shreuer, 2016: 368) است های خودزیر مجموعهو خویش 
 این امر کامال محرز است که اعمال واحدهای» داردکه:دیوان مقرر می 2در قضیه ویوندی 

باشد. دولت مرکزی میآرژانتین، منتسب به سیاسی تابعه دولت فدرال، مثل اعمال استان توکومن
ای وارد این تعهدات خدشه تواند برکامال واضح است که ساختار نظام داخلی یک دولت نمی

                                                           
باشد که در کشور او وظیفه انجام کارهای عمومی و دولتی انهای گوناگون محلی میدولت مسئول اعمال کلیه سازم. 1

 عهده دارند.را به
2 . Vivendi 
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 اندها، و شهرها اعمال کردهها، شهرستانعملکرد استان . دیوان این قاعده را نسبت به«نماید
(Vivendi, 2010: 316 .)توان تان را به دولت منسوب کرده، پس میدر این قضیه داوری اعمال اس

-مالکیت محسوب میگفت اعمال شهر، شهرستان و بخش نیز قابل انتساب به دولت است و سلب

 شود. 
اردادی با خود ، صرفا قر«یگذارسرمایهموافقتنامه »مقرر شدکه یک  آمتو و اکراین در قضیه

ی ی درصورتی که اقدامات شهردارطرفیت شهرداری شهرکیف، حتدولت است. پس قرارداد به
باید  «یگذارهسرمایموافقتنامه»دولت باشد، واجد شرایط نیست. دیوان افزود: یک انتساب بهقابل

ستقیما با دولت مو یکی از دو طرف معاهده دوجانبه باشد. شاکی هرگز  گذارسرمایهتوافقی میان 
  .(Amto v Ukraine, 2005: 8) طرف معاهده یعنی اوکراین، قراداد منعقد نکرده است

 است رو طرفین قرارداد اجاره و احداث، شاکی و شهرداری کیف است. درستقضیه پیش در
ق دارد حاوکراین است و شاکی انتساب به دولتاقدامات فرمانداری شهرکیف، احیانا قابل هک

ف مطرح نماید یموجب اقدامات اجرایی شهرداری کی خود بهگذارسرمایهادعایی مبنی بر مصادره 
مللی، پیوندی میان الالمللی اقامه کند، منتهی چنین اقدامی باعث نخواهد شد قواعد بینو دعوایی بین

رارداد قدر این قضیه  های آن برقرار کند.مرکزی اوکراین و روابط قراردادی شهرداریحکومت
یک از طرفین  هیچخارجی منعقد شده است و  گذارسرمایهی بین شهرداری کیف و گذارسرمایه

ته و قرارداد صالحیت شخصی در نزد دیوان داوری ندارند، از طرفی نقض قرارداد صورت گرف
 ست. داخلی است و قابل رسیدگی در دیوان نیست و در محاکم داخلی قابل رسیدگی ااختالف 

 مالکیت غیرمستقیمقوه مقننه و سلب -2-4-2
رود خسارت وقوانین موجب خاص و یا امتناع از تصویبقوانین مقننه ممکن است با تصویبقوه

الملل دولت ینبالمللی دولت را سبب گردد. در حقوق به بیگانگان شود و ازاین بابت مسئولیتی بین
 لی نداردالملاساسی تاثیری در مسئولیت بینگانه در قانونیک مجموعه است و تفکیک قوای سه

(Piran, 2019: 273.) 

چنین  یک کشور انتساب رفتار بهالملل در خصوصنهادی کمیسیون حقوق بینطرح پیش 4ماده
آن کشور  الملل، بعنوان عمل. رفتار هر ارگان کشوری، باید بموجب حقوق بین1دارد:مقرر می

نظر از رفصدانسته شود؛ خواه آن ارگان]وظایف[ تقنینی، اجرایی، قضایی یا هر وظیفۀ دیگر را 
رکزی یا منظر از ویژگی آن بعنوان ارگانی از دولتکشور دارد و صرف موقعیتی که در سازمان

ت مزبور یک ارگان، متضمن هر فرد یا واحدی است که موقعی. 2واحد سرزمینی کشور اعمال کند.
 را مطابق با حقوق داخلی کشور داراست.

محیطی تمدید مجوز، مبنای کافی نداشته و تهدیدات زیستبنظر دیوان عدم 1در قضیه تکمد

                                                           
1 . Tecmed  
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مخاطره اندازد. به همین خاطر فعل انجام شده توسط قوه جمعی را بهچنان شدید نبوده که سالمتیآن
 (.Tecmed, 2003: 35)مالکیت قلمداد کرده است گذاری و نهاد تمدیدکننده را موجب سلبقانون

محیطی، زیست میزبان و تهدیدکننده بین منفعت دولترسد که مرجع رسیدگیدراین قضیه بنظر می
های دیگری برای جلوگیری وجود هاصل تناسب و ضرورت را مدنظر قرار داده و با وجود اینکه را

-تمدید مجوز با سوءنیت همراه بوده، از نظردیوان ضرورتی بهالوقوع نبوده، عدمداشته و قریب

 مالکیت نبوده است.تصویب قانون و سلب
 ستقیممالکیت غیرمقوه قضائیه و سلب -3-4-2

اجرای عدالت در مورد دو صورت ممکن است. اول، عدمقضائیه بهمسئولیت دولت از بابت قوه  
 از طریقدولت. دوم، الملل یا خالف تعهداتمسلم حقوق بینبیگانه و صدور احکام خالف اصول

قضیه در  (.Piran, 2019 : 278) گرددبیگانه از اموال خود مینفسه موجب محرومیتاحکامی که فی
دررابطه با مسئولیت آرژانتین تحت معاهده باید گفت،  »دیوان بیان کردکه: 1اس علیه آرژانتینامسی

قضائیه انجام شده و برخی دیگر بوسیله اصال این موضوع مطرح نیست که برخی از اعمال بوسیله قوه
ت دولت که بوسیله طرح مسئولی 4. ماده «مقننه انجام شده استمجریه یا قوهیک بخش اداری، قوه

 (.CMS, 2003: 70)الملل تصویب شده دراین رابطه کامال شفاف استکمیسیون حقوق بین
های دولت است، و فعل و ترک فعل ی اصل بر وحدت ارگانگذارسرمایهپس در معاهدات 

های توان گفت گروهی از ارگاندرنتیجه نمی آنها در احراز مسئولیت برای دولت حائز اهمیت است.
اند بلکه درواقع المللی تعیین شدهدولتی وجود دارند که اختصاصا برای ارتکاب اعمال متخلفانه بین

 .2هر ارگان دولتی ممکن است مرتکب چنان فعلی شود
 

 مالکیتتاریخچه سلب -3
 ل قرن بیستم بازایالملل به اومالکیت از اموال خصوصی خارجیان در حقوق بینمسئله سلب

های نوظهور در زمینه سعادت و بهزیستی های مکزیک و شوروی با الهام از فلسفهگردد که دولتمی
اقتصادی و اجتماعی)سوسیالیسم( اموال خصوصی اتباع خود و بیگانگان را در مقیاسی وسیع ملی 

های دیگری که پس از جنگ جهانی دوم در سایر کشور ها همچون بدنبال ملی کردن .کردند

                                                           
1. CMS  

صورت دقیق و عینی، نهادهای مختلف دولت را که اعمالی مرتکب شده و بطور کلی مراجع رسیدگی کننده، به. 2
 ،مرکزیبانک ،نظامی و پلیسنیروهای ،اند، عبارتنداز: وزرای دولتشخص کردهدولت منتسب شده را ماعمال آنها به

دولت اجتناب خصوصی بهها از انتساب اعمال اشخاصشود. اما ازسوی دیگر، دیوانمی هانهادهای تقنینی و دادگاه
  اند.کرده
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ا و جهان سوم انجام شد بحث و اختالف به اوج خود رسید که محور کشورهای شرق و غرب اروپ
 مالکیت بود. عمده موارد سلب سلب اصلی اغلب مناقشات مسئله غرامت قابل پرداخت در قبال

-های بینها بود و داوریطبیعی، و... کشورها از اموال شرکتمحیط، منابعزیست مالکیت اختالفات

 علیه ایتالیا 1اسکردینو ،( ,2016Mosenpour :236) ،(1973) علیه مصر SPP مواردی مانند،المللی به
(2006) ،(Mohsenipour, 2016: 235)، الگیون و  رسیدگی کردند. داوری ایکسید در قضیه

مالکیت در سلب» مالکیت مدنظر قرار داد و بیان کردکه:فقط فعل دولت را در وقوع سلب 2پاراگوئه
مالکیت، فعل، هرچند که فاحش باشد، برای تحقق سلباست؛ ترک غایت برای وقوع، مستلزم فعل

مالکیت قرار در این قضیه داوری فقط فعل دولت را در سلب .(Eudoro, 2001: 48) «کافی نیست
بیان مالکیت در منفعت اساسی داوری ایکسید برای سلب 3تلنور و مجارستان داده است. در قضیه

که آیا اقدام مورد نظر در مالکیت، تعیین این نکته استسلبهای تشخیص یکی از راه» کردکه:
 «راستای وظایفی که دولت برای تنظیم و سازماندهی رفاه عمومی بر عهده دارد، بوده یا خیر

(Telenor, 2006: 119.) 
 مالکیت معیارهای تحقق سلب -4

 دولتبه عملانتساب موضوع مالکیت،سلب ادعای به رسیدگی در مقدماتی گامهای از یکی
 است المللبین حقوق در 4دولت مسئولیت عناصرمهم از دولتبه شکایت مورد عملانتساب. است
 مدعی رابطه، دراین. است انتسابی چنین مدعی که است طرفی دوشبه امر این اثبات بار شکو بی
 محرومیتبه رکه منج ادعا مورد عمل کندکه از کنترل اموالش بطور اساسی محروم شده و ثابت باید
 شودمی دعوی رد به منجر یارتباط چنین نشدن اثبات. است دولتبه انتسابگردیده، قابل وی

(Piran, 2019: 272). مالکیت باید به سه عنصر، ساختار توان گفت که برای تحقق سلبپس می
 توجه داشت.  گذارسرمایهدولتی، تاثیر اقتصادی و محرومیت 

 مالکیتد دولت در سلبرزیابی ساختاری عملکرا -1-4
 شود صرفت تلقی میـت، رفتار دولـالملل، رفتار هر یک از نهادهای دولبر اساس حقوق بین

الملل نقض حقوق بین. بنابراین انتساب رفتاری که به5نظر از جایگاهی که در سازمان دولتی دارد
تیار اعمال اقتدارات )ساختار(، از اخ شود، کافی است وجود یکی از عناصر: ارگان دولتمنجر می

)کارکرد( و یا نهاد مربوطه تحت کنترل دولت باشد )کنترل(  حاکمیتی برخوردار باشد

                                                           
1. Scordino 
2. Olguin v. Paraguay 
3. Telenor v. Hungary 
4 . Government’s Responsibility 

فرد یا گروه  ،کهشود مشروط بر آنالملل رفتار دولت محسوب میحقوق بین اساسار فرد یا گروهی از افراد بررفت. 5
 (.International Law Commission, Article 8) دولت اقدام کنندتحت کنترل 
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(Ebrahimagol, 2018: 59.) اما در  ،ها در داخل از حاکمیت مطلق برخوردارندچند دولت هر
 با اقدام باشد.  1دولت باید متعارف و متناسبی خارجی، فعلگذارسرمایه

 مالکیتدولت در سلببه 2فعلفعل یا ترک انتساب -4-1-1
که، رفتار دربرگیرندۀ یک دولت استالمللی یک کشور هنگامی منتسب بهعمل متخلفانۀ بین

تعهد ثانیا؛ نقض انتساب به کشور باشد؛ قابل الملل،موجب حقوق بینه ب اوال؛ :3فعلفعل یا ترک
 معیارهای تعیین شده به بر اساسدولت،  بنابراین، انتساب رفتار بهالمللی کشور را بنیان نهد. بین

 صرف احراز وجود رابطه سببیت موضوعیگیرد و نه بهالملل صورت میموجب حقوق بین
(363: 2016Mohsenpour, .) 4حال فعل دولت چیست؟ مرجع حل اختالف ایکسید در قضیه مافزینی 

دولت تلقی شود، آن فعل باید برای تحقق مسئولیت، فعل نهاداگر قرار است فعل یک » مقرر داشت:
دیگر فعالیتهای تجاری یا خصوصی که ممکن است درآن های دولتی مربوط شود و نهبه فعالیت

حکومتی داشته  که فقط اقداماتی که ماهیتدخالت داشته باشد. در این قضیه دیوان اظهار داشت
  (.Maffezini, 2004: 48)«دولت استانتساب به باشد، قابل

 6با نقض اعمال صرفا تجاری 5که، آیا تفاوتی بین نقض اعمال حاکمیتیحال سوال این است
 معاهدات آثار تواننمی و نیست المللیبین معاهده اشخاص، و هادولت بین وجود دارد؟ قرارداد

 و ماهیت در تفاوت معلول البته این امر. قیاس کرد تجاری قراردادهای آثار با را یگذارسرمایه
 و هادولت المللیبین مسؤولیت معاهدات، نقض زیرا است؛ معاهده نقض با قرارداد نقض مفهوم
 اعمال سنتی بندیطبقه معیار امر همین. کندمی دولت را ایجاب داخلی مسؤولیت قرارداد نقض

 نقض یا المللیبین معاهده نقض مبنا، براین. است شده حاکمیتی و گریتصدی اعمال به هادولت
 دولت که گرددمی المللیبین مسؤولیت به منجر وقتی تنها دولت، توسط المللبین حقوق قواعد
 هر اقدام مشابه تجاری، صرفاً قرارداد یک نقض در دولت اقدام. باشد کرده حاکمیتی عملبه اقدام

 این. ندارد بدنبال ار المللیبین تعهد نقض طبیعتاً که است تجاری معامالت تمام در دیگر شخص
 به(.  Borchard, 1934: 177)است گرفته قرار پذیرش مورد یگذارسرمایه معاهدات اکثر در قاعده

عنوان مثال در دعوای تناریس و تالتا علیه دولت ونزوئال، با وجود استدالل دولت ونزوئال مبنی بر 
الملل است، ابق الزامات حقوق بیناعمال اقتدار حاکمیتی و مط بر اساس 7مالکیت ماتیسیاینکه سلب

                                                           
1. Proportionality 
2. Governmental Organs 
3. Act or Omission 
4. Maffezini 
5. Exercise of Sovereignty 
6. Commercial Practices 

سازی صنعت فوالد ونزوئال کنترل دنبال خصوصیبه 1990در دهه  Tenarisتحت مالکیت شرکت  Taltaشرکت . 7
صادرات بخش اصلی فوالدهای کشور ونزوئال و سایر کشورهای آمریکای جنوبی را بدست گرفت و بعدها با یک 



 

 

 

155   ...انتساب سلب مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایهگذار خارجی به دولت در پرتو 

 

سازی طبق قانون داخلی خود یعنی تخطی از نظر دیوان، ونزوئال بدلیل محقق نساختن الزامات ملی
 ,Tenaris and Tatla)مالکیت غیرقانونی شده است از طی مراحل قانونی ضروری، مرتکب سلب

م اول، بررسی قابلیت انتساب عمل مفهوم اعم، گامالکیت بهبنابراین در احراز سلب(. 495 :2016
علیه ونزوئال در خصوص انتساب عمل  2و تالتا 1های تناریسدولت است. در دعوای شرکتبه

، که متهم به اعمال تبعیض در تخصیص منابع اولیه بود، دیوان ایکسید در CVG FMOشرکت 
صرف ارائه که بهگونه استدالل کرد خصوص انتساب اعمال شرکت مذکور به کشور ونزوئال این

شود که نهاد اقدام کننده دولتی و اقداماتش قابل انتساب خدمات عمومی این نتیجه حاصل نمی
 (.Tenaris and Tatla, 2016: 381)دولت باشدبه

-ینگاه موجب مسئولیت بکند که رفتار اشخاص خصوصی هیچقضایی ثابت میبررسی رویه

تی باشد. فعل از سوی یک ارگان دولبا فعل یا ترک المللی دولت نشده است؛ مگر اینکه همراه
لتی در امکان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود؛ اما فقط هنگامی که شرکت ارگان دو

  (.Rahimi, 2018: 73)ارتکاب عمل ثابت شده باشد
 ی خارجیگذارسرمایهدر  هادولت مسؤولیت و تعهد وجود مطالب مطرح شده، فرضبا توجه به

. قراردادها مهه در نه است، تصور قابل هم در غیر موارد منفعت اساسی(حاکمیتی)آناعمال در نهات
 یگذاریهسرما از حمایت معاهده موضوع از تخصصاً قرارداد از ناشی مالی دعاوی دیگر، بعبارت
 که تعهدی نقض در دولت عملکرد نتیجه در کند، اثبات گذارسرمایه اینکه مگر هستند، خارج
  .بطور اساسی محروم شده است بوده، ایمعاهده تعهد اصوالً 

 مالکیتدر سلب گذارسرمایه 4میزبان و محرومیتدولت 3تعارض بین منفعت اساسی -4-1-2
شوند ، اما گاهی دولتها متعهد به انجام عملی میها در قلمرو خود مطلق استدولت تیحاکم

کنند)دفاع گیرند که آن تعهد را نقض میی قرار میشان است و در شرایطکه در تعارض با حاکمیت
متحده در ولت ایاالتد» عنوان مثال. به6زیرا با منافع اساسی کشورشان در تعارض است 5اضطرار(

                                                           
پس از اعالم رسمی  2010ال ترکیب شدند که در نهایت در س  Matesiشرکت ونزوئالیی به نام)ادامه از صفحه پیشین( 

 رئیس جمهور ونزوئال، این شرکت ملی شد.
1. Tenaris 
2. Talta 
3. Essential Interest 
4. Deprivation 
5. Emergency Defense 

 لیلملابین تعهد نقض »که:کرده بیان چنینرا  ارضطرا عفاد به دستناا یطاشراز  یکی لمللابین قحقو نکمیسیو 25 دهما .6
 علوقواقریبو  یجد خطر یک مقابلدر  لتآن دو ساسیا منافع حفظ ایبرراه  تنها بایستی ،لتدو یک یسواز 

  (.Ebrahimagol, 2018: 89)«باشد
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ان گذارسرمایهطبق قانون تولیدات دفاعی، تجهیزات بهداشتی را که توسط  19-قضیه کووید
ها را موظف به تولید ماسک و و برخی از شرکت نفع دولت توقیف کردخارجی تولید شده را به
این عمل ایاالت متحده هر چند باعث محرومیت  (.Kraus, 2020)«تجهیزات تنفسی نمود

 زیرا نوعی نظامندسازی است؛ گردد.مالکیت تلقی نمیاش شده اما سلباز سرمایه گذارسرمایه
دهد ولی بطور را کاهش می گذارایهسرم، درآمدزایی یک کوتاه دوره برای یککه سازی مندنظام

 گردندتلقی نمی محرومیتیابد، ادامه می گذارسرمایهکند و کنترل کامل آنرا متوقف نمی
(Lowenfeld, 2017: 215). میزبان و محرومیت پس در صورت تعارض بین منفعت اساسی دولت

مالکیت ی دارد و سلببرتر گذارسرمایه)فردی(  بشر جمعی بر حقوقی رعایت حقوقگذارسرمایه
 گردد. تلقی نمی

 مالکیت غیرمستقیم ارزیابی ارزش اقتصادی فعل دولت در سلب -2-4
ر اقتصادی آن بررسی ، باید تاثیگذارسرمایهمالکیت دولت در حقدر ارزیابی درجه مداخله اقدام

آید. یزیر م که در نظر قرار گیرد دولت دو عامل باید مدشود و برای ارزیابی ارزش اقتصادی فعل
(Mohsenpour, 2016: 363.) 

 مالکیت غیرمستقیماز سرمایه در سلب گذارسرمایها جزئی بودن محرومیت تاثیر کلی ی -1-2-4
مبادرت به  ان معموال پس از ارزیابی قوانین و مقررات داخلی کشور میزبانگذارسرمایه

رویه قدام به افزایش بیی اگذارسرمایهمیزبان پس از کنند. حال ممکن است دولتمی گذارسرمایه
ی وی داشته باشد. گذارسرمایهکندکه تاثیر اقتصادی بر مالیات، ممنوعیت صادرات و واردات و... 

 شود؟مالکیت و محرومیت وی میرویه مالیات، منجر به سلبحال آیا افزایش بی
مودکه، شرط منعقد ن کاییبا دولت جاما یقرارداد ،گذارسرمایه 1کیاوپ هیعل وریدر پرونده ر

بند از  نی. متعاقباً دولت با نقض ادبو شده دیق یتعهدات مال ریو سا هااتیثبات در خصوص مال
 زیآمبا توجه به اقدامات مصادره گذارسرمایه. مبادرت کرد اتیمال هیرویب شیقرارداد، به افزا

)خوانده( گذارسرمایه مهیکه آژانس بیغرامت داشت. در حال افتیدرخواست در زبان،یمدولت
در  یپرداخت دیمحروم نشده و لذا نبا یگذارسرمایهاز کنترل مؤثر  گذارسرمایهاعتقاد داشت که 

 یمسئله باعث طرح دعوا نزد مرجع داور نی. همردیصورت گ یبه و تیمالکخصوص اقدامات سلب
دولت اقدامات  یلحاظ ماهو از» بیان کرد: کاییدر خصوص اقدامات دولت جاما وانیشد و د

صرف کنترل  ن،یبوده... بنابرا اتیبر کنترل مؤثر بر عمل ازیفسخ قرارداد حق امت ریمشابه تأث کاییجاما
 Teimouri and)«مالکیت غیرمستقیم باشدحاکی از عدم سلب تواندینم ات،یعمل رمؤثر خواهان ب

et.al., 2018: 19.) 
                                                           

 
1. Revere Copper and Brass v. OPIC. 
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 یاقتصاد یداریوده که موجب ناپابفاحش  یبحد اتیمال شیافزارسدکه، در این قضیه بنظر می
  است.  اش را از دست دادهکنترل بر سرمایهخواهان  و شده یگذارسرمایه

 وانیدقی نخواهد شد. مالکیت تلاز قوانین مالیاتی اطالعی داشته باشد سلب گذارسرمایهاما اگر 
ن مطرح نگلستاکشور ا هیعل یسازشرکت ساختمان کی انیکه م یابشر در پروندهحقوق ییاروپا

مدنظر  شیوخ یرا در را سیکشور انگل یاتیسخت مال نیاز قوان گذارسرمایه یشد، علم و آگاه
 (.EHCR, 2020: 23)کردرا مردود  میرمستقیغ تیمالکبر سلب یمبن گذارسرمایه یقرارداد و ادعا

دیوان حکم داد  حق امتیاز بازیافت زباله()راجع به علیه مکزیک 1در پرونده ویست منیجمنت
که صرف عدم پرداخت مبلغی که تحت عنوان موافقتنامه امتیاز باید توسط مقامات شهر آکاپالکو 

مالکیت نیست و قصور دولت در پرداخت صورت و سلب 2منزله لغو مجوزشده بهپرداخت می
حکم حکومتی  وقصد فسخ معامله صورت نگرفته نبوده و به «نقض آشکار معامله»منزلهها بهحساب

در  (.Waste Management, 2003: 161) مالکیت است منزله سلب یا اداری یا قدرت قانونگذاری به
صورت جزئی و قسمتی از سرمایه بوده رسد که محدودیت و ممنوعیت بهالذکر بنظر میقضیه فوق

 نکرده است.مالکیت تلقی و دیوان عدم پرداخت جزئی و موقت را مدنظر قرار داده و سلب
 غیرمستقیممالکیت از سرمایه در سلب گذارسرمایهمان محرومیت تاثیر مدت ز -2-2-4

سازی و برکل  3مالکیت باید دائمیسلب سرمایه محدودیت یا ممنوعیت ایجاد کند. اگر نظامند
ـــده و بطور کامل آنرا متوقف نکرده و  ، باعث4کوتاه مدت ـــرمایهکاهش درآمدزایی ش بر  گذارس

صفانه را نقض کرده سرما صل رفتار عادالنه و من ست دولت ا شد؛ ممکن ا شته با یه خود کنترل دا
 مالکیت رخ نداده است.باشد اما سلب

یا  5شودکه: آیا ابطالی این سوال مطرح میگذارسرمایهدر رابطه با تاثیر و دوام فعل دولت بر 
علیه  7ح شود؟ در پرونده آژوریکسمالکیت مطرعنوان سلبتواند بهی میگذارسرمایه 6مجوزنقض

های آرژانتین رخ داده بود. دیوان امتیاز آب بود، بوسیله یکی از ایالتنقض حقآرژانتین، که راجع به
نقض ی، از جمله حکم بهگذارسرمایهوقوع چند مورد نقض مفاد معاهده دوجانبه با وجود حکم به
برشرکت  گذارسرمایهعلت اینکه کنترل مستقیم را بهمالکیت غیرفانه، وقوع سلبصرفتار عادالنه و من

تمام از دستیابی به گذارسرمایهحدی نبوده که کماکان باقی است را رد کرد. زیرا تاثیر آن به

                                                           
1. Waste Management 
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6. Breach of licenses 
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اش محروم شود. نظر دیوان براین بودکه، ممکن است دولت اصل رفتار عادالنه و منصفانه سرمایه
 (.Azurix, 2006: 283) نداده باشد مالکیت رخرا نقض کرده باشد اما سلب

ضیه امدر  سط دولت 1دی.تی.ق صدور مجوز تو شیلی خواهان مدعی بود که با عدم  میزبان علیه 
ی گذارسرمایههای خواهان برای دریافت مجوز مجدد، بخش اعظمی از ارزش و ناکام ماندن تالش

ست و دیگر قادر به ادامه پروژه نمی ست داده ا شد. در را از د میزبان واقع خواهان اقدامات دولتبا
سلب صداقی از  ستقیم را م ست میمالکیت غیرم سلب امادان مالکیت را رد دیوان دعوای مربوط به 

ضیه دیوان کنترل  .(MTD, 2004: 56) نمود سرمایه گذارسرمایهدراین ق اش را  مدنظر قرار داده بر 
 و محرومیت را موقت فرض کرده است.

شرکت های خطرناک بهمکزیک مجوزی جهت توسعه و عملیات دفن زباله، 2در پرونده متالکلد
محلی از اعطای مجوز الزم برای مرور زمان، مقامات شهرداریآمریکایی اعطا کرده بود. اما به

ملی ای اعالم کردند که زمین موردنظر، یک منطقهعملیات ساختمانی امتناع کرده و مقامات منطقه
هریک ازطرفین ممکن است مستقیما یا  »که:وس است. دیوان مقرر داشتجهت محافظت از کاکت

طرف دیگر معاهده  گذارسرمایهمالکیت سازی یا سلبغیرمستقیم در محدوده سرزمینی اقدام به ملی
 «ی باشد...گذارسرمایهمالکیت سازی یا سلبمنزله ملیبنماید یا اقدامی را انجام دهد که به

(Metalclad, 2002: 209).  دراین قضیه دیوان دولت مکزیک را واحد تلقی کرده است، زیرا پروژه
ی نیست گذارسرمایهتصویب دولت رسیده است، هرچند شهرداری محلی طرف ی بهگذارسرمایه

عنوان بدنه دولت است، شهرداری به گذارسرمایهمکزیک و ی بین دولتگذارسرمایهاما چون 
 مالکیت داده است.محسوب شده و دیوان حکم به سلب

دولت قابل هایی است که بهفقدان همکاری و یا تطابق بین فعالیت ایامسئله اصلی در این قض
چندانی  ارتباط است که ایکمیتهمحیطی معموال در اختیار . موضوع مجوزهای زیستاستانتساب 
 گذارسرمایهد و گردی صادر میگذارسرمایهی ندارد. وقتی یک مجوز گذارسرمایههای با ارگان

ز محیطی اولی نهادهای زیست استمحیطی برای شروع پروژه خویش نیازمند یک مجوز زیست
 گذارسرمایه صدور مجوز امتناع ورزد، باید اقدامات الزم را نسبت به حمایت از انتظارات مشروع

مگر اینکه ، باشدمالکیت نمیمعنای سلبولی عدم صدور مجوز توسط یک نهاد به ،اتخاذ نماید
 آن دولت ساسابر را از دولت میزبان دریافت نموده باشد که  د و تضمین خاصیتعه گذارسرمایه

عکوس دارد منع ان تأثیر مگذارسرمایهمیزبان خود را از تصویب اصول و مقرراتی که بر عملیات 
 نموده باشد.
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 گیرینتیجه
دهدکه، در اله را تایید و نشان میهای پژوهش، فرضیه اصلی مقبا توجه به آراء داوری یافته

ی در قالب معاهده وظیفه دولت میزبان سرمایه در صورت بروز مشکالت ابتدا پیشگیری گذارسرمایه
 محیطی، دولتهای خارجی بخصوص مسائل زیستیگذارسرمایهاست سپس درمان. یعنی در 

ضرورت را مدنظر قرار دهد. میزبان باید اصول پیشگیری، تناسب، منفعت اساسی، شفافیت، ثبات و 
عمومی در اختیار داشته باشد ولی نظم و یا منفعتهای مختلفی برای حفظدولت ممکن است گزینه

های دیگر جایگزین کردن راهباید بهترین گزینه برای مقابله با آن باشد یعنی توصیه به اقدام دولت
ن شرایط هیچ انتخابی جز ارتکاب برای جلوگیری از بروز خسارت. و در صورت نقض تعهد، در آ

و شدت  گذارسرمایهنقض تعهدات خود نداشته باشد، و متناسب با مسئله در محدود کردن فعالیت 
-انی که فعالیت آنها موجب خسارت زیستگذارسرمایهو ضعف آسیب وارده عمل کند. از طرفی 

کمتر در معرض مسئولیت شود، مسئولیت دارند در جهت کاهش خطرات تالش نمایند تا محیطی می
 کننده است و هم پیشگیرانه.دیدگاه هم درمانمالی قرار گیرند. پس این

ی در قالب قرارداد دولت نقشی نداشته و طرفین قرارداد از بروز مشکالت گذارسرمایهاما در 
جلوگیری خواهند کرد. از طرفی، طرفین صالحیت شخصی ارجاع اختالف به دیوان داوری را 

مالکیت نیز محقق نشده است، و در مراجع داخلی دولت قابل رسیدگی در دیوان نبوده و سلبندارند 
 میزبان به آن رسیدگی خواهد شد.

شود بلکه باید در مالکیت محسوب نمیمالکیت و کنترل بر اموال از طرف دولت سلبصرف 
 دولت بوده و ماهیتای قابل انتساب بهای صورت گرفته و چنین مداخلهحقوق قراردادی مداخله

در مقابل هرگونه سوءاستفاده از اعمال  گذارسرمایهحاکمیتی داشته باشد. در معاهدات نیز، 
میزبان درمقابل مداخالت دولت گذارسرمایهگیرد و داوری نیز از حاکمیتی مورد حمایت قرار می

که، د مگر اینکنهای تقنینی، قضایی، اداری یا دیگر اعمال حاکمیتی حمایت میدر عرصه
هر زمان نهادهای دولتی، مبادرت ای در بروز بحران نقش داشته باشد. صورت گستردهبه گذارسرمایه

نمایند یا این نقض به آنها منتسب  و انتظارات مشروع نقض استاندارد حمایتیمالکیت و سلببه 
در چنین مواردی دولت وجه بحث انتساب یا مراقبت معمول موضوعیت ندارد، چرا که باشد، به هیچ

  مستقیماً مسؤول خواهد بود.
باید با درج شرط عدم مداخله در قرارداد، اختیارات  گذارسرمایهی خارجی، گذارسرمایهدر 

گذاری دولت را برای اصالح یا تعدیل مفاد قرارداد محدود کند و اجازه ندهد که نهادهای قانون
را از انتفاع از  گذارسرمایهقدام اداری انجام دهند که گونه اهای دولتی هیچسیاسی فرعی و ارگان

ست ا اریسرمایهگذ به جعرا مشروع، اصل اساسی راتنتظااحقوقش طبق قرارداد محروم کند. اما 
پس حق تغییر قوانین حق ذاتی هر  اند.از آن جمله تقنینیو  سیاسیشفافیت  دی،قتصاا تثبا که،

 لتدو اریگذقانون حق با ارسرمایهگذ ایبر پیشبینی قابلیتو  تمنیا ت،ثبا بین باید اما .دولتی است
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  .دشو دیجاا تناسبو  ازنتو میعمو منفعت جهت در نمیزبا
محیطی و... گذاری زیستمیزبان با شفافیت قانونی، دولتگذارسرمایهشود قبل از توصیه می

زیست فراقانونی کشور حیطبه حفاظت از م گذارسرمایهزیست شوند؛ زیرا الزام مانع تخریب محیط
میزبان، مغایر با اصول رفتار ملی و رفتار عادالنه و منصفانه است. دولت و نهادهای وابسته انتظارات 

تحت این استاندارد در برابر  گذارسرمایهاما حمایتی که  را رعایت کنند. گذارسرمایهمشروع 
یک حمایت مطلق و کامل نیست. میزبان از آن برخوردار است تعرضات مادی یا حقوقی دولت

میزبان جهت جلوگیری از وقوع چنین تعرضاتی یک تعهد کامالً مشخص و قوی ندارد. در دولت
میزبان تنها مراقبت معمول و مقتضی را اعمال واقع این امر کالً مورد قبول قرار گرفته است که دولت

قدامات الزم در جهت حمایت از کرده و باید با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه تنها ا
فعل است نه تعهد ی خارجی را در حد معقول انجام دهد. یعنی تعهدات دولت، تعهد بهگذارسرمایه

میزبان را رعایت کرده و طبق دکترین نیز باید قوانین و مقررات دولت گذارسرمایهاز طرفی به نتیجه. 
 ی عمل کند. گذارسرمایهدر  2نیتو حسن 1دستیپاک
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