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 المللیگذاری بینسرمایه اختالفات وفصلدرحل

 

 *2زاده مسلبهمجید قاسم، 1د باقر میرعباسیسی

 چکیده
ترری  ارام  م ر     گذاری و مهماز دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه الودادۀکاملشرط ملت 

ف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویۀ پیشی ، گذاران مختلتبعیض میان سرمایه
اعمرال ایر    « مراززی ی »شد. پس از صدور رأی قضیۀ ای  اصل ت ها در حقوق ماهوی اعمال می

وزصل اختالف موجب تحولی ب یرادی   ویژه در خصوص شروط حلاصل نسبت به امور شکلی، به
گذاران گذاری شد. در موارد متعدد سرمایهیهالملل سرمادر خصوص ای  استاندارد در حقوق بی 

دسرت  گذاری صالحیت مرج  داوری را بهها طی معاهدۀ سرمایهموزق شدند بدون راایت دولت
های الزم برای ارجاع پروندۀ خود به داوری معاف سرازند. برا   شرطآورند یا خود را از رعایت پیش

الوداد و زاقد بالاستث ا، حاوی شرط ملت کاملۀگذاری ایران توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه
وزصل اختالف است، ای  مواوع بررای م راز    تصریح به شمول ای  شرط در خصوص قیود حل

گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقالۀ حاار سابقۀ مواوع ملی و سیاستگذاری سرمایه
ملل به تحوالت مذکور را تشرریح  الو رویۀ داوری مربوط و همچ ی  واک ش بازیگران حقوق بی 

ک د. سپس، زروض مختلفی که ممک  است در پرتو تحوالت مرذکور کشرور طررف معاهردۀ     می
حرل نگارنرده بررای اجت را  از     گذاری را متأثر سازد، تشریح خواهرد شرد. در نهایرت راه   سرمایه

 شود.المللی ناشی از ای  تحوالت ارائه میخطرهای احتمالی رویۀ بی 
 

 اژگانکلیدو
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 مقدمه
رزتاری است کره بره موجرب آن    « الودادرزتار ملت کاملۀ»الملل، براساس تعریف کمیسیون بی 

رف مقابرل یرا اشرخاص یرا اشریای      ای مشخص، دولت  ط، در زمی های معی دولت طرف معاهده
م رد  ک رد، بهرره  های ثالث اعطا مری ای مشخص با وی را از هر امتیازی که به دولتدارای رابطه

 (. ILC Draft Articles on Most-Favoured-Nation Clauses, 1978: Art.4سازد  می
ویس نر صورت مبسوط طری پریش  ای  شرط را به 1911الملل در سال کمیسیون حقوق بی 

هرا بره   م ظور امضرای دولرت  همراه شرح مواد م تشر کرد و بهک وانسیونی تدوی  و مواد آن را به
دلیرل  (. برا وجرود ایر  بره    ILC Yearbook, 1978: vol.II  مجم  عمومی سازمان ملل ارائه داد

و در حال توسعه مرواد مرذکور بره ک وانسریونی      ازتهیهتوسعهای اختالزات اقتصادی میان دولت
ع روان ع صرری ثابرت در تمرامی معاهردات      آور تبدیل نشدند. اما شرط مذکور کماکران بره  لزاما

 شود.کاربرد آن اززوده میرود و هر روز به کار میها بهگذاری میان دولتدوجانبۀ سرمایه
المللری  الروداد در محراکم بری    دور امتیازی که براساس شرط ملت کاملرۀ  چ داننهتا زمانی 

گرزرت، ت هرا امتیازهرا و حقروق     گرذاران و وکرالی ایشران قررار مری     و است اد سرمایه مورد ادعا
کره توسرت تبعرۀ    « مراززی ی »موسروم بره دعروای     ایگرزت. طری پرونرده  را در برمی« ماهوی»

دسرت آوردن  بره  م ظرور برار بره  آرژانتی ی علیه تبعۀ اسپانیا مطرح شد، شرط مذکور برای اولری  
مورد است اد قرار گرزت. پس از پرونردۀ مراززی ی کره از    « ل اختالفوزصحل»امتیازی در حوزۀ 

رود، تبعیرت  شمار میالوداد بهدر ادبیات شرط ملت کاملۀ« شکلی»معدود است ادات به امتیازات 
نحروی  های بسیاری که تشرریح خواه رد شرد، بره    از استدالل خواهان پروندۀ ماززی ی در پرونده

هرای متعردد  پرس از آن، از ناحیرۀ     شابه پروندۀ ماززی ی در پروندهکار رزت. است ادات موسی  به
های متفاوتی از را از موازقت تام گرزتره  های مذکور واک شک  ده به پروندههای رسیدگیداوری

 همراه داشت. تا مخالفت محض به
وزصرل اختالزرات   الوداد و حلتحول ناشی از رأی قضیۀ ماززی ی، ادبیات  شرط ملت کاملۀ

ی مجدد شررط  بررسالملل در گذاری را چ ان متحول ساخت که کمیسیون حقوق بی سرمایه
تمامی زمان و توان خود را معطوف به همری  مواروع کررد.     2443الوداد در سال ملت کاملۀ

ادامه داشت، در ابتدا مواوعات مختلفی از ای  شررط را   2412مطالعۀ کمیسیون که تا سال 
امکران تسرری شررط ملرت کاملرۀالوداد بره       »رعت ت ها بر روی مواوع سبود و به برگرزتهدر 
متمرکز شد. همزمان با مطالعرۀ کمیسریون در خصروص    « گذاریوزصل اختالزات سرمایهحل

گذاری نیز با مسئله مواجره شردند و مواار  متعرددی را از     مواوع بسیاری از مراج  سرمایه
(. برا وجرود ایر ، در    ILC Final Report, 2015: para. 212-217سوی آنهرا در پری داشرت     

الروداد در  گذاری با اصل امکان است اد خواهان به شرط ملت کاملۀهای سرمایهمجموع داوری
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اند و امروزه آرایری کره   گذاری موازقت کردهوزصل اختالف سرمایهخصوص امور مربوط به حل
  زنر  خطرری بررای    نحو تصاعدی رو بره ازرزایش اسرت. ایر    شود، بهبر ای  اساس صادر می

گذاری خرود  شود که ای  مسئله را در معاهدات سرمایههای میزبان سرمایه محسو  میدولت
انرد.  ها هم به همی  صورت ت ظیم شدهاند و از قضا اغلب معاهدات ای  دولتبی ی نکردهپیش

ی  دسته گذاری ایران نیز در زمرۀ همنکتۀ شایان توجه آنکه تمامی معاهدات دوجانبۀ سرمایه
وجودآمرده در حقروق    شوند. پژوهش حاارر برا بررسری تحروالت بره     از معاهدات محسو  می

گرذاری بره تحلیرل و    های سرمایهگذاری ، در نتیجۀ ای  رویکرد نوی   داوریالملل  سرمایهبی 
عملی خرود بررای بره     کارهایبی ی ازق پیش رو در نتیجۀ تحوالت مذکور پرداخته و راهپیش

ندن خطرهای ای  رویکرد نوی  را برای کشورهای میزبران سررمایه مان رد مریه      حداقل رسا
 عزیزمان، ایران، ارائه خواهد داد.

 

وفصل اختتال  در  الوداد به قیود حلتسری شرط رفتار ملت کاملۀ»مناقشۀ 
 مافزینی پس از قضیۀ« رویۀ قضایی»در « گذاریهای سرمایهنامهموافقت

به شکل ک ونی « گذاریهای سرمایهنامهموازقت»الوداد در ت کاملۀمواوع تسری شرط رزتار مل
به نام مراززی ی در  « آرژانتی ی» تبعۀمطرح شد. در ای  قضیه، یک « قضیۀ ماززی ی»بار در اولی 

دایر کرده است، دعروایی را در داوری  « اسپانیا»گالیچیای  م طقۀی که در اقتصادخصوص ب گاه 
و طی آن براسراس   دک یماقامه « ایکسید -یگذارهیسرماصل اختالزات وزی حلالملل یبمرکز »

گ جانرده  « اسپانیا-ی آرژانتی گذارهیسرما دوجانبۀ نامۀموازقت»ی که در الودادۀکاملشرط ملت 
دورۀ تر فس و مرذاکرۀ   »و نیرز  « شرط توسل اولیره بره مراجر  داخلری    »شده بود، بدون رعایت 

 .ICSID –Maffezini–, 2000: paras  ک دالمللی طرح دعوا میدر داوری بی « ۀ اولیهماهشش

 ک  د:خالصه استدالل می طوربه(. در ای  دعوا وکالی ماززی ی 19-20
شررط  »حراوی  «( آرژانتی  و اسپانیا»میان  نامۀموازقت«  پایه نامۀموازقت»از آنجا که  ..11

 است؛« الودادۀکاملرزتار ملت 

متعهرد اسرت کره برا     « اسرپانیا »دولت  الودادۀکاململت  از آنجا که براساس شرط رزتار ..22
ترر از آنچره برا سررمایه و     رزتراری نرامطلو   « آرژانتی » تبعۀ گذارانهیسرماو  هیسرما
 دارد، نداشته باشد؛اتباع کشورهای ثالث روا می گذارانهیسرما

و  هیسرررمااسررپانیا بررا « اسررپانیا-ی شرریلیگررذارهیسرررما معاهرردۀ»از آنجررا کرره طرری  ..66
از آنچه با اتباع آرژانتی ی داشته است، اعمال  ترمطلو رزتاری « شیلی» گذارانهیماسر

 ماهه به مراج  داخلی است(؛ماهه و شرط توسل هجدهکرده  زاقد دورۀ ت فس شش

آرژانتی  عبارت -معاهدۀ اسپانیا الودادۀکاملدر شرط ملت « ترمطلو رزتار »از آنجا که  .0



 9911تابستان ، 2، شمارۀ 05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    055

 

هرر یرک از حقروق    »برر   توانرد یمر ت میزبران سررمایه کره    است از هر گونه رزتار دولر 
 تأثیر بگذارد؛« پایه نامۀموازقتگذار به موجب سرمایه

 پس:  
ی طری  گرذار هیسررما وزصرل اخرتالف   حرل  حروزۀ در « شریلی  تبعرۀ رزتار دولت اسپانیا با »

ته است، روا داش« آرژانتی ی» تبعۀاز رزتاری بوده است که به « ترمطلو »ۀ دو کشور نامموازقت
ی بردون  الملل یبآرژانتی ی نیز باید از ای  رزتار مطلو   امکان مراجعه به داوری  تبعۀدر نتیجه 

 ICSIDشود   م دبهرهماهه به دادرسی داخلی( شش ماه دورۀ ت فس و توسل هجده شرطشیپ

–Maffezini–, 2000: para. 1 شریلی  معاهدۀآرژانتی ی به  تبعۀمذکور  ۀیقض(. جالب ای که در-
آرژانتی  م عقد شده است و محکمه نیرز ایر    -اسپانیا معاهدۀاز « قبل»که  ک دیماسپانیا اشاره 
الوداد را قابرل  ت ها شرط ملت کاملۀعبارتی محکمۀ داوری در ای  پرونده نهپذیرد. بهتسری را می

تقدم و تأخر  وزصل اختالف( تلقی کرده است، بلکهتسری به امور شکلی  و اهم  آنها مواوع حل
ترر از ایر    مطلو  معاهدۀمعاهدۀ پایه نسبت به  تأخرآن را نیز از اساس مدنظر قرار نداده است. 

وزصرل اخرتالف معی ری را طری     که دولتری، شررط حرل   ک د که درصورتیحیث اهمیت پیدا می
هرای  هنامر مورد پذیرش قرار دهد و در موازقت الودادۀدوجانبۀ حاوی شرط ملت کامل نامۀموازقت

تری را مدنظر قرار داده باشد، ای  احتمال قوی را باید در نظرر گرزرت   سابق خود شرایت مطلو 
تر در معاهدات قبلی  طرف  مقابرل یکری از   وزصل اختالف مطلو که طرزی  از وجود شرایت حل
رد وزصل اخرتالف مرو  اند و با وجود ای  به شرایت حلبوده« آگاه»طرزی  معاهدۀ در حال انعقاد 
شک اند. در ای  صورت با توجه به آنکه براساس اصول حقوقی بیتصریح در معاهده راایت داده

اند، اگر ب ای آنها ای  بود کره براسراس شررط ملرت     وزصل سابق بودهطرزی  آگاه به شروط حل
وزصل اختالف پیشی  را بر معاهده حاکم سرازند،  الوداد م درج در معاهده همان شرط حلکاملۀ
« زاقرد هرر گونره اثرر حقروقی     »و « عبرث »وزصل اختالف ک ونی از اساس عملی شرط حل درج

ای گونهتوان مت  را بهخواهد بود. بدیهی است که براساس اصول اولیۀ تفسیر  متون حقوقی، نمی
تفسیر کرد که شرط یا شروطی از آن بیهوده و زاقد اثر حقوقی از آ  درآی د. به همری  ترتیرب   

های طرف یک معاهده م تسرب کررد. ایر  اسرتداللی     را به دولت« عملی عبث»ام توان انجنمی
 :UNCITRAL –ICS Jurisdiction–, 2012«  داوری آی سری ای علیره آرژانتری    »اسرت کره   

para. 326 علیه جمهوری  یاا میس»طی نظر جداگانۀ خود در داوری « براونلی»( و نیز پروزسور
الروداد بره قیرد    در خصوص امکان تسری شرط ملت کاملرۀ  برای اظهار عدم موازقت خود «چک
 UNCITRAL –CME–, Separateانرد   در آن مروارد خراص ابرراز داشرته     اخرتالف  وزصلحل

Opinion by Ian Brownlie, 2003: para. 11.) 
گرذاری صرادر   الملل سررمایه ی ماززی ی در میان تمام آرایی که تا آن تاریخ در حقوق بی أر

یرک از محراکم   است. چ انکه گفته شد، تا پیش از ایر  رأی، هری    زردم حصربهشده بود، بسیار 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0181.pdf
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ترر از مواروع   اهمیرت الوداد را در خصوص امور شکلی  ولرو امروری کرم   داوری شرط ملت کاملۀ
الملرل  ی ماززی ی تمام آرای داوری حقروق بری   أ. پس از ربرده بودندنکار به (ل اختالفوزصحل

 اخرتالف  وزصرل حرل الروداد بره قیرود    گذاری در خصوص امکان تسری شرط ملت کاملۀسرمایه
شوند. با وجود ایر  مبرانی تحلیلری هرر     گذاری به موازقان و مخالفان ماززی ی تقسیم میسرمایه

در ایر    رو یر ازابرای موازقت و مخالفت با امکان ای  تسری متفراوت اسرت.   یک از ای  محاکم 
ب دی شرده و  بخش سعی شده است که م اظر حقوقی حاکم بر موازقان و مخالفان تسری دسته

 نظر ای  م اظر بررسی شود.آرای داوری از 
 

بودن حقوق متورد تستری بته موشتط شترط      « شکلی»یا « ماهوی». تأکید بر 1
 الوداد ۀملت کامل

الروداد ت هرا در خصروص    ک د کره شررط ملرت کاملرۀ    دولت اسپانیا استدالل می« ماززی ی»در قضیۀ 
یرا امرور مربروط بره     « شرکلی »ل ئقابل است اد است و اساسرا  در خصروص مسرا   « ماهوی»مواوعات 

ور (. داوری مذکICSID –Maffezini–, 2000: para. 41قابل اعمال و اجرا نیست  « صالحیت محاکم»
امروزه دالیل موجهی وجود دارد که »دارد که: در ای  خصوص با نظر اسپانیا موازق نیست و اظهار می

ی برا  ناپرذیر نحرو تفکیرک  تری  عوامل شکلی( بهع وان یکی از مهم به اختالف وزصلحلی سازوکارها
 وزصرل حرل قیرود   های تجراری نیرز  نامهاند و در موازقتگذاران پیوند خوردهحمایت از حقوق سرمایه

 (.ICSID –Maffezini–, 2000: para. 54 «  ک  دبرای بازرگانان همی  نقش را ایفا می اختالف
نیز داوری ایکسرید در تقابرل برا قضریۀ امبتیلروس تصرریح       « زیم س علیه آرژانتی »در قضیۀ 

 بره  گرذاری هایی است که به موجب معاهدۀ سررمایه بخشی از حمایت اختالف وزصلحل»ک د: می
توان د مواروع شررط ملرت    های مذکور نیز میمعاهده وعده داده شده است، ب ابرای  حمایت طرف
(. بره همری  ترتیرب در قضریۀ     ICSID –Siemens–, 2004: para. 102  «الوداد قررار گیرنرد  کاملۀ

قررار  الروداد  از حیث مواوع شرط ملت کاملرۀ »دارد: داوری اظهار می« ی علیه آرژانتی وجیدبلیا »
وزصرل اخرتالف از سرایر مواروعات م ردرج در      گرزت  هی  مب ایی برای متمایز کردن قیرد حرل  

 (.  ICSID –AWG–, 2006: para. 59«  گذاری وجود نداردالمللی سرمایهنامۀ دوجانبۀ بی موازقت
با ای  حال محاکمی نیز وجود دارند که با تأکید بر همان تفکیک ماهوی و شکلی برای حقروق  

 وزصرل حلالوداد به قیود گذاری، مخالف تسری شرط ملت کاملۀالملل سرمایهعهدات  حقوق بی و ت
، داوری ایکسید با بررسری  «سالی ی علیه اردن»گذاری هست د. برای مثال در قضیۀ سرمایه اختالف

 رد،  کمری  قولنقلدارد که اساسا  آنچه داوری ماززی ی از ای  رأی مجدد قضیۀ امبتیلوس اظهار می
 (.  ICSID –Salini–, 2004: para. 106است باطی غیرمتعارف از مت  رأی بوده است  

وزصل اختالف به سبک مراززی ی  الوداد به قید حلرویکرد مخالف با تسری شرط ملت کاملۀ
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بره اوج  صرراحت   « تل ور علیه مجارستان»در قضیۀ « تفکیک حقوق ماهوی از شکلی»با تکیه بر 
ک وانسیون وی  در خصوص معاهردات کره مع رای     61کور با استفاده از مادۀ رسد. داوری مذمی

دارد: داند، در رأی خود تصرریح مری  معمولی و متداول عبارات معاهدات را مب ای تفسیر آنها می
هرای طررف دیگرر نبایرد     گرذاری رزتار هر یک از طرزی  نسربت بره سررمایه   »از ای  عبارت که 

، ت هرا تفسریر   «های ثالرث باشرد  های تاب  دولتگذاریف با سرمایهتر از رزتار همان طرنامطلو 
توان داشت و تفسیر متداول از آن به ای  ترتیب است که ای  شررط  ملرت   عمومی و متداول می

مربوط به هر یک از ای  « حقوق ماهوی»الوداد ت ها به رزتار هر یک از طرزی  در خصوص کاملۀ
ی م صرف از اعمال ای  شرط بره  کلبهو همی  مع ای متداول ها قابل تسری است گذاریسرمایه

 (.ICSID –Telenor–, 2006: para. 92باشد  می اختالف وزصلحلاز جمله « شکلی»امور 
 

و تصتری  در  اختتال    وفصتل حتل التوداد بته قیتد    . تسری شترط ملتت کاملتۀ   2
 وفصل اختال مرشع داوری در قید حل «صالحیت»خصوص 

ای را برای بررسی امکان تسری شرط ماززی ی برخی محاکم داوری معیار تازهپس از صدور رأی 
هرای مرذکور،   مورد توجه قرار دادند. بره نظرر داوری   اختالف وزصلحلالوداد به قیود ملت کاملۀ

کرده باشر د، بتروان   « تصریح»ها به آن ع صری نیست که بدون آنکه دولت« صالحیت محاکم»
آن « الودادبا توسل به شرط ملت کاملۀ» صرزا و « ن تصریح در معاهدهبدو»و « خودکار»صورت به

رارایت بره   [»دارد: داوری ایکسرید تصرریح مری   « پالما علیه بلغارستان»را احراز کرد. در قضیۀ 
باید وااح و زاقد هر گونه ابهام باشد و صرف قبول صالحیت یک داوری در معاهدۀ با  ]صالحیت

 ,–ICSID –Plama«  ت نسبت به صالحیت یک داوری تلقری گرردد  تواند راایدولت ثالث نمی

2005: para. 184, 198, 227 آن طرزری کره مردعی    « پالما علیه بلغارسرتان »(. ب ابر نظر داوری
در یک معاهده است، برار اثبرات چ ری      اختالف وزصلحلالوداد به قید تسری شرط ملت کاملۀ

و  خرود یخودبهتوان نتیجه گرزت که ز ای  نظر میرا بر عهده دارد. ا« راایت صریح و روش ی»
عردم  »ک  دۀ چ ی  راایت صریح و روش ی باشد، بایرد اصرل را برر    ای که اثباتدر غیا  قری ه

 :ICSID –Plama–, 2005وزصل اخرتالف گذاشرت    الوداد به قید حلشرط ملت کاملۀ« تسری

para. 198تل ور علیره مجارسرتان  » (. همی  دیدگاه عی ا  توست ایکسید در قضایای  »ICSID –

Telenor–, 2006: para. 92 داوران قرار گرزت   دییتأمورد « وی ترشال علیه آرژانتی »( وICSID 

–Wintershall–, 2008: para. 167 با ای  حال ای  دیدگاه نیز بدون معارض نبوده است. محاکم .)
با نظر حقروقی  « سوئز علیه آرژانتی »و « استری  ایرالی ز علیه جمهوری اسلواکی»دیگری مثل 

عی ا  مان د  اختالف وزصلحلشروط »اند. براساس رأی داوری قضیۀ اخیر مذکور مخالفت ورزیده
شروند، نره برا    ک وانسیون ویر  تفسریر مری    62و  61دیگر م درجات یک معاهده براساس مواد 
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 ICSID –Suez–, 2006: para. 64; UNCITRAL –Austrian  «ترتر و نه مضیقتفسیری موس 

Airlines–, 2009: para. 95  معتقرد اسرت کره    « داوری آی سی اس علیه آرژانتی »(. همچ ی
ایر   « تصریح به صالحیت»داوری پالما اساسا  قاعدۀ جدیدی را مدنظر قرار نداده و م ظورش از 

، «ی ک رد تواند راایت به صالحیت یک محکمۀ داوری را مفروض تلقداوری نمی»بوده است که 
الملرل نیازم رد تصرریح بیشرتری     ب ابرای  مبحث صالحیت در مقایسه با سایر قواعد حقوق بری  

(. با آنکه نظر داوری پالمرا  UNCITRAL –ICS Jurisdiction–, 2012: paras. 281-282نیست  
در میران   اخرتالف  وزصرل حرل در خصوص نیاز به شفازیت و تصریح مضاعف در خصوص شروط 

الملررل پررردازان  حقرروق برری وری چ رردان جایگرراهی نیازررت، ه رروز برخرری نظریررهدیگررر آرای دا
 (.MacLachlan et al., 2008, para. 7.168گذاری به آن معتقدند  سرمایه

 

« هتای شترط پتی  »و اختال   وفصلحلالوداد به قید . تسری شرط ملت کاملۀ3
 «صالحیت»

« اهلیرت اسرتیفا  »و « اهلیت تمتر  »رحلۀ گذاری نیاز به راایت مجزا در مبرخی محاکم سرمایه
 وزصرل حرل الروداد بره قیرود    الملل را مب ای مخالفت با تسری شررط ملرت کاملرۀ   در حقوق بی 

الروداد  برا اسرتفاده از شررط ملرت کاملرۀ      صررزا  اند کره  اند. ایشان اظهار داشتهقرار داده اختالف
اند، مرتفر   مه در نظر گرزته شدهرا که برای ایجاد صالحیت یک محک« نیازهاییپیش»توان نمی

-یتر اس»و « کیلری  »، «دایملرر »، «آی سری اس »کرد. برای مثال براساس آرای داوری مان رد  
، برای ارجراع اخرتالف بره داوری، یرک دوره تر فس و مرذاکرۀ       ایدر معاهده کهیه گام« بیا ی

کره ایر    زمرانی  ماهۀ توسل به مراج  داخلی گ جانرده شرده باشرد، ترا    یا شرط هجده ماههشش
شده به وی ورود ماهوی تواند در خصوص اختالف ارجاعشروط حاصل نشده باش د، محکمه نمی

 UNCITRALالزم برای رسیدگی به اختالف مذکور است  « زاقد صالحیت»ه وز  چراکهک د، 

–ICS Jurisdiction–, 2012: para. 258; ICSID –Daimler–, 2012: para. 194; ICSID –

Kılıç–, 2013: para. 6.3.4.; UNCITRAL –ST-AD GmbH–, 2013: para. 351  براسراس .)
« اخرتالف  وزصرل حرل الروداد بره قیرد    بررسی امکان تسری شررط ملرت کاملره   »ای  نظر، خود  

اختالف قابل انجام است. ای  در حالی اسرت کره   « بررسی ماهوی »ای است که در بخش مرحله
یا توسل به مراجر  داخلری دادگراه صرالحیت      ماههششکرۀ بدون رعایت شروط اولیه مان د مذا

– ICSID  مانرد یمر  براز ک د و از ورود به مرحلۀ بررسری مراهوی   رسیدگی به دعوا را احراز نمی

Hochtief– Dissenting Opinion by Christopher Thomas, 2011: para. 64   ایر  قاعرده .)
ی به مراجر  داخلری، بلکره در خصروص     ت ها در خصوص شرط ت فس مذاکره و توسل مقدماتنه

گذار نیز مورد اشاره قرار گرزته است؛ به ای  صرورت کره وقتری خواهران از     شرط تعریف سرمایه
گرذار را دارا  ع روان سررمایه  گذاری مورد است اد شرایت شر اخته شردن بره   م ظر معاهدۀ سرمایه



 9911تابستان ، 2، شمارۀ 05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    055

 

و از ورود مراهوی بره   شرود  گذاری از اساس زاقد صرالحیت شر اخته مری   نیست، داوری سرمایه
(. در مرواردی  UNCITRAL –HICEE B.V.–, 2011: para. 149مواروع نراتوان خواهرد برود      

، مراجر  داوری پرا را   «هوختیرف »و نظر مخالف قاای توماس در پرونردۀ  « تای و ر»مان د پروندۀ 
جر   ماهره و توسرل بره مر   هایی مان د شرط ت فس و مذاکره شششرطزراتر نهاده و اساسا  پیش

انرد.  ش اسایی کرده« صالحیت»دعوا و یک مرحله قبل از « شرط پذیرش»ماهه را داخلی هجده
ک د، چه رسد « پذیرش»ها اساسا  داوری نباید دعوا را شرطبراساس ای  نظر در زقدان ای  پیش

 –ICSID –Hochtiefخود را نیز در کفۀ ارزیابی قرار دهرد   « صالحیت»به آنکه پس از پذیرش 

Dissenting opinion, 2011: para. 39; ICSID –Teinver–, 2012: para. 172  با وجود همی .)
بیشتر داوران معتقد بودند راایتی کره براسراس شررط ملرت     « هوختیف»ها در داوری مخالفت

های ابراز چ ی  راایتی ندارد ک د، تفاوتی با سایر شیوهالوداد صالحیت دادگاه را احراز میکاملۀ
 ICSID –Hochtief– Decision on Jurisdiction, 2011: paras. 69.) 
 

« ارادۀ»و « قصد»و اختال   وفصلحلالوداد به قید . تسری شرط ملت کاملۀ4
 طرفین معاهده

را طری یرک    اختالف وزصلحلالوداد به قید برخی از آرای داوری جواز تسری شرط ملت کاملۀ
نحوی که ای  شررط نیرز   اند، بهارزیابی کرده« طرزی  ۀقصد و اراد»گذاری مبی  معاهدۀ سرمایه

عی ا  مان د دیگر م درجات معاهدۀ مذکور به هی  تأکید و تصرریح مضراعفی نیراز نردارد. داوری     
ی به جرواز  رأدقیقا  همی  استدالل را برای صدور « ر زای وست» ۀیقضاتاق بازرگانی استکهلم در 

 Stockholm کرار بررده اسرت     بره  اخرتالف  وزصرل حرل الوداد بره قیرد   تسری شرط ملت کاملۀ

Chamber of Commerce –RosInvest–, 2007: para.131 .)مخرالف ایر  نظرر نیرز در      اگرچه
مرورد  « ئیا مسی»در قضیۀ « پروزسور براونلی»و نیز نظر مخالف « آستری  ایرالی ز»رأی داوری 

(. پروزسرور  UNCITRAL –Austrian Airlines–, 2009: para. 137استدالل قرار گرزته اسرت   
اگرر قصرد و ارادۀ طررزی     »دارد کره  اظهرار مری    وستیرزابرانلی در نظر مخالف خود در قضیۀ 

بر تسری شیوۀ دیگری از جبران خسارت از یک معاهدۀ ثالث به معاهردۀ پایره   معاهده را مبت ی 
پایه از طرف ایشران   های جبران خسارت در معاهدۀتفسیر ک یم، در ای  صورت تصریح به شیوه

 UNCITRAL –CME– Separate Opinion by Ian  «مع را خواهرد برود   امرری بیهروده و بری   

Brownlie, 2003: para. 11کره طررزی  معاهرده    یبرانلی، درصرورت  پروزسور زعمبهعبارتی (. به
ه گام انعقاد آن قصد داشت د م درجات معاهدۀ دیگری را بر روابت خرود حراکم سرازند، همران     

کردند؛ نه ای کره مقرررات متفراوتی را  بیهروده و     م درجات معاهدۀ ثالث را در معاهده تکرار می
ترر م ردرج در   و مطلر بالاثر( در معاهدۀ مذکور بگ جان د و ه گام اجرای معاهده، عمال  مقررات 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0181.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0181.pdf
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 ,UNCITRAL –CME– Separate Opinion by Ian Brownlieمعاهردۀ دیگرر را اجررا ک  رد      

2003: para. 11   کره معاهردۀ   ی(. در خصوص نظر پروزسور براونلی، نویس ده معتقرد اسرت زمران
تر انعقراد  الوداد میان دو دولت پس از معاهدۀ ثالث  مطلو کاملۀگذاری حاوی شرط ملت سرمایه

ترر   و ارادۀ طرزی  در لحظۀ انعقاد معاهده، تخصریص زدن رزترار مطلرو    شده باشد، طبعا  قصد 
ه طرزی  یک کعبارتی زمانی. بهبوده است قبل به موجب ارادۀ جدید م عکس در معاهده معاهدۀ

ترری بره دولرت ثالرث اعطرا      معاهده با علم به آنکه توست یکی از طرزی  معاهده شرایت مطلو 
ک  د، مطابق نظر وزصل اختالف میان خود تصریح میتری را برای حلشده است، شرایت سخت

( ترر تر  نامطلو توان پذیرزت که ارادۀ جدید دو دولت بر همان شرایت سختپروزسور برانلی می
سابق  یکی از طرزی  با دولت ثالرث کره حراوی     معاهدۀتوان با است اد به قرار گرزته است و نمی

امتیازاتی است، آن امتیازات را به معاهدۀ الح ق قابل تسری دانست. امرا در خصروص معاهرداتی    
ا الوداد بی  دو دولرت، معاهرده بر   کاملۀ گذاری  پایه( حاوی شرط ملتکه پس از معاهدۀ سرمایه

تروان نظرر پروزسرور    شرود، نمری  تری بی  یکی از طرزی  و دولت ثالث م عقد میشرایت مطلو 
شررط ملرت   بره  امتیاز به دولت ثالرث،   اعطاک  دۀدر ای  صورت دولت  چراکهبرانلی را پذیرزت، 

الودادی که پیش از انعقاد معاهده با دولت ثالث در معاهدۀ خود با طرف دیگر  معاهدۀ پایره  کاملۀ
الوداد اقدام به اعطای امتیاز بره ثالرث نمروده    کاملۀکامال  واقف بوده است و با علم آن شرط ملت 
الوداد م درج در معاهدۀ سرابق خرود را نیرز    کاملۀ است و باید تبعات و نتیجۀ طبیعی شرط ملت

اسرت و  الوداد همی  کاملۀاساسا  رسالت و نتیجۀ بدیهی و طبیعی شرط ملت  چراکهپذیرا باشد، 
الروداد از اسراس بیهروده و غیرعملری     کاملرۀ که ای  نتیجه را پذیرا نباشیم، شرط ملت درصورتی

بره طررزی  معاهرده نیرز خرالف      « بیهوده و بالاثرر »خواهد بود. چ انکه نسبت دادن انجام امری 
 ای تفسریر کررد کره شررطی از آن بالاثرر     گونهاصول اولیۀ تفسیر است و نباید مت  حقوقی را به

تلقی شود و زرض نیز بر آن است که طرزی  یک معاهده برازیگران عقالیری هسرت د کره قصرد      
اند. از قضا در پروندۀ مورد بحرث  پروزسرور براونلری یع ری پرونردۀ      انجام عملی بیهوده را نداشته

گذاری میران  ۀ سرمایهنامموازقت، تاریخ  امضا و تصویب( معاهدۀ ثالث  مورد است اد  «ایا مسی»
ۀ نامر موازقرت جمهوری چک و ایاالت متحرده(، پرس از تراریخ امضرا و تصرویب معاهردۀ پایره         

رسد یکری از دالیرل   نظر میگذاری میان جمهوری چک و هل د( است. نکتۀ مهم آنکه بهسرمایه
ع وان مخالف اکثریت داوران را از نظرشان مبت ی ای که پروزسور براونلی نتوانسته است بهعمده

 الوداد در ای  پرونده م صرف ک د، همی  مواوع باشد.  کاملۀملت اعمال شرط بر امکان 
الروداد  کاملۀواقعی طرزی  برای تشخیص قابل تسری بودن شرط ملت « قصد و ارادۀ»احراز 
مرت   « نبودن بالاثر»و « رزتار عقالیی»گذاری ت ها بر پایۀ اصل المللی سرمایههای بی در داوری

داوری از طریرق مراجعره بره    « برش یدر  »زته است. در مواردی مثرل پرونردۀ   حقوقی صورت نگر
الروداد سرعی در کشرف ارادۀ طررزی  در     کاملرۀ  معاهدۀ حراوی شررط ملرت   « دیگر م درجات»

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0181.pdf
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 Stockholm Chamber of کررده اسرت     اخرتالف  وزصرل حرل خصوص دام ۀ اثر آن در بخش 

Commerce –Berschader–, 2006: para. 192.)   اسرتری   »در مرواردی مان رد پرونردۀ    حتری
دیگر م درجات معاهدۀ »بر آنکه به داوری برای حل مسئلۀ تسری، عالوه« ایرالی ز علیه اسلواکی

انعقاد ایر  معاهرده نیرز    « مذاکرات مقدماتی»ک د، به برای احراز قصد طرزی  مراجعه می« پایه
(. در مرواردی نیرز   UNCITRAL –Austrian Airlines–, 2009: para. 105جویرد   اسرت اد مری  
الروداد مب رای اسرتخراج    کاملۀپردازی شرط ملت خود  عبارت« س ور تزا یاپ شوم»مان د پروندۀ 

(. ICSID – Señor Tza Yap Shum–, 2009: para. 220قصد و ارادۀ طرزی  قرار گرزته اسرت   
وری، رویۀ دولت خوانرده در  نیز، مراج  دا« تل ور»یا پروندۀ « ماززی ی»در مواردی مان د پروندۀ 

را مب ای حکم به امکان تسری یا عدم تسری شرط ملت « گذاریهای سرمایهنامهدیگر موازقت»
 ;ICSID –Maffezini–, 2000: paras. 57  انرد قررار داده  اخرتالف  وزصلحلالوداد به قید کاملۀ

ICSID –Telenor–, 2006: paras. 96-97 .)  رنتا علیه روسیه»قضیۀ ای  در حالی است که در »
معاهدۀ میان دولت متبوع خواهان و دولت خوانده را مرال    صرزا داوری اتاق بازرگانی استکهلم 

گذاری دولت خوانده  روسیه( را برای احراز های سرمایهنامهقرار داده و پرداخت  به دیگر موازقت
 Stockholm Chamber دارد  پ می« زائد و غیراروری»مسئلۀ تسری در معاهدۀ مورد م اقشه 

of Commerce –Renta–, 2009: para.120 براسرراس « آی سری اس »و « پالمرا »(. در قضرریۀ
گرذاری دولرت   هرای سررمایه  نامره دیگر م درجات معاهدۀ پایه و نیز دیگر موازقت توأمانمطالعۀ 

شرف شرود   ک« در زمان انعقاد معاهده»طرزی  « قصد و ارادۀ»خوانده سعی بر آن شده است که 
 ICSID –Plama–, 2005: para. 195; UNCITRAL –ICS Jurisdiction–, 2012: para. 

مرورد  « گرذاری قصرد و ارادۀ طررزی  معاهردۀ سررمایه    »ها به ای  مواوع که (. سایر داوری289
یرا   «اسرت اد »مورد مرال  اسرت یرا زمران     « زمان انعقاد معاهده»احراز، قصد و ارادۀ طرزی  در 

 اند.ای نکرده، اشاره«اجرا»
 

اصول تفسیر مورد توشه مراشع داوری برای صدور حکم به امکتان یتا   
 اختتال   وفصتل حتل الوداد به قید عدم امکان تسری شروط ملت کاملۀ

 گذاری  در معاهدات سرمایه
گرذاری، اصرول حقروقی    المللری سررمایه  خصروص در مراجر  داوری بری    الملل بهدر حقوق بی 

کرار رزتره اسرت. زصرل سروم از بخرش سروم        گذاری بره ددی برای تفسیر معاهدات سرمایهمتع
اختصراص یازتره اسرت. شریوۀ     « تفسریر معاهردات  »ک وانسیون وی  در خصوص معاهردات بره   

المللی مرتبت برا آن،  های مرتبت با یک معاهده و نیز قواعد حقوقی بی کارگیری اس اد و رویهبه
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وی  در خصوص معاهدات تصریح شده اسرت. مطالعره و بررسری     1939ک وانسیون  61در مادۀ 
بی ری  توان رد در پریش  گذاری مری المللی سرمایههای بی کارگیری ای  ع اصر در داوریشیوۀ به

ی داوراخرتالف توسرت    وزصرل حرل الروداد بره قیرد    کاملرۀ میزان احتمرال تسرری شررط ملرت     
 اق  شود.  و مؤثرگذاری به یک اختالف سرمایه ک  دهیدگیرس

تفسیر بره  »الوداد، اصل کاملۀ تری  اصل تأثیرگذار در تفسیر معاهدات حاوی شرط ملتمهم
ک وانسیون وی  به آن تصریح شده اسرت،   61مادۀ  1است. براساس ای  اصل که در ب د « ظاهر

آیرد، مواروع تفسریر    در تفسیر باید مع ای ظاهری و متداولی که از عبارات مواوع تفسیر برمی
(. شایان ذکر است که اصل تفسیر به ظراهر  .Vienna Convention, 1969: art. 31.1قرار گیرد  

ظهرور   بررخالف ای کره داللرت   زقردان امراره  »ارزش ذاتی ندارد و ت ها در صرورت   خودیخودبه
 .Vienna Convention, 1969: artگیررد   مال  تفسیر قررار مری  « عبارات معاهده داشته باشد

ظراهر  »را از آن اسرتخراج کررد،   « قصرد و ارادۀ طررزی   »تروان  تری  م بعی که می(. مهم.31.4
مورد تفسیر است. ایکسید در رأی نهایی خود در قضیۀ تل ور بر همی  حقیقرت تأکیرد   « عبارات 

 (.ICSID –Telenor–, 2006: para. 92ورزد  می
انرد.  عاهرده زراترر رزتره   در مواردی نیز محاکم داوری برای احراز حکم قضیه از ظاهر مت  م

بر ارورت تفسیر یک س د حقوقی براساس ارادۀ « نامیبیا»المللی دادگستری در قضیۀ دیوان بی 
 ,ICJ Advisory Opinion, 1971: 30 para.16تأکید ورزید  « در زمان انعقاد»امضاک  دگان آن 

para.53بره لرزوم   « پالمرا »و « دایملر»، «آی سی اس»گذاری نیز در قضیۀ های سرمایه(. داوری
 ,–ICSID –Plama–, 2005: para. 195-197; ICSID –Daimlerاند  رعایت ای  اصل اشاره کرده

2012: para. 220; UNCITRAL –ICS Jurisdiction–, 2012: paras. 289-290 در عی  حال .)
عبارتی در که مع ای درصورتی»دارد اظهار می« حقوق کشتیرانی»دیوان در رأی خود در قضیۀ 

طول زمان تکامل یازته باشد، هی  مب ایی برای تفسیر آن براسراس مفهروم آن در زمران انعقراد     
 ICJ Juedgement -Dispute regarding Navigational and Related  «وجود نخواهرد داشرت  

Rights-, 2009: 213 and 242 para. 64 الملل (. با وجود ای  براساس نظر کمیسیون حقوق بی
ی که خود طرزی  اراده کرده باش د که مع ای زمان انعقاد  عبارت در طول زمان ادامه یا تکامرل  ا

از خرود  مرت   معاهرده     جرز بهرا « ارادۀ طرزی »یابد نیز تاب  ارادۀ طرزی  است. با توجه به آنکه 
مقدماتی ها و مذاکرات نویسهای معاهده یا پیشتوان از م اب  دیگری مان د رویۀ بعدی طرفمی

الوداد به قید کاملۀاستخراج کرد، ای  م اب  در تفسیر  ای که طرزی  قصد امکان تسری  شرط ملت 
مرذاکرات  » اگرچره ک  رد.  اند یا نه، نقش کلیدی ایفا مری در معاهده را داشته اختالف وزصلحل

در قضریۀ   در همۀ موارد در دسترس نیست د، در مثالی بارز« های معاهدهنویسمقدماتی و پیش
مرج   داوری با استفاده از مذاکرات مقدماتی طرزی  معاهده که دایرۀ شمول « آستری  ایرالی ز»

را محدود و محدودتر کرده بود، نتیجه گرزت که طررزی  قصرد و ارادۀ    اختالف وزصلحلشرط 
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 انرد   داشرته « در معاهده شده ییتعبه مرج   اختالف وزصلحلمحدود شدن مرج  »بر  م جر

UNCITRAL –Austrian Airlines Final Award–, 2009: para. 137.) 

نیرز در تفسریر یرک    « ظاهر عبرارات »ک وانسیون وی ،  61مادۀ  1با وجود ای  براساس ب د 
معاهده مدنظر قرار گیررد.  « مواوع و هدف»و نیز « سیاق  زمی ه( عبارات»معاهده باید در پرتو 

ک رد. براسراس ایر     بر مقدمه و امایم ذکر میرت را عالوهمادۀ مذکور مصادیق سیاق عبا 2ب د 
توسرت   شرده میت ظاز مت   آن(، س د  نظرصرفب د، توازقات طرزی  در خصوص انعقاد معاهده  

های دیگر در خصروص انعقراد معاهرده از مروارد احرراز      توست طرف/طرف امضاشدهیک طرف و 
ای   6(. همچ ی  ب د .Vienna Convention, 1969: art. 31.2معاهده هست د  « سیاق عبارات»

، «توازق الحق  طرزی  در خصوص تفسیر یا اجررای مفراد معاهرده   »بر سیاق عبارات، ماده، عالوه
هرر قاعردۀ   »و نیرز  « رویۀ طرزی  در اجرای معاهده که مؤید تفسیری معری  از معاهرده باشرد   »

ک  رده در  را عوامل تعیری  « باشد ی معاهده قابل اجراهاطرفالملل که در روابت بی  حقوق بی 
  د.کتفسیر تلقی می

گرذاری، آن اسرت کره پرس از انعقراد معاهردات       نکتۀ مورد توجه در مورد معاهدات سرمایه
در مروارد اسرتث ایی    اگرچره گیرد؛ مذکور اغلب رویۀ تفسیری مشخصی در موردشان شکل نمی
حال ای  رویه نیز ت ها رویۀ اجرایری  رویۀ عملی نسبی در اجرای معاهده دیده شده است. با ای  

الروداد  کاملرت معاهده است و در اغلب موارد ناظر بر تفسیر مقرررات مراهوی مان رد شررط ملرت     
رویۀ معاهردۀ مواروع    »به م ب  تفسیر بودن  61تر آنکه با وجود تصریح مادۀ نیست. نکتۀ جالب

طررزی  معاهرده(، مراجر       هرای ثالرث توسرت   با دولت م عقدشده و نه دیگر معاهدات « تفسیر
مب ای تفسیر « رویه»ع وان دولت  طرف  معاهده را به« گذاری دیگر معاهدات سرمایه»داوری گاه 

دارد که معاهدات کشور طرف دعروا  تصریح می« پالما»اند. برای مثال ایکسید در قضیۀ قرار داده
واقر  شرود    مرؤثر محرل اخرتالف   تواند در تعیی  مقصود طرزی  از عبارات  های ثالث میبا دولت

 ICSID –Plama–, 2005: para. 195گذاری ت ها اسر اد و  (، البته در مواردی نیز داوری  سرمایه
مربوط به معاهدۀ مورد اختالف هست د، قابرل اسرتفاده بررای تفسریر     « مستقیما »ای را که رویه

نسرته اسرت. بررای مثرال در     قلمداد کرده و است اد به معاهدات  دولت  طرف  دعروی را مرردود دا  
میران   معاهردۀ »داوری، در خصروص قابلیرت اسرت اد بره اسر اد خرارج از       « آی سی اس»قضیۀ 
 UNCITRAL –ICSورزد  تردیررد مرری« را بررا دولررت  خوانررده متبرروع خواهرران دولررتدولت/

Jurisdiction–, 2012: para. 314 ایر    ترر یز ر بره تحلیرل   « رنترا »(. داوری استکهلم در قضیۀ
دارد کره بررسری معاهردات دیگرر     داوری مرذکور در رأی خرود تصرریح مری    پردازد. ع میمواو

تروان  است و نمری « غیراروری و موجب اط ا »های ثالث گذاری دولت  خوانده با دولتسرمایه
م درجاتی را که در معاهدۀ میان دو طرف دعوا موجود است، به بهانۀ انعقاد مقرراتی خالف آنهرا  

 :Stockholm Chamber of Commerce –Renta–, 2009نادیرده گرزرت     در معاهردات دیگرر  
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para.120الروداد بره رزترار دولرت طررف       (، البته با توجه به آنکه اساسا  ماهیت شرط ملت کاملۀ
ها گره خورده است، شاید بتوان با تفسریری موسر ، م ردرجات  معاهردات     معاهده با دیگر دولت

 61مادۀ  6ب د «  »را مشمول بخش  اختالف وزصلحلر حوزۀ ها ددولت خوانده با دیگر دولت
مواوع  مادۀ « وسایل تکمیلی تفسیر»یا از مصادیق « رویۀ بعدی در اجرای معاهده»در خصوص 

 ک وانسیون وی  دانست.  62
به شرط  الودادۀکامل ملت رزتارنکتۀ دیگری که مراج  داوری در تسری یا عدم تسری شرط 

اند، حالتی است کره  مورد مداقه قرار داده« یگذارهیسرمای هانامهموازقتدر وزصل اختالف حل
گذاری، مصادیقی از استث ائات اعمال ای  الوداد م درج در معاهدۀ سرمایهکاملۀام  شرط ملت 

؛ شرریفی طرازکروهی و   144: 1613؛ امیردی،  201: 1632لری،   برراون  انرد شرط تصرریح شرده  
، 1«نشده به موجب تصرریح بره مصرادیق   نفی  مصادیق تصریح»اصل  (.13-11: 1692همکاران، 

« الملرل قواعد قابل اعمال حقوق بی »ع وان یکی از گذاری بهتوست برخی مراج   داوری سرمایه
 UNCITRAL –Austrian کرار رزتره اسرت     به« وسیلۀ تکمیلی تفسیر»در تفسیر معاهدات یا 

Airlines– Separate Opinion of Charles N. Brower, 2009: para. 3 براساس ای  اصل، در .)
 ملرت کره در شررط   درصرورتی »توان نتیجه گرزرت  خصوص مواوع  مورد بحث  مقالۀ حاار می

توان تمام موارد دیگر را کره  ، می«الوداد  م درج در یک معاهده مواردی مستث ا شده باش دکاملۀ
، مشمول شرط مذکور دانسرت. در مقابرل،   «تالفاخ وزصلحلاز جمله مسئلۀ »اند، استث ا نشده

تواند نتیجرۀ عکرس دهرد  و    ک د که اصل مذکور از قضا میاستدالل می«  آی سی اس»داوری  
را سرد ک رد(. بره ایر  ترتیرب،       اخرتالف  وزصرل حلالوداد به قید کاملۀامکان تسری شرط ملت 

ت هرا بره حقروق     گرذاری سررمایه  الوداد م درج در یک معاهردۀ کاملۀ ملت شرطکه در درصورتی
وزصرل  توان نتیجه گرزت که حقوق شرکلی، از جملره مواروع  حرل    ماهوی اشاره شده باشد، می

 ,–UNCITRAL –ICS Jurisdictionشرده اسرت     مسرتث ا اختالف، از دایرۀ شمول  ای  شررط  

2012: paras. 315-317   یی کره  هرا (. یکی از اصول دیگری که شاید در آی رده بتوانرد برر داوری
تخصیص عام »مواوع موسوم به مسئلۀ ماززی ی را در دستور کار خود دارند اثرگذار باشد، اصل 

شررط ملرت   « عمومیرت »است. براساس ای  اصل شاید بتوان نتیجه گرزرت کره   « توست خاص
« تخصریص » اخرتالف م ردرج در آن   وزصلحلالوداد م درج در یک معاهده از طریق قید کاملۀ

توان به است اد عمومیت شرط  مذکور قائل به تغییر مکانیسرم م ردرج   تیجه نمیخورد و در نمی
شد. با وجود ای ، از آنجا که مسرئلۀ مرذکور ت هرا در معردودی از آرا      اختالف وزصلحلدر قید 

توست خواهان مورد است اد قرار گرزته و مورد توجه محاکم داوری قرار نگرزته است، از تشرریح  
 شود.می نظرصرفبیشتر آن 

 

                                                           
1. expression unius est exclusion alterius 
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الوداد بته قیتد   پذیرتر از منظر تسری شروط ملت کاملۀمعاهدات آسیط
 اختال  وفصلحل
الروداد در ایر    کاملرۀ  یرابیم کره شررط ملرت    گذاری معاصر درمری نگاهی به معاهدات سرمایهبا نیم

. ایر  تعردد و ت روع مرت  در معاهرردات     ک رد معاهردات در مجمروع از زررم واحردی تبعیرت نمرری     
سرازد. برا   را دشوارتر می اختالف وزصلحلها به قیود ذاری ارزیابی  امکان تسری ای  شرطگسرمایه

 ای را در خصوص شروط ملرت های کلیب دیتوان دستهای  حال، با توجه به رویۀ داوری زعلی، می
بی ی  نسبی در خصوص گذاری ش اسایی کرد و مب ای پیشالوداد م درج در معاهدات سرمایهکاملۀ

 م درج در معاهدۀ مورد اختالف قرار داد. اختالف وزصلحلحتمال تسری ای  شروط به قیود ا
الوداد کاملۀگذاری در خصوص امکان تسری یا عدم تسری شرط ملت برخی معاهدات سرمایه

ۀ تجرارت  نامر موازقتنویس هست د. برای مثال پیش« تصریح»حاوی  اختالف وزصلحلبه قیود 
الوداد مصون کاملۀ را از تسری شرط ملت اختالف وزصلحلصراحت قیود ی  بهآزاد آمریکای الت

 2004: Chapter 10, footnote on the scope of application of ,(CAFTA-DR) داشته است  

the MFN treatment clause   گرذاری مکزیرک برا ژاپر  یرا      (. معاهداتی مان رد معاهردۀ سررمایه
الوداد کاملۀ امکان تسری شرط ملت»ای برعکس، تانیا نیز در رویهبری« معاهدۀ مدل» سینوشیپ

 Japan-United Mexican انرد   م درج در معاهرده را تصرریح کررده   « اختالف وزصلحلبه قید 

States BIT, 2004, art.59 note3; The United Kingdom Model BIT, art. 3(3) ).) 
الروداد بره قیرد    کاملرۀ یا عدم تسری شرط ملت  معاهدات که تسری گونه یاشک در خصوص بی

تصریح شده اسرت، مشرکلی بررای تفسریر وجرود نخواهرد داشرت. برا ایر  حرال            اختالف وزصلحل
شرمارند. در اغلرب معاهردات    معاهداتی که از ای  حیث دارای تصریح هست د، بسیار معدود و انگشرت 

الوداد وجود ندارند و باید به امرارات   کاملۀ گذاری ای  قرائ  صریح برای تعیی  دام ۀ شرط ملتسرمایه
م درج در مت  ای  معاهدات یا رویۀ ا س ادی و اجرایی قبل یا بعد از آنهرا مراجعره کررد. در    « ام ی»

 شود.  گذاری به ای  قرائ   ام ی تشریح و تحلیل میهای سرمایهزیر رویکردهای عمدۀ داوری
ترر از  رزتراری کره نرامطلو    »الوداد کاملۀ رزتار ملتگذاری، ای از معاهدات سرمایهدر دسته

تعریف شده است. ای  شرروط ملرت   « گذار  خارجی دیگر نیسترزتاری که با هر سرمایه/سرمایه
اند که براساس آنها مطلقا   بردون قیرد ایجرابی یرا     ای به رشتۀ نگارش درآمدهگونهالوداد  بهکاملۀ

 گرذار دولرت ثالرث مشرمول رزترار ملرت      بره سررمایه   «ترر رزترار مطلرو   »سلبی( صرف  اعطای 
گذاری میان آلمان و ازغانسرتان از همری  دسرت    الوداد ش اخته شده است. معاهدۀ سرمایهکاملۀ

(. طری ایر  معاهردات تصرریح     Germany-Afghanistan BIT, 2007: 3(b)سرت   هانامهموازقت
نیز بوده اسرت یرا   « وزصل اختالفحل قید»در معاهدۀ « تررزتار مطلو »نشده که آیا م ظور از 

در معاهردۀ   گونره  یر االروداد بره   کاملۀ ای که شرط ملتیک از دعاویخیر. با وجود ای  در هی 
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گذاری رأی به تسری ای  شرط به قید گذاری  مورد  اختالف گ جانده شده، داوری  سرمایهسرمایه
گرذاری  های سرمایهاز شروط داورینداده است. ظاهرا  در خصوص ای  دسته  اختالف وزصلحل

در زمان زقردان تصرریح    اختالف وزصلحلالوداد به قید کاملۀ اصل را بر عدم تسری شرط ملت
 اند.  ب ا نهاده

الروداد در  کاملرۀ دستۀ دوم معاهداتی هست د که در آنها تأکید شده اسرت کره رزترار ملرت     
تمام مراج  داوری که بره   با یتقرشود. یاعمال م« گذاریتمامی امور مربوط به سرمایه»خصوص 

انرد و تسرری   الوداد م درج در ای  نوع معاهدات پرداختره کاملۀاختالزی در خصوص شرط ملت 
مورد ادعای خواهان قرار گرزته است، موازقت خود را برا   اختالف وزصلحلشرط مذکور به قید 
نیا که در خود قضیۀ ماززی ی مرورد اسرت اد   اند. معاهدۀ میان آرژانتی  و اسپاای  ادعا ابراز داشته

 Argentine-Spain BIT, 1992: art. IVای بارز از ای  دست معاهدات اسرت   قرار گرزت، نمونه

paragraph 2      المللری  هرای بری   ، داوری«اطرالق »ی حراوی  ا ره یقر(. برر ایر  اسراس برا وجرود
 دارند. اختالف وزصلحل الوداد به قیدکاملۀ گذاری تمایل به تسری شرط ملتسرمایه

گذاری زهرستی  معموال  غیرحصری( از موارد مشمول  رزتار ملت دستۀ سوم معاهدات سرمایه
ۀ تجارت آزاد آمریکای نامموازقت 1146مادۀ  1اند. برای مثال ب د الوداد را در خود گ جاندهکاملۀ

ابه، در خصوص ایجاد، استفاده، ها، در شرایطی مشهر یک از طرف»دارد: شمالی  نفتا( تصریح می
گذاران  طرف  برداری، زروش یا دیگر نقل و انتقاالت  سرمایۀ سرمایهگسترش، مدیریت، اداره، بهره

هرا  گذاران سایر دولرت تر از آن رزتاری که بر سرمایه/سرمایهدیگر معاهده، باید رزتاری نامطلو 
(. .NAFTA, 1994: art. 1103.1  «ول داردک د معم اعم از عضو یا غیر عضو معاهده( اعمال می

گذاری رأی به تسرری شررط   های سرمایهدر خصوص ای  دسته از معاهدات تقریبا  تمامی داوری
 اند.داده اختالف وزصلحلالوداد به قید کاملۀ ملت

ای گذرا شده است. اشاره« سرزمی »گذاری به ع صر همچ ی  در برخی از معاهدات سرمایه
گذاری در خصروص قابلیرت تسرری شررط     های سرمایهره سبب ت وع نظر میان داوریهمی  اشا

گذاری حاوی ایر  ع صرر شرده    در معاهدات سرمایه اختالف وزصلحلالوداد به قیود کاملۀملت 
هر یک »دارد: گذاری میان آرژانتی  و بریتانیا تصریح میمعاهدۀ سرمایه 6است. برای مثال مادۀ 

خود نسبت به سرمایه و یا عواید سرمایۀ طررف دیگرر    در سرزمی شوند که یاز طرزی  متعهد م
تر از آن رزتاری که نسبت به سرمایه یا عواید سرمایۀ تبعۀ خود یا تبعرۀ دولرت   رزتاری نامطلو 
با ای  استدالل کره معاهردۀ مرذکور    « آی اس سی»دارند، اعمال نک  د. داوری  ثالث معمول می

در مورد تصریح قرار داده و طرح مواروع  « سرزمی  کشور میزبان»اد را در الودۀکاململت شرط 
است، حکم به عردم تسرری   « خارج از محدودۀ قواعد و مقررات سرزمی ی»، «المللیداوری بی »

 UNCITRAL –ICSدر ای  قضیه داده است   اختالف وزصلحلالوداد به قیود کاملۀشرط ملت 

Jurisdiction–, 2012: paras. 296 & 305-308.)   نیرز در خصروص عامرل    « دایملرر »داوری
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 & ICSID –Daimler–, 2012: paras. 225-231 سرزمی  دقیقا  همی  نتیجه را برگزیده است  

اساسا  مواروع سررزمی    « هوختیف»و « ماززی ی»(. با وجود ای  محاکمی نیز مان د داوری 236
اند ارزیابی کرده اختالف وزصلحللوداد به قیود اکاملۀ به بحث تسری شرط ملت« ارتباطبی»را 
 ICSID –Maffezini–, 2000: para. 61; ICSID –Hochtief– Decision on Jurisdiction, 

2011: paras. 107-111.) 
هرای مرذکور ت هرا برا     ب ردی ای که نباید از نظر دور داشت آن است که تفاسیر و طبقره نکته

ی در خصوص مواارعی کره   صددرصدبی ی ست و الزاما  پیشبررسی آرای گذشته حاصل آمده ا
الوداد به کاملۀ گذاری در آی ده در خصوص قابلیت تسری شرط ملتهای سرمایهمحاکم و داوری

 دهد.اتخاذ خواه د کرد، حاصل نمی اختالف وزصلحلقیود 

 

 گیرینتیجه
صرورت جردی از طریرق    بره  اخرتالف  وزصرل حرل الوداد به قیود کاملۀ مواوع تسری شرط ملت

گذاری مورد مداقه قررار گرزتره اسرت. ایر  عقیرده کره اساسرا  شررط ملرت          های سرمایهداوری
قابل تسری نیست، تقریبرا  موارعی    اختالف وزصلحلالوداد به قواعد شکلی از جمله قیود کاملۀ

احت نسربی  ای برا صرر  که گزارهگذاری تا زمانیهای سرمایهشود. داوریمترو  و مرده تلقی می
باز نردارد، تمایرل بره تسرری      اختالف وزصلحلالوداد به قیود کاملۀآنها را از تسری شرط ملت 

نکات  ممک    یترکوچکرو برای اعمال ای  تمایل خود به شرط مذکور به ای  قیود دارند، ازای 
اسرت اد خواه رد    در مت  معاهده یا در رویۀ اس ادی و اجرایی  قبل یا بعد از معاهدۀ مرورد  اجررا،  

ولو با ارتباطی اعیف بتواند   هیقر  یترکوچکورزید. ای  مسئله به آن مع است که وقتی حتی 
شرک مرورد اسرتفادۀ داوری    تسری دهد، بی اختالف وزصلحلالوداد را به قیود کاملۀ شرط ملت

واهرد گرزرت.   گذار خواهان قررار خ المللی برای احراز صالحیت خود و نیز حمایت از سرمایهبی 
ای بررای اعمرال ایر  تسرری را نادیرده      ها در آی ده ممک  است حتی نیاز به وجود قری هداوری

تسرری   اخرتالف  وزصرل حلالوداد را به قیود کاملۀبگیرند و جز در موارد م   صریح، شرط ملت 
را در  اختالف وزصلحلالوداد به قیود کاملۀ ده د. ای  مسئله، اهمیت مواوع تسری شرط ملت

الروداد  حاوی شرط ملت کاملرۀ « همگی»که بالاستث ا « گذاری ایرانمعاهدات سرمایه»خصوص 
گذاری تمایل دارند با اتخاذ های سرمایهسازد. در شرایطی که عمدۀ داوریهست د، دوچ دان می

الوداد، صالحیتشان را حتی در صورت عردم تصرریح در   کاملۀ تفسیری حداکثری از شروط ملت
هرای الزم  شررط ها تحمیل ک  د یرا پریش  گذاری به رسمیت بش اس د و به دولتهده سرمایهمعا

الروداد  کاملۀالمللی را نادیده بگیرند، اروری است که شروط ملت برای ارجاع دعوا به داوری بی 
گذاری  کشور، رویکردهرای احتمرالی در تفسریر آنهرا و نیرز تردوی        م درج در معاهدات  سرمایه
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گرذاری در کشرور در خصروص    الزم برای تطبیق رزتار نهادهای عمومی مرتبت با سرمایه راهبرد
المللی کشرور  ذاری بی گگذاری مورد توجه خاص  حقوقدانان سرمایهسرمایه اختالزاتوزصل حل

 قرار گیرد.
الوداد پس از ای در خصوص آن تردید ورزید آن است که شرط ملت کاملۀتوان ذرهآنچه نمی

اهمیتری صردچ دان یازتره     اخرتالف  وزصرل حلخصوص در مورد قید به« داوری ماززی ی»رأی 
گذاری صورت گرزته، خطر الملل سرمایهاست. ای  شرط با تفاسیر نوی ی که از آن در حقوق بی 

گذاری مواجه ک د که پریش از  سرمایه اختالف وزصلحلها را با شرایطی از آن را دارد که دولت
ای اسرت کره بررای    گونره اند. با وجود ای  مزایای ای  شرط بهبه آن راایت نداده وجه یهبهآن 

ی حذف کرد، بلکه بایرد ه گرام انعقراد معاهرده آن را     تمامبهتوان آن را اجت ا  از ای  خطر نمی
 ناپذیری برای دولت نباشد.  ای ت ظیم کرد که حاوی آثار م فی جبرانگونهبه

م درج در یرک   اختالف وزصلحلالوداد به قید کاملۀ ط ملتکه تسری/عدم تسری شرزمانی
گذاری، در خود  معاهده تصریح نشده باشرد، اسرتخراج  حکرم قضریه در انحصرار      معاهدۀ سرمایه
ای   ده دۀنشانهای مذکور براساس آخری  تحوالت گذاری خواهد بود. رویۀ داوریداوری  سرمایه

مایل شایانی به توسعۀ دام ۀ صالحیتی خود دارنرد. در  گذاری تحقیقت است که محاکم  سرمایه
بی  رد  وزصل اختالزی مری ی حلسازوکارهاهایی که خود را در معرض ورود به ای  شرایت دولت

دور زدن بررای اجت را  از    بایرد  ،انددهکرای به آن ابراز راایت نطی هی  معاهده گذشته درکه 
 ای بی دیش د.گذاری چارهسرمایه هاینیز داوریگذار خارجی و ارادۀ آنها از طریق سرمایه

الروداد بره قیرد    کاملرۀ ام  معاهده در خصوص تسری یا عدم تسری شرط ملرت  « تصریح»
ک  رده و در عری  حرال    مرذاکره  دولرت توست « گذاریمعاهدات سرمایه»در  اختالف وزصلحل

الطررزی  در  مراری  الفاخت وزصلحل سازوکاردولت در خصوص « ابراز و انعکاس  صریح ارادۀ»
گرذاری  هایی که در گذشته با آنها معاهدۀ سرمایهگذاران  متبوع  دولتقراردادهای خود با سرمایه

 حل نهایی در خصوص مقابله با تهدید موجود است.اند، راهم عقد کرده
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