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Abstract 
This article discusses how the standard of compensation for expropriation of foreign 

investments employed by international investment tribunals can affect State parties’ 

preferences reflected in international investment agreements as well as the efficiency 

of these standards in light of an economic analysis of law. It is suggested that State 

parties to these agreements often pursue their own economic development as well as 

protecting their nationals who invest in the territory of the other contracting State. In 

so doing, the State parties try to diminish the externalities associated with their 

measures and decisions on foreign investors on the one hand, and to reduce the risk 

of investment in their territory for foreign investors, on the other. By comparing the 

standard of full reparation established in customary international law to the standard 

of prompt, adequate, and effective compensation due immediately before the 

expropriation, usually agreed upon in investment agreements, this article concludes 

that the former standard -i.e. the standard of full reparation- is not entirely 

compatible with the preferences of State parties to international investment 

agreements and, thus, cannot always be considered as an efficient standard. 
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 چکیده
هوا  کیو  در دارر ضوااب  بروراخ اروارا یااوی اب سول  مال ریتأثدر این مقاله به بررسی 

گذار  ر کاراموا  نیاوا اب ها در معاهوااا سورمایهالمللی بر تربیحاا درل گذار  بینسرمایه
شواخ داد یدر این مقالوه  هگرفتایجامدیاگاه تحلیل اقتصاد  حقاق پردااته ااه اس . مطالعۀ 

مرر درل  متعاها اد در قلاگذاراخ متراع ها در این معاهااا در پی حمای  اب سرمایهکه درل 
  اواربی امواهایپر همچنین تاسعۀ اقتصاد  کشار ااد هروتنا ر قصوا داریوا بوا کواه  

گذار  در قلمورر اواد  گذاراخ ااربی ر همچنین کاه  ریرک سورمایهاقااماا علیه سرمایه
الملول نتربیحاا مذکار را برنررده سابیا. در مقایرۀ ضابطۀ ترمیم کامل ارارا در حقاق بی

یی پی  در بما مؤثربا ضابطۀ منارج در معاهااا که اغل  پرداا  غرام  فار   کافی ر عرفی 
 اب سل  مالکی  اس   مشخص اا که معیار ترمیم کامل ارارا تطابق کمتر  بوا تربیحواا

 رر در همه حال کاراما ییر .ها دارد  ابایندرل 
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 مقدمه
هوا  میببواخ مورتر  بوا سول  گذاراخ ر درل ااتالفاا میاخ سرمایه نیترتاریخی  مام اب یظر

ه اسوو . گرفتووگذاراخ ایجووام تاسوو  سوورمایهکووه هووایی اسوو  سوواب  پرر همالکیوو  یووا ملی
ا  حاصل راکون  بوه راواادها  تااخ تا ایاابهمی المللی راگذار  بینها  سرمایهیامهماافق 

ر همچنین مراحثاا طاالیی میاخ کشارها  امال ر بناب در مارد تعاااا درل   ینیچننیا
 & Bubb) کنواگذاراخ ااربی را مصوادره میکه اماال متعلق به سرمایه پذیر  دایر سرمایه

Rose-Ackerman, 2007: 291).  پیامواها اررط حموایتی در برابور  ها حار یامهاین ماافق 
کننا  اما درل  را متعاا نیکه امکاخ سل  مالکی  را یفی یمی بار هرتنا یاای اب سل  مالکی  

داینا. این معاهوااا همچنوین اورای  ر ضوااب  گذار ااربی میبه پرداا  غرام  به سرمایه
 کننا. غرام  تعیین می ۀمحاسر ةمشخصی را برا  یحا

 ۀضوابط برعالرهکنناه رسیاگی ها دیااخگذار  یشاخ داده اس  که ها  سرمایهدارر  ۀرری
الملول عرفوی  ماباد در حقاق بین ۀ  اب ضابطمرتر  ةغرام  در معاها ۀبرا  محاسر ااهنییتع

تعیوین درل  رضع ااه اسو  ییوب بورا   ۀکه در مارد برراخ اراراا یاای اب اقااماا متخلفای
ماهی  این ضااب  تاکناخ مطال  متعواد  یااوته اواه اسو  دربارة ننا. کاستفاده می غرام 
این مقاله هریوک اب ایون ضوااب  اب در اما (  164-111: 1393؛ ماحا  161-87: 1394)محرّی  

دارر   ۀکوه نیوا اعموال نیاوا در رریو یشواخ داده اااهوا اوادیاگاه تحلیل اقتصاد  بررسی ر 
رر  پس اب بیاخ مختصور  پذیرد یا ایر. اباینابی صارا میما ر مطلاگذار  به اکل کارسرمایه

در مارد کارکرد تحلیل اقتصاد  حقاق در ایون حوابه ر همچنوین مروایی اقتصواد  حواکم بور 
ها  توأثیر هریوک اب ایون ضوااب  در بورنررده گذار  ر اناسایی تربیحاا درل معاهااا سرمایه

 . اادبررسی میاب دیاگاه تحلیل اقتصاد  حقاق ما  نیاا اترع کارهها ر بااخ تربیحاا درل 

 

 هدف اصلی و عنصر کلیدی در تحلیل اقتصادی حقوق
دلیل رباد معادالا ریاضی پیچیاه ر اصطالحاا تخصصی بریار  اب ااایناگاخ ممکن اس  به

اموا ایون تصوار ااوتراه اسو .  ؛رریابر اب ااایاخ یظریاا اقتصاد  طفره  ایاسردرگم ا دااار
کوردخ نخ  بوه هموین دلیول  تراهیچیساب  رفتار ایراخ همراهنا یه پا اقتصاد  با سادهیظریا

حقاق بر مرنوا  بورنررده کوردخ  اقتصاد درک مرایی علم اقتصاد چنااخ دااار ییر . تحلیل 
 ۀتربیحاا ااخاص ماضاع ااد اکل گرفته اس . این گرای  اب حقاق در راقع در پوی تاسوع

دها که تربیحاا ماارد قابل اعمال اس  ر رفاه را در معنایی ارتقا می ۀقااعا  اس  که در هم
ممکن برنررده کنا. اما مرئلۀ چیرتی ر چگایگی تربیحاا افراد امر  ییر   حاااخاص را تا 

بااوا. ایون تربیحواا در دستیابی یا اساساً قابل  ادارائه ا که در قال  تحلیل اقتصاد  حقاق
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 . این تحلیول دریابار راا می گیردمیاقتصاد  ر در بامعه اکل بایی اارج اب قلمرر تحلیل 
راقع با اناسایی تربیحاا فرد  ر بمعی  اهااف ااد را مشخص ر برا  هرچه باتور بورنررده 

مطلاب یاایی یک یظام حقاقی اب  .(Georgakopoulos, 2005: 30-35)کنا ااخ نیاا تالش می
افوراد حاصول  اتربیحاکه اب طریق برنرردخ حااکثر  این دیاگاه  ارتقا  رفاه ابتماعی اس  

مطابق ایون رریکورد  قواایین ر مقورراا بایوا طوار  . (Georgakopoulos, 2005: 21)ااد می
تح  امال را به حااکثر برسایا. در غیر این صارا کارایی  تنظیم اایا که تربیحاا ااخاص

ها  حقواقی ارتحلیول اقتصواد  پایوا ر ِیخ ۀر بایا اصالح ااد. بنابراین  مرحل را یااردالبم 
 ها ر تربیحاا نیااس . اراناا  افراد تابع نخ پایا

 

 المللیگذاری بیندعاوی سرمایه ةها در حوز. ترجیحات دولت1

هوا ر گذار  درل هوا  سورمایهدارر  ریژههالمللوی ر بوگذار  بینحقواق سورمایه ۀبابیگراخ عرصو
 ةگیرد  مرئلۀ ابرا  یک معاهانیچه در عمل ماضاع ااتالف قرار می اما  یااگذاراخ ااربیسرمایه
در ارایطی که درل  به تمامی تعاااا ااد پایرنا بااوا  اساسواً  1گذار  تاس  درل  اس .سرمایه

نخ برسوا.  ۀدها که کار به تعیین مرئالی   حکم به پرداا  غرامو  ر محاسورااتالفی رر  یمی
المللی  ابرا  صوحی  ر رفوادار  گذار  بینطرفین در دعار  سرمایه ااتالفاا تمامیمحار اصلی 

در این  گذاراخسرمایهکه تربیحاا  گف تااخ مرباط اس . بنابراین می ةبه اررط منارج در معاها
ها برا  دستیابی بوه نخ دسو  بوه بردار  حااکثر  اب امتیاباتی که درل حابه عرارا اس  اب باره

ها در این حابه  البم اس  ابتاا مختصور  . اما برا  درک باتر تربیحاا درل ایابدهایعقاد معاهاه 
 گذار  بیاخ ااد.در مارد مرایی اقتصاد  معاهااا سرمایه

 

 المللیگذاری بینهای سرمایهنامهمنطق اقتصادی موافقت. 2
ه طورفین در ار اسو  کوگذار  بر این فرض ارلیه استاها  سرمایهیامهتاضی  اقتصاد  ماافق 

 یامه هرتنا ر بارخ این هاف  اساساً بوهکردخ رضعی  ااد اب طریق ایعقاد ماافق  ترباینهپی 
گذار  ها  سورمایهیاموهریب  یک یظریۀ اقتصاد  دربارة ماافق طرحرر  رسنا. اباینتاافق یمی

اد نخ مشوترک طورفین ر کوارایی یااوی اب ایعقو افعبا بورا  یوافتن منورلبرماً متضمن برو 
 هاس . یامهماافق 

                                                           
 رباد دارد رمچناخ ماارد غال  اس  ر این امکاخ  هرچنا در دییا  امررب  ایاک  ه رالرته این ماضاع یاظر ب .1

گذار ااربی  ی درل  میبباخ ر سرمایهر طرفین ااتالف  یعن ردگذار  ااصی رباد یاامعاهاة سرمایه اًاساس
یاخ ها  متأار مدهنا  ماینا نیچه در یکی اب دارر میبعا  ااد ماضاع را به دارر  ارباع  با تاافق
 .(Kuwait v. Aminoil, 1982) رخ دادر کای  اریل امین
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 ۀمنبلوالمللوی بهکنوا کوه بوه معاهوااا بینالملل ایجاب میاقتصاد  به حقاق بین رریکرد
با  نیکه ااخاص تابع حقاق اصاصی بااونا  ااد؛ اما طرفین این قرارداد به یگریرتهقرارداد 
رسونا کوه بوا تیجه میکه کشارها به اتفاق یکایگر به این ییا. بماییادارا  حاکمی ها  درل 
المللی به مشارک  با یکوایگر برردابیوا  رضوعیتی مشوابه بوا تاافوق ر گیر  اب مقرراا بینباره

دها. با دریظر گرفتن این ماضاع  منظار ایعقاد یک قرارداد رر  میمشارک  ااخاص حقیقی به
اخاص حقاق اصاصی ایعقاد معاهاه )قرارداد( هماینا ا ۀها ییب در بمینکه درل  گف تااخ می

 ةرر  در ارایطی االی اب اکراه ر ابرار  تناا بمایی تن به ایعقاد یک معاهاکننا ر اباینرفتار می
 ,Posner & Sykes)د اوادهنا که منفع  مشخصی اب ایعقاد نخ یصی  طورفین المللی میبین

هوا  یحواا درل ما نخ اسو  کوه ترباالمللی کاربین ةیک معاها رراباین .(63-79 ,23 :2013
 امضاکنناة نخ را به باترین اکل ممکن برنررده سابد. 

هوا  گذار  مربع مناسوری بورا  اناسوایی تربیحواا درل ها  سرمایهیامهمتن ماافق 
المللوی بوا گذار  بینها  سورمایهیاموهطار کلی تقریراً تمامی ماافق رسا. بهیظر میمتعاها به

ذهون بوه  در ابتوااااد. بوراالف نیچوه اه اب ایعقاد نیاا نغاب میها  امضاکننبیاخ اهااف درل 
گذار  اترواع اواد ها اب ایعقاد این معاهااا تناا حمای  اب سرمایهااد  اهااف درل مترادر می

گذار  در قلمرر ااداواخ بلکه ارتقا  سرمایه  ها  متعاها دیگر ییر در قلمرر درل  یا درل 
ها ایتظار داریا که ررد. درل امار مییامه بهر ییب اب اهااف ماافق بیشتر کشا ۀر کمک به تاسع

گذار  ااربی به قلمرر اادااخ را ییب گذار   بریاخ رررد سرمایهسرمایه ةبا ایعقاد یک معاها
سر  رررد منابع به کشار  ایجاد اولل  ایتقوال فنوارر   نموابش   این مریر اب ترایل کننا تا
المللوی  ی کشار اب طریق تقای  صنایع داالوی  دسترسوی بوه بوابار بینها  یررارتقا  مبی 

کوه  ایواها یگراخافبای  گردش مالی ر درنماها  مالیاتی یاای اب نخ اایا. در عین حال درل 
هوا  سیاسوی ر محوی  داالوی  داال   رکارهاگذاراخ ااربی سر  نسی  به کرو سرمایه

ا  کووه یظووام قارتمنووا ر ها  در حووال تاسووعهبیروو  ییووب اووایا. ایوون یگرایووی بوورا  کشووار
در  .(Salacuse, 1998: 14-18)اسو   ترمشوااد  دار  اواد یااریواا  در حکامو ااهتحکیم

گذار  سورمایه ۀیاموها  متعاهوا یوک ماافق تربیحاا درل  ةکه عماگف  تااخ مجماع می
بیشتر کشار  ۀکمک به تاسعگذار  در قلمرر اادااخ  المللی عرارا اس  اب ارتقا  سرمایهبین

 1ااد در قلمرر درل  مقابل. ۀر همچنین حمای  اب اتراع صاح  سرمای
رسیم ال میؤگذار   به این سها اب ایعقاد معاهااا سرمایهدرل  تربیحاا ر اهاافبا یافتن 
ها  امضاکنناه چگایه ر اب طریق چه اببار  تربیحاا ااد را در ایون قراردادهوا )بوه که درل 

طار کلوی دهوا کوه بوهبررسی معاهااا مذکار یشاخ می ؟کنناعنا  اعم( دیرال ر برنررده میم
                                                           

دس  المللی بهگذار  بینتااخ با مااقه در مااد ارلیه یا مقامۀ معاهااا پرامار سرمایهاین تربیحاا را می. 1
 .(CETA, 2017, art. 8.9) ;(US-Argentina BIT, 1991) :ر.کبرا  مثال   نررد
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 (رسواینا: الو ر بوه حوااکثر می کننوامیها تربیحاا ااد را اب در طریق عماه برنررده درل 
 گذار .کاه  ریرک سرمایه (بر  کاه  پیاماها  ااربی اقااماا درل  علیه اتراع بیگایه

 

 پیامدهای خارجی اقدامات دولت علیه اتباع بیگانه. کاهش 1. 2
  گیوردیکی اب مرائل مام ر محار  دییا  مارخ نخ اس  که هر عملی اب سا  افوراد صوارا می

 اربی منفویا. پیاماها  تاایا مثر  یا منفی بااا؛ که میدارا  پیاماها ر نثار بایری اس  اغل 
  اما سور  هادمیاخصی ااد ایجام  به ساد منافع کننا که یک فرد عملی رابمایی معنا پیاا می
اواد. پیامواها  ا  که سور  نلوادگی هواا میبرا  مثال  کاراایه د؛اامیرررد ضرر به دیگراخ 

 بااا؛ برا  مثوالیابنا که عمل اخص برا  دیگراخ هم سادمنا ااربی مثر  ییب بمایی بررب می
 .(Coase, 1960: 1-8)بورد مروکایی را بواال می ۀها  یک محلوا  بیرا که اربش اایهساا  اایه

ب نثوار بوایری فرامورب  یااوی ا ابه مشوکال گاییالملل برا  پاسخبریار  اب مقرراا حقاق بین
ا  تأثیراا احتمالی بور دربرداریاة ایا. اقااماا یک درل  ر اارریاای ها رضع ااهاقااماا درل 

المللوی ربی بیناقوااماا را رابوا پیامواها  اوا تااخ نخبنابراین می  مردماخ دیگر کشارهاس 
 .(Posner & Sykes, 2013: 18)دایر  
المللوی  مشوارک  میواخ کشوارها اقتصاد   در صارا بررب پیامواها  اواربی بین یظراب 
هوا بوا تابوه بوه یتوایل حاصول اب تاایا مفیا ر اثربخ  بااا. فرض بر این اسو  کوه درل می

حااکثرساب  رفاه اقتصواد   در پیها یا. درل دارعملکرد ااد  ةایتعامالتشاخ تربیحاتی در ا
دهناگاخ به نیاا را رساینا که منافع رأ یا تابعی اب رفاه ابتماعی را به حااکثر می هرتناااد 

به منافع ر رفاه ااد یوا اارریاایشواخ اهمیو  فق  ها دها. اب سا  دیگر  اصاالً درل ارتقا می
ی ر لواین امر ایجاد اوکاف میواخ منوافع م ۀجیها  دیگر. یتااربی ر درل دهنا ر یه اتراع می

 & Posner)ما  اااهوا اوا االمللی سر  یاکارمنافع باایی اس  که در فقااخ مشارک  بین

Sykes, 2013: 19) .موا ر اهوا  یاکارالملل در اینجا ابتنواب اب چنوین ایتخابیق  حقاق بین
ها  همکارایه اس . اب دیاگاه تحلیل اقتصاد  حقاق  ابدیواد ها به سم  رفتارساق دادخ درل 

اعضا  مورتر  بوا ماضواع منجور  ۀبه ایجاد منافع بیشتر برا  هم 1ر ایراا  رفتارها  همکارایه
 .(Sykes, 2013: 787)د اامی

هوا  تاایا با اقااماا اواد بور منفعو  ر ایتخابگذار   درل  میبباخ میدر فضا  سرمایه
تاایا با رضع مالیواا یوا مقرراتوی کوه . برا  مثال درل  میتأثیر بگذاردراخ ااربی گذاسرمایه

توأثیر گذار  بردار اس   بور سواد یااوی اب سورمایهگذار ااربی هبینهابرا  نیاا برا  سرمایه

                                                           
اد  حقاق ل اقتصما اب دیاگاه تحلیابرا  درک باتر رفتارها  همکارایه ر یق  نخ در پایا نماخ یتایل کار. 1

 .(Hill, 1990: 504; On Cheung, et al., 2008: 943; Dnes, 2005: 90-91؛ 263: 1389کاتر  تامس  : ر.ک
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 گبینوهگذار اواربی بوا در در ایون اورای  سورمایه et alAisbett (.1 ,.2010 :368-369(بگذارد 
اضافی را با افبای  قیم  تالیااا ااد به مشتریاخ ااد منتقل  ۀها باد: یا این هبینرر اااهررب

دلیل کش  باال  تقاضا برا  کواال ر اواماا مربواط اضافی به ۀکنا  یا امکاخ ایتقال این هبین
 ینکوهرباد یاارد ر البرم بایا تمام یا بخشی اب نخ را درریی کنا. در حال  اایر  با تابوه بوه ا

ا  کنویاای اب تاابیر بایا درل  را بوه مشوتریاخ منتقول  ۀتاایا هبینگذار ااربی یمیهسرمای
گذار اواربی را بورا  اواد بوذب درل  میبباخ عمالً با اقااماا ااد قرمتی اب سواد سورمایه

گذار   بورا  ایجواد محواردی  بور اتخواذ ها  سورمایهیاموهبرویار  اب موااد ماافق  کنا.می
 2ایا.با این ماارد ر ساءاستفاده اب ماقعی  ایحصار  درل  میبباخ اکل گرفتهرفتارهایی مشابه 

گذاراخ طار طریعی تمایلی یااریا که اب ماقعی  ایحصار  اواد در برابور سورمایهها بهدرل 
یظر کننا  مگر نیکه تشخیص دهنا قادریا با پیاستن به معاهاه رضعی  اواد را ااربی صرف
ه هر باما  .(Posner & Sykes, 2013: 21)باراد بخشنا   اایاخ یمیکه عضا ن فرضییرر  به 

هوا  طرف ۀدلیل کاه  پیاماها  ااربی بورا  هموترتی   یتایل حاصل اب همکار  اصاالً به
متعاا « ب»گذاراخ درل  در برابر سرمایه« ال »مذاکره سادمنا اس . طی تعاا متقابل  درل  

نوین ییب متقابالً چ« ب»فاده یکنا ر درل  در برابر نیاا است ااد که اب ارای  ایحصار  اادمی
ها با محارد کردخ ااتیار ااد  در پی کر  سادها  بیشتر یاای اب پذیرد. درل تعاا  را می
 .(Giovanni & Rodriguez-Clare, 1998: 574) یااگذار  ااربینباد  سرمایه

ه  ب مظاهر کارکرد معاهوااا در کواتعاا درل  به برراخ ارارا یاای اب سل  مالکی  ا
اصول حکه مقاماا درلتی بتااینا منوافع اقااماا درل  اس . درصارتی منفی ااربی  اماهایپ

ها  نخ را بور درش ر در عوین حوال بوار راقعوی هبینوه ننوااب عمل سل  مالکی  را کرو  ک
عاوا بوه بروراخ گذاراخ بگذاریا  تمایل بیشتر  به سل  مالکی  اااهنوا دااو . اموا تسرمایه

کنوا توا پیامواها  اواربی ارارا  اب این امر بلاگیر  کرده ر در عاض درل  را ترغی  می
گذاراخ ااربی را درریی کنوا. در ایون اورای   مقورراا مربواط بوه اقااماا ااد علیه سرمایه

 .(Epstein, 1985: 54)  تاایا مؤثر راقع اادبرراخ ارارا می
 
 

                                                           
 .Bagwell & Sykes, 2005 :ها  بیشتر ر.کمطالعۀ یمایه برا . 1

ی ابارها  باایدر ب« سرمایه»گذار ااربی در ارای  اریاار ایحصار  قرار دارد. درل  میبباخ در برابر سرمایه. 2

یاپذیر  ها  برگش یابا  به هبینهااتصاص می یا  که به صنع  مشخصراقع  سرمایه همگن ییر . در

 یاپذیرها  برگش اد که مرباط به هماخ مصرف مشخص اس . اب یظر اقتصاد   صرف هبینهامیترایل 

م  سرمایه را به یرر  به اقااماتی که ممکن اس  تمام یا بخشی اب س بریاخ بابگش  سرمایهااد سر  می

 .Klein et al., 1978: 297 :ااد. ر.کپذیر دیگر  ساق دهنا  نسی 
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 گذاران خارجیبان برای سرمایه. کاهش ریسک دولت میز2. 2
بواال  چشومگیر طار به کشار  گذار  در ااکها  بالقاه برا  سرمایهدر رضعیتی که ریرک

نیا. هر صاح  سرمایه پوی  اب امار یمیگذاراخ بهبااا  نخ کشار مقصا مطلابی برا  سرمایه
خ را هوم اربیوابی نر ها  مابواد درررد به بابار مشخص  در کنار یرخ بابگش  سرمایه  ریروک

 دس  اااها نما:بیر به ۀطار ساده اب طریق رابطدرنما مارد ایتظار ر  به رراباینکنا. می

R= (1+r)K + (1-p)Y 

یرخ بابگش  سرمایه بوارخ دریظور گورفتن  rگذار   ساد مارد ایتظار اب سرمایه Rدر اینجا 
میوباخ درنموا یااوالص  Yذار  ر گرقاع پیاستن ریرک یاای اب سورمایهاحتمال به pریرک  

 ةدر پورر را ااد  ۀبنابراین  تناا بمایی سرمای. (Sykes, 2019: 492)یاای اب ابرا  پرر ه اس  
 ۀنخ بوا دریظور گورفتن همو اواةبینیی کنا که درنما پمیرارد در درل  میبباخ  ااهی تعر

مرباط به رفتوار درلو   هاتر اب حا مشخصی بااا. بخشی اب این ریرکیشها  ماباد  بریرک
کنوا  یورخ ریروک میبباخ اس . برا  مثال درلتی که اقاام به سل  مالکی  اماال بیگایگاخ می

گذاراخ اواربی در رر سورمایه. ابایوندهواافوبای  میاواا گذار  در کشار ااد را بهسرمایه
. در گیریوامویدریظور ااد به نخ کشوار  ۀتر  اب ریرک را برا  ایتقال سرماییشنیناه  درصا ب

اابی تاضی  ها  تکراراایاه بهباب  ۀادبیاا تحلیل اقتصاد  حقاق  این ارای  در قال  یظری
بووه یووام   اگذاراخ در راقووع بووابیگراخ بوواب  تکراراووایاههووا ر سوورمایهاوواد. درل داده می
 ۀیقطور اسو  گذار  در درل  میببواخ هموااره برقورار یا. بریاخ سرمایهاگذار  ااربیسرمایه

 ةباب  تکراراایاه اب یاع یامحوارد اسو . هور پورر این بنابراین  ؛اادپایایی برا  نخ تصار یمی
گذار ااربی اسو . یک درر اب باب  میاخ درل  میبباخ ر سرمایه ۀمنبلگذار  ااربی بهسرمایه

گذاراخ گذار برا  ساد بیشتر  بر ایتخواب سورمایهدرل  در قرال یک سرمایه ۀطلرایرفتار فرص 
سواد  ۀگذار  اثرگذار اااها باد ر نیاا حاایدررها  نتی اب باب  سرمایه منظاربهبعا   ةبالقا

ر حاضور بوه همکوار  بوا  گیریامیگذار  در قلمرر درل  میبباخ دریظر باالتر  را برا  سرمایه
اب امکواخ ا حوتوا ارای  ارلیه یخااهنا باد. بورا  بلواگیر  اب ایون رضوعی   درلو  میببواخ 

گذار  در قلمررش سیر صوعاد  کنا تا مرادا ریرک سرمایهطلرایه ابتناب میرفتارها  فرص 
با  اتخواذ اسوتراتژ  کوه به ااد بگیرد. بنابراین  هریک اب در بابیگر سعی اااهنا کرد که بوه

تناا در یک درر بیشترین منافع برا  اخص نیاا ر کمترین منافع برا  طرف مقابول را دااوته 
  1(.443: 1398)عرالی    با یکایگر همکار  کننا بااا

گذار  ها  سوورمایهیامووهمووا  ایعقوواد ماافق اهووا  کوواه  ایوون ریرووک یاکاریکووی اب ررش
ها  عینی ر معقال سل  مالکی  ر تعاا به پرداا  ارارا که در المللی اس . محاردی بین

                                                           
 نیا.رباد مییامحارد به ةها  تکراراایا در باب الرته این ارای  اصاالً. 1
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ه  ریرک را در این معاهااا یحا مطلابی هاف کاگذار  درج ااه اس   بهمعاهااا سرمایه
گذاراخ در رفتارهوایی اسو  کوه سورمایهاب بارب  ۀیمایگذار مصادرة اماال سرمایهکنا. ترسیم می

  بیورا صورف درل  میبباخ یرر  به نیاا یگوراخ هروتنابارة رررد به بابار بماخ اتخاذ تصمیم در
. اب دهواقورار می پذیر   نسی درل  میباخ در رضعییاپذیر نیاا را در برابر ها  برگش هبینه

که درلو  در  گف قطعی   اتااخ بر یمی یاپذیر اس بینیها ییب پی سا  دیگر  اقااماا درل 
هایی که در معاهااا نیناه اقاام به ساءاستفاده اب ماقعی  برتر ااد یخااها کرد. اما محاردی 

به برراخ ارارا  به درلو  ابوابه مقرراا مرباط ییب سل  مالکی  ایجاد ااه ر  بارةمذکار در
گذاراخ بالقاه اطالع دها که اطر سل  مالکی  اماال نیاا ایاک دها اب این طریق به سرمایهمی
ترتی   ر نخ درل  اب عام تقارخ اطالعاا میاخ طرفین ساءاسوتفاده یخااهوا کورد. بواین اس 

 ااد. ذار  منجر میگگذار  به کاه  ریرک سرمایهمقرراا مذکار در معاهااا سرمایه

 

 قابل اعمال ۀضابط
 ۀدارر  تمایول داریوا بوین ضوابط هوا دیااخدها که گذار  یشاخ میدارر  سرمایه ۀبررسی رری

در اصواص  1غیرقوایایی تموایب قائول اوایا.سل  مالکی  قایایی ر  غرام  حاکم بر سل  مالکی 
 ةعیوین غرامو  بوه موااد معاهوات ۀدارر  بورا  یوافتن ضوابط هوا دیوااخقایایی   سل  مالکی 

کننا. بریار  اب این معاهااا متضمن مقورراا ااصوی بورا  رباع میقابل اعمال گذار  سرمایه
اموا  2ایوا.بواده ر اب نخ الاوام گرفته« هوالفرموال » ریتحو  توأث اغلو تعیین غرام  هرتنا کوه 

                                                           
 :میاخ سل  مالکی  قایایی ر غیرقایایی ر.ک برا  مطالعه در مارد تفارا .1

Dolzer & Schreuer, 2012: 99-100; Marboe, 2009: 75; Sornorajah, 2010: 406-410. 

ی قائل سل  مالکی  قایایی ر غیرقایایر بغرام  حاکم  ۀها  دارر  تفارتی میاخ ضابطگاهی دیااخ الرته

  :.کرایا. برا  مثال یشاه
UNCITRAL, British Caribbean Bank, 2014, paras. 241, 260-261; NCITRAL, Guaracachi, 2014, para. 

613; ICSID, Venezuela Holdings, 2016, para. 306; SCC: Franz, 1998, para. 356. 

داا  عقال پرداا  غرام  بایا رابا سه ریژگی مشخص بااا: ال ( بارخ تأایر غیرم  پرهالبراساس فرمال . 2

 لکی  بااال  ماااه در بابار بالفاصله پی  اب سااد )سریع(؛ ب( برابر با اربش عادلۀ اماال سل  مالکی 

ا پرداا  ااد ر متناس  بالمللی نبادایه ترایل می)کافی(؛ ج( به ارب  پرداا  ااد که در معامالا بین

 :ارارا اس  )مؤثر(. برا  اطالعاا بیشتر در این مارد ر.ک
Dawson & Weston, 1962: 736-740; American Law Institute, 1987, Section 712. 

دارد: مقرر می امضا اا  2018میاخ نر ایتین ر  اپن که در سال  ۀدربایر ةمعاها 11(1) ةبرا  مثال  ماد
داا  گذار  ... یماینا ... مگر با پرساب  سرمایهاها یرایا اقاام به سل  مالکی  یا ملیها  متعیک اب طرفهیچ»

 :.کرهمچنین  (Argentine-Japan BIT, 2018)...« ثر ؤغرام  سریع  کافی ر م
Morocco-Nigeria BIT, 2016, Art. 8; Austria-Bangladesh BIT, 2000, Art. 5; New Zealand-China FTA, 

2008, Art. 145. 
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یرقوایایی تلقوی اواد  گذار ااربی یک یاع سل  مالکیو  غاقااماا درل  علیه سرمایه درصارتی
چراکوه ایون مقورراا   گذار  اب یظر برای قابل اعمال ییر سرمایه ةدر معاها ااهیینتع ۀضابط

غیرقوایایی  سول  مالکیو  دربوارةر  اسو قوایایی  ارارا در سل  مالکیو  ۀمختص به محاسر
معتقا باد ستاخ .د .سی علیه مجار ادعاا  دارر  ایکریا در  دیااخیااریا. برا  مثال   کاربرد 

سل  مالکیو   یاای ابااد که غرام  می که اعمال ضابطۀ منارج در معاهاه در این ماارد ماب 
 .(ADC, 2006, para, 481) قایایی اب ارارا یاای اب سل  مالکی  غیرقایایی قابل تمایب یرااا

بور  1ا.اویوا دارر  که بعا اب این رأ  تشکیل اایا ییب تأی ها دیااخاین رریه تاس  برای 
مابواد  ۀمذکار برا  تعیین ارارا به ضابط ها دیااخغیرقایایی   این اساس  در سل  مالکی 

 ۀکاراایو دعواا المللی در الملل عرفی ر مشخصاً رأ  دیااخ دائمی دادگرتر  بیندر حقاق بین
 هوواالمللووی درل ر همچنووین طوورح مرووئالی  بین (PCIJ, Chorzów, 1928: 47-48)کوواربر 

(International Law Commission, 2001, arts. 34-36) موارد  ۀضوابطرر اباینکننا. رباع می
 تمامیکه طار به  اعمال نیاا برابر اس  با ترمیم کامل ارارا یاای اب سل  مالکی  غیرقایایی

حوال  رضوع بوه ةچنین استایاارد   اصاالً مرتلبم اعواد 2نثار یاای اب اقاام متخلفایه اب بین بررد.
رضوع  ةرضع  یا ترکیری اب اعاد ةپذیر ییر   معادل پالی اعادسابق اس  ر اگر چنین امر  امکاخ

 3درل  تعیین ااد. ۀعنااخ غرام  یاای اب اقاام متخلفایرضع  به ةدر ابا  اعاد پالیر ارارا 

هوا  این ضااب  چه اثور  بور تربیحواا درل  یر کارگااد که بهمی مطرحاما این سؤال 

                                                           
 :برا  مثال ر.ک .1

(ICSID, Siemens, 2007, para, 352.); (ICSID, Vivendi, 2007, para. 8.2.3.); (ICSID, Bernhard, 2015, paras. 

758-759.). 

یرقایایی دلیل فقااخ پرداا  غرام  مناس   غتناا به  گذار  صارا گرفتهتنی اس  در دعاریی که سرمایهفگ. 2

 :ل ر.کا  مثا. بر ها متمایل به اعمال هماخ ضابطۀ غرام  مذکار در معاهاه اسرریۀ دیااخ  انااته ااه
ICSID, Gemplus, 2010, paras. 8-25, 12-43, 12-53, 13-93; ICSID, Rusoro, 2016, paras. 639–40, 646. 

 تگباکا علیه لیری ةپرریا رضع  پس اب رأ  معررف پررفرار درپایی در ةذکر اس  که صارر حکم به اعاد . اایاخ3
(Texaco v. Libya, 1987)  گذار  قرار گرفته اس  ر حتی برای نخ یارا مارد تابه مرابع دارر  سرمایهبه

 ,ICSID, LG&E, 2007) :.کرایا. ها ر اارج اب ااتیاراا دارر  ییب دایرتهرا ملایر با حق حاکمی  درل 

para. 87) با این حال  برای نرا  دیگر امکاخ  .151-168: 1379ریگا  :   ر.کبرا  یقا رارده به رأ  درپایی
ایا. ااتیاراا دارر  دایرته ۀرضع را در حیط ةصارر رأ  به برراخ ارارا به صارا غیرپالی  اب بمله اعاد

(ICSID, Enron, 2004, paras. 79-81; ICSID, Micula, 2008, para. 166.   نیچه مرلم اس   در مارد سل
رضع به حال سابق  ةی  تاکناخ تناا یک دیااخ دارر  مریر پررفرار درپایی را دیرال کرده ر رأ  به اعادمالک

در سایر ماارد اما این رریه مارد یقا قرار گرفته ر  .ICSID, Bernhard, 2015, paras. 760-744 :.کرداده اس . 
ها  ابرایی نخ سر باب بده ر به ه دااار رضع به دالیل مخال  اب بمل ةمرابع دارر  اب صارر رأ  به اعاد

 لکن در مارد یقض سایر تعاااا غیر سل  مالکی  .Ratner, 2017: 26 :ایا. ر.کمعادل پالی نخ حکم داده
 ,UNCITRAL, Chevron, 2018 :.کربیشتر  اس . برا  مثال  ۀرضع مرراق به سابق ةصارر حکم به اعاد

para. 10.13; ICSID, Arif, 2013, paras. 566-572. 
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اواد یوا ساب  تربیحاا نیاوا منجور مینیا به بیشینه ر گذار  داردسرمایه ۀیاممتعاها ماافق 
 ایر. ضمن نیکه ممکن اس  پرسیاه ااد چه تابیای برا  ایجاد تموایب میواخ سول  مالکیو 

تعیین ارارا رباد دارد ر نیا اساساً باتر ییر  که صورفاً  ۀقایایی ر غیرقایایی در اعمال ضابط
ایااع سل  مالکی  اعم اب قایایی ر غیرقایایی اعمال اواد؟ در  ۀمنارج در معاهاه در هم ۀضابط

 ادامه به هریک اب این در سؤال پردااته اااها اا.

 

 هااثر ضوابط تعیین خسارت بر ترجیحات دولت
عروارا  المللویگذار  بینسورمایه ةها در یک معاهوا طارکه بررسی اا  تربیحاا درلهماخ
داالی کشار  ۀگذاراخ متراع در قلمرر درل  متعاها ر همچنین تاسعحمای  اب سرمایه باس  ا

هوا ر سواب  پیامواها  اواربی تصومیماا درل ااد. این تربیحاا اصاالً اب در طریق درریی
منظار تحلیل ضااب  حاکم بر تعیوین اروارا ااد. بهگذار  برنررده میکاه  ریرک سرمایه

ه هریوک اب ر  اب دیاگاه تحلیل اقتصاد  حقاق  البم اس  بررسی ااد کگذادر دارر  سرمایه
 ها دارد. نخ ضااب  چه اثر  بر تربیحاا درل 

 

 وضع به حال سابق ةاعاد .1
تورمیم کامول »که تح  عنوااخ  رضع به حال سابق یا پرداا  معادل پالی نخ ةاعاد ۀاعمال ضابط
گذاراخ مترواع در حمایو  اب سورمایه)هوا حاا درل ااد  یکی اب تربیییب اب نخ یاد می 1«ارارا

کنوا کوه درل  میببواخ را ترغیو  می این ضابطهکنا. اابی برنررده میرا به( قلمرر درل  متعاها
رر در صوارا ااه بگیورد. ابایونعبهر  ناگذاراخ ااربی را کامالً درریی کنثار تاابیر ااد بر سرمایه

طار تموام ر   اراراا ر  بهدرل ذار ااربی اب رهگذر اقااماا گگایه ارارا به سرمایه بررب هر
ا  باقی یمایوا؛ گوایی کوه اساسواً یشاهر قاعاه نخ اس  که هیچ بیاخ برراخ اادمی میترم کمال
 اس .رر  یااده گذار را تح  تأثیر قرار دها  گذار  سرمایهکه سرمایها  فعل متخلفایه گایهیچه

اب  ترمیم کامول اروارا ۀاس . اعمال ضابط ترهالی  ماضاع پیچیادا ۀتاسع ۀاما در بمین
 ارسالااربی  ةگذاراخ بالقاها  مثرتی اب سا  درل  برا  سرمایهااد یشایهمی سر یک سا 

گایوه  نیاا در قلمرر نخ درل  اب حمای  کامل برااردار اسو  ر هور ۀااد مرنی بر اینکه سرمای
ین یحا ممکن برراخ اااهوا اوا. ایون امور سور  کواه  تربانیاا به  ۀایااب  به سرمایدس 

رغر  بیشتر  بورا   صاحراخ سرمایه اادماب  میگذار  در نخ کشار ااه ر ریرک سرمایه
گذار  اواربی مابراا تقای  بریاخ سرمایه رراباین ؛درل  متعاها دااته باانا باباررررد به 

 مابو د. اب سا  دیگر  اعموال ایون ضوابطه ااداالی درل  میبباخ فراهم می ۀر بالترع تاسع

                                                           
1. Full Reparation. 
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ااد ااتیاراا درل  میبباخ در ایتخاب راهکارهوا  باینوه در براوی اورای  بوا محواردی  می
کواه  درنموا یوا حتوی  ماب  محیطیبیر مقرراا  بعضیاگر رضع برا  مثال ماابه ااد. 

رمیم کامول تو ۀضوابط در فرضوی کوهگذار اواربی اواد  سل  مالکی  غیرمرتقیم اب سرمایه
گذار بارخ تابه بوه اعمال ااد  یتیجه برابر اااها باد با کر  ساد حااکثر  سرمایه ارارا
اب  اسو مجواب  گذارسرمایهگایی که  . در این حال  دکربیر  رارد می که به محی  هاییبیاخ

ن ایون ر به کار ااد ادامه دها تا مالحظه ااد که بارخ دریظر گرفت نامقرراا درل  ترعی  یک
دااو ؛ بوه همواخ میوباخ گذار   چوه میوباخ درنموا میکار سرمایه ۀمقرراا ر در صارا ادام

ااد بخشی اب )یا حتی تمام( منافعی می مرئله سر عنااخ غرام  به ر  پرداا  ااد. این به
ر صورف پردااو   بوررددریظور دااو   اب بوین  یمحیطکه درل  میبباخ اب اتخاذ تاابیر بیر 

 گذار ااربی ااد.سرمایهغرام  به 

تاایا به درک باتر این مطل  کمک بیشتر  کنا. فرض کنیا کوه ذکر یک مثال فرضی می
گذار  در قلمرر درلو  میببواخ بوه ارباوی یف  ر گاب اقاام به سرمایه ةارک  ااربی در حاب

کوه  سواد  ۀسال ر یرخ حاای 12گذار  ده اس . ماا این سرمایهکرراحا پالی  100برابر با 
اسو . اموا در  درصوا 20طار متاس  سوالیایه گذار برا  ااد در یظر گرفته اس  ییب بهسرمایه

گذار اواربی بوه نلوادگی یفتوی ااد که اقااماا سورمایهسال درم اب ابرا  پرر ه مشخص می
تحمیلوی یااوی اب ایون  ۀااد. براساس بورنررد  کوه درلو  میببواخ اب هبینومنطقه منجر می

 د  بایا ساالیه مرلغ مشخصی هبینه ااد تا اب بررب نثوار بوایری منفوی بور محوی ها دارنلادگی
افوبای   درصوا 30اواد  گذار ااذ سرمایه بایا ابکه را مالیاتی رر اباینبیر  بلاگیر  ااد. 

. اما ایون میوباخ افوبای  کنادها تا صرف باراب  منطقه یا بلاگیر  اب نلادگی بیشتر نخ می
اب   گذار در بار امر برا  ااد دریظر گرفتوه بوادساد  که سرمایه ۀد حاایاامی سر مالیاا 

در یوک گذار اواربی این اقاام  سرمایه ۀبین بررد ر پرر ه برا  ر  غیراقتصاد  ااد. در یتیج
با درل  متراع ااد متام ة منعقاه درل  را به یقض تعاااا منارج در معاهاالمللی دارر  بین

 کامول تورمیم ۀراب تخل  اب تعاوااا منوارج در معاهواه ر اعموال ضوابطکنا. در صارا احمی
 20سواد  ۀگذار   حااویبور اربش سورمایه  درل  میبباخ ملبم اااهوا بواد کوه عالرهارارا

در اورایطی کوه اربش رر ابایوندرصا  را هم در قال  غرامو  قابول پردااو   توأمین کنوا. 
گذار بورا  ظر گرفته ااد  ساد احتموالی سورمایهراحا دری 100گذار  همچناخ برابر با سرمایه
د  اربش اوواراحووا لحووا   20گذار  ییووب سووالیایه سووال نتووی باقیمایوواه اب موواا سوورمایه 10

 10راحا اااها باد. الرته بخ  مرباط بوه سواد  300گذار  ر ساد یاای اب نخ برابر با سرمایه
محکام به پردااو  مرللوی برابور بوا یاای  درل  میبباخ در سال نتی به یرخ ررب تنبیل ااه ر 

گوذار  ر افوبای  میوباخ د. درلو  میببواخ بوا مقررااااگذار ااربی میراحا به سرمایه 250
مجماع با دریظر گرفتن یورخ تنبیول  در تاایر  مالیاا  قصا داا  که اب بررب ارارتی که می
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تورمیم کامول  ۀاس ضابطراحا هبینه دااته بااا  بلاگیر  کنا. اما پرداا  غرام  براس 300
  کوه در پوی ابتنواب اب نخ بواد را ا راحا( اب هبینه 250)  ااا قرم  عماه سر   ارارا

اصواالً  هوالاس  که اعموال فرموال  یعمالً در قال  پرداا  غرام   متحمل ااد. این در حال
 ,ICSID)اواد می اروارا کامول تورمیم ۀپرداا  غرام  کمتور  یرور  بوه ضوابط سر 

Vivendi, 2007, para 8.2.5)گذار  برراخ ارارا رارده به سورمایه با رباداعمال نخ  رر. اباین
مایا التفارا این در رقم برا  درل  باقی میکرد. مابهکمتر  به درل  میبباخ تحمیل می ۀهبین
 . رردکار صارا مالّا بهها  اقتصاد  بهتاایر  در سایر بخ ر می

لی  ر طورح مروئاکواربر که اب رأ  کاراایوه  گایهنخ ارارا ملکا ترمیم ۀضابط بنابراین
ااد  تناوا یکوی اب تربیحواا ر اعمال می دارر  استنراط ها دیااخها تاس  المللی درل بین
دها ر دیگر تربی  معترر اابی پاا  میبه  گذار اس ها را  که هماخ حمای  اب سرمایهدرل 
منوارج در  ۀدر مقایره با ضابط را در برای ارای  میبباخدرل   ۀها  یعنی کمک به تاسعدرل 

 گیرد. گذار   یادیاه میمعاهااا سرمایه
دهوا ر ها تناا در چارچاب معاهاه معنا میاب سا  دیگر  تعاا درل  به درریی کردخ هبینه

بوه ها بایا در هماخ قال  تفریر ر اعمال ااد. براساس تحلیلی که اب منطق اقتصاد  رررد درل 
عمل گذاراخ اواربی بوهالمللی ر تحایا ااتیاراتشاخ در برابر سرمایهگذار  بینمعاهااا سرمایه

پذیرفتوه   ها در برابر مبایایی که در نخ معاهاه برا  درل  مقورر اواه اسو نما  این محاردی 
یی کوردخ کننا  تناا تا بایی متعاا به دررها طی معاهااتی که منعقا میدرل رر اباینااد. می

ا  که برا  تعیین اایا که تربیحاا مصرح نیاا در معاهااا را برنررده کنا. ضابطهها میهبینه
ها به تحایا ااتیاراتشواخ یحا  بااا که مربها  رضای  درل ااد ییب یرایا بهغرام  اعمال می

اااه یا اب بوین  ها به درل  به ایجادرا بیر پا بگذارد. در ارایطی که تحمیل درریی کردخ هبینه
گذار  منجور اواد  ایون اقواام اب دیواگاه ها در معاهااا سورمایهرفتن یکی اب تربیحاا درل 

دخ درلو  بوه کوربنابراین  اگور محکوام  ر بایا متاق  ااد. ردتحلیل اقتصاد  حقاق تابیه یاا
لو  ر گذار ااربی تاسو  درها  تحمیلی به سرمایهپرداا  غرام  با هاف درریی کردخ هبینه

د  این اقاام تا بایی مابوه اسو  کوه بوه دیگور گیرگذار  ایجام میدر یاای  حمای  اب سرمایه
ا  رارد یروابد. در راقوع بایوا بوین تربیحواا مابواد داالی اااه ۀتربی  درل  یعنی تاسع

د یه اینکه با به حااکثر رسایاخ یکوی  کرداالی( تعادل ایجاد  ۀگذار  ر تاسع)حمای  اب سرمایه
در براوی  تورمیم کامول اروارا ۀدیگر  را یادیاه گرف . این در حالی اس  که اعموال ضوابط

 کنا.ها سنگین میترابر را به سم  یکی اب تربیحاا درل  ۀر کف اس ملایر با این مام  1ماارد

                                                           
 رل   به ابدگذار ااربی ر عام رضع مقرراا تاس  فعالی  سرمایه ۀمنظار ارضاع ر احاالی اس  که در نخ ادام. 1

رل  در دااد ر در نخ ارای  هبینۀ یاای اب ایفعال تر  برا  درل  منجر میبین رفتن منافع عمامی ببرگ
 ااد. ارد میگذار ااربی در اثر اقاام درل  ربیشتر اب ارارتی اس  که به سرمایهگذار ااربی  برابر سرمایه
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 مندرج در معاهده ۀ. ضابط2
گذار سورمایهاواد غرامو  البم بوه می رور منارج در معاهاه بوه هور ترتیو  ب ۀاعمال ضابط

  گذار  با اعمال این ضابطه ییب رعایوحمای  اب سرمایه رر مرئلۀابایندیاه پرداا  ااد. بیاخ
 ة قابول اعموالااد  بوه معاهوا ۀرمایسگذار ااربی ییب پی  اب رررد هااد. اب طرفی  سرمایمی

الکیو     مده اسو  کوه در صوارا سولکورگذار  تابه دااته ر با این تصار اقاام به سرمایه
 ااد.برراخ می به طریق منارج در معاهاهارارا ر  
مشابای اااهیم رسیا. در اورایطی  ۀدیگر هم به این ماضاع یگاه کنیم  به یتیج ۀاگر اب باری
اواد  گذار ااربی منجور میبه سرمایه بیاخدرل  به رررد ااه اب سا  گرفتهدر پی که تاابیر 
ایتخاب غیرهمکارایوه اب  یک با پرداا  غرام  ماافق  کنا یا با یا ؛طار کلی در راه دارددرل  به

گذار  را طار کلی غرامتوی پردااو  یکنوا  ایون امور ریروک سورمایهاین کار سر باب بیا. اگر به
المللوی گذار  بینها در یظام حقواق سورمایهر ملایر با تربیحاا درل دها میااا افبای  به

طار  رفتار کنوا کوه گوایی هویچ  ترمیم کامل ارارا ۀمال ضابطاگر هم قرار بااا با اع 1اس .
 در فورض عوام رضوع مقوررااتاایر  اتفاقی ییفتاده ر طرف مقابل به هر حال ساد  را که می

یادیواه ایگااوته   داالوی ۀکنا  تربی  دیگر درل  میببواخ  یعنوی تاسوعدس  نررد  تحصیل به
ر  اب معاهااا  اربش اماال بالفاصله پوی  اب اقواام منارج در بریا ۀااد. اما با اعمال ضابطمی

اواد. بوا ایتخواب ایون صارا فار  ر موؤثر ر کوافی بوه ر  پردااو  میبهمتخلفایه محاسره ر 
گذار  در قلمرر اواد را کواه  داده اسو   هوم بوه استراتژ   درل  میبباخ هم ریرک سرمایه

 داالی ااد تابه دااته ر هر در تربی  ااد را ارتقا داده اس . ۀتاسع

 

 مندرج در معاهده ۀمدی ناشی از عدم اعمال ضابطاناکار
ن در تعیوی نیوا ایحوراف اب اسوتایاارد موارد تاافوق در معاهواه دیگر این مقاله این باد که سؤال

 پذیر اس  یا ایر. تابیهمنظر تحلیل اقتصاد  حقاق  غیرقایایی  اب سل  مالکی غرام  برا  
حارد ر ثلار مرئالی  اواد را در  ییاعگذار  بهسرمایه ةها با پیاستن به یک معاهادرل 

                                                           
ر  الاُکریژه در منطقۀ نمریکا  التین  اب طرفااراخ با  دکترین گفتنی اس  کشارها  در حال تاسعه  به .1

یالد  به م 70ر  60ها  گذاراخ ااربی بادیا که تالش نیاا در دههپرداا  حااقلی غرام  به سرمایه
در برابر « غرام  مناس »ملل در مارد پرداا  ها  مامی در مجمع عمامی سابماختصای  قطعنامه

  اایا  ر رقاب)فرمال هال( ایجامیا. اما ییاب مررم این کشارها به بذب سرمایه سر  اا د« غرام  کامل»
یا ر با اح  سرمایه قرار بگیر  صگذار  با کشارهابا همتایاخ ااد در امضا  معاهااا حمای  اب سرمایه

ااربی  گذاراخپذیرش فرمال هال در این معاهااا  اب ماضع قرلی ااد در برابر پرداا  غرام  به سرمایه
 .Elkins et al., 2008: 269-277; Guzman, 1998: 644-58  پاای کننا. برا  مطالعۀ بیشتر ر.ک:چشم



 1400 پاییز، 3، شمارۀ 51فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    878

 

هوا  بینیپی محاردة کننا. سرپیچی اب این گذاراخ متراع طرف مقابل تعیین میبرابر سرمایه
کوه درلو  میببواخ طار هب ؛بیوادامن می 1«ماایاکاراباام »درل  میبباخ را به هم بده ر به یک 

گذار ااربی را محاسره کنا. اگر در سل  اقاام ااد در برابر یک سرمایه ۀقادر یخااها باد هبین
طار دقیوق مشوخص ییرو  کوه اعمال ااد  بوه ترمیم کامل اراراغیرقایایی معیار  مالکی 
ربیابی چوه مرللوی ر یتیجۀ تقریری ا بیاگذار  میدارر  چگایه دس  به اربیابی سرمایه دیااخ

اقاام در راستا  منافع عمامی را برا   ۀپذیر   هبینیابینی. این عام قطعی  ر پی اااها باد
 ۀنگواهی اب هبینویادلیل که در بریار  ماارد درلو  بوهطار . بهدهاافبای  میااا درل  به

امتی ااد که اب اربش کنا که مرادا محکام به پرداا  غرامتناع می رضع مقرراااقاام ااد  اب 
بیشوتر بااوا. در ایون   مقورراا بده بواد رضوع هاف عمامی که برا  پاساار  اب نخ دس  به

اواد گذار رارد میهوایی کوه بوه سورمایه  اب بیاخمقرراارضع ارای   حتی اگر منافع یاای اب 
بار رای  بوها  که در اثور ایون اوبیشتر بااا  این امر تاس  درل  قابل اناسایی ییر . یتیجه

دریاف  منافع حاصل اب  در برابرِ ؛اادمنافع عمامی رارد میبه که اس  تاارم اراراتی   نیامی
 کنا.ها  مذکار را برراخ یمیگذار  ااربی برا  درل  که لبرماً بیاخسرمایه

خ   این ابوابه را بوه درلو  میببواااهبینی ی گذار  پسرمایه ةا  که در معاهااما ضابطه
یون طار تقریری ر با دق  بیشتر   اربیابی کنوا. در ااقاام ااد را  حااقل به ۀدها که هبینمی

 رضع مقوررااترتی  که اگر ااد. باینما برا  درل  میبباخ فراهم میاارای   امکاخ یقض کار
ها  مربواط بوه نخ اب بملوه غرامو  قابول اب چناخ اربای برا  درل  برااردار بااا که هبینه

  معاهواه را در نخ موااکار یاقواام دررا پاا  دهوا  درلو   دیاهیاخگذار ب  به سرمایهپرداا
گذار حوال کوه سورمایه کنا. در این صارا  در عوینمارد یقض کرده ر تاابیر البم را اتخاذ می

کنا  درل  میبباخ ییب اب بررب ارواراا بیشوتر بوه ااربی ارارا رارده به ااد را دریاف  می
هووا در معاهووااا ترتی   هوور در تووربی  درل ر بوواین کنووامیمی بلوواگیر  منووافع عمووا

 ااد. گذار  برنررده میسرمایه

منظار یجاا کشار منارج در معاهاه در ارایطی که اقااماا درل  به ۀکنار گذااتن ضابط
 کامول تورمیم ۀاب بحراخ رسیع اقتصاد  اکل گرفته اسو  ر در عواض رر  نرردخ بوه ضوابط

در اثر اعموال ضوابطۀ بیاخ اا   طارکها ایتقاد ماابه اس . هماخبا  دیگر  ییب ب ابارارا  
گذار  بورا  اااهواخ  در   میباخ غرام  براساس اربش اماال ر منوافع حاصول اب سورمایهاایر

ااد. اما اقااماا درل  میبباخ که بوه ایوراد داد  محاسره میارایطی که اقاام متخلفایه رخ یمی
بلکوه در   ییر   یطلرایه ر با ساءیااد  در همه حال فرص گذار منجر میایهارارا به سرم

برای ماارد ییب صرفاً برا  بلاگیر  اب بحراخ رسیع اقتصاد  یا کنتورل نخ در کشوار صوارا 
رلا نیکه در یاایو  اب   تااخ یک هاف مشررع برا  این اقاام دریظر گرف می رراباینپذیرد. می

                                                           
1. Inefficient uncertainty. 



 879   ...تط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیضواب

 

بلواگیر   1گذار  انااته اواد.سرمایه ةر  ملایر با تعاااا درل  در معاهادار دیااخدیاگاه 
ر کنترل بحراخ اقتصاد  حاکم بر کشوار همچنوین بوه تواارم بروتر اقتصواد  مناسو  بورا  

هوا در معاهوااا هوایی کوه درل حمای  ۀا. اساسواً هموایجاموگذاراخ اواربی ییوب میسرمایه
یا  در برتر اقتصاد سالم یا حااقل غیربحرایی ماضاعی  ااگذار  ااد به نخ متعاا میسرمایه
ها  مذکار  بریاخ یک اقتصاد سالم ر کنا. ارط البم برا  عینی  بخشیاخ به حمای پیاا می
گذاراخ اواربی را تناا سرمایهها  متعاها اس . بابار پرتارم ر نافته یهپذیر در درل بینیپی 

 کنا. گذاراخ ماباد را ییب به ترک نخ بابار ترغی  میکنا  بلکه سرمایهبه ااد بذب یمی
اب حمایو  اب اسو  گذار  عروارا سرمایه ةها در یک معاهااب طرف دیگر  تربیحاا درل 

داالی کشار اواد اب طریوق  ۀدرل  دیگر ر در عین حال تاسع گذار ااد در قلمرراتراع سرمایه
هوا مواردیظر درل  در کنار هومن تربیحاا ر ایگذاراخ متراع درل  متعاها. هر دبذب سرمایه

برراخ ارارا که مجماع این تربیحواا را لحوا   ۀگایه ضابط هر فق  یکی اب نیاا.ایا  یهباده
اتی به اقاام یتابابیااد. ما تلقی یمیار ارتقا یاها  اب منظر تحلیل اقتصاد  حقاق کار نایک

تن نیاوا در ر کنار گذاا دهامیاد ایجام که درل  در راستا  بلاگیر  اب فررپاای اقتصاد  ا
ایون  فورض صوحیحی درکنا  که ضابطۀ ترمیم کامل ارارا مقرر می طارغرام   نخ ۀمحاسر

منظار تعویّن بوه  حواتوا  بیرا اتفاقاً تاابیر مرباط بوه کنتورل بحوراخ   رسایظر یمیارای  به
طارکوه بیواخ . هماخگیریوایصارا مگذار  سرمایه ةها  منارج در معاهابخشیاخ به حمای 
 گذار ااربی مطلاب ییر .بده ر در حال فررپاای  برا  هیچ سرمایهاا  اقتصاد بحراخ
ن یگذار معها  منارج در معاهاه تناا منحصر به یک یا چنا سرمایهحمای  اب سا  دیگر 

 ةیحا رراباین. گذاراخ به معنا  عام کلمه اادها بایا اامل حال سرمایهاین حمای   بلکه ییر 
نینواه  در گذاراخیرایا طار  بااا که استفاده اب نیاا را برا  سایر سرمایه هااین حمای اعمال 

به تأثیر اقوااماا درلو  بورا   یتابابی  غرام  ۀمحاسرمرحلۀ   در دیگرمنتفی کنا. به بیاخ 
محوارد کوردخ  ۀلومنبگذار   بهدخ برتر مناس  برا  سورمایهکرکنترل بحراخ رسیع ر فراهم 

( اااها بواد. دعاا  ااصگذار مشخص )اااهاخ ها  منارج در معاهاه به یک سرمایهحمای 
گذاراخ بوه گذار  حمای  اب سرمایهسرمایه ةها در معاهااس  که تربیحاا درل  یاین در حال
 کامول تورمیم ۀاقتصاد  داالوی بواده اسو . بنوابراین  اعموال ضوابط ۀتاسع ر ییبمعنا  عام  
دلیل تاابیر  که برا  کنترل بحوراخ اقتصواد  رسویع اتخواذ   در ارایطی که درل  بهارارا

گذاراخ اواربی را   حتی هماخ تربی  مرباط به حمایو  اب سورمایهاادکرده مرئال انااته 
ییرو  کوه  ابوه ایون معنو موذکارالرته مطال   ما تلقی ااد.اتاایا کاردها ر یمیییب ارتقا یمی

                                                           
ها  مالی ر اعمال سیاس  منظارگذار  متعاد  که علیه نر ایتین بهها  سرمایهتااخ به دارر مثال می برا  .1

 . ر.ک:اااره کرد  نخ کشار صارا گرفته باد 2001پالی برا  کنترل بحراخ اقتصاد  سال 
ICSID, Continental, 2008; ICSID, Sempra, 2007; ICSID, Total, 2013. 
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گایه تعاا  بوه بروراخ ارواراا رارده ر هیچاس  کلی منتفی ااه   میبباخ بهمرئالی  درل
غرام  صوارا  ۀمحاسر ةاین مراحث با فرض مرئالی  درل  میبباخ ر صرفاً دربار تمامییاارد. 
س  ر به هر حال ارواراا رارده امعنگیرد. اما صرف مرئالی  بارخ پرداا  غرام  ییب بیمی

الملول عرفوی در حقاق بینۀ حالی که اعمال ضابطعین راخ ااد. در ترتی  مشخصی بربایا به
منوارج در  ۀاواد  پردااو  غرامو  بوه مابو  ضوابطما تلقی یمیاکار مذکارارضاع ر احاال 

ها را به اکل باتر  برنررده کنوا. اب یوک سوا  اعموال ایون معاهاه قادر اس  تربیحاا درل 
فاصله پی  اب اتخواذ تواابیر اثرگوذار بور اربش نخ گذار  بالااد اربش سرمایهمی سر ضابطه 

یاای اب اقاام ااد را  ۀدرل  میبباخ این امکاخ را اااها داا  که هبینرر اباینمحاسره ااد ر 
در مقایره با منافع حاصل اب کنترل بحراخ در بلناماا برونجا. در ایون صوارا  تناوا بموایی 

داالی ااد تشخیص دها. اب  ۀر در راستا  تاسعما ادس  به این اقاام اااها بد که نخ را کار
ها  ااد ر یشوایهگذار ااربی ییب به هر ترتی  برراخ میطرف دیگر  اراراا رارده به سرمایه

 گذاربرا  سرمایه ااد که حتی با اتخاذ تاابیر بیایرارگذاراخ بالقاه صادر میمثرتی برا  سرمایه
گذاراخ اواربی یورد  ارواراا رارده بوه سورمایهگمنظار حفظ منافع عمامی صوارا میکه به

نیکه  بحراخ اقتصاد  را هم با تاابیر اتخاذااه کنتورل کورده ر تر یکتۀ مامبرراخ اااها اا. 
 کنا.گذاراخ نتی ییب فراهم میبرتر اقتصاد  مناس  برا  سرمایه

 

 گیرینتیجه
 رده یمواده هور چوه بیشوتربورنرگوذار  در پوی ها در بماخ پیاستن به معاهااا سورمایهدرل 

ها  منوارج در یوک تربیحاا ااد هرتنا ر فق  در ارایطی حاضور بوه پوذیرش محواردی 
گایه که ها نخااد بریننا. تربیحاا درل  ترببرگاایا که نیاا را در راستا  منافع معاهاه می
راخ مترواع گذاگذار  درج ااه  عرارا اسو  اب حمایو  اب سورمایهها  سرمایهیامهدر ماافق 

ایوا کوه اب طریوق هوا در پوی نخااد در قلمرر درل  مقابل ر تاسعۀ داالی کشوار اواد. درل 
گذار  کشار ااد اقااماا ر همچنین کاستن اب ریرک سرمایه منفی   ااربیاماهایپکاه  

تربیحاا مذکار را برنررده سابیا. تعاا بوه بروراخ اروارتی کوه در معاهوااا در ابا  سول  
ااد  در همین راستا قرار دارد. اما ضاابطی که بورا  محاسورۀ غرامو  تاسو  ج میمالکی  در

ها ییرو  ر در ااد  همااره در مریر برنررده کردخ تربیحاا درل ها  دارر  اعمال میدیااخ
 رریا.امار میبرای ماارد اب دیاگاه تحلیل اقتصاد  حقاق یاکاراما به

ال ضابطۀ منوارج در معاهواه در هموه حوال اقواامی دها که اعمیتایل این مقاله یشاخ می
دها. گذار  را ارتقا میها در معاهااا سرمایهااد  بیرا هر در تربی  درل کاراما محراب می

در راسووتا  حمایوو  اب  تناایووهقووایایی ر غیرقووایایی  اعمووال ایوون ضووابطه در سوول  مالکیوو 
ااد  بلکوه ریروک ل  میبباخ منجر میگذار  اس  ر به درریی کردخ هبینۀ اقااماا درسرمایه
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گذار   بوه دها تا با افوبای  بریواخ سورمایها  کاه  میگذار  را هم تا میباخ باینهسرمایه
 ها ییب کمک کرده بااا.تاسعۀ داالی درل 

گذار اواربی منجور اعمال ضابطۀ ترمیم کامل ارارا  با نیکه به حمای  کامل اب سورمایه
کنا  اموا یرور  بوه دیگور کلی درریی میبی تاابیر درل  میبباخ را بهااد ر پیاماها  اارمی

ها یعنی تاسعۀ داالی کشار  در برای ارای  بالاثر یا حتی بیایرار اس . بوا نیکوه تربی  درل 
ر بارخ ایگیبة مشوررع   یساءیاعمال این ضابطه در ارایطی که سل  مالکی  درل  میبباخ با 

گذار  در یظور صواحراخ سورمایه رک نخ کشار بورا  سورمایهااد ریصارا گرفته  سر  می
ترع  بریاخ رررد سرمایه تقای  اواد  اموا در عوین حوال در ارضواع ر کاه  یابا ر به ااابه

محیطوی بوبرگ ر یجواا احاالی که سل  مالکی  برا  کنترل یک بحراخ اقتصواد  یوا بیرو 
تورمیم کامول اروارا اب دیواگاه  گیرد  اعموال ضوابطۀکشار اب فررپاای اقتصاد  صارا می

تحلیل اقتصاد  حقاق ایتخابی یاکاراما اس   بیرا اب یک سا هبینوۀ اقواام در راسوتا  منوافع 
هوا در دهوا ر تاسوعۀ داالوی را قربوایی دیگور توربی  درل عمامی را برا  درل  افوبای  می

گیورد کوه یواه میکنوا  اب سوا  دیگور  ایون ماوم را یادگذار( میمعاهااا )حمای  اب سرمایه
ها  بیشتر در نیناه گذار اقااماا درل  در راستا  ترمیم برتر اقتصاد  مناس  برا  سرمایه

باده اس . بنابراین  در ارایطی که سل  مالکی   رلا بارخ رعای  ارای  منارج در معاهاه  با 
اعموال ضوابطۀ ها  دارر  اب هاف یجاا کشار اب بحراخ ببرگی اتخاذ ااه اس   ایحراف دیااخ

 ررد.امار یمیمنارج در معاهاه کاراما ییر  ر اب دیاگاه تحلیل اقتصاد  حقاق مابه به
ها  دارر  اب ضابطۀ منارج در معاهاه به سوم  اعموال ضوابطۀ مابواد در چرا  دیااخ

گذار  در الملل عرفی اغل  یاای اب فقااخ صراح  کوافی در مفواد معاهواة سورمایهحقاق بین
بینوی صوری  ال ضابطۀ تعیین غرام  در ایااع سول  مالکیو  ر همچنوین عوام پی مارد اعم

هوا در تنظویم مفواد ااتیاراا درل  در ارای  اضطرار  بواده اسو . بوا اصوالح رریکورد درل 
یاکارامووا  مابوواد را کوواه  داد. یروول بایووا معاهووااا  تووااخمووی گذار معاهووااا سوورمایه

بوامع تجوار  ر اقتصواد  میواخ اتحادیوۀ اررپوا ر کایوادا ۀ یاموماافق گذار   اب بمله سرمایه
(CETAدر این بمینه مقرراا مشخصی را رضع کرده  ) ایا. مطالعۀ یرل یاین معاهااا ر اینکوه

تاایوا ماضواع مطالعوۀ دهوا  میها  این مقاله را تح  تأثیر قورار میمقرراا نیاا چگایه یافته
 بایا  برا  پژرهشگراخ این حابه بااا. 
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