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Abstract
Indirect interference of the host State with the investor's right to property has made it
very difficult to decide whether the usual restrictions resulting from government
intervention are considered expropriation or not. On the one hand, the exceptions to
the right of the State to exercise public interest are expanding and on the other hand,
the investor seeks economic benefits and stability. The question is what is the most
achievable criterion for establishing a balance between the right of the State and the
interests of the investor? The present study, after reviewing and analyzing existing
theories and justifying the need to amend investment treaties and then review the
domestic legal systems, concluded that, in the perspective of international
investment, this is slow but decisively rotating towards a new generation of treaties,
with emphasis on the right of States to regulate as an inherent right in the State
sovereignty, it also creates an attractive space for investment. Therefore, recognizing
the right of regulation as a starting point in any treaty can be a framework for
creating bilateral or multilateral investment treaties that has not been very successful
so far.
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چکیده
تداخل غیرمستقیم اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایهگذار ،تصمیمگیری در مورد این
مسئله را که آیا محدودیتهای معمول ناشی از مداخلۀ دولت ،سلب مالکیت محسوب میشود یا
خیر ،بسیار دشوار ساخته است .از یک سو استثنائات ناشی از حق دولت بررای تمشریت منراع
عمومی رو به گسترش است و از سوی دیگر سرمایهگذار بهدنبال کسب مناع و ثبات اقتصرادی
است .مسئله این است که قابل وصولترین معیار برای برقراری تعادل بین حرق دولرت و منراع
سرمایهگذار چیست؟ پژوهش حاضر ،پس از بررسی و تحلیرل نرریرات موجرود و توجیره لرزو
اصالح معاهدات سرمایهگذاری و سپس بازبینی نرا های حقوقی داخلی ،به ایرن نتیهره دسرت
یاعت که در چشمانداز سرمایهگذاری بینالمللی ،این امر بهآهستگی اما قاطعانه در حال چرخش
به سمت نسل جدیدی از معاهدات با تأکید بر حق دولتها برای تنریمگری بهعنوان حق ذاتری
در حاکمیت دولت ،ضمن ایهاد عضایی جذاب برای سرمایهگرذاری اسرت .ازایرنرو بره رسرمیت
شناختن حق تنریمگری بهعنوان نقطۀ شروع در هر معاهده میتواند چارچوبی باشد برای ایهاد
معاهدۀ سرمایهگذاری دو یا چندجانبه که تاکنون چندان موعق نبوده است.
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مقدمه
این واقعیت که دولتها ممکن است بهدلیل مناع عمومی بهنحوی عمرل کننرد کره از شررای
عادی حاکم بر رواب بدهکار و بستانکار خارج شروند ،امرری اسرت کره نبایرد از آن غاعرل برود
(هوهن علدرن .)911 :1919 ،در پی اعمرال اختیرارات قرانونی دولرتهرا ممکرن اسرت دارایری
خارجیان در معرض مالیات ،محدودیتهای تهاری همچون مهوزها و سهمیهبندیها یا اقدامات
دیگر ،به کاهش ارزش پول منهر شود ،لیکن اعمال چنین مواردی اصوالً ایهراد سرلب مالکیرت
نمیکنند ،هرچند بسته به ویژگیهای هر مرورد قابرل بررسری اسرت (،)Brownlie, 2008: 532
بنابراین دادگاهها نسبت به اعمال سلبآمیز دولت میزبان که تنهرا برخری از خارجیران را تحرت
تأثیر قرار میدهد ،بهویژه زمانیکه چنین تبعیضاتی در نتیهۀ سیاستهای مشروع دولت باشرد،
رویکردهای متفاوتی دارند).) Reinisch, 2008: 186
حاکمیت دولتها در قلمرو خود مطلق اسرت و در چرارچوب اختیرارات حراکمیتی ،نررم
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی خود را تعیین و اقدامات الز را برای ارتقای اهداف مشروع رعاه
عمومی اتخاذ میکنند .اما به دلیل تعارض اقدامات با مناع سرمایهگذاران خرارجی ،در حفر
چارچوب حقوقی و سیاسی مطلوب دولت میزبران ،مهرم تررین موضروع در جریران مرذاکرات
معاهدات سرمایهگذاری  ،ایهاد تعادل مناسب بین منراع متضراد طررعین اسرت ( Louizaki,
 .)2017: 44بر این مبنا ادعاهای سلب مالکیت غیرمستقیم براساس رویرههرای اتخاذشرده در
مراج بین المللی ،به طور عزاینده ای تهدیدی برای توانایی دولتها در زمینۀ کنترل امالک در
قلمرو خود بهحساب میآید .در حال حاضر هیچیک از نرریات مطروحره بررای ایهراد تعرادل
بین مناع طرعین ،به طور مداو در رویۀ قضایی مورد حمایت نیست و همین امر موجب بروز
درجۀ باالیی از عد اطمینان برای سرمایه گذار و دولت میزبران ،هنگرا برروز اخرتالف شرده
اسررت .طبیعرری اسررت کرره شررفافسرراز ی مقررررات در ایررن خصررو ضررمن تقویررت جایگرراه
سرمایه گذاران موجب ایهاد اعتم اد بیشتر در آنها و اعزایش سرمایهگرذاری مسرتقیم خرارجی
میشود (.)Mostafa, 2008: 267-268
با وجود ضرورت حمایت از سرمایهگذار همواره تأکید میشود که تالش برای تضمین حقوق
سرمایهگذاران ،نباید حق کشورها را در اعمال اختیارات سیاسی و عملکردهای نرارتی تضرعی
کند ( .)UNCTAD, 2012: 140با بررسی رویۀ محاکم برینالمللری در حرل اختالعرات ناشری از
سرمایهگذاری و نرریات مختل ارائه شده توس حقوقدانان در مورد چگرونگی برقرراری تعرادل
بین مناع سرمایهگذار و حق دولت ،ارائۀ پاسخی شفاف و معقول به پرسشهای ذیل بررای ایرن
پژوهش ضروری است ،اول اینکه در بین معیارهای ارائهشده برای تمییز حق دولرت برر تنرریم
مناع عمومی از سلب مالکیت غیرمستقیم کدا یک توجیهترپذیر بهنررر مریرسرد و مریتوانرد
مبنای تصمیمگیری در مراج داوری باشد؟ دو اینکه بره چره طریقری مریتروان ضرمن عرد
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تضعی حق تنریمگری دولت به حف مناع سرمایهگذاران امیدوارتر بود؟ بهعبارت دیگرر ،آیرا
این دو مفهو با هم قابل تطبیق و سازشپذیرند؟

سلب مالکیت پرچالشترین ریسک ناشی از سرمایهگذاری
براساس نررهای مطروحه در آنسریترال ،ریسرک سررمایهگرذاری مسرتلز شررایطی اسرت کره
سرمایهگذار نمیتواند از بازگشت سرمایۀ خود اطمینان داشته باشد و ممکرن اسرت حتری اگرر
همۀ طرفهای ذیرب تعهدات قراردادی خود را انها دهند ،مبلغی را که در پایران آن هزینره
خواهند کرد ،نامشخص باشد .در صورت وجود «خطرر» از ایرن نروع ،سررمایهگرذار برهسرادگی
نمیتواند نتیهۀ معامله را پیشبینی کند (.)UNCITRAL, 2009: para.230
سرمایهگذاری خارجی متأثر از دو نوع ریسک کلی است؛ ریسک تهاری و ریسرک سیاسری.
صرفنرر از ریسکهای تهاری که موضوع بحث پژوهش حاضرر نیسرت ،ریسرکهرای سیاسری
شامل هر گونه ععل یا ترک ععل قابل انتسراب بره دولرت میزبران اسرت کره سررمایهگرذار را از
مالکیت ،کنترل یا بهرهبرداری اساسری از سررمایهاش محررو کنرد (دری .)22 :1910 ،در ایرن
زمینه سلب مالکیت بهعنوان یک ریسک سیاسی مهم و معیارها و چالشهای موجرود در مسریر
احراز آن ،موضوع مورد بحث است.

 .1انتساب عمل به دولت
با اینکه کشورها در حال حاضر از درگیر کردن خود با هر نروع ملریسرازی و خدشرهدار کرردن
ثبات خود در صحنۀ بینالمللی دوری میجویند ،به روشهای مختلفی دورههایی از ملریگرایری
در الگوهای چرخشی تاریخ ملرل ر خواهرد داد ( .)sornarajah, 2010: 412بنرابراین در احرراز
سلب مالکیت به مفهو اعم که شامل ملیسازی نیز میشود ،گا اول ،بررسری قابلیرت انتسراب
عمل به دولت است .در دعوای شرکتهرای تنراریس و تالترا علیره دولرت ونرزوئال در خصرو
انتساب عمل شرکت  ، CVG FMOکه متهم به اعمال تبعیض در تخصریص منراب اولیره برود،
دیوان ایکسید در خصو انتساب اعمال شرکت مذکور به کشور ونزوئال اینگونه استدالل کررد
که به صرف ارائۀ خدمات عمومی این نتیهه حاصل نمیشرود کره نهراد اقردا کننردۀ دولتری و
اقداماتش قابل انتساب به دولت است (.)ICSID, 2016: para.381
این پرونده از رویکرد دعاوی سابق ،مبنی بر اینکه «صرف اقردا در راسرتای تحقرق اهرداف
عمومی برای اینکه به عنوان یک عمل قابل انتساب به دولت توصری شرود کراعی نیسرت ،زیررا
عنصر ضروری اعمال اختیار حاکمیتی یا برهکرارگیری امتیرازات ویرژه ناشری از اقتردار عمرومی
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است» ،پیروی کرد 1.همچنین از نرر دیوان بینالمللی دادگستری ،صررف وجرود یرک وضرعیت
کلی وابستگی و پشتیبانی برای توجیه انتساب رعتار به دولت کاعی نیست ،بلکه آنچه الز است،
کنترل مؤثر بر عملیات خا است (.)Wittich, 2002: 894

 .2داراییهای قابل سلب
ماهیت و اعتبار مناععی که ادعا میشود از آنها سلب مالکیت شده است ،باید با توجه به مقررات
کشور میزبان توصی و ارزیابی شوند .براساس نررر ایکسرید بررای ارزیرابی ماهیرت منراع  ،در
مواردی که ادعای سلب مالکیت میشود ،اولین گا این است که قرانونی کره حقروق و مالکیرت
تحت آن ایهاد شده است ،مورد مالحره قرار گیرد ) .(ICSID, 2010: para.140بنابراین بهطرور
ضمنی هر عملیات سرمایهگذاری مستعد سلب مالکیت ،باید مطابق قانون حاکم بر آن کره نوعراً
این قانون ،قانون دولت میزبان است ،یک حق یا دارایی باشد که بهطور صحیح ،تعری  ،تشرکیل
و به رسمیت شناخته شده است .ازاینرو قواعد و مقررات بینالمللی در خصو سرلب مالکیرت
عق مربوط به نفس حمایت از حقوق مالکیت یا سایر مناع اقتصادی سرمایهگذاران است ،ولری
روند ایهاد و شناسایی آنها را تنریم نمیکند ).)UNCTAD, 2012: 22

 .3سلب مالکیت مستقیم و غیرمستقیم
بهغیر از سلب مالکیت مستقیم که در اثر آن صاحب دارایی از حق تمت و استیفای آن محررو
میشود ،اشکال مختلفی از اقدامات غیرمستقیم وجود دارند که میتوانند بر حقوق عرد به روشی
ظری تأثیر بگذارند .برای مثال دولت میزبان مریتوانرد برا عملکررد غیرمسرتقیم خرود ،منراب
درآمدی سرمایهگذار را بهشدت کاهش دهد ،درحالیکه عنوان قانونی مالکیت مختل نشده است
) .(Alqurashi, 2005: 79-80ازاینرو دشواری در تعیین آنچه سلب مالکیت غیرمسرتقیم اسرت،
مشکلی است که بیش از  21سال پیش شناخته شد .در سال  ،1191هرتز خاطرنشران کررد در
مواردی که اقدامات بهطور غیرمستقیم با حقوق مالکیت تداخل مییابد ،تصمیمگیرری در مرورد
اینکه آیا محدودیتهای معمول ناشی از مداخله ،سلب مالکیرت محسروب اسرت ،ممکرن اسرت
بسیار دشوار باشد (.)Mostafa, 2008: 270
در برخی از نرا های حقوقی داخلی ،اینکه آیا اقدامات اتخاذی ،مناع مستقیمی برای دولت
ایهاد کرده است یا خیر ،در تعیین سلب مالکیت مورد توجه زیادی قرار میگیرد .برای نمونه در
سال  2112دیوان عالی کانادا ادعای سلب مالکیت از سوی شرکت راهآهن را نپرذیرعت .برا ایرن
1. Gustav F W Hamester GmbH & Co KG v. Republic of Ghana, ICSID Case No. ARB/07/24, Award, 18
June 2010, para. 202 ; and Bayindir v. Pakistan, ICSID Case No. ARB/03/29, Award, 27 August
2009, para. 122.
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استدالل که اقدا به محدودسازی استفادۀ غیراقتصادی از ملک و توق توسعۀ بخشی از زمرین
متعلق به شرکت راهآهن ،مناع سودمند و شایان تروجهی بررای شرهر ( دولرت) نداشرته اسرت
(.) Schwartz & Bueckert,2006: 489
همواره بر این امر تأکید میشود که دولتها ممکن است به روشی بهغیرر از اعرال رسرمی،
سلب مالکیت کنند؛ یعنی سلب مالکیت توس دولت میزبان برا پوششری از مشرروعیت تحقرق
مییابد .ازاینرو در تحلیل سلب مالکیت بهجای مقید شدن به اصطالحات رسمی باید نتایج امرر
را بررسی کرد .پس مسئلۀ بااهمیت بررسی تأثیر رعتار دولت است نره صردور حکرم رسرمی یرا
اعال صریح قصد سلب مالکیت (.)REISMAN & SLOANE, 2004: 121

ادعااای ساالب مالکیاات غیرمسااتقیم ،چااالش در خصااو

حا دولاات باار

تنظیمگری
سابقاً دعوای مطالبۀ مناع علیه دولت ،براساس تئوری «پادشاه (دولت) همواره آماده و مایل بره
انها وظای خود است» یا براساس این تئوری که «مطالبۀ مناع جریمرۀ عمرل اشرتباه اسرت
درحالیکه پادشاه نمیتواند اشتباه کند» مسموع نبود .لریکن امرروزه پذیرعتره شرده اسرت کره
مطالبۀ مناع در موارد مناسب بهعنوان بخشی از رأی مربوط به جبران خسارات مسرموع اسرت
( .)Snyder, 1953: 113در حال حاضر ادعای سلب مالکیت غیرمستقیم کره سربب زوال منراع
سرررمایهگررذار مریشررود ،تحررت سررازوکارهای معاهرردات دو یررا چندجانبرره معمررول اسررت و برره
سرمایهگذاران اجازه میدهد ادعای خود را مستقیماً علیره دولرت میزبران مطررح کننرد .توجره
بیشتر به سلب مالکیت غیرمستقیم و تعامل آن با حق تنریمگری دولت ناشی از دو عامل مهرم
است :اول اینکه ،از قرن نوزدهم تا قرن بیستویکم ،دولتها نقش شایان توجره و عزاینردهای در
تنریم مالکیت خصوصی داشتند؛ دو اینکه ،تعهدات بینالمللی متعددی وجود دارد که کشورها
را ملز به تنریمگری میکنند .برای مثال ،نیاز به مقرراتگرذاری در حروزۀ حفاظرت از محری
زیست که ناشی از اعزایش آگاهی از پیوندهای بین ععالیتهای انسان و آسیب به محی زیسرت
و سالمت بشر است 1.بهطور گستردهتر ،نگرانیهای موجود در زمینۀ محدود شدن حرق دولرت،
دلیل اصلی عد موعقیت در مذاکرات تواعقنامههای چندجانبه برای حمایرت از سررمایهگرذاری
ذکر شده است .بنابراین در این خصو بایرد رویکرردی پایردار بررای ایهراد تعرادل برین حرق
سرمایهگذار و دولت اتخاذ شود )(Mostafa, 2008: 270
 . 1برای مطالعۀ بیشتر در زمینه ارتباط حقوق محی
میرلواسانی و همکاران.10-09 :1911 ،
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وجود سلب مالکیت در مواردی که اقدامات نررارتی دولرت بردون هردف خاصری بررای سرلب
مالکیت انها میپذیرد ،چالشبرانگیز است .این چالش ناشی از عرد تمرایز روشرن برین اقردامات
معادل سلب مالکیت با اقداماتی است که با وجود تأثیر منفی بر یک سرمایهگذاری سرلب مالکیرت
بهحساب نمیآید .این موارد نهتنها از منرر حقوقی ،بلکه از نرر سیاسی نیرز محرل چرالش اسرت،
زیرا نف عمو در اعمال دولت مفروض است و چنین اعمالی از طریق مالحرات سیاسی پشتیبانی
میشود .بنابراین انترار جبران خسارت از دولت در جایی که برای مثال اموال بر اثرر یرک تصرمیم
قضایی یا بهعنوان مهازات جرائم گرعته شده است ،صحیح بهنرر نمریرسرد (.)Zamir, 2017: 319
بهطور کلی زمانی که کشوری به موجب عرمانی ملی شدن یک صنعت خا را اعال کند و نیاز به
جبران خسارت متضررین را نیز شناسایی کند ،سلب مالکیت بهوضروح قابرل تشرخیص اسرت .امرا
مشکل زمانی ایهاد میشود که هر عمل دولت که با حق مالکیت سرمایهگذار تداخل پیدا میکنرد،
سلب مالکیت محسوب نمیشود ( ،)Pasipanodya, 2015: 409زیرا همانطورکه پروعسور Andrew
بیان میکند ،دارایی یک نهاد اجتماعی و در خدمت کارکردهای اجتماعی اسرت و نمریتوانرد بره
روشی مضر برای نرم عمومی و امنیت اجتماعی بهکار رود ،بردون اینکره دولرت بتوانرد در چنرین
رعتاری مداخله و آن را تنریم کند (.)Newcombe, 2007: 13
در این زمینه ،قدرت تنریمگری و سیاستگذاری دولت بهگونهای که در حقوق مالکیت دخالت
کند ،بدون آنکه سلب مالکیت تلقی شود ،در سیستمهای کامنال نیز شناخته شده است .در استرالیا
در پی تنریمگری در مناع عمومی اقداماتی که ابزاری برای اعمال سیاستهای کلری و وسریلهای
برای اجرای حقوق و تعهدات شهروندان بهحساب میآید ،تملک دارایری از سروی دولرت بررخالف
قانون اساسی استرالیا تلقی نمیشود .همچنین در آلمان تمییز حق تنریمگری از سلب مالکیت به
تعادل منصفانه بین حق آزادی عردی و رعاه جامعه بستگی دارد ( .)Mitchell,2014:21-22

معیارهای تمییز سلب مالکیت غیرمستقیم از ح تنظیمگری دولت
کاهش سلب مالکیت مستقیم ،عقدان تعریفی مشخص از سلب مالکیت غیرمسرتقیم و گسرترش
معاهدات سرمایهگذاری دوجانبه و البته انعقاد معاهدات چندجانبه برای ایهاد عرف بینالمللی،1
منهر به سؤال بسیار بحثبرانگیز در خصرو تشرخیص اعمرال قابرل جبرران دولرت و میرزان
خسارت مورد نیاز شده است .در راستای حل این معضل دو نرریۀ اصلی در مورد نحروۀ تعیرین
یک اقدا دولتی بهعنوان سلب مالکیت غیرمستقیم ،ظهور پیردا کررده اسرت :دکتررین «اثررات
صرف» و دکترین «اختیار اعمال سیاستگذاری حاکمیتی» .در واق یکی آزمودن شردت ترأثیر
 .1برای مطالعۀ بیشتر در مورد تالش کشورها برای ایهاد عرف بینالمللی در سرمایهگذاری خارجی ر.ک :شیروی،
.212-210 :1919
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اقدامات بر سرمایهگذاری و دو ناظر بر آزمایش انگیزهای یا هدفمحور است کره در پری احرراز
قصد سلب مالکیت است.

 .1دکترین اثرات صرف

1

یکی از رویکردهای غالب در محاکم داوری بینالمللی ،دکترین اثررات صررف اسرت کره توسر
رودل دولزر بهدلیل تمرکز صرف بر اثرات عمل دولت بر سرمایهگذاری اینچنین نامگذاری شد.
طبق این نرریه تأثیرات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم باید معادل ترأثیرات ناشری از سرلب
مالکیت مستقیم و بهگونهای باشد که حقوق مالکانه را بالاستفاده سرازد ،یعنری مالرک از منراع
اقتصادی سرمایهگذاری محرو شود (.)UNCTAD, 2012 :para. 63
در خصو امکان سازش این نرریه با حق دولت برر تنرریم و مقررراتگرذاری دو رویکررد
مواعق و مخال در ادامه شرح داده میشود:

 .1 .1دفاع از نظریه
در تعامل بین دکترین اثرات صرف و حقوق دولتها برای تنریم اولین نکته این است که سطح باالی
دخالت مورد نیاز در سرمایهگذاری تحت رویکرد اثرات صرف یعنی همان احرراز محرومیرت اساسری،
بدانمعناست که اکثریت بزرگی از سیاستگذاریهای حاکمیتی سلب مالکیت محسوب نمیشود2.
دلیل این امر آن است که مقرراتگذاری توس دولت میزبان بهسادگی به این آستانۀ بسیار
باال از سلب مالکیت منهر نمیشود .نکتۀ دو اینکه با وجود تعری گستردۀ مالکیرت در حقروق
بینالملل ،این تعری انترارات صرف را در برنمیگیرد .با تکیه بر این دو نکته ،حق تنریمگرری
دولتها تحت دکترین اثرات صرف کمترر در معررض ادعرای سرلب مالکیرت غیرمسرتقیم قررار
میگیرد .محدودیت مهم دیگرر در اعمرال رویکررد اثررات صررف کره حتری از حرق دولرت برر
سیاستگذاری حاکمیتی بیشتر محاعرت میکند ،قاعدۀ «استفاده از اموال نباید موجب آسریب
به دیگران گردد» است که در راستای محدود کرردن حرق مالکیرت ،بخشری از قروانین داخلری
محسوب میشود که هم در سیستم کامنال و هم در حقوق نوشتۀ موضوعه وجود دارد و مراج
بینالمللی هنگا احراز حق مالکیت ،باید ابتدائاً به قوانین داخلی مراجعه کنند .در نتیهره نبرود
حق مالکیت یک سرمایهگذار طبق قانون داخلی کشور خودش ،میتواند مان ادعرای وی مبنری
بر اینکه تحت قوانین بینالمللی قربانی سلب مالکیت شده است ،شود .ازایرنرو دکتررین اثررات
1. Sole Effects Doctrine

 .2نمونۀ آرای مراج داوری با محوریت دکترین اثرات صرف و تأکید بر ضرورت محرومیت اساسی
Pope & Talbot Inc.v. The Government of Canada, UNCITRAL, NAFTA, Decision,1976, LG&E v.
Argentina, ICSID Case No. ARB/02/1, 2002
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صرف با حق تنریمگری دولتها قابل جم است ،زیرا اوالً طبق قواعد مربوط به سلب مالکیرت،
تنریمگری مستلز جبران خسارت نیست ،مگر اینکه اثرش همانند سلب مالکیت مستقیم باشد
و ثانیاً اقدا تنریمی دولت باید بر حق مالکیتی تأثیر بگذارد که هم در قروانین عرعری و هرم در
بسیاری از قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است .شایان ذکرر اسرت کره اتخراذ دکتررین
اثرات صرف سبب آسیبپذیری سرمایهگذاران خارجی در برابر اقدامات دولت میزبان نمیشود و
مباحثههای ععلی تا حدی به این علت است که توازن بین حرق کشرورها بررای تنرریمگرری و
حمایررت از سرررمایهگررذاران برریشازحررد برره نفرر سرررمایهگررذاران تغییررر یاعترره اسررت
).(Mostafa,2008:288-292
دلیل این امر تأکید بر علسفۀ وجودی معاهدات سرمایهگذاری مبنری برر تشرویق و تسرهیل
ععالیتهای سرمایهگذاری در جهان است که به اعزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی و عراهم
ساختن مزایای شایان توجهی برای جهان توسرعه یاعتره و در حرال توسرعه منهرر شرده اسرت
(حبیبزاده و غالمی .)09 :1910 ،در راستای حل این مسئله ،شایان ذکر است با اینکه دکترین
اثرات صرف بهآسانی به سرمایهگذاران امکان طرح ادعای سلب مالکیت را نمیدهد ،ایرن امکران
برای سرمایهگذاران عراهم است تا سایر حمایتها را مورد استناد قررار دهنرد .بنرابراین پرذیرش
اینکه سرمایهگذاران بهندرت میتوانند ادعای سرلب مالکیرت کننرد ،لزومراً بره از دسرت رعرتن
اعتمادبهنفس سرمایهگذار و متعاقب آن کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی منهر نمریشرود.
در این زمینه ابتردائاً سررمایهگرذاران از طریرق قاعردۀ منر تبعریض کره در بیشرتر معاهردات
سرمایهگذاری گنهانده شده است ،در برابر اقداماتی که بنا به موقعیتشان بهعنروان یرک بیگانره
آنها را هدف میدهد و حتی ممکن است به نقض استاندارد رعتار عادالنه منهر شرود ،محاعررت
میشوند .یکی دیگر از مهمترین تضمینات سرمایهگذاری ،استاندارد رعتار حداقل اسرت کره بره
موجب قوانین بینالمللی ضروری است .رویۀ قضایی اخیر 1حاکی از این اسرت کره آنچره بررای
نقض استانداردهای بینالمللی مورد نیاز است ،عد حسن نیت نیست ،بلکه اقدامات دلبخواهانره
و خودسرانه ،کامالً ناعادالنه و تبعیضآمیز است کره مردعی را در معررض تعصربات مقطعری یرا
نژادی قرار میدهد؛ همچنین عقدان عرایند رسیدگی مناسب کره حرق قضرایی سررمایهگرذار را
خدشهدار میکند ) .(Mostafa, 2008: 292-294بهویژه ،مفهو تناسب نیز میتواند در اینکه آیرا
حداقل استاندارد برآورده شده است یا خیر ،مؤثر باشد .اقدا در مواردی که متناسب با اهرداعش
نباشد ،به اندازۀ کراعی ناعادالنره اسرت .همچنرین زمرانیکره دولرت میزبران انتررارات مشرروع
سرمایهگذار را که باید ناشی از بازنماییهای صریح یا ضمنی از طرف کشور میزبان باشرد ،نقرض
1. Azurix Corp v The Argentine Republic, ICSID Case No ARB/01/12, (September 2009), at 368,
Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v United Republic of Tanzania, ICSID Case No ARB/05/22 (24 July
200)8,at 602 &CMS Gas Transmission Company v Argentine Republic, Annulment Proceedings, 25
September 2007, ICSID Case No. ARB/01/8 at 280.
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میکند ،هر دو استاندارد رعتار حداقل و رعتار عادالنه نقض میشود .بنابراین دولت باید راهحلری
اتخاذ کند تا کمترین ضرر را برای سرمایهگذار بهدنبال داشته باشد (میهمی.)221 :1910 ،
در نتیهه قاعدۀ من تبعیض ،استاندارد رعتار حداقل طبق حقوق عرعری و اسرتاندارد رعترار
عادالنه طبق حقوق معاهدات ،سطح شایان توجهی از حمایت را به سرمایهگذاران ارائه میدهرد.
بنابراین این قواعد در خصو دکترین اثررات صررف مریتوانرد در برقرراری تعرادل برین حرق
تنریمگری دولت و حمایت از سرمایهگذار مؤثر باشرد .ایرن تروازن ضرمن اعطرای آزادی عمرل
بیشتر به دولت در سیاستگذاری ،سرمایهگذاران خارجی را از قرار گررعتن در معررض اقردامات
ناعادالنه محفوظ میدارد (.)Mostafa, 2008: 294
در قضیۀ  Telenor v. Hungaryبا توسل به دکترین اثر صرف و بر مبنای معیرار محرومیرت
اساسی ،تأکید شد که عامرل تعیرینکننرده بررای ایهراد سرلب مالکیرت شردت و مردت زمران
محرومیتی است که سرمایهگذار متحمل شده است (.)ICSID, 2006: para. 70
همچنین در پروندۀ دیگری ،بین محرومیت جزئی از ارزش اقتصادی و محرومیرت کامرل یرا
نزدیک به کامل تمایز قائل شد (.)ICSID, 2007: paras.7,5,11

 .2 .1انتقاد از نظریه
ماهیت محرومیت اساسی و نامشخص بودن دامنۀ آن برای احرراز سرلب مالکیرت از مهرمتررین
ایرادات وارد بر این دکترین است .همچنین درحالیکه قرارداد سرمایهگرذاری دوطرعره اسرت و
باید مناع طرعین لحاظ شود ،این نرریه بهدلیل درنرر نگرعتن انگیزه و شرای دولت رویکردی
مداع سرمایهگذار دارد و بین مناع طرعین تعادل برقرار نمیکند ).)Batyrova, 2017: 21
همچنررین کشررور ممکررن اسررت در راسررتای اجرررای تعهرردات برینالمللری بررا پیرادهسررازی
سیاستگذاریهای شدید ،محدودیتهای وسریعی را برر سررمایهگرذار تحمیرل کنرد .بنرابراین
اقدامات دولت میتواند بهآسانی به معیارهای الز در دکترین اثرات صرف برسد .سؤال مهم این
است که چطور ممکن است به حق تنریمگری دولت خدشهای وارد نشود ،وقتی قصد دولرت از
اقدامات اتخاذی درنرر گرعته نمیشود؟ بنابراین برای قضاوت منصفانه عرالوهبرر ترأثیرات اقردا
باید سایر جنبههای ممکن و مناع طرعین لحاظ شود (.)Batyrova, 2017: 22

 .2دکترین اختیار اعمال سیاستگذاریهای حاکمیتی

1

استدالل شده است که حق تنریمگری حاکی از مهاز بودن دولت برای سیاسرتگذاری بررخالف
تعهداتی است که به موجب معاهدۀ سرمایهگذاری بر عهده گرعته است .بنابراین همرانگونرهکره
1. Police Powers Doctrine
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انترارات مشروع سرمایهگذار تحت استانداردهای مقرر در حقوق بینالملل محاعررت مریشرود،
مناع مشروع دولت نیز باید از این طریرق مرورد حمایرت قررار گیررد ( .)Titi, 2014: 33طبرق
مواعقتنامۀ ارتقا و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مدل برهروزرسرانیشردۀ کانرادا ) (FIPAبرر
مبنای حق تنریمگری دولت ،به جز در موارد نادر ،اقدامات نرارتی غیرتبعیضآمیرز کره توسر
یک دولت برای محاعرت از اهداف قانونی رعاه عمومی ،مانند بهداشت عمومی ،ایمنری و محری
زیست ،طراحی و بهکار گرعته شده است ،سلب مالکیت غیرمستقیم نیسرت و مشرمول الزامرات
جبران خسارت نمیشود (.)OECD, 2004: 21
تعری موس از این نرریه ،هر گونه مقرراتگذاری با حسن نیت و غیرقابرل تبعریض بررای
اهداف عمومی را پوشش میدهد و براسراس رویکررد محردود تنهرا اقردامات مربروط بره حفر
سالمت ،اخالق و نرم عمومی مانند وض مالیات و پیشگیری و مهازات جرائم در محردودۀ ایرن
دکترین قرار میگیرد .حال سؤال این است که آیا دکترین مورد بحث بخشری از حقروق عرعری
محسوب میشود؟( .)Zamir, 2017: 327آرای داوری حاکی از ایرن اسرت کره دکتررین اعمرال
اختیار سیاستگذاری حاکمیتی جزئی از حقوق بینالملرل بروده و مریتوانرد در صرورت تفسریر
محدود بخشی از حقوق عرعی باشد ،لیکن بدیهی است که تفسیر گسترده از این دکترین طبرق
حقوق عرعی پشتیبانی نمیشود1.
با این حال ،حتی تحت تفسیر محردود و طبرق منراب مختلر  2در صرورتی ایرن دکتررین
اقدامات دولت را بدون جبران خسارت توجیه میکند که با چند معیار همراه باشد :اقدا نرارتی
دولت متعاقب حمایت از مناع عمومی باشد؛ عمل دولت دلبخواهانه و تبعیضآمیز نباشد؛ اقردا
طی مراحل قانونی انها گرعته و سوءاستفاده از اختیارات نیز محرز نباشرد؛ همرینطرور مرجر
رسیدگی ،تناسب اقدا با هدف و عد مغایرت با تعهردات مسرتقیم دولرت را بررسری مریکنرد
(.)Zamir, 2017: 332-333
در خصو شرط رعایت مراحل قانونی شایان ذکر است که در دعوای تناریس و تالترا علیره
دولت ونزوئال با وجود استدالل دولت ونزوئال مبنی بر اینکره سرلب مالکیرت ماتیسری 9براسراس
1. Compañiá de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic
,Award,ICSID Arbitral Tribunal, Case No. ARB/97/3, 20 August, 2007 (Vivendi II), para 7.5.21.
Azurix Corp v. Argentina,Award,ICSID Arbitral Tribunal, Case
No. ARB/01/12, 14 July, 2006, paras 310-1
Quiborax S.A. and Non Metallice Minerals S.A. v. Plurinational stste of Bolivia, ICSID case No
.ARB/06/ 2, Award, 16 sep 5102, para 243-245 .
2. Article 10(5) of the 1961 Harvard Draft; American Law Institute, Restatement (Third) Foreign
Relations of the United States (1987), vol. 1,para 7
 .9شرکت  Taltaتحت مالکیت شرکت  Tenarisدر دهۀ 1111بهدنبال خصوصیسازی صنعت عوالد ونزوئال کنترل

صادرات بخش اصلی عوالدهای کشور ونزوئال و سایر کشورهای آمریکای جنوبی را بهدست گرعت و بعدها با
یک شرکت ونزوئالیی به نا  Matesiترکیب شدند که در نهایت در سال  2111پس از اعال رسمی
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اعمال اقتدار حاکمیتی و مطابق الزامات حقوق بینالملل است ،از نرر دیروان ،ونرزوئال برهدلیرل
محقق نساختن الزامات ملیسازی طبق قانون داخلی خود یعنی تخطی از طری مراحرل قرانونی
ضروری مرتکب سلب مالکیت غیرقانونی شده است (.)ICSID, 2016: paras.495-497
یکی از عناصر موجود در تصمیمات داوری برای احراز معقول بودن اعمال دولت ،تناسب اثرر
ناشی از سیاستگذاریها با مناع عمومی مورد پیگیری است .اعمال اختیار اگر برخالف اطمینان
و تضمینات خاصی است که به یک سرمایهگذار داده شده ،غیرمنطقی است .طبق نررر ایکسرید
اقدامات دولت در مداخله با مالکیت خصوصی باید توجیهپذیر و متناسب باشد و انترارات ناشری
از تضمینات دادهشده از سوی دولت میزبان را تحت تأثیر قرار ندهد .ازاینرو اقدامی غیرمنطقری
در صورت خنثی کردن حقوق سرمایهگذار خارجی بهعنوان سرلب مالکیرت غیرمسرتقیم تلقری
میشود ( .)ICSID, 2016: para.241طبق تحقیقات اخیر که بر تعردادی از حروزههرای قضرایی
ملی و تهربیات دادگاه حقوق بشر و اتحادیۀ اروپا متمرکز است ،یک عامرل مهرم بررای ارزیرابی
ادعای سلب مالکیت در دادگاه این است که آیرا عررد دارای نروعی از انتررارات مشرروع اسرت؟
بهصورتی که حقوق او تنریمنشده یا به طریقی خرا محردود شرده اسرت (Perkams, 2010:
) .149بنابراین هنگامیکه کشوری مقرراتگذاری الز را در راسرتای امرور جراری بررای ترأمین
مناع جامعه انها میدهد ،ممکن است سلب مالکیت ،جبرانپذیر تلقی نشرود؛ مگرر اینکره در
زمان سرمایهگذاری تعهدات خاصی توس دولت تنریمکننده به سرمایهگذار خارجی داده شرده
باشد که طبق آن دولت باید از اینگونه اقدامات خودداری کند ).)Cosmas, 2016: 13

 .1 .2ارزیابی انتقادی نظریه
دامنۀ بسیار گسترده و مبهم این نرریه ،به رویۀ متناقضی در محاکم منهر شده است ،بهنحروی
که میتواند تما اقدامات نرارتی دولرت را تحرت پوشرش قررار داده و تمرامی ادعاهرای سرلب
مالکیت غیرمستقیم را در این محدوده قرار دهرد .همچنرین برا وجرود متفراوت برودن از سرلب
مالکیت قانونی ،که مستلز جبران خسارت است ،معیارهای اثبرات ایرن دکتررین برا معیارهرای
سلب مالکیت قانونی بسیار همپوشانی دارد و ارزیابی آن برا دشرواریهرای زیرادی روبرهروسرت
( .)Batvrova, 2017: 51برخی عنوان کردهاند که این دکترین جایی برای رع ترنش برین حرق
تنریمگری و سلب مالکیت غیرمستقیم ندارد و آن را باید صرعاً بهعنوان قاعردهای کلری درنررر
گرعت که طبق آن حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهرد ترا زمرانیکره طبرق قرانون منر
نشدهاند ،میتوانند مطابق خواستۀ خود عمل کنند .اینکه دولت در برابر صدمات اقتصادی ناشی
از اقدامات تنریمی با حسن نیت مسئولیتی ندارد ،میتوان زمانی بهعنروان یرک قاعردۀ صرحیح
رئیسجمهور ونزوئال ،این شرکت ملی شد.
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مورد پذیرش قرار داد که تأثیر یک مقررۀ تنریمی دولت به حد دخالت مورد نیاز برای تشرکیل
سلب مالکیت نرسیده باشد .ازاینرو میتوان نتیهه گرعت که سلب مالکیت ر نداده اسرت و در
نتیهه دولت مسئول نیست .بنابراین هنگا تعیین محرومیت اساسی ،اگر دخالرت بره ایرن حرد
رسیده باشد ،این مسئله که آیا اقدا مورد بحث بهدنبال هدف خاصی است یرا خیرر ،موضروعی
کامالً بیارتباط است .بهعبارت دیگر وقتی دخالت به حد مورد نیاز بررای احرراز سرلب مالکیرت
رسیده باشد ،احراز قصد دولت موضوعیت ندارد (.)Mostafa, 2008: 279
با اینکه دیدگاه مطروحه توس دکتر محمصانی در قضیۀ پروندۀ لیامکو ،مبنی بر اینکره اقردا
برای مناع عمومی ،در تعیین قانونی بودن یک سلب مالکیرت بریترأثیر و نرامربوط اسرت ،بازتراب
دقیقتری از چالشهای موجود در تعری اهداف عمومی مشروع در حقوق بینالملل ارائه میدهرد،
اما نیاز به هدف عمومی مطروحه در قوانین و مقررات سلب مالکیت و عقدان هر گونره تمرایز قابرل
تشخیص بین هدف عمومی مشروع از هدف عمومی نامشروع در مقررات سرمایهگذاری بینالمللی،
در عمل چنان قدرت استدالل گستردهای به دولتها در تعری اهداف عمومیشان اعطرا مریکنرد
که نمیتوان هدف ادعایی را مورد خدشه قرار داد ،مگرر اینکره نقرض قاعردۀ جداگانره ماننرد منر
تبعیض وجود داشته باشد .ازایرنرو هرچنرد در زمینرۀ تمرایز برین سرلب مالکیرتهرای قرانونی و
غیرقانونی اهداف عمومی مورد مالحره قرار میگیرد ،اما همان دشواریهای تعیین و احراز اهرداف
عمومی مشروع ،در بهکارگیری دکترین اختیار سیاستهای حاکمیتی نیز وجود دارد که این امر به
تفاوت بین اهداف دنبالشده توس دولتها بستگی دارد (.)Mostafa, 2008: 277
وضعیت ععلی حقوق بینالملل عرعی در زمینۀ سرمایهگذاری خارجی این است که کشرورها
در تعیین نف عمومی خود آزاد باشند .در نتیهه قاعدۀ ضرورت اهداف عمرومی کره نسربت بره
دکترین اختیرار سیاسرتگرذاری حراکمیتی از عمومیرت بیشرتری برخروردار اسرت ،مشرکالت
عدیدهای دارد :اول اینکه واضح است ،مشروعیت یک هدف عمومی به دنبالهروی همرۀ کشرورها
بستگی ندارد ،بلکه برعکس تقریباً هر هدف میتواند مشروع باشد ،اگر یک کشور آن را بره نفر
عمومی خود تلقی کند .دو  ،صررف دنبالرهروی از یرک هردف توسر اکثریرت کشرورها سربب
نمیشود که اتها سلب مالکیت از اقدامات در راستای آن هدف بهصورت خودکار مرتفر شرود.
ازاینرو الز است که اکثریت بزرگ کشورها ضمن مشروع دانستن یک هردف ،برر ایرن عقیرده
باشند که اقدامات انها گرعته برای این منرور بهعنوان سلب مالکیت درنرر گرعته نمیشرود یرا
از الزا به جبران خسارت معاف است .ازاینرو بهدلیل عقردان چنرین اجمراعی کره نشران دهرد
صرف وجود هدعی خا در پشت یک اقدا میتواند از احراز سلب مالکیت جلوگیری کنرد ،در
حال حاضر در زمینۀ سلب مالکیت غیرمستقیم گونهای از عد قطعیت غالب است .ایرن مسرئله
حتی در خصو اهداعی که ممکن است توس همۀ دولتها دنبرال شرود ،ماننرد محاعررت از
بهداشت عمومی یا محی زیست نیز صدق میکند (.)Mostafa, 2008: 278

تقابل و تعامل سلب مالکیت غیرمستقیم و تنظیمگری دولت میزبان 831

برقراری تعادل بین ح دولت و منافع سرمایهگذار
مراج داوری تاکنون هر دو دکترین را برای تمایز بین اقدامات تنریمی غیرسلبآمیرز و اعمرال
سلبآمیز دولت بهکار بردهاند ،اما همچنان مرز مشخصری برین اعمرال جبررانناپرذیر از اعمرال
جبرانپذیر وجود ندارد .ازاینرو از طریق ارزیابی انتقادی میتوان تا حردودی بره تمییرز ایرن دو
مفهو برای یاعتن تعادل بین مناع دولت و سرمایهگذار و اینکه آیا این دو مفهو برا هرم قابرل
تطبیقاند یا خیر ،دست یاعت .در این بین بررسی رویۀ مراج داوری و نررهای کارشناسان این
حوزه کاستیهای بیشمار هر دو نرریه را آشکار میکند .رویرۀ محراکم در تعیرین آسرتانۀ الز
برای ارزیابی اثر ناشی از اقدا  ،طبق دکترین اثر صرف ،متناقض است .دکترین مذکور برا لحراظ
نکردن اهداف دولت و بررسی موضوع صرعاً از منرر سرمایهگذار ،به یاعترههرای یکسرویه منهرر
میشود و بهتنهایی در ارزیابی اقدامات دولت تعیینکننده نیست .دکترین اختیار سیاستگذاری
حاکمیتی نیز بهدلیل برخورداری از دامنۀ وسی  ،میتواند تما اقدامات نرارتی دولرت را تحرت
پوشش قرار دهد .تا جایی که ممکن است تمامی ادعاهای سرلب مالکیرت غیرمسرتقیم در ایرن
محدوده قرار گیرند .ازاینرو هر دو دکترین میتوانند برای بررسی جام و عادالنه با هم سرازش
کنند و در ایهاد تعادل هرچه بیشتر نقش مؤثری داشته باشند .ولی ایهاد دسرتورالعملی واحرد
در این زمینه غیرممکن است ،زیرا تصمیمات مراج رسیدگی تا حد زیادی به حقایق و شررای
پرونده بستگی دارد (.)Batvrova, 2017: 50-51
بهطور کلی نمیتوان نتیهه گرعت که هر گونه مقرراتگذاری از سروی دولرت در راسرتای منراع
عمومی تماماً از شمول سلب مالکیت خارج میشود .ازاینرو بهدلیرل عقردان رویره و مبنرای واحردی
برای تصمیمگیری مرج رسیدگی باید تناسب عرعی و عقالیی اقدامات صورتگرعته با هردف دولرت
را بررسی و احراز کند که دولت بهگونهای عمل کرده تا ضرر متوجه سرمایهگذاران به حرداقل برسرد.
البته احراز قصد پنهان دولت نیز چالشبرانگیز و دشوار است (میهمی و باقری.)911 :1910 ،
اعررزایش شررایان توجرره اسررتثنائات ناشرری از اختیررار سیاسررتگذاری حرراکمیتی در معاهرردات
سرمایهگذاری حاکی از آن است که دولتها در مذاکرات معاهدات جدید در پی تضرمین بیشرتری
برای مصونیت از مسئولیت در زمینۀ اقدامات مربوط به رعاه عمومیاند .با این حال ،گسرترش آنهرا
در معاهدات اخیر از نرر چگونگی تفسیر آنها ،نوعی بریثبراتی و عرد اطمینران ایهراد مریکنرد.
بنابراین رابطۀ بین استانداردهای حمایت از سرمایهگذاری و استثنائات به بررسی بیشتر نیراز دارد ،
ازاینرو دولتها باید در مذاکرات معاهدات سررمایهگرذاری اهرداف رییرم سررمایهگرذاری و نقرش
استثنائات در آن را بهصورت جام تر مورد توجه قرار دهند ( .)Henckels, 2018: 2826
با وجود تأکید بر حق مقرراتگذاری دولت و درج آن در بیشتر معاهردات سررمایهگرذاری و
پاعشاری کشورهای در حال توسعه بر اصول کالسیک حاکمیت بر مناب طبیعری ،ایرن کشرورها
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در عمل تعهد بره جبرران خسرارت عروری ،کراعی و مرؤثر را برهصرورت دوجانبره در معاهردات
سرمایهگذاری میپذیرند .دلیل این امر این است که چنین کشورهایی برای توسعۀ اقتصادی بره
سرمایۀ خارجی احتیاج دارند و اگر در موق سلب مالکیت سرمایهگذاران خارجی عادالنره رعترار
نکنند ،هیچ سرمایهگذاری در آینده وجود نخواهد داشت کره مایرل بره سررمایهگرذاری در ایرن
کشورها باشد (.)Vig & Gajinov, 2016: 459
اینکه یکی از شرای سلب مالکیت قانونی و جبرانپذیر داشتن اهداف عمومی است ،حراکی
از این است که اقدامات در جهت رعاه عمومی هم میتواند سلب مالکیرت تلقری شرود .ازایرنرو
پذیرش دکترین اختیار اعمال سیاستهای حاکمیتی بهطور محردود و رد رویکررد گسرترده بره
دالیل سیاسی نیز توجیهپذیر است ،زیرا پذیرش رویکرد محدود این امکان را عراهم میکند کره
به صرف وجود اهداف عمومی ،عمل دولت جبرانناپذیر تلقی نشود .در غیر این صورت ،ضررورت
هدف عمومی برای ایهاد سلب مالکیت قانونی معنا نخواهد داشت .سرانها  ،پس از نتیههگیرری
که دکترین اختیارات سیاستگذاری حاکمیتی ،با رویکرد محدود خود ،بخشری از حقروق عرعری
است ،تأکید بر این نکته مهم است که حقوق عرعی ثابت نیست ،بنابراین آنچره در حرال حاضرر
طبق حقوق عرعی داخل در محدودۀ دکتررین قررار مریگیررد ،ممکرن اسرت در آینرده مفهرو
متفاوتی داشته باشد و این حقیقت که امروزه برداشت حقوق عرعی از دکترین بر مبنای رویکرد
محدود است ،به این معنا نیست که نمیتواند در آینده در قالب رویکردی گسترده توسرعه یابرد
( .)Zamir, 2017: 333بنرابراین ،حتری اگرر معاهرده حراوی شررط صرریحی مبنری برر اختیرار
سیاستگذاری حاکمیتی نباشد ،دادگاهها باید در صورت عد مخالفت صریح ایرن مسرئله را کره
اقدا مورد اعتراض تحت پوشش دکترین قرار دارد یا خیر ،بررسی کنند (.)Zamir, 2017: 337
در راستای برقراری تعادل بین حق دولت و مناع سررمایهگرذار ،معاهردات سررمایهگرذاری
تمایل دارند ضمن درج استثنائات صریح برای حمایت بیشتر از برخی سیاستهرای عمرومی برا
مبنا قرار دادن حق تنریمگری دولت این حق را هم در مقدمات و هم در قسرمتهرای اساسری
معاهده منعکس کنند تا جایی برای شک و تردید در این زمینه وجود نداشته باشد و این بیرانگر
آغاز دورۀ جدیدی در دنیای سرمایهگذاریهای خارجی است1.
تا جایی که در برخی از معاهدات دوجانبرۀ اخیرر ،اقردامات ضرروری دولرت در پری اهرداف
سیاسی عمومی تحت عنوان «استثناهای کلی» از محدودۀ اعمال مسئولیت زا خارج شده است2.
1. CETA, TPPA, EU-Vietnam and EU-Singapore FTAs, US, Canadian and Norway (draft) Model BITs.

 .2برای نمونه ر.ک:

;)- India-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement (2005, Article 6.11
;)- Canada-Jordan BIT (2009, Article 10(1
- ASEAN-China Investment Agreement (2009, Article 16(1); Malaysia-Pakistan
;)- Comprehensive Economic Partnership (2007, Article 99
;))- Peru- Singapore FTA (2008, Article 18.1(2
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برای نمونه قانون «مواعقتنامۀ تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری برین دولرت جمهروری
اسالمی ایران و دولت مهارستان» ( )1910/11/21در مادۀ  11تحت عنوان اسرتثنائات عمرومی
بیان کرده است که« :با رعایت این الزا که اقدامات زیرر برهنحروی اعمرال نشروند کره موجرب
تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایهگذاریها یا سرمایهگذاران شود ،هیچیک از مفاد
این مواعقتنامه بهگونهای تعبیر نخواهد شد که مان یک طررف متعاهرد بررای اتخراذ یرا انهرا
اقدامات ضروری برای موارد زیر شود:
ال ) حمایت از امنیت یا اخالق عمومی یا حف نرم عمومی،
ب) حمایت از زندگی یا سالمت انسان ،حیوان یا گیاه،
ج) تضمین رعایت قوانین و مقررات ،یا
د) حفاظت از مناب طبیعی زنده یا غیرزنده تما شدنی».
علیهذا در رویکرد مناسب برای حل تعارض استدالل میشود کره اگرر حرق تنرریمگرری،
به عنوان حق ذاتی در حاکمیت کشورها و بهمنزلۀ یک ویژگی اساسری حاکمیرت تحرت قروانین
بینالمللی ،نقطه شروع در هر معاهدۀ سرمایهگرذاری و مبنرای تمرا روابر سررمایهگرذاری را
تشکیل دهد ،میتواند پایه و چارچوبی برای ایهاد معاهدۀ سرمایهگذاری چندجانبه کره تراکنون
ناکا مانده است ،باشد .همانگونهکه اخیراً در مقدمات معاهدات سرمایهگرذاری برر حرق ذاتری
طرعین برای اجرای اقدامات الز و پیگیری مهدد اهداف سیاسی مشروع تأکید میشرود (مثرل
تواعقنامۀ جام تهاری و اقتصادی بین اتحادیۀ اروپا و کانرادا) .در برابرر ایرن رونرد جدیرد ،ایرن
نگرانی ابراز شده است که ارتقای حق دولتهرا بررای تنرریمگرری از طریرق اصرالح معاهردات
سرمایهگذاری سبب منحرف ساختن معاهدات از هدف اصلی خود یعنری حمایرت از شرود .ایرن
دیدگاه به نرر بدبینانه است ،زیرا میتوان ارزیابی کرد که چگونره یرک اقردا جمعری برا هردف
اصالح دقیق معاهدات سرمایهگذاری و به تب آن اصالح سیستم حقروقی داخلری ،برا توجره بره
معیارهای طراحی خا و نیازهای توسعۀ خا هر کشور ،و در پی آن تفسیر مناسب معاهرده،
میتواند به اثبات مناع سرمایهگذاران خرارجی منهرر شرود .هردف چنرین اصرالحاتی محررو
ساختن سرمایهگذار از حمایت اساسی در دولت میزبان نیست ،بلکه راه را برای حاکمیت قرانون
هموار کرده و تعادل بین مناع متضاد سرمایهگذاران و دولتها را مدیریت میکند .عالوهبر این،
تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر اینکه درج حق سیاستگذاری حاکمیتی در معاهردات ،بره کراهش
سطح حمایت از سرمایهگذاری در برابر رعتارهای تبعیضآمیرز و بدخواهانره دولرت منهرر شرده
باشد ،وجود ندارد .در مهموع ،آنچه را که میتوان با یقین معقول و منطقی عرض کرد این است
که چشمانداز سرمایهگذاری بینالمللی همانطورکه میدانریم ،در حرال تغییرر اسرت .کشرورها
;))- Panama- Taiwan Province of China FTA (2003, Article 20.02(2
;)- Malaysia-New Zealand FTA (2009, Article 17.1(1
)- Japan-Switzerland EPA (2009, Article 95
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بهآهستگی اما قاطعانه در حال چرخش بره سرمت نسرل جدیردی از معاهردات سررمایهگرذاری
بینالمللی با تأکید ویژه بر حق دولتها برای تنریم بهعنوان یک حق ذاتی در حاکمیت دولرت،
ضمن ایهاد یا حف عضای جذاب برای سرمایهگذاری و در نهایت برقراری توازن بین محاعررت
از سرمایهگذاری با تنریمگری هستند (.)Louizaki, 2017: 45- 46
در نهایت بیشتر مواعقتنامههای تهاری شامل تعهدات کلیاند که عاقد وضوح و دقت اسرت،
ازاینرو باید ضمن تعیین محدودۀ دکترین اختیار سیاستگذاری ،اقداماتی که از محردودۀ سرلب
مالکیت خارج میشوند ،تعریر شروند .شرفافسرازی اسرتانداردهای اساسری رعترار ،همرراه برا
تهزیهوتحلیل درست تناسب ،راهنمای تفسیری مهمی را به دادگاهها ارائه میدهد .در ضمن برا
توجه به وسعت مفهو اصطالح سرمایهگذاری ،محردود کرردن دامنرۀ پیمران از طریرق تنرریم
عهرست جام سرمایهگذاریهای تحت پوشش یا حرذف صرریح برخری از دارایریهرا از شرمول
حمایت میتواند به شفاعیت قرارداد عیمابین کمک کند .برای مثرال اجررای سررمایهگرذاری برا
ویژگیهای خا یا مطابق با قوانین کشور میزبان ،برای پرهیز از اختالعرات آتری بایرد تصرریح
شود .استفاده از ابزار اصالح معاهدات بدون ساختار واضح از آنها سربب ایهراد ابهرا و جنهرال
بیشتر در عمل شده است .مهم است که دولتها ابزار اصالحات را با نیازهای خا خود انتخاب
کنند .اصالح رییم معاهدات متشکل از هزاران تواعق ،کار آسرانی نیسرت .در واقر ایرن چرالش
بزرگ جهانی و مستلز اقدا جمعی است (.)Louizaki, 2017: 41-43
امروزه معاهدات سررمایهگرذاری برهعنروان مهروزی بررای ورود بره عرصرۀ رقابرت جهرانی در
سرمایهگذاری خارجی و ابزاری برای مدرنسازی سیستم حقوق داخلری برهکرار گرعتره مریشرود
(سهرابلو و طهرلو .)111 :1910 ،در این زمینه آرای مراجعی همچون دیروان دائمری دادگسرتری
بینالمللی حاکی از الزا حقوق داخلی به اثرپذیری و تبعیت از هنهارهای حقوق بینالملل است1.
با توجه به تأثیر معاهدات سرمایهگذاری بر سیستم حقوقی داخلی کشورها ،تا جایی کره در
ایاالت متحده ،از تأثیرات جدی معاهدات سرمایهگذاری بر سیستم حقوقی داخلی دولت میزبران
که گاهی غیرقابل قبول مینماید ،ابرراز نگرانری کرردهانرد ( ،)Dolzer, 2005: 956مرؤثرترین راه
برای دستیابی به بیشترین تضرمین بررای سررمایهگرذار از سروی دولرتهرای میزبران ،اصرالح
سیستمهای حقوقی داخلی از طریق اصالح معاهدات سرمایهگذاری است.

نتیجهگیری
ادعای سلب مالکیت غیرمستقیم تحت سازوکارهای معاهدات دو یا چندجانبه به سرمایهگرذاران
اجازه میدهرد ادعرای خرود را مسرتقیماً علیره دولرت میزبران مطررح کننرد .برا آشرکار شردن
 .1ر.ک:

PICJ, Permanent Judgement, Exchange of Greek and Turkish populations, 21 Feb 1925
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کاستیهای نرریات مطروحه در این زمینه ،هر دو دکتررین مریتواننرد بررای بررسری جرام و
عادالنه بهکار روند و در ایهاد تعادل هرچه بیشتر نقرش مرؤثری داشرته باشرند .هرچنرد ایهراد
دستورالعملی واحد در این زمینه غیرممکن است ،زیرا رویۀ محاکم تا حرد زیرادی بره حقرایق و
شرای پرونده بستگی دارد.
دکترین اختیار اعمال سیاستهای حاکمیتی بهتر است بهعنروان یرک ابرزار دعراعی کره در
اختیار دولت قرار دارد و باید آن را به اثبات برساند ،توصی شود ،نه بهعنوان استثنایی که سلب
مالکیت محرز را توجیه میکند ،زیرا چگونگی توصی دکترین پیامردهای متفراوتی از نررر برار
اثبات میتواند داشته باشد؛ اگر یک اصل دعاعی باشد ،بار اثبات بر عهدۀ مدعی (کشور میزبران)
قرار میگیرد ،درحالیکه اگر یک استثنا باشد ،بار اثبات را بر عهدۀ پاسخدهنرده (سررمایهگرذار)
قرار میدهد.
بهدلیل واهمۀ دولتها از تهدید حق تنریمگریشان ،به رسمیت شناختن حق آنها بهعنروان
حق ذاتی در حاکمیت کشورها باید نقطۀ شروع در هر معاهدۀ سرمایهگذاری و چرارچوبی بررای
ایهاد معاهدۀ سرمایهگذاری چندجانبه باشد.
اقدا جمعی با هدف اصالح معاهدات سرمایهگذاری ،با توجه به نیازهای توسرعۀ خرا هرر
کشور ،و بهدنبال آن تفسیر مناسب معاهده ،میتواند به اثبرات منراع سررمایهگرذاران خرارجی
منهر شود .با تأکید بر اینکه هدف چنین اصرالحاتی محررو سراختن سررمایهگرذار از حمایرت
اساسی در دولت میزبان نیست ،بلکه راه را برای حاکمیت قانون هموار کرده و تعادل بین منراع
متضاد سرمایهگذاران و ایالتها را مدیریت میکند .ضمن اینکه تاکنون هیچ مردرکی مبنری برر
اینکه حق سیاستگذاری حاکمیتی در معاهردات سررمایهگرذاری بره کراهش سرطح حمایرت از
سرمایهگذاری در برابر رعتارهای تبعیضآمیز دولت منهر شده باشرد ،وجرود نردارد .البتره ذکرر
استثنائات مشخص در معاهدات میتواند اطمینان و پیشبینی قانونی را برای کشورهای میزبران
در مورد دامنۀ تعهدات ناشی از معاهده اعزایش دهد و در نتیهره جلروی اقردامات خودسررانه و
توجیه متعاقب آنها تحت پوشش مناع عمومی گرعته شود.
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