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Abstract
Given the role of causation in international investment law, which acts as an
intermediary between the liability of host states and the quantum of damages, the
causal link is of great importance in international investment disputes. Therefore this
article focuses on factual causation to firstly identify factors that, despite the
responsibility of a state for committing a wrongful act can be considered as the sole
cause of an investor's injury and secondly, to seek an accurate test for establishing
the causal link in case of concurrent causation. Concerning factors affecting
causation, this article concludes that the investor's bad business judgment, the
general economic situation of the host state, and bona fide third parties can be
regarded as factors that can break the causal link between the wrongful act and
injury. Regarding the criteria for establishing factual causation, this article,
considering the possibility of human intervention factor between the breach of treaty
and investor's loss, recommends that in case of concurrent causation, arbitral
tribunals employ the "NESS" test instead of the "but-for" test, because the former
can better help the tribunals in determining the factual causes of harm.
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چکیده
با نظر به جایگاه سببیت در حقوق بینالملل سرمایهگذااری کذه بذهعنذوا حلقذ ااسذم میذا
مراحل احراز مسئولیت دالت میزبا ا ارزیابی خسارت عمل میکنذ  ،احذراز رابۀذ سذببیت از
اهمیت زیادی در دعاای سرمایهگااری بینالمللی برخوردار است .ازاینرا ،این مقاله با تمرکز بر
سببیت موضوعی ،از یک سو بهدنبال شناسذایی عذواملی اسذت کذه مذیتواننذ بذا اجذود ااذ ا
متخلفان دالت ،بهعنوا سبب منحصر زیا سرمایهگاار الم اد شون ا از سذوی دیگذر ،در ذی
معیار احراز رابۀ سببیت موضوعی در فرض تع د اسباب است .در خصوص عوامل مؤثر بر احراز
رابۀ سببیت ،این مقاله ب ین نتیجه میرس که تصمیمات نادرست تجاری سرمایهگاار ،شرایم
عمومی ااتصادی دالت میزبا ا فعل توأ با حسن نیت شخص ثالث میتوانن در زمرۀ عذواملی
ارار بگیرن که اادر به اۀع رابۀ سببیت بین اا ا متخلفان دالت میزبا ا زیذا مذورد ادعذا
هستن  .در خصوص معیارهای احراز رابۀ سببیت موضوعی نیز ،این مقاله بذا توجذه بذه امنذا
ااوع عامل م اخل انسانی در ح فاصل نقض معاه ه ا زیا سرمایهگاار ،توصیه میکن کذه در
فرض تع د اسباب ،استفاده از معیار «شرط کافی» بهجای ضابۀ «شرط الز » بهتر میتوان به
دیوا دااری در شناسایی اسباب موضوعی زیا یاری برسان .

کلیدواژگان
تصمیمات نادرست تجاری ،تع د اسباب ،سذببیت موضذوعی ،شذرایم عمذومی ااتصذادی دالذت
میزبا  ،عامل م اخل انسانی ،فعل شخص ثالث.
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مقدمه
در دعاای سرمایهگااری بینالمللی س از احراز عمل متخلفانذ دالذت میزبذا  ،شذالل اصذلی
دیوا های دااری مسئل احراز رابۀ سببیت بین عمل متخلفانه ا زیا مورد ادعای سرمایهگاار
است .احراز رابۀ سببیت از شن حیث برای دیوا های دااری حائز اهمیت است؛ اال آننه بای
هنگا بررسی موضوع سببیت ،سببیت موضوعی را از سببیت حنمی تفنیک کنیم؛ شه آننه در
سببیت موضوعی بهدنبال براراری رابۀ بین عمل متخلفانه ا زیا ادعایی سرمایهگذاار ا حذال
آننه در سببیت حنمی در ی تبیین المرا مسئولیت دالت میزبا در جبرا خسارات اارد بذه
سرمایهگاار هستیم .اهمیت این تفنیک از آنجا ناشی میشود کذه صذرو اجذود رابۀذ علذی ا
معلولی بین اا ا متخلفانه ا زیا  ،سبب نمیشذود کذه دالذت میزبذا را متعهذ بذه رداخذت
خسارت ب انیم.
ننت دا در خصوص سببیت موضوعی ،اهمیت آ در شناخت عواملی اسذت کذه بذا اجذود
عمل متخلفان دالت میزبا  ،اا ا به اۀع رابۀ سببیت بین عمل متخلفانه ا زیا مذورد ادعذا
میکنن ؛ شه آننه تحت ااضاع ا احوالی ممنن است بذا اجذود عمذل متخلفانذ دالذت ،عوامذل
دیگری سبب منحصر زیا سرمایهگاار باشن ا ننت سذو حذائز اهمیذت در خصذوص سذببیت
موضوعی ،نحوۀ احراز رابۀ سببیت در فرض تع د اسباب است ،شراکه ممنذن اسذت افذزا بذر
عمل متخلفان دالت میزبا  ،عوامل دیگری نیز اابلیت این را داشته باشن که سبب بذراز زیذا
ش ه باشن (.)Alschner, 2017: 301
با توجه به توضیحات ماکور رسلهای اساسی این مقاله عبارت اسذت از ایننذه ااالً تحذت
شه ااضاع ا احوالی میتوا با اجود عمل متخلفان دالت ،اجود رابۀ سذببیت موضذوعی بذین
اا ا دالت ا زیا سرمایهگاار را منتفی دانست؟ ثانیاً ،شه معیاری برای احراز رابۀ سببیت در
فرض تع د اسباب اجود دارد؟ ثالثاً شرا دیوا های دااری در دعاای الدر علیه جمهوری شذک1
ا سی.ا .ای .علیه جمهوری شک 2با اجود ینسا بود ااضاع ا احذوال ،بذه نتذایت متفذااتی در
خصوص موضوع سببیت رسی ن ؟
در همین زمینه این مقاله در سه بخل به رشذت تحریذر درآمذ ه اسذت؛ در بخذل اال بذه
تبیین جایگاه سببیت در دااری سرمایهگااری بینالمللی می ردازیم تا از اختالط آ بذا مرحلذ
احراز مسئولیت دالت میزبا جلوگیری کنیم؛ در بخذل دا ضذمن بررسذی معیارهذای احذراز
رابۀ سببیت موضوعی در دا فرض انحصار ا تع د اسباب ،عواملی را شناسایی میکنیم کذه بذا
________________________________________________________________
1. Ronald S. Lauder v. The Czech Republic, Final Award, UNCITRAL Arbitration, 3 September 2001,
paras.234, 235&313.
2. CME Czech Republic B.V. vs. The Czech Republic, Partial Award, UNCITRAL Arbitration
Proceedings, 13 September 2001, paras. 575-585.
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استناد به آنها میتوا به اۀع رابۀ سببیت بین عمل متخلفان دالت ا زیا مذورد ادعذا ااذ ا
کرد ا در بخل سو نحوۀ مواجه دیوا های دااری سذرمایهگذااری بذا فذرض تعذ د اسذباب را
بررسی میکنیم.

تبیین جایگاه سببیت در رویۀ داوری سرمایهگذاری بینالمللی
لزا اجود رابۀ سببیت ینی از اصول کلی حقوای است که در مادۀ  31به طرح کمیسیو حقوق
بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دالتها نیز اشاره ش ه است 1.این مفهو بیا میکنذ
که بای رابۀ علی ا معلولی میا عمل متخلفان دالت ا زیا مورد ادعا اجود داشته باش .
سببیت نقل مهمی در دعاای سرمایهگااری دارد ا در اااع بهمثاب حلق اتصالی مذیمانذ
که اا ا به براراری ارتباط میا نقض تعه ات بینالمللی ا ارزیابی خسارات ناشی از نقض مذی
کن ( .)Pearsall & Heath, 2018: 85در دعوای ی کاسادا علیه شذیلی 2دیذوا دااری اههذار
میدارد که در حقوق بینالملل ،ارزیابی غرامت ناشی از نقض تعه ات بینالمللذی بذای nدر سذه
مرحله صورت بگیرد :مرحل اال ناهر بر احراز نقض تعهذ ات ،مرحلذ دا مربذوط بذه براذراری
رابۀ سببیت بین نقض احراز ش ه ا زیا ادعایی است ا مرحل سو در رابۀه با راش مناسذب
بهمنظور ارزیابی خسارات اارده است  .)ICSID, 2016: para.217مۀابق بذا ایذن شذارشوب سذه
مرحلهای ،سببیت مفهومی ج اگانه ا یک مرحل مجزا در تحلیل دیذوا هذای دااری اسذت کذه
نبای اا ا به خلم آ با مرحل احراز مسئولیت دالت میزبا ا مرحل ارزیذابی خسذارات اارده
کرد (.)Pearsall & Heath, 2018: 85
ه و از طرح موضوع سببیت بهعنوا یک مرحل مجزا آ اسذت کذه بذین زیذا هذای اارده بذه
سرمایهگاار تفنیک اائل شویم ،ب یننحو که دالت را مسئول آ دسذته از زیذا هذایی بذ انیم کذه از
عمل ای ناشی ش ه است ا زیا های منتسب به سایر عوامل را از المرا مسئولیت دالت به رداخذت
غرامت خارج ب انیم ( .)Alschner, 2017: 300برای رسی به این منظور ،تئذوری غالذب در تحلیذل
سببیت ،تئوری «سببیت موضوعی – حنمی» است کذه ایذن تئذوری از دا بخذل اصذلی «سذببیت
موضوعی» ا «سببیت حنمی» تشنیل یافته است ( .)Jarrett, 2019: 43در سببیت موضوعی در ذی
احراز رابۀ علی ا معلولی بین اا ا دالت ا زیا مورد ادعا ا در سببیت حنمی بهدنبال احراز المذرا
زیا های اابل مۀالبه هستیم .از آنجا که موضوع سببیت حنمی از المرا این نوشتار خارج اسذت ،در
ادامه به بحث سببیت موضوعی ا معیارهای احراز آ در فراض مختلف می ردازیم.
________________________________________________________________
1. Art. (31) (1).Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries
(2001):” The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by
”the internationally wrongful act.
2. Victor Pey Casado and Foundation “PRESIDENTE ALLENDE” v. The Republic of Chile, Award,
ICSID Case No. ARB/98/2, 13 September 2016.
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معیارهای احراز رابطۀ سببیت موضوعی
شه در حقوق ا شه در فلسفه برای احراز سببیت از معیار «شذرط الز » 1یذا «شذرط ضذراری»
استفاده میشود .این ضابۀه که معیار غالب در احراز سببیت موضوعی است ،ب ینمعناسذت کذه
یک اضعیت تنها در صورتی علت اجود یک اثر یا نتیجه است ،که در غیاب اجذود آ اضذعیت
در ااضاع ا احوال مورد بحث ،اثر یا نتیج مورد انتظار حادث نشود ( Puppe & Wright, 2017:
.)34; Moore, 2009: 84
در دعاای سرمایهگااری بینالمللی برای ایننه دیوا های دااری سببیت موضوعی را احراز کننذ ،
بای به دا رسل اسخ دهن  :اال ایننه آیا اا ا دالت میزبا علذت زیذا سذرمایهگذاار اسذت؟ دا
آننه اگر اسخ به رسل اال مثبت باش  ،آیا اا ا دالت میزبا  ،سبب منحصر زیذا مذورد ادعاسذت
یا ایننه زیا مورد ادعا اابل انتساب به عوامل دیگری نیز است؟ (.)Alschner, 2017: 301
با توجه به دا رسل ماکور ،ادام بحث سببیت موضوعی بای در دا محور یگیذری شذود:
محور اال ناهر بر فرضی است که طی آ  ،زیا موضوع بحث دارای سذبب منحصذر اسذت ا بذا
فرض تع د اسباب مواجه نیستیم؛ اما در محور دا در ی م ااه در فراضذی هسذتیم کذه زیذا
مورد بحث دارای اسباب متع د است ا با فرض تع د اسباب مواجهیم.

 .1احراز سببیت موضوعی در فرض سبب منحصر
در ااضاع ا احوالی که زیا مورد ادعا دارای سبب منحصر باشذ  ،بذا دا فذرض رابذهرا هسذتیم:
فرض اال ناهر بر موردی است که اا ا دالت میزبا سبب زیا مورد بحث باشذ ا فذرض دا
در خصوص شرایۀی است که عاملی غیر از اا ا دالت ،علت زیا سذرمایهگذاار باشذ  .طبیعتذاً
دال میزبا تالش میکنن که در صورت امنا هنگا طرح بحث سببیت ،زیذا مذورد ادعذا را
کالً به سبب عاملی غیر از اا ا خود ب انن کذه در ایذن صذورت حتذی در فذرض ارتنذاب عمذل
متخلفانه ا احراز مسئولیت ،با اۀع ارتباط بین نقض تعهذ ا زیذا سذرمایهگذاار ،مذانع از اراد
دیوا دااری به مرحل ارزیابی خسارات شون .
در این زمینه میتوا به سه عامل اشاره کذرد کذه هذر کذ ا مذیتواننذ بذه تنهذایی ا
صرو نظر از اا ا دالت ،سذبب منحصذر زیذا سذرمایه گذاار باشذن  :ینذی از ایذن عوامذل
« تصمیمات نادرست تجاری» سرمایه گاار ،دیگری « شرایم عمومی ااتصادی» دالت میزبا
ا عامل سو «فعل شخص ثالث» اسذت (  ) Alschner, 2017: 303 & 304کذه در ادامذه بذه
بحث در خصوص آنها می ردازیم.
________________________________________________________________
1. but-for
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 .1 .1تصمیمات نادرست تجاری :سبب منحصر زیان سرمایهگذار
در دعوای مفزینی علیه اسپانیا 1دیوا دااری اههار میدارد ،معاه ات داجانبذ سذرمایهگذااری
ریسکهای ناشی از تصمیمات نادرست تجاری را بیمه نمیکنن ا ریسکهذای کسذباکذار کذه
الجر در هر سرمایهگااری اجود دارن  ،به سذرمایهگذاار تخصذیص مذییابذ ( ICSID, 2000:
 .)para.64در همین زمینه دیوا دااری در دعوای انرژی هل ینگ علیه جمهذوری دامینذینن2
نیز با استناد صریح به راینرد دیوا در دعوای  Maffeziniاههار میدارد که اگر زیا ها منتسب
به تصمیمات نادرست تجاری باشن ا اابل انتساب به اا ا های متخلفان دالت نباشذن  ،دیذوا
دااری حنم به رداخت خسارت نخواه داد ( .)LCIA, 2008: para.39دیوا دااری در دعذوای
تای ااتر علیه انزائال 3نیز در عباراتی مشابه اههار میدارد که اگرشه معاه ات سرمایهگذااری در
ی تشویق سرمایهگااری میا متعاه ین است ،این معاه ات بهمثاب بیمهنامه یا ضمانتنامهای
برای تمامی ریسکهای سیاسی یا سایر ریسکهای مرتبم با سذرمایهگذااری نیسذت ( ICSID,
 .)2015: para.184در اااع بای بین ریسکهای سیاسی تحت وشل معاه ات سرمایهگااری ا
سایر ریسکها از جمله ریسکهای تجذاری اائذل بذه تفنیذک شذویم (،)Alschner, 2017: 303
ب یننحو که اگر به سبب تصمیمات نادرست تجاری یا ع انجا صحیح مۀالعات امنا سذنجی
شاه ااوع ریسکهای تجاری ا در ی آ بیارزش ش یک سرمایهگذااری باشذیم ،حتذی در
صورت نقض معاه ات سرمایهگااری از سوی دالت میزبا نیز ،بهدلیذل فقذ ا رابۀذ سذببیت
بین اا ا متخلفان دالت ا زیا سرمایهگااری ،دالت میزبا متعه به رداخت غرامت نیست.
در دعوای ایست منیجمنت علیه منزیک ( 4)IIدیوا دااری اههار میدارد که معاه ۀ نفتذا
در ی تخصیص ریسکهای مت اال تجاری به دالت میزبذا نیسذت ا دالذت منزیذک مسذئول
جبرا خسارات ناشی از ع انجا صحیح مۀالعات امنذا سذنجی کسذباکذار نیسذت .از دیذ
دیوا «کسباکار درمان ه» 5مصادره نمیشود ،صرفاً به این دلیل که ب هیهای رداخذتنشذ ه
دارد ا اادر به ایفای سایر تعه ات اراردادیاش نیسذت ( ICSID, Additional Facility, 2004:
 .) para.177در این دعوا اگرشه دیوا دااری نقض ارارداد از سوی دالت میزبا را نقض معاه ه
ن انسذت ( ،)ICSID, Additional Facility, 2004: para.178حتذی در فذرض احذراز مسذئولیت
برای دالت میزبا به سبب نقض معاه ه نیز ،به دلیل فق ا رابۀ سببیت بین زیا سرمایهگاار
________________________________________________________________
1. Emilio Agustı´n Maffezini v. Kingdom of Spain, Award, ICSID Case No. ARB/97/7, 13 November 2000.
2. Socie´te ´ Ge´ne´rale In respect of DR Energy Holdings Limited and Empresa Distribuidora de
Electricidad del Este, S.A. v. Dominican Republic, Award on Preliminary Objections to Jurisdiction,
UNCITRAL Arbitration, LCIA Case No. UN 7927, 19 September 2008.
3. Tidewater Inc., Tidewater Investment SRL, Tidewater Caribe, C.A., et al. v. The Bolivarian Republic
of Venezuela, Award, ICSID Case No. ARB/10/5, 13 March 2015.
4. Waste Management, Inc. v. United Mexican States (II), Award, Case No. ARB(AF)/00/3, 30 April 2004.
5. failing enterprise
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ا عمل متخلفانه ،دالت میزبا متعه به رداخذت خسذارت نبذود ،شراکذه زیذا سذرمایهگذاار
بهسبب مۀالعات امنا سنجی نادرست خود بود.
1
شاه مثال دیگر دعوای بایواتر علیه تانزانیا است :در این دعوا ،سرمایهگاار با تأسیس یذک
شرکت تانزانیایی به نا «سیتی ااتر» 2اا ا به سرمایهگذااری در سیسذتم آب ا فاضذالب شذهر
دارالسال کذرد ا طذی اذراردادی بذا یذک شذرکت دالتذی تانزانیذایی متعهذ شذ کذه در ازای
بهرهبرداری از شبن آب ا فاضالب ،با تعرف مشخصی اا ا به فراش خذ مات کنذ ( Schefer,
 .)2020: 326لنن با شراع بهرهبرداری از راژه ،بهدلیل فق ا تجرب کافی در ب نذ مذ یریت ا
کارکنا « ،سیتی ااتر» عملنرد بسیار ضعیفی از خود بر جای گااشت ا از همذین را مشذتریا
شرکت ،مایل به رداخت تعرف تعیینش ه در ارارداد بهمنظور دریافت خ مات نبودن که همین
مسئله به ناتوانی شرکت در ایفای تعه ات مالی خود در دا سال اال ارارداد منجر ش  .ازایذنرا
با توجه به نارضایتی دالت تانزانیا ا مرد دارالسال از عملنرد «سیتی ااتر» ،دالت تانزانیا اا ا
به تصرو تجهیزات «سیتی ااتر» ،در اختیار گرفتن کنترل ا اخراج کارکنذا آ کذرد« .سذیتی
ااتر» نیز اا ا به طرح دعوا در دیوا دااری اینسی کرد ا خواها مۀالبذ خسذارت بذهسذبب
ااوع مصادره نامشراع ش (.)Schefer, 2020: 326 & 327
دیوا دااری با استناد به معیار ارائهش ه در رأی کارخان کورزاو ،مبنی بر لزا احراز رابۀ
سببیت بین عمل متخلفانه ا خسارات ادعایی ،اههار میدارد که رداخت خسذارت بذرای نقذض
مفاد معاه ۀ داجانب سرمایهگاار ی ،نیازمن ایذن اسذت کذه رابۀذ سذببیت کذافی بذین نقذض
صورتگرفته ا خسارات متحمله توسم خواها احراز شود (.)ICSID, 2008: paras.778 & 779
دیوا دااری در ران ۀ حاضر بهدرستی اا ا به تفنیک میذا عمذل متخلفانذ دالذت ا زیذا
ااتصادی میکن ا در همین زمینه اههار میدارد که ممنن است تحت ااضاع ا احذوالی شذاه
ااوع اا ا های متخلفان دالت باشیم؛ الی با این حال این اا ا ها سبب اراد زیا ااتصادی بذه
سرمایهگاار نشود ( .)ICSID, 2008: para.781در این زمینه ،دیوا دااری مسئل اصلی دعذوای
حاضر را احراز سببیت موضوعی بین عمل متخلفان دالت ا خسذارات ادعذایی ( ICSID, 2008:
 )para.786ا خواها را منلف به اثبات این مۀلب دانست که در اثر اا ا هذای دالذت میزبذا ،
ارزش سرمایهگااری ای کاهل یافته یا از بین رفته است (.)ICSID, 2008: para.787
دیوا دااری در زمین ارزیابی خسارت اههار داشت که در  1ژائن  ،2005که تذاریخ ااذوع
مصادره بود« ،بایواتر» حاضر به هزینه کرد حتی یک شذیلینگ بذرای حفذ «سذیتی ااتذر» ا
جلوگیری از فرا اشی آ نبود ا افزا بر آ  ،هیچ خری ار عذاالی بذا داشذتن آگذاهی معقذول از
ااضاع ا احوال این شرکت ،حاضر به رداخت یک شیلینگ برای خری آ نبود؛ شراکه مجمذوع
________________________________________________________________
1. Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, Award, ICSID Case No. ARB/05/22,
24 July 2008.
2. City Water
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ب هیهای شرکت از درآمذ های آ بیشذتر بذود .همننذین ذیلبینذیهذا حنایذت از افذزایل
رازافزا زیا عملیاتی این شرکت در طول سذالهذای آتذی اجذرای اذرارداد داشذت ( ICSID,
 ،)2008: para.795ازاینرا «ارزش عادالن بازاری» 1این شرکت در تاریخ ااوع مصادره ،صفر بود
( .)ICSID, 2008: para.797در نتیجه دیوا دااری اههار میدارد که هذیچکذ ا از ااذ ا هذای
متخلفان دالت میزبا که با نقض معاه ۀ داجانب سرمایهگااری در ح فاصذل  13مذی 2005
تا  1ژائن  2005صورت گرفته است ،سبب براز خسارت یا زیا نشذ ه اسذت ( ICSID, 2008:
 ،)para.798در اااع سذرمایهگذااری خواهذا در تذاریخ  1ژائذن  2005کذه مذورد ااذ ا هذای
مصادرها ی دالت میزبا ارار گرفته ،فاا هر گونه ارزشی بوده است .البته خواهذا نیذز ،حسذب
استنباط دیوا دااری ،نتوانسته بود به اثبات برسان که اگر اا ا های مصادرهای دالذت میزبذا
رخ نمیداد ،ارزش عادالن بازاری سرمایهگااری ای در  1ژائن  2005به باالی صفر مذیرسذی
(.)ICSID, 2008: para.799
در نهایت با عنایت به مۀالب ماکور ،دیوا دااری نتیجه میگیرد که هیچک ا از اا ا های
متخلفان دالت میزبا  ،سبب اراد زیا به خواها نش ه است ا تمامی ادعاهای خواهذا بذرای
مۀالب خسارت بای مورد رد ارار گیرد (.)ICSID, 2008: para.807
در دعوای مینوال علیه رامانی 2نیز بار دیگر شاه اهمیت تصمیمات تجاری سرمایهگذاار در
احراز سببیت موضوعی هستیم .در این دعوا دالت رامانی برای توسع ااتصادی مناطق محذرا
خود ،در  30سپتامبر  1998اانونی موسو به  EGO 24/1998اضع کذرد ا مشذوقهذایی را بذه
م ت حذ اکثر ده سذال بذرای سذرمایهگذااری در آ منذاطق در نظذر گرفذت ( ICSID, 2013:
 .)para.145-148بر این اساس خواها نیز که یل از تصویب این مشوقها ،به سذرمایهگذااری
در مناطق کمتر توسعهیافته رامانی اا ا میکرد ،با اتنا به تسذهیالت مذاکور ،درصذ د توسذع
کسباکار خود برآم ( .)ICSID, 2013: para.166اما ماهعسل راابم خواهذا ا خوانذ ه دیذری
نپایی ا به دلیل مااکرات دالت رامانی برای الحاق به اتحادی ارا ا ا مغایرت تسهیالت اعۀذایی
اانو  EGO 24/1998با مقررات راابتی اتحادی ارا ا ،در نهایت دالت رامانی ناشذار شذ از 22
فوری  2005اا ا به لغو بیشتر مشوقهای اانو  EGO 24/1998از جمله معافیتهای گمرکی
ناهر بر ااردات مواد االیه کن ( ،)ICSID, 2013: paras.178, 241 & 244امذری کذه بذه طذرح
دعوا علیه دالت ا مۀالب دامن گستردهای از خسارات توسم خواها انجامی ( ICSID, 2013:
 .)para.884ینی از خساراتی که مورد مۀالب خواها ارار گرفت ،جریمههای مالیذاتی تحمیلذی
به خواها از سال  2006بود که بهدلیل ب هیهذای مالیذاتی ای اعمذال شذ ه بودنذ  .خواهذا
________________________________________________________________
1. Fair Market Value
2. Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L.
v. Romania, Award, ICSID Case No. ARB/05/20, 11 December 2013.
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م عی بود که اگر خوان ه اا ا به لغو مشوقها نمیکرد ا هزینههای تولیذ ای بذاال نمذیرفذت،
ای از منابع مالی کافی برای رداخت ب هیهای مالیاتی خود برخوردار بود ا در نتیجه متحمذل
جریمههای مالیاتی نمیش (.)ICSID, 2013: para.1120
در مقابل خوان ه م عی بود سبب ع رداخت ب هی مالیاتی ،راهبرد کسذباکذار خواهذا
است که از ابت ای سال  ( 2001یل از لغو مشوقها در فوری  )2005دنبال ش ه است .مۀابق
با این راهبرد ،خواها در گا اال بهجای رداخت مالیات ،منابع مالی خود را صرو سایر اه او
مرتبم با کسباکار خود میکن ا در گا دا  ،بهمنظور اجتنذاب از رداخذت بذ هی مالیذاتی ا
جریمهها ی متعلق به آ  ،اا ا به مااکره با دالت ،برای اخذا تخفیذف ا کذاهل میذزا بذ هی
مالیاتی خود میکن  .بهعبارت دیگر ،سبب ع رداخت ب هیهای مالیاتی ا تعلذق جریمذه بذه
آ  ،تصمیم تجاری خود خواها است ا این مسئله هیچ ارتباطی با مح ادیت منذابع مذالی ای
ن ارد (.)ICSID, 2013: para.1127
دیوا دااری با استناد به صورتهای مالی خواها ب ین نتیجذه مذیرسذ کذه اگرشذه کذل
ب هی مالیاتی (اعم از اصل ب هی ا جریمهها) خواهذا در  20سذپتامبر  2012بذال بذر 104.1
میلیو یورا است ،در سه ماه اال  ،2007میزا ب هی مالیاتی خواها اریب بذه  4.5میلیذو
یورا ب ا تعلق هیچ جریمهای بوده است ا ای میتوانسته با رداخت این مبل بذهطذور کامذل
ب هی مالیاتی خود را تصذفیه کنذ ا حذال آننذه بذهجذای ایذن کذار ،از سذال  2005ااذ ا بذه
سرمایهگااری بیل از  70میلیو یورایی در خۀوط تولی ی برای حف راابت ایری کسباکار
خود کرده است .بنابراین ادعای ای مبنی بر فقذ ا منذابع مذالی کذافی بذرای رداخذت بذ هی
مالیاتی مورد ایرش نیست ( .)ICSID, 2013: paras.1142 & 1150از دی دیوا ع رداخت
مالیات از راهبردهای تجاری خواها بوده است که در دعذوای حاضذر نتذایت مذالی نذامۀلوبی را
برای ای در ی داشته است .خواها بر این گما بود که با صذرو تمذا منذابع مذالی خذود در
هزینههای سرمایهای بهجای رداخت مالیات که هزینهای غیرسرمایهای است ،به ان ازهای ااذ ا
به تحصیل سود میکن که بسیار بیشتر از جریمههای متعلقه به ب هیهای مالیاتی است ا حال
آننه در دعوای حاضر سود تحصیلی به میزا ب هی ا جریمههای مالیاتی نبوده ا نتذایت مذ نظر
خواها رخ ن اده است .ازاینرا هیچگونه رابۀ سببیتی بین اا ا دالذت در لغذو معافیذتهذای
گمرکی ا زیا ناشی از جریمههای مالیاتی اجود ن ارد ا تمامی این زیا منتسذب بذه تصذمیم
نادرست تجاری خواها است (.)ICSID, 2013: paras.1153 & 1154

 .2 .1شرایط عمومی اقتصادی دولت میزبان  :سبب منحصر زیان سرمایهگذار
با استناد به ضابۀ ارائهش ه در دعاای مفزینی ا تای ااتر مبنی بر تفنیک ریسکهذای سیاسذی
تحت وشل معاه ات سرمایهگااری ا سایر ریسکها ،درصورتیکه زیا سرمایهگاار بذهسذبب
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نامساع ش شرایم ااتصادی کشور میزبا همنو رکود ااتصادی ی آی ا همین موضذوع
سبب به صفر رسی یا کاهل ارزش سرمایهگااری شود ا متعااب آ دالت میزبذا ااذ ا بذه
نقض معاه ه کن  ،باز هم به دلیل فق ا رابۀ سببیت میا ااذ ا دالذت ا زیذا اارده ،دالذت
مسئول رداخت خسارت نیست ،شراکه به مانن است الل دیوا در دعوای بایواتر اا ا دالت در
نقض معاه ه سبب براز زیا ااتصادی نش ه ،بلنه این شرایم عمومی ااتصذادی دالذت میزبذا
شو رکود ااتصادی بوده است که سبب زیا مورد ادعا ش ه است .در تأیی این اسذت الل مذی
توا به رأی صالحیتی دیوا دااری در دعوای سی.ا .اس .علیذه آرژانتذین 1اشذاره کذرد کذه بذا
استناد به ضابۀ دعوای مفزینی اههار میدارد که معاه ات سرمایهگذااری نمذیتوانذ بذهطذور
کامل اا ا به تفنیک محیم سرمایهگااری خارجی از شرایم عمومی ااتصذادی دالذت میزبذا
کن  .این معاه ات اگرشه از طریق استان اردهایی شو رفتار عادالنه ا منصفانه از سذرمایهگذاار
حمایت میکنن  ،نمیتوانن دالت میزبا را از یگیری سیاستهای ااتصذادیاش منذع کننذ ا
بررسی درستی یا نادرستی سیاستهای ااتصذادی دالذت نیذز در صذالحیت دیذوا هذای دااری
نیست (.)ICSID, 2003: para.29
2
در دعوای ال سو علیه آرژانتین که ناشی از بحرا ااتصادی آرژانتین در سالهذای 1998
تا  2002بود ،شاه براز این منااشه میا خواها ا خوانذ ه بذودیم .توضذیح آننذه بذه موجذب
بحرا ااتصادی آرژانتین ،دالت این کشور سیاستهایی را برای مقابله با این بحرا اتخذا کذرد
که مهمترین آ تصویب اانو «اضعیت اضۀراری ملی» در ششم ژانوی  2002بود .این اذانو
با اتخا سیاست « »pesificationنرخ برابری زا (ااح ول ملی آرژانتین) در برابر دالر را یذک
در برابر یک ارار داد ا به موجب آ تمذامی تعهذ ات دالری منذ رج در اراردادهذا را بذا همذا
نسبت یک در برابر یک به زا تب یل کرد .همننین به دالت این اجازه را داد که اا ا به اتخذا
ممنوعیت برای صادرات محصوالت هی راکربنی کن (.)ICSID, 2011: para.95
از دی خواها مجموعذه ااذ ا هذای مذاکور کذه مذیتذوا آ را ایمذتگذااری دسذتوری
سرکوبگرایانه نامی  ،سبب ش کذه درآمذ ا متعااذب آ  ،انگیذزۀ ای بذرای سذرمایهگذااری در
تأسیسات نیراگاهی ا همننین اکتشاو ا تولی منذابع هیذ راکربنی کذاهل یابذ ا ااذ ا بذه
فراش سها خود در شرکتهای فعال در حوزههای ماکور در تاریخهذای  23ژائذن  2003ا 3
اکتبر  2003کن (.)ICSID, 2011:para: 113-116
خواها م عی بود که اا ا دالت آرژانتین در تصویب اانو اضعیت اضۀراری ملی ا ص ار
دستورالعملهای اجرایی آ اانو  ،ضمن نقض معاه ۀ داجانب سذرمایهگذااری ،سذبب کذاهل
________________________________________________________________
1. CMS Gas Transmission Company v. Republic of Argentina, Decision of the Tribunal on Objections to
Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/01/8, 17 July 2003.
2. El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic, Award, ICSID Case No.
ARB/03/15, 31 October 2011.

 10فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

ارزش سرمایهگااری ای ش ه است ( ،)ICSID, 2011: para.673حذال آننذه در مقابذل خوانذ ه
م عی بود که هیچ رابۀ سببیتی بین اا ا های دالت ا خساراتی که خواهذا مذ عی متحمذل
ش آ است ،اجود ن ارد .از دی خوان ه دلیل اراد زیا به خواها  ،تصمیم به فذراش سذها
در ب ترین شرایم ااتصادی آرژانتین بوده است ،شراکه فراش سها در بحرا ااتصذادی سذبب
دریافت بهای کمتری نسبت به فراش آ در شرایم نرمال ااتصادی ش ه است ،بنابراین بهجذای
اا ا های دالت ،شرایم ااتصادی سذبب اراد زیذا بذوده اسذت ( & ICSID, 2011: para.679
 .)683اما دیوا دااری در تحلیل خود اههار میدارد که اگرشه فذراش سذها در زمذا بحذرا
ااتصادی بوده است ،نبای این تصمیم را صذرفاً در بسذتر شذرایم نامسذاع ااتصذادی آرژانتذین
تحلیل کرد؛ شراکه فراش سها متعااب اا ا های تقنینی دالت آرژانتین رخ داده ،ااذ ا هذایی
که سبب کاهل  90درصذ ی ارزش شذرکتهذای فعذال در حذوزۀ انذرژی ا تیذره ا تذار شذ
ششمان از کوتاهم ت ا میا م ت آنها شذ ه بذود ( .)ICSID, 2011:paras.505 & 506بنذابراین
بهسبب تأثیرات تقنینی دالت بر کاهل ارزش سها  ،رابۀ سذببیت بذین ااذ ا دالذت ا زیذا
سرمایهگاار اجود دارد ( .)ICSID, 2011: para.687در این دعوا در صورتی میتوانستیم شرایم
ااتصادی را سبب منحصر زیا ب انیم که کاهل ارزش سرمایهگااری ابل از اا ا های تقنینذی
دالت رخ داده بود .بنابراین اگر در اثر بحرا ااتصادی آرژانتین که از اااخر سذال  1998شذراع
ش ذ ه بذذود ا تذذا ذذیل از  6ژانوی ذ ( 2002زمذذا تصذذویب اذذانو اضذذعیت اضذذۀراری ملذذی)
سرمایهگااری خواها متحمل کاهل ارزش ش ه بود ،این کاهل ارزش اابل انتساب بذه ااذ ا
تقنینی دالت نبود؛ حتی اگر تصویب آ اانو را نذااض ینذی از شذرایم معاهذ ه شذو رفتذار
عادالنه ا منصفانه میدانستیم.

 .3 .1فعل شخص ثالث :سبب منحصر زیان سرمایهگذار
دعوای لمیر علیه ااکراین 1را میتوا مهمترین دعوایی دانست که در آ دیوا دااری با اجذود
احراز فعل متخلفان دالت ،در خصوص اجود یا نبود رابۀ سببیت موضوعی بین فعذل شذخص
ثالث ا زیا سرمایهگاار اا ا به بحث کرد؛ بحثی که در نهایت به نتیجهگیذری ااحذ ی منجذر
نش ا در این دعوا شاه اص ار نظری مخالف ینی از داارا عالاهبر رأی دیوا دااری بودیم.
در این دعوا که به موجب نقض معاه ۀ داجانب سرمایهگااری آمرینا ا ااکراین طذرح شذ ،
خواها مالک اکثریت سها شرکت رادیویی «گاال» 2بذود کذه ایذن شذرکت در سذال  1995بذه
موجب اوانین ااکراین تأسیس ش ه بود .خواها ینی از اشخاص یشگا در حذوزۀ رسذانههذای
شنی اری در ااکراین بود ا تصمیم داشت بهمنظور توسع فعالیتها ا افزایل مخاطبا شذرکت
________________________________________________________________
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رادیوییاش ،شن ین شبنه رادیویی با وشل ملی تأسیس کن ؛ اما آاذای لمیذر از دسذتیابی بذه
ه و خود توسم دالت ااکذراین منذع شذ  ،شراکذه تقریبذاً حذ اد  300درخواسذت ای بذرای
فرکانسهای ج ی رد ش (.)Faccio, 2014: 202
دیوا دااری نیز در بررسی موضوع با بررسی نت منااص برگزارش ه برای اعۀای فرکانسهای
ج ی ا همینطور رای اداری اعۀای مجوزهای فرکانسهای ج ی در بذین سذالهذای  1999تذا
 2000که همگی ب ا برگزاری منااصه ااگاار ش ه بودن  ،ب ین نتیجذه رسذی کذه رانذ اعۀذای
مجوز در دالت ااکراین مۀابق با استان ارد رفتار عادالنذه ا منصذفان منذ رج در معاهذ ۀ داجانبذه
نیست ا ازاینرا دالت اا ا به نقض تعه ات خود کرده است (.)Faccio, 2014: 203
در این دعوا دالت میزبا بر این عقی ه بود که دیوا دااری بایذ دعذوای مۀالبذ خسذارت
خواها را رد کن  ،به این دلیل که رابۀ سببیت بین اا ا متخلفان دالت ا زیا هذای ادعذایی
خواها اجود ن ارد .از دی دالت میزبا حتی اگر منااصهها مۀابق با استان ارد رفتار عادالنذه ا
منصفانه برگزار میش ن  ،باز هم خواها اادر به برن ه ش در آنها نبذود ،شراکذه علذت برنذ ه
نش در منااصهها ،ضعف شرکت خواها ا اویتر بود شرکتهای رایب خواها بوده اسذت
(.)ICSID, 2011: para.153
در اااع اختالو بین خواها ا خوان ه در توصیف رابۀ سببیت است ،از دی خواها رابۀ
سببیت بین زیا ا عمل متخلفان دالت اجود دارد ا حذال آننذه در مقابذل دالذت میزبذا بذا
استناد به ماهیت راابتی منااصه ،رابۀ سببیت را بین زیا ا فعل شذخص ثالذث (شذرکتهذای
رایب ا اویتر بود آنها از حیث فنی ا ااتصادی) برارار میکن .
در همین زمینه دیوا دااری اجود اشخاص ثالث با حسن نیت را مهمترین شالشی میدان
که در این دعوا برای احراز رابۀ سببیت بین عمل متخلفان دالت ا زیا سذرمایهگذاار اجذود
دارد ( .)ICSID, 2011: para.168از نظر دیوا بهترین راهنار برای رفع شالل ماکور آ اسذت
که دیوا از خواها بخواه که ای اثبذات کنذ در صذورت برگذزار شذ منااصذه مۀذابق بذا
استان ارد رفتار عادالنه ا منصفانه ،ای به احتمال اریب به یقین – نه صذرفاً احتمذال – 50/50
برن ۀ منااصه خواه بود .ب یهی است که در صورت اثبات این مسئله ،دیوا میتوان بین عمذل
متخلفان دالت ا زیا سرمایهگاار رابۀذ سذببیت براذرار کنذ ( & ICSID, 2011: para.170
 .)172توضیح آننه «گاال» صاحب یک ایستگاه رادیویی محلی در کیف ااکذراین بذهعذالاه یذک
فرکانس اضافی در یک راستای محلی بود که در مجموع  22درص جمعیت ااکراین را وشذل
میداد ا حال آننه ششمان از االی این شرکت ،راهان ازی یذک شذبن رادیذویی در مذوج  FMا
راهان ازی شبن رادیویی دیگر در موج  AMبود ا حال بهسبب برن ه نش در منااصه اذادر بذه
تحقق ششمان از االی کسباکذار خذود نشذ ه بذود .بنذابراین زیذا در ایذن دعذوا عذ تحقذق
ششمان از االی  Galaبهدلیل برن ه نش در منااصه است (.)ICSID, 2011: paras.161&162
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دیوا دااری از یک سو اههار میدارد در شرایم فرضی ،اگر عمل متخلفان دالذت رخ نمذی
داد ا در بین سالهای  1999تا  2000ران اعۀای بذیل از  80مجذوز فرکذانس در مذوج FM
مۀابق با معیارهای من رج در اوانین داخلی ااکراین صورت میگرفت« ،گاال» میتوانست مجذوز
ح اال  14فرکانس را بگیرد که همین تع اد فرکانس برای راهان ازی یک شذبن رادیذویی ملذی
در موج  FMکافی است ( .)ICSID, 2011: para.191از سذوی دیگذر دیذوا مجذ داً در شذرایم
فرضی دیگر به این نتیجه میرس که در صذورت نبذود عمذل متخلفانذ دالذت ا برگذزار شذ
منااص  26می  2004مۀابق با معیارهای من رج در نظذا حقذوای داخلذی ااکذراین ،احتمذال
اریب به یقین اجود داشت که «گاال» برن ۀ این منااصه شود ا مجوز یک فرکانس ملی در موج
 AMرا اخا کن ؛ شراکه دیوا با مقایس این شرکت با سه رایب خذود در ایذن منااصذه بذ ین
نتیجه رسی که افق معیارهای من رج در اوانین داخلی ااکراین Gala ،از تمذامی رابذای خذود
برای برن ه ش در منااصه یصالحتر است (.)ICSID, 2011: para.200
بهعنوا نتیج کلی دیوا اههار میدارد در فرض ع ارتناب عمل متخلفانه توسم دالذت
میزبا ا برگزاری منااصهها بر افق اوانین داخلی ااکراین ،احتمال اریب به یقین اجود داشذت
که «گاال» ششمان از االی کسباکار خود را محقق سازد ( .)ICSID, 2011: para.201بنذابراین
دیوا با رد ادعای دالت میزبا  ،بین عمل متخلفان دالت ا زیذا ادعذایی سذرمایهگذاار رابۀذ
سببیت برارار میکن .
در نظری مخالفی که توسم ینی از داارا صادر مذیشذود ،ایذن تحلیذل اکثریذت کذه طذی
سالهای  1999تا  Gala ، 2000در صورت رعایت استان ارد رفتار عادالنه ا منصفانه به احتمال
اریب به یقین میتوانست  14فرکذانس از  80فرکذانس اعۀذایی در مذوج  FMرا اخذا کنذ  ،بذا
استناد به ااضاع ا احوال حاکم بر دعوا به شالل کشی ه میشود1.
اکثریت دیوا با استناد به این گزاره که طی سالهای ماکور« ،گاال» االین یا دامذین رادیذوی
محبوب در کیف ااکراین بوده است ،شانس این شرکت در اخا فرکانسهذای اعۀذایی را زیذاد مذی
دانستن ()ICSID, 2011: 179؛ اما داار مخالف در انتقاد از اکثریت اعذال مذیکنذ کذه صذرفاً بذه
مواعیت خواها در سال  1999که االین رادیوی محبوب در کیف بوده است ،نبایذ توجذه شذود؛
شراکه س از آ شاه افول مواعیذت ایذن شذرکت در نذزد شذنون گا ا سذقوط آ بذه جایگذاه
انزدهمین رادیوی محبوب در کیف در سال  2010هستیم ،حال آننه ایذن سذقوط جایگذاه هذیچ
ارتباطی به ع اعۀای فرکانسهای ج ی ن اشته است ا خواها فرکذانس الز بذرای فعالیذت در
کیف را از  1995داشت .بنابراین از نظر داار مخالف ،این سذقوط جایگذاه «گذاال» در طذول زمذا ،
یلفرض االی دیوا دااری مبنی بر ا رت راابتی «گاال» بذا سذایر رابذای حاضذر در منااصذات
________________________________________________________________
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فرضی را بیاعتبار میسازد ( .)ICSID, Dissenting Opinion, 2011: paras. 312-314از دیذ داار
مخالف این افول مواعیت در هما سال  1999یلبینی ایر بود ا مواعیت برتر ایذن شذرکت در
سال  1999بهدلیل نبود رایب بوده است (.)ICSID, Dissenting Opinion, 2011: para.360
همننین در نظری مخالف با انتقاد از نظر اکثریت که تع اد مجوزهای اعۀایی طی سالهای
 1999تا  2000را  80ع د میدان  ،گفته میشود که از بذین  80مجذوز اعۀذایی در آ مقۀذع
زمانی ،در فرض برگزاری منااصه برای هر ک ا از فرکانسها« ،گذاال» حذ اکثر مذیتوانسذت در
منااص  20فرکانس شرکت کن  ،شراکه مابقی فرکانسها یا از نظر جغرافیایی در مح ادههذایی
اااذذع شذ ه بودنذ کذذه ابذذل از  1999تحذذت وشذذل «گذذاال» بودنذ یذذا در زمذذرۀ آ دسذذته از
فرکانسهایی بودن که سایر شرکتها نسبت به آنها دارای حق تق بودن  ،بنابراین اساساً نمذی
توانستن در یک فراین راابتی ااگاار شون  .این مسئله بهمنزل اائذل شذ شذانس  70درصذ
برای  Galaدر برابر تمامی شرکتهای رادیویی ااکراینی است که در صذورت برگذزاری منااصذه
مذیتوانسذتن در آ شذرکت کننذ (.)ICSID, Dissenting Opinion, 2011: paras.315-325
بنابراین داار صادرکنن ۀ نظری مخالف در نهایت ب ین نتیجه میرس که در صحت نتیجهگیری
رأی اکثریت مبنی بر برن ه ش  14فرکانس توسم خواهذا در صذورت فقذ عمذل متخلفانذ
دالت ،تردی ج ی اجود دارد (.)ICSID, Dissenting Opinion, 2011: para.362

 .2احراز سببیت موضوعی در فرض تعدد اسباب
هما طورکه در حقوق داخلی کشورها در موضوعاتی شو ضرر ا زیا ناشی از جر ا مسذئولیت مذ نی
با فرض «تع د اسباب» 1دخیل در یک زیا مواجه میشویم ،در حقوق بذینالملذل سذرمایهگذااری نیذز
محتمل است که در ااوع زیا مورد ادعای سرمایهگاار ،شن عامل دخیل بوده باشن .
تع د اسباب در دا فرض «اسباب متع د اابسته» ا «اسذباب متعذ د مسذتقل» تحقذق ذایر
است ( )Moore, 2009: 411که در ادامه به توضیح بیشتر هریک از آ ها می ردازیم.

 .1 .2اسباب متعدد وابسته

2

اسباب متع د اابسته ناهر بر فرضی است که زیا مذورد ادعذا منتسذب بذه شنذ سذبب اسذت،
به نحوی که هر ک ا از این سببها شرط الز برای تحقق زیا مورد بحث است ،اما هر ک ا از
این سببها بهتنها یی ا مستقل از سایر اسباب ،شرط کافی برای ااوع زیا مذورد ادعذا نیسذت؛
بلنه این اجتماع اسباب است که شرط کافی برای تحقق زیا است (.)Moore, 2009: 486
________________________________________________________________
1. concurrent causation
2. Garden-variety concurrent-cause
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از جمله اضعیتهایی که در رای دااری سرمایهگااری در یل فرض اسباب متع د اابسذته
اابل تحقق است ،مشارکت زیا دی ه در براز زیا است که طی مفهذو تقصذیر مشذترا اابذل
طرح است ( .)El-Hosseny & Devine, 2020: 106-107در این اسذم از دعذاای ،ااذ ا دالذت
میزبا در کنار مشارکت خواها در ااوع زیا  ،سبب براز زیا سرمایهگاار ش ه است .بهنحوی
که هم اا ا دالت ا هم تقصیر سرمایهگاار ،شرط ضراری برای زیذا مذورد ادعذا هسذتن ؛ امذا
هیچیک بهتنهایی شرط کافی برای زیا مورد بحث نیستن .
در این فرض ،احراز رابۀ سببیت از طریق معیار شرط الز امنا ایر است ،شراکه هذر کذ ا
از اسباب بهتنهایی شرط الز برای تحقق زیا مورد ادعاست ا در صورت فقذ ا ینذی از اسذباب،
زیا مورد ادعا محقق نمیشود .برای مثال در فرض مشذارکت خواهذا در اراد زیذا در دعذاای
سرمایهگااری بینالمللی ،زیا مورد ادعا در صورت نبود هر ک ا از اسذباب – خذواه ااذ ا دالذت
میزبا یا تقصیر سرمایهگاار – اااع نمیشود ا هر دای این عوامل سبب اراد زیا هستن .
1
افزا بر تقصیر مشترا سرمایهگذاار ،مسذتنبم از نظریذ مخذالف « رافسذور اسذتر » در
دعوای کیوبورکس علیه بولیوی ، 2فرض اسباب متع د اابسته میتوان ناهر بر اضعیتی باش که
طی آ شاه ااوع عوامل م اخلهای طبیعی ا انسانی در ح فاصل اا ا متخلفان االی دالذت
ا زیا سرمایهگاار هستیم ()ICSID, Partially Dissenting Opinion, 2015: paras.90-92؛ بذا
این تفاات که در تقصیر مشترا ،اا ا سرمایهگاار ،اا ا االیه است ا ااذ ا متخلفانذ دالذت،
عامل م اخلهای است ا حال آننه در فذرض اخیذر عوامذل انسذانی یذا طبیعذی بذهعنذوا عامذل
م اخلهای الم اد میشون .

 .2 .2اسباب متعدد مستقل

3

اسباب متع د مستقل ناهر بر فرضی است که طی آ دا یا شنذ سذبب بذهتنهذایی ا منفذرد از
ین یگر ،شرط کافی برای تحقق زیا مورد ادعا هستن  .بر این اساس هیچکذ ا از ایذن اسذباب
مستقل را نمیتوا شرط الز برای تحقق زیذا دانسذت؛ شراکذه در فذرض نبذود ینذی از ایذن
اسباب ،سبب دیگر برای تحقق زیا مورد بحث کفایت میکن  .بنابراین برخالو فذراض سذبب
منحصر ا اسباب متع د اابسته ،در فرض اسباب متع د مستقل نمذیتذوا از معیذار شذرط الز
برای احراز رابۀ سببیت استفاده کرد ،شراکه در فرض نبود یک سبب ،باز هم نتیجذه یذا زیذا
بهدلیل کافی بود هریک از اسباب اااع میشود (.)Moore, 2009: 86
در ادبیات حقوای ،فرض اسباب متع د مستقل ناهر بر دا اضعیت است؛ از یک سو اضعیت
________________________________________________________________
1. Professor Stern
2. Quiborax S.A. & Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurinational State of Bolivia, Partially Dissenting
Opinion of Brigitte Stern, ICSID Case No. ARB/06/2, 7 September 2015.
3. overdetermination concurrent-cause
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اال شرایۀی است که طی آ اسباب متع د بهنحو همزما علت ااوع زیا میشون ا در اااذع
شاه تحقق این فرض بهطور بالفعل هستیم .از سوی دیگر ،اضعیت دا ناهر بر شرایۀی اسذت
که در آ  ،اسباب مورد بحث همزما اااع نمیشون ا از نظر زمانی یک سبب بر سذایر اسذباب
در ایجاد زیا یشی میگیرد .در اضعیت اخیر برخالو مورد یشین بهطور بالقوه شاه تحقق
اسباب متع د مستقل هستیم ( .)Moore, 2009: 86; Puppe & Wright, 2017: 35
با عنایت به توضیحات ماکور ،بهترین معیاری که تاکنو جایگزین معیذار شذرط الز بذرای
احراز سببیت موضوعی در فرض اسباب متع د مستقل ش ه است ،معیار «شرط کذافی» 1اسذت
( .)Plakokefalos, 2015: 477مۀابق با این معیار ،تنها در صورتی یک عامل را سبب مذیدانذیم
که آ عامل جزء ضراری مجموعه شرایۀی باش که برای تحقق نتیجه یا زیذا کذافی هسذتن
(.)Hylton, 2016: 214
مادۀ « 27سومین بیانی حقوق مسئولیت م نی آمرینا :مسئولیت ناشی از زیذا هذای مذادی ا
معنوی» نیز در فرض اسباب متع د مستقل ،بهدلیل ناکارام ی معیار «شرط الز » اا ا بذه احذراز
رابۀ سببیت موضوعی با معیار «شرط کافی» کرده ا بهصراحت این گزاره را که هذر نتیجذه بایذ
یک سبب داشته باش  ،رد کرده است ( ،)Sebok, 2017: 71شراکه افق این مذاده ،در فذرض ااذوع
عوامل متع د ا مستقل ،هر ک ا از این عوامل ،سبب موضوعی زیا الم اد میشون .
حال که در انتهای این بخل با معیارهای احذراز رابۀذ سذببیت در فذراض مختلذف آشذنا
ش یم ،در ادامه به بررسی این موضوع می ردازیم که دیوا های دااری در عمل هنگذا مواجهذه
با فرض تع د اسباب ،به شه نحو اا ا به شناسایی ا احراز رابۀ سببیت میکنن .

نحوة مواجهۀ دیوانهای داوری سرمایهگذاری با فرض تعدد اسباب
با استقرا در رای دااری سرمایهگااری بینالمللی درمییابیم که سذه عامذل «شذرایم ااتصذادی
دالت میزبا » « ،تقصیر سرمایهگاار» ا «فعل متخلفان شخص ثالث» تانسیل این را دارن کذه
همراه با اا ا متخلفان دالت میزبا بهعنوا اسباب موضوعی زیا سرمایهگاار الم اد شون .
در دعوای ال سو علیه آرژانتین 2که یشتر ب ا اشاره ش  ،دیوا دااری بذا رد ادعذای دالذت
میزبا مبنی بر منحصر بود سبب زیا ا با ایرش ادعای سرمایهگاار ،شرایم عمومی ااتصذادی
دالت میزبا ا اا ا متخلفان دالت آرژانتذین را بذهعنذوا اسذباب موضذوعی زیذا المذ اد کذرد
( .)ICSID, 2011: paras.683-687در این دعوا دیوا دااری در خصوص معیارهای احراز سذببیت
موضوعی در فرض تع د اسباب سخنی نران ا تمرکز خود را معۀوو به مسئل تخصیص زیذا یذا
________________________________________________________________
)1. Necessary Element of a Sufficient Set (NESS
2. Supra note 16.
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بهعبارت دیگر تفنیک زیا های منتسب به اا ا متخلفان دالت از شرایم عمومی ااتصذادی کذرد
( .)ICSID, 2011: paras.685-686در این دعوا دیوا دااری بذ ا بحذث در خصذوص معیارهذای
احراز سببیت موضوعی در فرض تع د اسباب ،بهدنبال آ بود که بذا تعیذین نذرخ تنزیذل مناسذب،
زیا های منتسب به بحرا ااتصادی آرژانتین را از دایرۀ مسئولیت دالت میزبا یا بهعبارت دیگذر
المرا زیا اابل مۀالبه خارج کن (.)ICSID, 2011: paras.718-721
1
در فرض تقصیر سذرمایهگذاار نیذز ،دیذوا هذای دااری در دعذاای ا .تذی.دی .علیذه شذیلی ،
اکسی نتال علیه اکوادار ،2یوکاس علیه راسیه 3ا کو رمسا علیه اکوادار 4سوءم یریت ا «اا ا های
متخلفان سا استقراری» 5سرمایهگاار را بهعنوا مصادیق تقصیر سرمایهگذاار شناسذایی کردنذ ا
هر دا عامل تقصیر سرمایهگاار ا اا ا متخلفان دالت میزبا را بهعنذوا اسذباب موضذوعی زیذا
المذ اد کردنذ ( ICSID, 2004: para.178; ICSID, 2012: paras.380-381; ICSID, 2014:
 .) paras.1633-1634; ICSID, 2016: paras.6.97-6.100در این دعاای با توجه به ایننه طذرفین
اختالفی در خصوص متع د بود اسباب موضوعی زیذا ن اشذتن  ،دیذوا هذای دااری بذه مسذئل
معیارهای احراز سببیت موضوعی در فرض تع د اسباب نپرداختن ا بهجای آ  ،در رتو مذادۀ 39
طرح کمیسیو حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللذی دالذتهذا ،بذر مسذئل تسذهیم
خسارات میا سذرمایهگذاار ا دالذت متمرکذز شذ ن ( ICSID, 2004: paras.243-246; ICSID,
.) 2012: paras.662-687; ICSID, 2014: paras.1636-1637; ICSID, 2016: para.6.102
6
بذذرخالو دا فذذرض یشذذین ،دی ذوا هذذای دااری در دعذذاای الدر علیذه جمهذذوری شذذک ا
سی.ا .ای علیه جمهوری شک 7با این رسل مواجه بودن که آیا اا ا متخلفان دالذت میزبذا
م ذیتوان ذ همذذراه بذذا فعذذل متخلفان ذ شذذخص ثالذذث ،سذذبب موضذذوعی زیذذا الم ذ اد شذذود؟
( .)Plakokefalos, 2015: 491با این توضیح که در این دعاای از یک سو دالت جمهوری شذک
ا نهادهای اابسته به آ  ،ا از سوی دیگر «ژلزنی» 8کذه مذ یرکل شذرکت «سذی.ا .تی.اس 9».ا
م یر اجرایی شرکت «سی.ای.تی 10»21.بود ا نقذل مهمذی در فسذخ اذرارداد انحصذاری ارائذ
________________________________________________________________
1. MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, Award, ICSID Case No.
ARB/01/07, 25 May 2004.
2. Occidental Petroleum Corporation & Occidental Exploration and Production Company v. The Republic
of Ecuador, Award, ICSID Case No. ARB/06/11, 5 October 2012.
3. Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, Award, UNCITRAL, PCA Case
No. AA 227, 18 July 2014.
4. Copper Mesa Mining Corporation v. The Republic of Ecuador, Award, PCA Case No. 2012-2, 15
March 2016.
5. Post-Establishment Illegality
6. Supra note 1.
7. Supra note 2.
8. Železný
9. CNTS
10. CET21
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خ مات بازی کرد ،تانسیل این را داشتن که اسباب موضوعی زیا سرمایهگاار المذ اد شذون
(.)Sabahi, 2011: 173
توضیح آننه دالت جمهوری شک مجوز تأسیس ا راهان ازی یک شبن خصوصی تلویزیذونی
را به شرکت محلی «سی.ای.تی »21.اعۀا میکن  .این شرکت بهمنظور راهان ازی شذبنه ،ااذ ا
به انعقاد ارارداد با شرکت «سی.ای.دی.سی 1».میکن ا به موجب این ارارداد شرکت ج یذ ی
به نا «سی.ا .تی.اس ».متول میشود که «سی.ای.تی »21.هذیچگونذه سذهامی در آ نذ ارد ا
صرفاً به طور انحصاری اا ا به دریافت خ مات از «سی.ا .تی.اس ».میکن  .منتهذا در آگوسذت
« ،1994سی.ا .ای.م یا اینتر رایزز بی.ای 2».که شرکتی هلن ی ا به مانن «سی.ای.دی.سی،».
سهام ار عم ه آ آاای الدر بود ،اا ا به خری سها «سی.ای.دی.سی ».در «سذی.ا .تی.اس».
م ذیکن ذ ا در نهایذذت در سذذال  1997نیذذز ،سذذها خذذود در «سذذی.ا .تی.اس ».را بذذه ینذذی از
شرکتهای تابع خود به نا «سی.ا .ای.شک ریپابلیک بی.ای 3».منتقل میکن  .در این بین در
 5آگوست « 1999ژلزنی» که دارای سمت م یریتی در «سی.ای.تی »21.ا سابق مذ یریتی در
«سی.ا .تی.اس ».بود ،ارارداد ارائ خ مات را که میا این دا شرکت بهصورت انحصاری منعق
ش ه بود ،فسخ میکن ا به همین دلیل الدر ا سی.ا .ای .اا ا به طرح دعوا با استناد بذه نقذض
معاه ۀ داجانب سرمایهگاار ی میا آمرینا ا جمهوری شک از یک سو ا هلن ا جمهوری شک
از سوی دیگر میکنن (.)Dimsey, 2008: 93
در دعوای الدر  ،دیوا دااری در تحلیل موضوع سببیت اههار داشذت کذه اگذر از طریذق اعمذال
معیار شرط الز  ،نقض معاه ه توسم دالت میزبا  ،ینی از شن سببی باشذ کذه علذت ااذوع زیذا
سرمایهگاار ش ه است ،صرو اثبات این مسذئله موجذب نمذیشذود کذه دالذت را مسذئول رداخذت
خسارات ب انیم؛ بلنه افزا بر احراز رابۀ سببیت ،بای نبود سذبب م اخلذهای بذین نقذض معاهذ ه ا
زیا سرمایهگاار به اثبات برس  .در تحلیل دیوا  ،نقذض معاهذ ه در سذال  1993اتفذاق افتذاده ،امذا
سبب مستقیم ا بالفصل زیا سرمایهگاار که هما نقذض اذرارداد انحصذاری ارائذ خذ مات توسذم
شرکت «سی.ای.تی »21.است ،در سال  1999رخ داده است؛ بنابراین خواها بایذ نشذا دهذ کذه
اا ا شرکت ماکور در نقض ارارداد ،آنننا غیرمنتظره ا اساسی نبوده است تا جایگزین سبب االیذه
که هما نقض معاه ه است ،شود .با توجه به ع اثبات این مسئله توسم خواها  ،بذا اجذود نقذض
معاه ذ ه توسذذم دالذذت میزبذذا  ،سذذبب زیذذا تحمیلذذی بذذه سذذرمایهگذذاار ،نقذذض اذذرارداد توسذذم
«سی.ای.تی »21.است که بهااسۀ «ژلزنی» بهعنوا م یر اجرایذی انجذا گرفتذه اسذت ا در نتیجذه
دالت مسئول رداخت خسارت نیست (.)UNCITRAL Arbitration, 2001: paras.234 & 235
________________________________________________________________
1. CEDC
2. CME Media Enterprises B.V.
3. CME Czech Republic B.V.
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در مقابل در دعوای سی.ا .ای ،.دیوا دااری با استناد به نظریات تفسیری شذمارۀ  12ا 13
یل مادۀ  31طرح کمیسیو حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی دالتهذا اههذار
داشت که حتی اگر دالتی سبب منحصر اراد زیا بذه سذرمایهگذاار خذارجی نباشذ ا اعمذال
متخلفان دیگری نیز در تحقق زیا مشارکت داشته باشن  ،باز هم دالذت نمذیتوانذ خذود را از
مسئولیت مبرا ب ان  .از دی دیوا  ،این راینرد سازگار با اصل مسئولیت تضامنی مرتنبا اعمال
متخلفانه در حقوق بینالملل است که طی آ اگر یک رفتار متخلفانه سذبب بذراز زیذا شذود،
مرتنب آ رفتار مسئول رداخت تمامی خسارات اارده است ،حتی اگر عامل دیگری سبب براز
هما زیا باش  .به عبارت دیگر مسئولیت شخصی که مرتنب عمل متخلفانه ش ه است ،در اثذر
اجود سبب دیگری برای هما زیا  ،تحت تأثیر ارار نمیگیذرد .در رانذ ۀ حاضذر نیذز دیذوا
دااری اههار میدارد که اا ا شورای رسان دالت شک در سال  1996که با اضع اانو ج یذ
در سرمایهگااری سی.ا .ای .م اخله کرد ا حق انحصاری «سی.ا .تی.اس ».در ارائ خ مات بذه
«سی.ای.تی »21.را از بین برد ا همننین سایر افعال ا ترا افعالی کذه شذورای رسذان دالذت
شک در سال  1999مرتنب ش  ،اا ا های متخلفان دالت شک هستن کذه بذهمثابذ ااذ ا هذا
موجب ضما اهری میمانن ا این اااعیت که خواها مذیتوانذ «ژلزنذی» را در سذایر مراجذع
رسی گی تحت تعقیب ارار ده  ،موجب نمیشود که میزا خساراتی که ای میتوانذ از دالذت
جمهوری شک مۀالبه کن  ،تقلیل یاب (.)UNCITRAL Arbitration, 2001: paras.580-582
در خصوص دعاای الدر ا سی.ا .ای .ننات یل اابل طرح است:
ااالً بهنظر میرس که بتوا دعاای ماکور را داخل در فرض «اسباب متع د اابسته» الم اد
کرد ،شراکه هم اا ا متخلفان دالت ا هم نقض ارارداد ،شذرط الز بذرای تحقذق زیذا مذورد
ادعای سرمایهگاارن  ،اما هیچک ا شرط کافی برای ااوع زیا نیستن ا در اجتماع بذا ینذ یگر
است که برای تحقق زیا کفایت میکنن .
ثانیاً در این دعاای ،بین اا ا متخلفان االیه (نقض معاهذ ۀ سذرمایهگذااری) ا زیذا اارده،
شاه ااوع عامل م اخل انسانی ( نقض ارارداد توسم ژلزنی) هستیم.
ثالثاً بهنظر میرس دیوا دااری در دعوای الدر با استناد به «اصل م اخل انسانی» ا با اتنا
به ایننه اا ا م اخلهای «ژلزنی» در نقض ارارداد اا امی عام انه بوده ،به ایذن نتیجذه رسذی ه
است که این اا ا م اخلهای سبب اۀع زنجیرۀ سببیت بین نقض معاه ه ا زیا سذرمایهگذاار
ش ه است ()Hylton, 2016: 232-243؛ نتیجهای که سبب میشود مورد دعوا را از فذرض تعذ د
اسباب خارج دانسته ا زیا حاصله را منتسب به سبب ااح یعنی نقض ارارداد ب ان  ،شه آننذه
در اراگراو  313این رأی میخوانیم که هیچک ا از افعال یا ترا افعال دالت شک سبب اراد
زیا مستقیم یا غیرمستقیم به سرمایهگااری خواها نش ه است ا سذبب زیذا حاصذله ،فسذخ
رابۀه اراردادی میا «سی.ای.تی »21.ا «سی.ا .تی.اس ».است .از دی دیوا بذا اجذود نقذض
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معاه ه توسم دالت ،رابۀ اراردادی بین این دا شرکت باای مان ه بذود ا ایذن سذرمایهگذااری
همننا به حیات خود ادامه میداد تا ایننه «ژلزنی» با فسذخ اذرارداد ،ااذ ا بذه اۀذع رابۀذ
اراردادی ماکور ا زیا سذرمایهگذااری کذرد (.)UNCITRAL Arbitration, 2001: para. 313
بهعبارت د یگر دیوا دااری نقض معاه ه توسم دالت را شرط الز برای تحقق زیا ن انسته ا
صرفاً نقض ارارداد را شرط الز میدان .
رابعاً اگرشه بهعنوا ااع ه ،م اخل عامل انسانی که توأ با تقصیر یا عم باش  ،سبب اۀذع
زنجیرۀ سببیت میا اا ا متخلفان االیه ا زیا حاصله میشود ،بای توجذه داشذت کذه ااعذ ۀ
ماکور نیز از استثنا خالی نیست .ینی از استثنائات اارد به ااع ۀ ماکور ناهر بر فرضی است که
طی آ  ،اا ا متخلفان االیه ،خواها را در معرض خۀر اابل یلبینی ارار میده ا م اخلذ
عامل انسانی حتی بهطور عام انه صرفاً آ خۀر را به فعلیت مذیرسذان ؛ در ایذن صذورت ااذوع
عامل م اخل انسانی سبب اۀع زنجیرۀ سببیت نمیشود ( .)Hylton, 2016: 239بهعبارت دیگر
مۀذابق بذا تحلیذل «کیذث ا .هیلتذو » از دعذاای  Lundgren v. Fultzا Kendall v. Gore
 ، Propertiesدر نظا حقوای کامنال درصورتیکه خوان ه با تقصیر خویل ،ضذمن یذ آارد
یک خۀر اابل یلبینی ،شخص ثالث را اادر سازد که زیا ناشی از آ خۀر اابل یلبینی را
به دیگری اارد سازد ،اا ا م اخلهای شخص ثالث ،رابۀ سببیت بذین تقصذیر خوانذ ه ا زیذا
متحمل خواها از اا ا شخص ثالث را اۀع نمیکن (.)Hylton, 2016: 241 & 242
خامساً در دعاای حاضر نیز بهنظر میرس که اا ا متخلفان دالت شک ،سبب ی آمذ
خۀر اابل یلبینی از دست داد سرمایهگااری برای خواها ش ه است ا نقض ارارداد توسم
«ژلزنی» بهمثاب اا ا م اخلهای شخص ثالثی میمان که ایذن ریسذک اابذل ذیلبینذی را بذه
فعلیت رسان ه است .بنابراین در دعوای حاضر نیز اا ا م اخلهای «ژلزنی» اادر به اۀذع رابۀذ
سببیت بین نقض معاه ه توسم دالت شک ا زیا سرمایهگااری نیست ا در دعوای حاضر نیز
از لحاظ موضوعی شاه تحقق دا سبب هستیم.
سادساً بهنظر میرس با توجه به اجود اسباب متع د در این دعاای ،اگذر دیذوا در دعذوای
الدر بهجای معیار «شرط الز » از معیار «شرط کافی» برای احراز رابۀ سذببیت اسذتفاده مذی
کرد ،مرتنب این اشتباه که زیا حاصله را صرفاً منتسب به نقض ارارداد ب ان  ،نمیش  .توضیح
آننه برای اعمال معیار «شرط کافی» بای در ابت ا مجموعه شرایۀی را که برای ااوع زیا کافی
هستن  ،احصا کرده ا سپس جزء یذا اجذزای ضذراری آ مجموعذه شذرایم را بذهعنذوا سذبب
موضوعی زیا الم اد کنیم .در دعوای حاضر اگر اجود یک سرمایهگااری سودده ،نقض ارارداد
توسم «ژلزنی» ا تغییر اوانین توسم دالت شک را مجموعه شذرایم کذافی بذرای ااذوع زیذا
ب انیم ،هر دا عامل نقض ارارداد ا اا ا های دالت شک ،جزء ضراری ااوع زیا هستن ا بایذ
هر دا را سبب موضوعی زیا الم اد کنیم.
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با عنایت به مۀالب مۀراحه ،میتوا نتیجذه گرفذت کذه تحلیذل دیذوا دااری در دعذوای
سی.ا .ای .صحیح است ا دیوا دااری در دعوای الدر به اشتباه اا ا متخلفان دالت را از زمذرۀ
اسباب خارج دانسته است.

نتیجهگیری
نتایت این مقاله در دا محور اابل تبیین است :محور اال ناهر بر کارکردهذای سذببیت در رایذ
دااری سرمایهگااری بینالمللی است ا محور دا ناهر بر معیارهای احراز سببیت موضذوعی در
این دعاای است .در خصوص کارکردهای سببیت بای گفت که تبیین سببیت بهعنذوا مرحلذ
مجذذزا از مرحل ذ احذذراز مسذذئولیت دالذذت میزبذذا  ،ااج ذ دا کذذارکرد اساسذذی در رای ذ دااری
سرمایهگااری بینالمللی است :اال آننه به صرو احراز مسئولیت دالت میزبا  ،نمیتوا ای را
مسئول رداخت خسارات سرمایهگاار دانست ا بار اثبات تحقق زیا بر م خواهذا اذرار مذی
گیرد ا ای بای اجود رابۀ سببیت بین زیا ا نقض معاه ه را به اثبات برسان  .دامین کارکرد
سببیت شناخت عواملی است که با اجود عمل متخلفان دالت میتواننذ سذبب منحصذر زیذا
سرمایهگاار الم اد شون  .در این بذین از عذواملی شذو تصذمیمات نادرسذت تجذاری ،شذرایم
عمومی ااتصادی دالت میزبا ا فعل شخص ثالث میتوا نا برد که میتوانن سذبب منحصذر
زیا سرمایهگاار الم اد شون .
تصمیمات نادرست تجاری ا شرایم عمومی ااتصادی جزا ریسکهای کسباکارن ا تحذت
وشل معاه ات سرمایهگااری نیستن  .فلسف تشریعی ایذن معاهذ ات تخصذیص ریسذکهذای
سیاسی من رج در معاه ه به دالت میزبا است .بنابراین نمیتوا بین زیا ناشی از تحقق این
ریسکها ا اا ا متخلفان دالت رابۀ سببیت برارار کرد ا رابۀ سببیت را میتوا بین زیذا
ناشی از تحقق ریسکهای سیاسی تحت وشل معاه ه ا زیا مورد ادعا برارار ساخت.
در خصوص احتساب فعل شخص ثالث بهعنوا سبب منحصر زیا سرمایهگاار نیز مسذتفاد
از رأی لمیر علیه ااکراین ا نظری مخالف آ  ،در صورتی میتوا فعذل شذخص ثالذث را سذبب
منحصر زیا الم اد کرد که ااالً فعل شخص ثالث تذوأ بذا حسذن نیذت باشذ ا خذود ااذ امی
موجب ضما نباش ؛ ثانیاً زیا مورد ادعا ،زیا ناشی از «از دست داد فرصت» یذا عذ النفذع
باش ؛ مانن موردی که سرمایهگاار علیرغم عمل متخلفان دالت بهدلیل اجذود اشذخاص ثالذث
با حسن نیت ،اادر به برن ه ش در یک منااصه ا اخا امتیاز یک راژه نمیشود.
در خصوص معیارهای احراز سببیت موضوعی نیز بای اشاره کرد ،در مواردی که زیا دارای
سبب منحصر است ،احراز سبب موضوعی از طریق معیار شذرط الز امنذا ذایر اسذت ،امذا در
مواردی که افزا بر اا ا متخلفان دالت ،شاه دخالت عوامل دیگری در تحقق زیا بذوده ا بذا
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 بهتر است بهجای استفاده از ضابۀ «شرط الز » از معیذار «شذرط،فرض تع د اسباب مواجهیم
کافی» برای احراز سببیت موضوعی استفاده شود؛ به این دلیل که اگر ذس از ااذ ا متخلفانذ
 اسذتفاده از معیذار، شاه رخ اد اا ا متخلفان شخص ثالث باشذیم، دالت ا یل از ااوع زیا
«شرط الز » میتوان منجر به این نتیجهگیری اشتباه شذود کذه عامذل م اخلذ انسذانی سذبب
منحصر ااوع زیا بوده است؛ مانن اشتباهی که دیوا در دعوای الدر مرتنب ش ا حذال آننذه
 در سبب بود اا ا متخلفان االی دالذت تردیذ ی،اگر از معیار «شرط کافی» استفاده میکرد
.به خود راه نمیداد
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