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Abstract
Despite increasing armed conflicts and resulted damages for civilians, including
foreign investors, no specific regime has been envisaged in international law to
compensate for damages arising from armed conflicts. As a result, for reparation of
damages caused by armed conflicts, investors resort to war clause in Investment
Treaties and international law on Reparation for wrongful acts but this practice has
many ambiguities that may affect the rights of the host state and the investor and is
dealt with in the present Article.
While sovereignty considerations such as public order or national security can make
it difficult to prove government responsibility in armed conflicts, the war clause
provides an additional layer of protection for investors, but does not eliminate
traditional investor protection standards. However, the war clause makes the
investor's right to reparation subject to strict requirements, such as proving the cause
of damages and absence of military necessity, which is difficult in armed conflict
situations. It is more plausible that proving the military necessity shall be the burden
of the state that has used military force. In evaluating the damages, arbitration courts
are expected to pay attention to emergency situation and its impact on the interests
of both parties.
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چکیده
با وجود افزایش مخاصمات مسلحانه و آسیبهای وارده بهه غیرنظامیها از جملهه سهرمایهگهاارا
خارجی ،رژیم خاصی برای جبرا خسهارات ناشهی از مخاصهمات مسهلحانه در حقهو بهی المله
پیشبینی نشده است .در نتیجه ،سرمایهگاارا بههمنظهور جبهرا خسهارات ناشهی از مخاصهمات
مسلحانه ،به شرط جنگ مندرج در معاهدات سرمایهگااری و قواعد حقو بی المله در خصهو
جبرا خسارت ناشی از اعمال متخلفانه متوس میشوند ،اما ای رویه ابهامات زیادی دارد کهه بهر
منافع دولت میزبا و سرمایهگاار بسیار تأثیرگاار است و در مقالۀ حاضهر بهه آنهها پرداختهه شهده
است .از آنجا که مالحظات حاکمیتی مانند نظم عمومی یا امنیت ملی میتوانهد اثبهات مسهوولیت
دولت را در شرایط مخاصمات مسلحانه دشوار سازد ،شرط جنگ یک الیهۀ حمهایتی اضهافه بهرای
سرمایهگاار ایجاد میکند ،اما استانداردهای سنتی حمایت از سرمایهگاار را از بی نمیبرد .اگرچهه
شرط جنگ ،حق سرمایهگاار مبنی بر جبرا خسارت را منوط بهه الزامهات سهختییرانهای ماننهد
اثبات منشأ آسیب و نبود ضرورت نظامی میکند که در شرایط مخاصمات مسلحانه بسهیار دشهوار
است .معقولتر است که اثبات ضرورت نظامی وظیفۀ کشوری باشد که از نیهروی نظهامی اسهتفاده
کرده است .انتظار میرود دیوا های داوری در ای گونه دعهاوی ،در محاسهبۀ جبهرا خسهارت بهه
وجود شرایط اضطراری و تأثیر آ بر منافع طرفی توجه کافی داشته باشند.

کلیدواژگان
جبرا خسارت ،سرمایهگااری خارجی ،مخاصمات مسلحانه ،معاهدات دوجانبۀ سرمایهگااری.
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مقدمه
در سالیا اخیر ،افزایش مخاصمات مسلحانۀ داخلی و بی المللی در سراسر جهها و در سهطو
مختلف اعم از جنگ ،آشوب ،شورش و ترور بهوضو قاب مشاهده اسهت .بههعنهوا مههمتهری
پیامد ای مخاصمات میتهوا از ورود خسهارت بهه اشهخا و امهوال غیرنظهامی نهام بهرد کهه
سرمایهگاارا و سرمایهگااریهای خارجی از اهم موارد آ بههشهمار مهیرونهد .بها وجهود ایه
پیامدهای گسترده ،رژیم حقوقی خاصی در حقو بی المل عام بهمنظور رسهیدگی بهه دعهاوی
جبرا خسارت ناشی از مخاصمات مسلحانه وجود ندارد .در نتیجهه سهرمایهگهاارا بههمنظهور
جبرا خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه به حمایتهای موجود در معاهدات سرمایهگهااری
و قواعد عام جبرا خسارت برای اعمال متخلفانۀ بی المللی متوس میشوند .به بیا دقیهقتهر،
سرمایهگاارا در مرحلۀ اول ،با بهکار انداخت سازوکار معاهداتی ح وفص اختالف ،کشهورهای
میزبا را به داوری فرا خوانده و جهت اثبات مسوولیت دولت و لزوم پرداخت خسارت بهه نقه
شرط جنگ 1مندرج در معاهدۀ سرمایهگااری میا دولت متبوع خود و کشهور میزبها اسهتناد
میکنند و در مرحلۀ دوم در خصو استانداردهای جبرا خسارت و شیوههای محاسبۀ آ نیز
به قواعد عام حقو بی المل در خصو جبرا خسارت ناشی از اعمال متخلفانهۀ بهی المللهی
رجوع میکنند .هریک از ای مراح پیچیدگیها و ابهامهای زیهادی دارد کهه بهر منهافع دولهت
میزبا و سرمایهگاار بسیار تأثیرگاار است .با وجود ای  ،رسیدگی به ابعاد حقوقی آنهها تهاکنو
مغفول مانده است.
در ای مقاله با رجوع به معاهدات سرمایهگااری و قواعهد جبهرا خسهارت ناشهی از اعمهال
متخلفانه در حقو بی المل و همچنی بررسی رویهۀ دیهوا ههای داوری در بههکهارگیری ایه
قواعد ،به شفافسازی ابهامها ،الزامات و تمایزات موجود در شهرط جنهگ منهدرج در معاههدات
سرمایهگااری و ابهامهای موجود در استانداردهای جبرا خسهارت ،روشههای ارزیهابی ،تهاریخ
ارزیابی و ضروریات نظامی که در دیوا های داوری سرمایهگهااری بسهیار مناقشههبرانییهز شهده
است ،پرداخته میشود تا از ای رهیار تعادلی میا منافع سرمایهگاار و منافع دولت میزبا در
دعاوی سرمایهگااری ناشی از مخاصمات مسلحانه برقرار شود.
اهمیت روش کرد ابههام ههای موجهود در زمینهۀ جبهرا خسهارات ناشهی از مخاصهمات
مسلحانه در آ است که نتایج ای گونه دعاوی ،تأثیرات مهمی بر دولهت میزبها از نظهر تعیهی
اولویتهای ملی و تخصیص منابع و همچنی بهر سهرمایهگهاار در خصهو تصهمیمگیهری بهه
سرمایهگااری در مناطق درگیر مخاصمه یا مستعد مخاصمه خواهد داشت.
در گفتار اول ای مقاله به ابهامها ،الزامهات و تمهایزات موجهود در شهرط جنهگ منهدرج در
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معاهدات سرمایهگااری پرداخته میشود که بهطور خا بهمنظهور حمایهت از سهرمایهگهااری
خارجی در زما مخاصمات مسلحانه طراحی شدهاند .در گفتهار دوم بهه ابههامههای موجهود در
زمینۀ جبرا خسارت از جمله استانداردهای جبرا خسارت ،شیوههای ارزیابی ،تاریخ ارزیابی و
ضروریات نظامی پرداخته میشود که تغییری کوچک در هر کدام از آنهها مهیتوانهد بهه از بهی
رفت عواید سرمایهگااری خارجی برای سرمایهگاار یا دولت میزبا منجر شود .در گفتهار سهوم
به بررسی رویۀ داوری پرداخته میشود تا ابهامهای مربوط بهه چیهونیی رسهیدگی محهاکم بهه
مسولۀ جبرا خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه برطرف شود.

گفتار اول :شرط جنگ ،انوواع و ویژگویهوای آن بوا توجوه بوه رویو
داوری سرمایهگذاری خارجی
بسیاری از معاهدات سرمایهگااری دارای شرط جنگ هستند که رژیم خاصهی را بهرای جبهرا
خسارات در زما مخاصمات مسلحانه اعم از وضعیتهای اضهطراری ،انقهالب ،شهورش ،آشهوب
خیابانی یا رویدادهای مشابه ایجاد میکند .چنی مقرراتی میتواند برای سهرمایهگهاارا مفیهد
باشد ،زیرا با ایجاد یک رژیم قانونی خا برای تعهدات دولت میزبها سهرمایهگهااری در زمها
جنگ و آشوبهای داخلی ،بر قواعد حقو بی المله عرفهی ماننهد قواعهد ضهرورت 1و فهور
ماژور 2ارجحیت مییابند (آنکتاد.)52 :2007 ،
اگرچه شرط جنگ در معاهدات سرمایهگااری کشورهای مختلف زبا متفاوتی دارد ،ویژگی
های آنها مشترک است .شرط جنگ میتواند بهطور کلی به دو دسته تقسیم شود؛ شرط جنهگ
ساده که تنها بیانیر تعهد دولت میزبا به عدم تبعی است و شرط جنگ موسع 3که تعهد بهه
جبرا خسارت را نیز در برمیگیرد .در ذی شرط جنگ ساده ،شرط جنگ موسع و ارتباط ایه
شرط با دییر استانداردهای معاهداتی و قلمرو اعمال آنهها را بههمنظهور رفهع شهد ابههامههای
موجود ،مورد بحث قرار میدهیم.

 .1انواع شرط جنگ
شرط جنگ را میتوا به دو نوع ساده و موسع تقسیم کرد .شرط جنگ ساده بیانیر تعهد دولت
به عدم تبعی است؛ به ای معنا که استانداردهای رفتار ملی 4و دولهت کاملههالهوداد 5در زمها
________________________________________________________________
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3. Extended War Clause
4. National Treatment
5. Most Favored Nation
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جبرا خسارات ناشی از جنگ ،شورش و دییر مخاصمات مسلحانه در قبال سرمایهگاارا بایهد
رعایت شوند .ای شرط در معاهدات دوجانبۀ سرمایهگااری مدر  ،رایج است و بهطهور معمهول
دارای الزامات زیر است:
الف) خساراتِ تحت پوشش ای شرط ،باید بهطور مستقیم از خود اقدامهای نظامی یا جنگ
ناشی شده باشد؛
ب) دولت میزبا باید هر اقدامی را که در رابطه با ای گونه خسهارات انجهام داده اسهت ،بهه
سرمایهگاار تحت حمایت معاهده سرمایهگااری نیز تسری دهد.
برای مثال در مادۀ  9معاهدۀ دوجانبۀ سرمایهگااری میا ایرا و ژاپ در سال  2016آمده است:
«سرمایهگاارا هر طرف معاهده که سرمایهگااری آنها در قلمرو طهرف دییهر بهر اثهر مخاصهمۀ
مسلحانه ،انقالب ،شورش ،منازعات داخلی یا هر وضهعیت اضهطراری مشهابه دچهار آسهیب شهود ،در
خصو اعاده به وضع سابق ،پرداخت خسارت یا هر نوع ح وفص اختالف نباید مورد رفتاری کمتهر
از سرمایهگاارا خود دولت میزبا یا سرمایهگاار کشور ثالث؛ هر کدام که مطلوبتر بود ،قرار گیرنهد.
هر پرداختی که بهمنظور جبرا خسارت صورت میگیرد ،باید بهطور مؤثر قابلیت نقدشوندگی ،انتقال
آزادانه و تبدی به ارزهای قاب استفاده به نرخ رایج را داشته باشد»).(Iran-Japan BIT, 2016: Art. 9
مادۀ  7معاهده دوجانبۀ سرمایهگااری میا کره و ترکیه ،1بند  2مادۀ  1105موافقهتنامهۀ2
تجههارت آزاد آمریکههای شههمالی (نفتهها) 3و مههادۀ  14موافقههتنامهۀ 4توسههعه ،حمایهت و تضههمی
سرمایهگااری 5در میا کشورهای عضو سازما همکاریهای اسالمی 6نیهز دارای شهرط جنهگ
ساده هستند.
در واقع در خصو شرط جنگ ساده باید گفت که ای شرط ،تعهدی به جبهرا خسهارات
وارده بر اثر مخاصمات مسلحانه ایجاد نمیکند ،بلکه صرفاً بیا میکند کهه اگهر دولهت میزبها
برای اتباع خود یا کشور ثالث جبرا خسارت کند ،باید آ را با هما شرایط به سرمایهگاار نیز
تسری دهد .درصورتیکه برای هیچکس جبرا خسارت صورت نیرفته باشد ،ههیچ تعههدی بهه
________________________________________________________________
 .1دولت میزبا نباید با اتباع یا شرکتهای طرف دییر معاهده که سرمایهگااری آنها بر اثر جنگ یا دییر مخاصمات
مسلحانه ،قیام یا رویدادهای مشابه دچار آسیب شده است ،رفتاری کمتر از رفتار با اتباع و شرکتهای خود یا اتباع و
شرکتهای طرف ثالث ،هر کدام که مناسبتر بود ،داشته باشد ).(Korea-Turkey BIT, 1991: Art. 7
 .2دولت متعهد است در مورد اقدامهایی که در خصو خسهارات وارده بهر اثهر مخاصهمات مسهلحانه یها منازعهات
داخلی انجام میدهد ،رفتار غیرتبعی آمیزی نداشته باشد ).(NAFTA, 1994: Art. 1105
)3. The North American Free Trade Agreement (NAFTA

 .4در خصو جبرا خسارت زیا های وارده به داراییهای فیزیکهی سهرمایهگهاار بهر اثهر مخاصهمات بهی المللهی یها
آشوبهای داخلی یا اقدامهای قهرآمیز عمومی ،سرمایهگاار نباید مورد رفتاری کمتر از آنچه کشهور میزبها بهرای
سرمایهگاارا داخلی یا دییرا معمول میدارد ،واقع شود ).(OIC Investment Agreement, 1981: Art. 14
5. Agreement for Promotion, Protection and Guarantee of Investments
)6. Organization of the Islamic Conference (OIC
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جبرا خسارت برای سرمایهگاار مورد حمایت معاهده سرمایهگااری نیز وجود نهدارد .محهدودۀ
اعمال ای نوع مقررات بهطور خا به مخاصمات مسلحانه اعم از جنگ ،شورش یا رویهدادهای
مشابه بازمیگردد.
در رأی پروندۀ «سی.اِم.اِ علیه آرژانتی » در سال  ،2005دیوا در مورد شرط مشابهی در
مادۀ  4معاهدۀ دوجانبۀ سرمایهگااری میا آرژانتی و ایاالت متحدۀ آمریکا بیا داشت:
«معنای سادۀ ای ماده آ است که رفتار دولت میزبا با سرمایهگاار خهارجی در خصهو
اقدامهای مربوط به جبرا خسارات ناشی از وضعیتهای اضطراری نباید با رفتاری که بها اتبهاع
خود یا دییر سرمایهگاارهای خارجی دارد ،متفاوت باشد .ای مهاده تضهمی مهیکنهد کهه ههر
اقدامی که به منظور جبرا یا کاهش خسارت صورت میگیرد ،به صورت غیر تبعی آمیز خواهد
بود» ).(ICSID, 2005: Para.375
برخی معاهدات دارای شرط جنگ موسع هستند .شرط جنگ موسع نیهز بیهانیر اسهتاندارد
عدم تبعی در زما مخاصمات اعم از شرایط اضطراری ،انقالب ،شورش ،آشوبهای داخلی یها
دییر رویدادهای مشابه است ،اما از ای سطح فراتر میرود و تعهد به جبرا خسهارت را نیهز در
خود جای میدهد .جبرا خسارت طبق ای شرط یک امر اختیاری بهرای دولهت نیسهت ،بلکهه
یک تعهد است .اگرچه ای تعهد بهطور معمول تنها در مورد جبرا خسارت مصهادره اسهت یها
جبرا خسارت اموالی که تخریب آنها بهدلی انجام عملیات نظامی نبوده یا بها ضهرورت نظهامی
توجیهههپههایر نباشههد ) .(Ostransky, 2015: 144بههه بیهها دییههر ،طبههق ای ه شههرط ،تخریههب
سرمایهگااری توسط نیروهای دولت میزبا یا مقامات آنها درصورتیکه شرایط ضهروری چنهی
اقتضایی نداشته باشد و همچنی در زما مصهادرۀ سهرمایهگهااری ،مسهتلزم جبهرا خسهارت
فوری ،کافی و مؤثر است.
مادۀ  6معاهدۀ سرمایهگااری دوجانبه میها ایهرا و اتهریش در سهال  ،2001مثهالی بهرای
شرط جنگ موسع است که بیا میدارد« :سهرمایهگهاارا هریهک از طهرفههای متعاههد کهه
سرمایهگااری آنها بهعلت مخاصمۀ مسلحانه ،انقالب یا حالت اضطراری یا وقایع مشابه در قلمرو
طرف متعاهد دییر دچار خسارت یا زیا شود ،از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور
با سرمایهگاارا خود یا سرمایهگاارا هر کشور ثالث در خصو خسارات یا زیا ها نامساعدتر
نباشد ،برخوردار خواهند بود.
بدو لطمه به بند  1ای ماده ،سرمایهگاار یک طرف متعاهد که در هریک از موقعیتههای
ذکرشده در آ بند متحم زیانی در قلمرو طرف متعاهد دییر شود که ناشی از موارد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایهگااری او یها قسهمتی از آ توسهط نیروههای مسهلح یها مقامهات طهرف
اخیرالاکر؛
ب) تخریب سرمایهگاار ی او یها قسهمتی از آ توسهط نیروههای مسهلح یها مقامهات طهرف
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اخیرالاکر که ناشی از ضرورت موقعیت نبوده باشد ،از اعادۀ مهال یها پرداخهت خسهارت
فوری ،کافی و مؤثر برخوردار خواهد شد» ).(Iran-Aurtia BIT, 2001: Art. 6
بند  1مادۀ ماکور ،بیانیر استاندارد دولت کاملهالوداد و رفتار ملی در خصو تعهد بهه پرداخهت
هر نوع خسارت ناشی از مخاصمۀ مسلحانه ،انقالب یا حالت اضطراری یا وقایع مشابه است.
یک نمونۀ دییر از شرط جنگ موسع را میتوا در مادۀ  4معاهدۀ سرمایهگااری میها عمها
و انیلستا در سال  1995یافت« :اگر سرمایهگااری اتباع یا شهرکتههای یهک طهرف معاههده در
قلمرو طرف دییر بر اثر جنگ یا دییر مخاصمات مسلحانه ،انقالب ،شرایط اضطراری ملی ،طغیها ،
قیام یا شورش دچار آسیب شود ،دولت میزبا در خصو اعاده به وضع سابق ،غرامت و پرداخهت
خسارت یا دییر انواع ح وفص اختالف نباید با وی رفتاری کمتر از اتباع یا شرکتههای خهود یها
اتباع و شرکتهای کشور ثالث داشته باشد .خسارت پرداختی میبایست قاب انتقال باشد.
بدو لطمهه بهه بنهد  1ایه مهاده ،اتبهاع و شهرکتههای یکهی از طهرفی معاههده کهه در
وضعیتهای یادشده در بند ماکور در قلمرو طرف دییر معاهده در نتیجهۀ مصهادرۀ امهوال آنهها
توسط نیروهای نظامی یا مقامات دولت میزبا ؛ تخریب اموال آنهها توسهط نیروههای نظهامی یها
مقامات دولت میزبا که ناشی از عملیات نظامی یا ضرورت شرایط نباشد ،دچار خسارت شهوند،
باید اعاده به وضع سابق شوند یا غرامت کافی به آنها پرداخت شود .پرداخت صهورتگرفتهه مهی
بایست آزادانه قاب انتقال باشد» ).(Oman-Unitd Kingdom BIT, 1995: Art.4
تفاوت مهم و شایا توجه میا مادۀ  4معاهدۀ دوجانبۀ سرمایهگااری میا ایرا و اتریش کهه در
باال به آ اشاره شد و شرط حاضر ،آ است که در مورد دوم ،تنها وصفی که برای جبرا خسارت قید
شده است« ،کافی» بود است .در نتیجه مشخص نیست که آیا جبرا خسهارت براسها اسهتاندارد
ارزش منصفانۀ بازار صورت میگیرد یا مبلغ کمتری کافی خواهد بود .اضافه کرد «شورش» در ایه
بی تضمی میکند که آشوبهای در مقیا کوچک نیز تحت پوشش قرار گرفته است.
براسا مهواد مهاکور بههنظهر مهیرسهد کهه شهرط جنهگ منهدرج در معاههدات دوجانبهۀ
سرمایهگااری همسا نیستند و زبا واحدی ندارنهد ،امها الزامهات نسهبتاً مشهابهی را مهنعکس
میکنند .عبارات «عملیات نظامی» و «ضرورت شرایط» که در ای مواد بههکهار رفتهه اسهت ،در
واقع اشارهای غیرمستقیم به قواعد مربوط به ضرورت نظامی در حقو بهی المله بشردوسهتانه
است .ضرورت نظامی به طرفهای مخاصمه اجازه میدهد که در حدود حقو جنگ ،از هر نهوع
و میزا زور الزم برای تحمی شکست و سلطۀ کام بر دشم با صرف کمتری هزینه از لحاظ
مالی ،جانی و زمانی اسهتفاده کننهد (زمهانی و همکهارا  .)718 :1398 ،طبهق ایه مقهررات در
صورت وقوع مصادره ک یا قسمتی از سرمایهگااری ،وظیفۀ دولت میزبها بهه اعهاده بهه وضهع
سابق یا جبرا خسارت مالی ،مستق از ضرورت نظامی است؛ به ای معنا که مصادره چه بر اثر
ضرورت نظامی باشد یا نباشد ،همچنا جبرا خسارت پابرجاست.
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اما در مورد تخریب اموال ،وضعیت متفاوت است .تنها زمانیکه تخریب امهوال سهرمایهگهاار
توسط نیروهای نظامی یها مقامهات دولهت میزبها صهورت گرفتهه باشهد و بها ضهرورت نظهامی
توجیهپایر نباشد ،جبرا خسارت اجباری خواهد بود .در مقاب اگر تخریهب امهوال بها ضهرورت
نظامی قاب توجیه باشد ،جبرا خسارت یک مسوله اختیاری است و اجرای آ مشهمول تعههد
به عدم تبعی است .بهعبارت دییر ،آسیبهای جانبی که ناشهی از اقهدامههای نظهامی قهانونی
تحت حقو در جنگ 1است ،تحت پوشش قرار نمیگیرند و جبرا نخواهند شد .ای امر طبهق
حقو بی المل عرفی بستیی به شرایط پرونده دارد.
نکتۀ شایا ذکر دییر آنکه بسیاری از معاهدات ،رژیم قانونی خاصی برای جبهرا خسهارات
ناشی از مخاصمات مسلحانه پیشبینی میکنند ،اما برخی معاهدات ،استاندارد سلب مالکیهت را
برای جبرا خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه نیز بهکار میگیرند .در خصو شیوۀ ارزیابی
خسارات نیز تمامی معاهدات ساکت هستند .در نتیجه ،قواعهد ارزیهابی و اسهتانداردهای جبهرا
خسارت باید از حقو بی المل عام گرفته شوند که در گفتار دوم به آ خواهیم پرداخت.

 .2روی داوری در خصوص شرط جنگ
دو پروندۀ ذی نشا میدهند که شرایط اعمال شرط جنگ بهآسانی فراهم نمیشود .در پرونهدۀ
«اِی.اِی.پی.اِل علیه سریالنکا» مادۀ  4معاهدۀ دوجانبۀ سرمایهگااری میا انیلستا و سهریالنکا
بیانیر شرط جنگ موسع بود .بند  1ای ماده به رفتار غیرتبعی آمیز در خصو اعاده به وضع
سابق ،جبرا خسارت مالی یا دییر راههای ح وفصه اخهتالف در مهورد خسهارات مربهوط بهه
جنگ یا دییر مخاصمات مسلحانه ،انقالب ،شرایط اضطراری ملی ،شورش و قیام پرداخته بود.
بند  2بیا میداشت:
«اتباع و شرکتها ی یکی از طرفی متعاهد که در قلمهرو طهرف دییهر بهه موجهب یکهی از
وضعیتهای بند فو الاکر بر اثر الف) مصادرۀ اموال توسط نیروهای نظامی یا مقامات یا
ب) تخریب اموال توسط نیروهای نظامی یا مقامهات دولهت میزبها  ،کهه ناشهی از عملیهات
جنیی یا اقتضای وضعیت اضطراری نباشد ،دچار خسارت شده باشند ،میبایست اعاده بهه وضهع
سابق یا جبرا خسارت کافی شوند که بهطور آزادانه قاب انتقال باشهد (United Kingdom-Sri
)».Lanka BIT, 1980: Art. 4
دیوا اعطای خسارت براسا ای ماده را رد کرد ،زیهرا شهواهدی بههمنظهور اثبهات اینکهه
خسارات بهتبع اقدامهای نیروهای دولتی به وجود آمده است ،وجهود نداشهت .دیهوا همچنهی
اظهار داشت:
________________________________________________________________
1. Jus in bello
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«استناد سرمایهگاار به بند  2مادۀ  ،4بار اثباتی سنیینی برای وی دارد زیرا باید اثبات کند که:
 نیروهای دولتی و نه شورشیا  ،موجب آسیب به سرمایهگااری شدهاند؛ وقوع خسارت خارج از عملیات جنیی بوده است؛ ضرورتی وجود نداشته است؛ به ای معنا که ورود آسیب به سرمایهگااری با توجه به ماهیهتغیرضروری آ  ،در شرایط حاکم اجتنابپایر بوده است» ).(ICSID, 1990: Para.58-60
دیوا داوری دریافت که اولی شرط بند  2مادۀ  4در ای پرونده موجود نیست ،زیرا شواهد
قانعکنندهای برای اثبات آنکه خسارات در پی اقدامهای نیروهای دولتی واردشهده وجهود نهدارد.
همچنی برخالف شرط دوم که وقوع خسارت باید خهارج از عملیهات جنیهی باشهد« ،عملیهات
جنیی» موجب آسیب به سرمایهگااری شده است .افزو بر ای دیوا قادر به تشهخیص قطعهی
در خصو شرط سوم یعنی مسوله ضرورت نظامی نبود ).(ICSID, 1990: Para.63-64
در پروندۀ «اِی.اِم.تی علیه زئیر ،»1غارت و تخریب سرمایهگااری به دست نیروهای مسلح بها
لبا فرم و با استفاده از سال های ارتش صورت گرفته بهود .دیهوا در نهایهت بهه ایه نتیجهه
رسید که سربازا با لبا فرم ،در واقع نمایندۀ نیروهای مسلح دولت نبودهاند و بهطور مستق
و سازماندهینشده عم کردهاند .بنابرای  ،تخریب توسط افراد شخصی صورت گرفته و نمیتوا
عنوا نیروهای دولتی را بر آنها اطال کرد ).(ICSID, 1997: Para. 7
ای دو پرونده نشا میدهد که شرط جنگ موسع ،حق سرمایهگاار مبنی بر اعاده به وضهع
سابق یا جبرا خسارت مالی را منوط به الزامات سختگیرانهای میکند .رویۀ اعمال ای شهرط
نشا میدهد که برآورده کرد ای الزامات کار سادهای نیست .هر گونه تصرف یا تخریهب بایهد
به دست نیروهای دولتی صورت گیرد و در اثر اقدامهای نیروهای شورشی یا نیروههای شخصهی
بهوجود نیامده باشد تا بتوا به ای شرط استناد نمود .در وضهعیت جنهگ ،اغلهب اثبهات منشهأ
آسیب دشوار است اما ردیابی مصادره و اقدامهای نیروهای دولتی آسها تهر اسهت کهه البتهه بها
برخی تشریفات همراه است.
ضرورت نظامی نیز تنها به تخریب سرمایهگااری مربوط است و ارتبهاطی بها سهلب مالکیهت
ندارد .تشخیص وجود ضرورت نظامی برای تخریب تمام سرمایهگااری یها بخشهی از آ دشهوار
خوا هد بود و بسیار به آ بستیی دارد که بار اثبات آ بهر عههدۀ چهه کسهی اسهت .در پرونهدۀ
«اِی.اِی.پی.اِل علیه سریالنکا» ،دیوا بار اثبات وجود ضرورت نظامی را بر عهدۀ خواها قرار داد
که بهنظر میرسد الزام دشوار و غیرمعقولی باشد .اثبات و توجیهه ضهرورت نظهامی بهتهر اسهت
وظیفۀ کشوری باشد که از نیروی نظامی استفاده کرده است.

________________________________________________________________
 .1جمهوری دموکراتیک کنیو فعلی
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 .3تأثیر شرط جنگ بر سایر شروط و استانداردهای حمایت از سرمایهگذاری خارجی
یکی از مسائ مناقشههبرانییهز در دیهوا ههای داوری مختلهف ،ارتبهاط شهرط جنهگ بها دییهر
استانداردهای حمایتی مندرج در معاهدات سرمایهگااری است .در رویۀ داوری کنونی ،قطعیتهی
وجود ندارد که آیا وجود شرط جنگ مانع از اعمال دییر شهروط حمایهت از سهرمایهگهااری در
زما مخاصمات مسلحانه است یا خیر .برخی از دیوا های داوری معتقدنهد ،اگهر اسهتانداردهای
حمایت از سرمایهگااری مانند استاندارد حمایت و امنیت کام  ،رفتار منصفانه و عادالنه و سلب
مالکیت در هر شرایطی اعمالشدنی است ،گنجاند شرط جنگ بیمعنا خواهد بود .امها برخهی
دییر از دیوا های داوری بیا میدارند که بروز جنگ ،تمامی شروط بهغیهر از شهرط جنهگ را
تعلیق میکند که البته در بیشتر معاهدات دوجانبۀ سرمایهگااری چنی مسهولهای ذکهر نشهده
است ) .(Ostransky, 2015: 145انواع ای تفاسیر را میتوا در آرای ذی یافت:
در پروندۀ «اِی.اِی.پی.اِل علیه سریالنکا» ،دیوا قاب اعمال بود شرط جنگ را ارزیابی کرد
و بدو تحلی همپوشانی آ با استاندارد حمایهت و امنیهت کامه  ،در نهایهت ههر دو شهرط را
اعمال کرد ).(ICSID, 1990: Para.78
1
یکی از داورا مخالف به نام ساموئ آسانته در ای پرونده بیا کرد براسا ای قاعده کهه «خها
ناسخ عام است» ،شرط جنگ میبایست بهتنهایی اعمال میشده است .(ICSID, 1990: Para. 4).
در پروندۀ «اِی.اِم.تی علیه زئیر» ،دیوا دفاع کشور خوانده را رد کرد و براسا شهرط عهدم
تبعی در حالت جنگ ،به هما میزا جبرا خسارتی رأی داد کهه دولهت میزبها بهه دییهر
آسیبدیدگا ناشی از غارت پرداخت کرده بود .ای موضوع بهطور ضمنی تأیید کرد کهه دیهوا
عقیده دارد وجود شرط جنگ اثری بر اعمال دییر استانداردهای حمایت از سرمایهگااری ندارد
).(ICSID, 1997: Para 6

بحث دقیقتری در پروندۀ «لِسی و آستالدی علیه الجزایر» صورت گرفهت .سهرمایهگهاارا ،
قرارداد ساخت یک سد را با سازما ملی صالحیتدار در سال  1993امضا کردنهد ،امها مخاصهمۀ
داخلی که متعاقب آ روی داد ،موجب تأخیر زیادی در تحقق ای پروژه شد؛ بهطوریکه دولت
در تالش برای ح نیرانیهای امنیتی فراوانهی بهود .در نهایهت فسهخ قهرارداد توسهط سهازما
مربوطه ،موجب طر دعوای سرمایهگاارا براسا استانداردهای سلب مالکیت ،رفتار عادالنه و
منصفانه و حمایت و امنیت کام شد .دیوا ادعای سلب مالکیت و رفتار عادالنهه و منصهفانه را
رد کرد ،اما با فاصله گرفت از پروندههای «اِی.اِی.پی.ال و اِی.اِم.تی» ،بیا داشت که درج شهرط
جنگ در مقررات مربوط به حمایت از سرمایهگاارا  ،نشا دهندۀ چشمپوشی از شرط حمایت و
امنیت کام در زما مخاصمه است ،زیرا شرط جنگ یک قاعدۀ خا را بهوجود مهیآورد کهه
قاعدۀ عام را تخصیص میزند .در نهایت با توجه به اینکه اقدامهای الجزایر بها توجهه بهه شهدت
________________________________________________________________
1. Samuel Asante
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درگیری در منطقۀ سرمایهگااری متعارف بود ،دیوا بیا کرد که شرط جنگ بهتنهایی بر دعوا
اعمالشدنی است و چو الجزایر با اتباع خود یا اتباع کشورهای ثالث رفتهار بهتهری نسهبت بهه
سرمایهگاار نداشته است ،مسوول جبرا خسارت نیست ).(ICSID, 2008: Para. 180
بهطور خالصه ،در پروندۀ «اِی.اِی.پی.اِل علیه سریالنکا» و «اِی.اِم.تی علیه زئیهر» دیهوا بهدو
هیچ بحث یا استدالل روش از جانب کشور خوانده ،ای دیدگاه را برگزید که شرط جنگ افزو بهر
استانداردهای معمول در معاهدۀ دوجانبۀ سرمایهگااری ،اعمالشهدنی اسهت .در پرونهدۀ «لِسهی و
آستالدی علیه الجزایر» دیوا کامالً برخالف پروندههای ماکور استدالل کرد و نتیجه گرفت شهرط
جنگ تنها شرطی است که سرمایهگاار میتواند در زما مخاصمه بر آ تکیه کنهد .در پاسهخ بهه
ای مناقشه باید گفت که شرط جنگ در واقع رفتار حداقلی با سرمایهگاار را تعیی مهیکنهد ،امها
استانداردهای سنتی حمایت از سرمایهگاار را از بی نمیبرد و آنها همچنها در زمها مخاصهمات
قاب اعمال هستند .به بیا دییر ،ای مقررات یک الیۀ حمایتی اضافه برای سرمایهگاار ایجاد مهی
کنند ،زیرا مالحظات حاکمیتی مانند نظم عمومی یا امنیت ملهی در شهرایط مخاصهمه مهیتواننهد
اثبات مسوولیت دولت را بهدلی سلب مالکیت یا نق اسهتانداردهای رفتهار عادالنهه و منصهفانه و
حمایت و امنیت کام دشوار سازند .در واقع ،مقررات حمایتی که بهطور خا بهمنظور اعمهال در
شرایط مخاصمات طراحی شدهاند ،آسا تر میتوانند در ای شرایط مورد استناد قرار بییرند.

گفتار دوم :نحوة محاسب جبران خسارت در روی داوری سرمایهگذاری خارجی
بهطور کلی ،هدف سرمایهگاار از اقامۀ دعوا ،محکوم کرد اقدامهای متخلفانهۀ دولهت میزبها و
جبرا خساراتی است که به وی وارد شهده اسهت (میرعباسهی و سهیاوشپهور.)1117 :1398 ،
اگرچه جبرا خسارت از زیا دیدگا از طریق سازوکارهای مختلهف حقهو بهی المله  ،حقهی
انکارنشدنی است (عابدینی ،)594 :1397 ،حقو بی المل عام ،رژیم قانونی مختص به دعهاوی
ناشی از مخاصمات مسلحانه ندارد که به جبرا خسارت ناشی از مخاصمات مسهلحانه پرداختهه
باشد ) ،(Douglas, 2009: 172در نتیجه سرمایهگاارانی که طی مخاصمات مسهلحانه در قلمهرو
دولت میزبا سرمایهگااری دچار آسیب میشوند ،در خصو استانداردها و شیوهههای ارزیهابی
خسارات وارده به سرمایهگااری خود به قواعد حقو بی المل عام در خصو جبرا خسهارت
اعمال متخلفانه بی المللی مراجعه میکنند ).(Ostransky, 2015: 145
براسا حقو بی المل و هما طورکه در مادۀ  34طر مسوولیت دولتها انعکها یافتهه
است ،جبرا خسارت به سه صورت اعاده به وضع سابق ،1پرداخهت غرامهت 2و جلهب رضهایت3
است ).(Darsiwa, 2001: Art.34
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براسا بند  2مادۀ  37طر ماکور ،جلب رضایت به معنای پهایرش نقه معاههده ،ابهراز
پشیمانی ،عارخواهی رسمی یا اتخاذ روش صحیح دییری توسهط خوانهدۀ دعواسهت کهه البتهه
بهندرت در حقو بی المل سرمایهگااری کاربرد دارد ).(Darsiwa, 2001: Art.37
براسا مادۀ  35طر  ،اعاده به وضع سابق به معنای بازگرداند وضعیتی است که پهیش از
انجام عم متخلفانه وجود داشته است .زمانیکه ای شیوه عمالً غیرممک باشد یا معایب آ از
مزایایش بیشتر باشد ،پرداخت غرامت ارجحیت دارد ).(Darsiwa, 2001: Art.35
اگرچه بهصورت نظری ،اعاده به وضع سابق اولی طریقۀ جبرا خسارت در حقو بی المل
است ،دیوا های سرمایهگااری بهندرت به آ رأی دادهاند .ای موضوع ممک است به ای دلی
باشد که در زما صدور رأی ،هر گونه امکا بازگردانهد وضهعیتی کهه پهیش از تخلهف وجهود
داشته ،از میا رفته است ) .(McLachlan et al., 2007: 9افزو بر ای  ،در رابطهۀ بهی دولهت و
سرمایهگاار خارجی که هدف اصلی هر دو طرف ،کسب سود و درآمهد از محه سهرمایهگهااری
است ،بهنظر میرسد با پرداخت غرامت و جبرا مالی ،رضایت طرف زیا دیده آسها تهر حاصه
خواهد شد (حبیبزاده و نیکجاه .)168 :1393 ،همچنی سرمایهگاارا بهطور معمول نیهرا
نحوۀ اجرای آرای اعاده به وضع سابق هستند .با وجود ای  ،اعاده به وضع سابق ممک اسهت در
مورد دعاوی ناشی از مخاصمات مسلحانه در جایی که اموال سهرمایهگهاار بهرای اسهتفادهههای
نظامی مصادره شده است ،مناسب باشد؛ البته بهشرطی که داراییههای مصهادرهشهده همچنها
قاب استفاده و قاب بازگرداند به مالک آنها باشد و خسارت زمانیکه در حالهت مصهادره بهوده
است و هزینۀ استهالک آنها به سرمایهگاار پرداخت شود .از آنجا که شیوههای جبرا خسهارات
ناشههی از مخاصههمات مسههلحانه زیههاد مههورد بحههث قههرار نیرفتههه اسههت ،ابهههامهههایی در زمین هۀ
استانداردهای جبرا خسارت ،شیوههای ارزیابی ،تاریخ ارزیابی و ضروریات نظهامی وجهود دارد.
ازای رو بررسی مسائ مورد اختالف و اینکه چیونه محاکم به مسائ مربوط به جبرا خسهارات
ناشی از مخاصمات مسلحانه رسیدگی میکنند ،برخی از ابهامهای موجود را روش میسازد.

 .1استانداردهای جبران خسارت و شیوههای ارزیابی
اص کلی در جبرا خسارت ای است که هر کشور باید خسارات ناشی از اقهدامههای متخلفانهۀ
بی المللی خود را بهطور کام جبرا کند .استانداردهای جبرا خسارت در پی ایجاد وضهعیتی
هستند که اگر عم متخلفانه اتفا نمیافتاد ،احتماالً وجود داشت .ارجاع معاهدات مختلهف بهه
جبرا خسارت فوری ،کافی و مؤثر 1در مهورد سهلب مالکیهت قهانونی بهه معنهای دور شهد از
استاندارد جبرا خسارت کام  2و تثبیت استاندارد ارزش منصفانۀ بازار 1اسهت؛ ارزش منصهفانۀ
________________________________________________________________
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بازار عبارت است از قیمتی که یک خریدار با آزادی ارادۀ کام بابت کاالی خاصی در یهک بهازار
عادی به یک فروشندۀ دارای آزادی اراده کام میپردازد (پیرا  .)306 :1393 ،بهنظر میرسهد
دلیلی وجود ندارد که جبرا خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه از استاندارد ارزش منصهفانۀ
بازار یا جبرا خسارت کام فاصله بییرد ،اما در ای خصو ابهامهای زیر وجود دارد:
اول آنکه کامالً مشخص نیست که استاندارد ارزش منصفانۀ بازار ،صرفاً برای جبرا خسارت
سلب مالکیت قانونی کاربرد دارد یا هما گونهکه چندی دیوا داوری پیشنهاد دادهاند ،میتوا
آ را در مورد سلب مالکیت غیرقانونی یها دییهر نقه ههای معاههداتی کهه بهه نهابودی کامه
سرمایهگااری یا خسارتهای جدی طوالنیمدت منجر میشوند نیز استفاده کرد .در نق ههای
معاهداتی بهغیر از سلب مالکیت مانند دعهاوی سهرمایهگهااری ناشهی از مخاصهمات مسهلحانه،
استفاده از استاندارد ارزش منصفانه بازار نسبت به استاندارد جبرا خسارت کام  ،ممک اسهت
به نظر نامرتبط باشد .البته انتخاب بی ای دو استاندارد به نوع و اهمیت نقه ارتکهابی دولهت
بستیی دارد ) .(Jagusch, 2009: 540شایا ذکر است که در زما مخاصمه ،بعیهد بههنظهر مهی
رسد که سلب مالکیت ،روند قانونی خود را طی کنهد؛ بههعبهارت دییهر ،بعیهد اسهت کهه سهلب
مالکیت در زما مخاصمات بهصورت قانونی انجام گیرد .به ای ترتیب دیوا مهیتوانهد جبهرا
خسارت را بنا به مورد ،مطابق با استاندارد ارزش منصفانۀ بازار کاالهای مشهابه یها بها اسهتاندارد
جبرا خسارت کام محاسبه کند.
دوم آنکه بحث و جدال زیادی در مورد تاریخی که سرمایهگهااری مهوردنظر بایهد ارزیهابی شهود،
وجود دارد .در سلب مالکیت قانونی استاندارد ماکور در معاهدات ،هما ارزش منصفانۀ بهازار اسهت و
خسارت در لحظۀ پیش از سلب مالکیت یا در زما اطالع عموم از سلب مالکیت ،هر کدام کهه مقهدم
بود ،محاسبه میشود .در دعاوی ناشی از اقدامهای غیرقانونی ،برخی دیهوا ههای داوری نظهر دادهانهد
که در جبرا خسارت کام  ،زما نق تعهد باید مالک ارزیهابی خسهارات قهرار گیهرد ،درحهالیکهه
دیوا های دییر معتقدند که خسارات باید در زما صهدور حکهم ،ارزیهابی شهود .در دعهاوی ناشهی از
مخاصمات ،تاریخ ارزیابی نقش مهمی ایفا میکند و حاالت ذی برای آ قاب تصور است:
 مخاصمۀ مسلحانه پس از انجام سلب مالکیت یا پس از انتشار اخبار آ تشدید میشهود،اما پیش از تاریخ صدور حکم ،متوقف میشود .در ای صورت ،انتخاب تاریخ نق تعههد
به عنوا تاریخ ارزیابی اموال به نفع سرمایهگاار خواهد بود ،زیرا تشدید منازعه احتمهاالً
تأثیر منفی بر ارزش سرمایهگااری دارد .اگر ارزیابی دارایی براسا تهاریخ نقه تعههد
صورت پایرد ،ای کاهش ارزش در نظر گرفته نمیشود .درصورتیکه اگر سرمایهگااری
براسا تاریخ صدور حکم ارزیابی شود ،به کاهش ارزش نیز توجه خواهد شد.
1. Fair Market Value
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 مخاصمه پیش از صدور حکم ،پایا میپایرد .در ای صورت انتخاب تاریخ صدور حکهمبرای ارزیابی سرمایهگااری احتماالً به نفع سرمایهگاار است ،زیرا پایا گرفت مخاصمه
احتماالً تأثیر مثبتی بر ارزش سرمایهگااری دارد که در زما نقه تعههد دولهت قابه
پیشبینی نبوده و سرمایهگاار امیدی به بازیابی آ نداشته است.
 مخاصمه در زما صدور حکم در جریا است و خسارات وارده بهطور مسهتقیم از اقهدامیکه در نتیجۀ مخاصمه صورت گرفته است ،ناشی میشهود؛ ماننهد ممنوعیهت موقهت یهک
خدمت یا ممنوعیهت فهوری واردات کهه اسهتاندارد رفتهار منصهفانه و عادالنهۀ 1مهاکور در
معاهدات سرمایهگااری را نق میکند .در ای صورت نق تعهد ماهیت مستمر داشته و
انتخاب زما نق تعهد یا انتخاب زما صدور حکهم ،اثهر یکسهانی دارد .در نتیجهه ههیچ
مشک عملی در تعیی تاریخ وجود ندارد .با وجود ای  ،ممک است دیهوا رأی دههد کهه
دولت تا زمانیکه به نق پایا ندهد ،مسوول است که خسارات بیشتر را جبرا کند.
سوم آنکه روشهای محاسبه طبق استانداردهای جبهرا خسهارت کامه و ارزش منصهفانۀ
بازار بهخوبی مشخص نیستند.
 براسا استاندارد ارزش منصفانۀ بازار ،از روش جریا نقدی تنزی شده بهرای محاسهبۀارزش سرمایهگااری استفاده میشود؛ بهشرط آنکه شرکت مهورد ارزیهابی فعهال بهوده و
قابلیت درآمدزایی در آینده را داشته باشد .در ای روش بهجای آنکه ارزش دارایهیههای
موجود شرکت را مبنای محاسبه قرار دهند ،دست به پیشبینی عملکرد آینده و تخمی
میزا عوایدی میزنند که احتماالً طی چندی سال پس از تاریخ سلب مالکیت بهدست
میآمد و همی تخمی را پس از تنزی به زما حال ،مبنای ارزش ادعایی شرکت قهرار
میدهند (علیدوستی شهرکی.)180 :1396 ،
 اگر سرمایهگاار ی هنوز به سودآوری نرسیده باشد و احتمال سودآوری آ در آینده نیهزکمرنگ باشد ،روش مناسب برای ارزشگااری ،شیوۀ ارزش تصفیۀ سرمایهگااری اسهت.
طبق ای فرمول ،میزا غرامت با توجه به مبلهغ امهوال موجهود سهرمایهگهااری کهه در
شرایط تصفیه ،امکا فروش آ وجهود دارد ،تعیهی مهیشهود و ارزش بسهیار کمتهری
نسبت به یک سرمایهگااری سودآور خواهد داشت (دالزر و شروئر.)426-427 :1395 ،
 یکی دییر از شیوههای محاسهبۀ بههکهارگرفتههشهده توسهط دیهوا ههای داوری ،روشبازارمحور است ،در ای روش اموال مشابهی را در بازار در نظر میگیرند و به تفاوتهای
بالقوۀ آ با اموال مورد ارزیابی توجه میکنند ).(Kantor, 2008: 15
3
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تا از پیشبینی منافع آتی براسا حد و گما خودداری کنند .یکی از ای شهیوههها
ارزش دفتری 1نام دارد که ارزش داراییهای شرکت را که در ترازنامه آمده است ،مبنای
محاسبه قرار میدهد و استهالک را از تاریخ انجام سرمایهگااری تا تاریخ سلب مالکیهت
محاسبه و از آ کسر میکند (عسکری .)327 :1394 ،شیوۀ دییر بهای تاریخی 2اسهت
که عبارت است از بهای هزینهشده توسط سرمایهگاار در هما تاریخ هزینهه ،بهدو در
نظر گرفت هزینۀ استهالک ).(Marboe, 2009: 268, 288
چهارم آنکه بهطور کلی شیوهای مستق بهغیر از موارد ماکور ،بهمنظهور ارزیهابی خسهارات
ناشی از مخاصمات مسلحانه وجود ندارد .در واقع ،انتخاب شیوۀ ارزیابی ،بهجهای عملهی کهه بهه
خسارت منجر شود ،به ماهیت اموال مورد ارزیابی و نوع خسارت واردشده بستیی دارد .با وجهود
ای  ،باید مالحظات ذی را ذکر کرد:
 اگر شیوۀ جریا نقدی تنزی شده اعمال شود ،محاسبۀ یک نرخ تنزی منصفانه بهدلیهبیثباتی ناشی از مخاصمات کاری دشوار اسهت و بههدلیه احتمهال تحقهق «دارا شهد
ناعادالنه و بالجهت» برای سرمایهگاار خارجی ،عادالنه بهنظهر نمهیرسهد (علیدوسهتی،
.)310 :1390
 اگر شیوۀ مبتنی بر بازار اعمال شود ،نهتنها یافت یک بهازار واقعهی در زمها مخاصهمه،بلکه حتی تصور یک بازار فرضی بسیار دشوار است.
 سرمایهگاار وظیفه دارد با فرض وجود خطر با اتخاذ تدابیر مناسب ،تالش مقتضی خهود رادر خصو بررسی خطر ناشی از سرمایهگااری انجام دهد .ای بررسهی افهزو بهر عوامه
اقتصادی ،عوام متعددی از جمله عوام سیاسی ،فرهنیهی و تهاریخی موجهود در کشهور
میزبا و حتی عوام بیرونی را که بر شرایط سرمایهگااری تأثیرگاارنهد ،شهام مهیشهود
(زمانی و باّار .)229-230 :1397 :در نتیجه ،دیوا داوری باید اقدامههای سهرمایهگهاار را
هنیام انجام سرمایهگااری یا در زما قاب پیشبینی بود مخاصمه ،در حی مخاصهمه و
پس از آ ارزیابی کند .در واقع ،دیوا های داوری نباید در مواردی که قصور سهرمایهگهاار
اثباتشدنی است ،خود را محدود به خسارات ناشی از نق معاهده توسط دولت کنند.
 در مههواردی کههه مخاصههمه ،طههوالنیمههدت و شههدید اسههت و احتمههال دارد بههر رفتههارمصرفکننده تأثیر بیاارد ،بعید است دیوا بتواند با شهیوۀ جریها نقهدی تنزیه شهده،
سود آتی را در نظر بییرد.
 در نهایت انتظار نمیرود در زمانیکه مخاصمه ادامه دارد ،یهک سهرمایهگهااری در دورۀزمانی بی نق تعهد دولت و صدور حکم دیوا بتواند تولید سهود کنهد و همچنهی از
________________________________________________________________
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دیوا داوری اگر تصمیم به صدور رأی براسا عدمالنفع داشته باشهد ،انتظهار نمهیرود
که برای ای دورۀ زمانی ،رأی به عدمالنفع بدهد.

 .2رویکرد دیوانهای داوری
با توجه به فقدا نظام خا برای جبهرا خسهارات ناشهی از مخاصهمات مسهلحانه در حقهو
بی المل  ،مفید است که از پروندههای محدود موجود در ای زمینه کمک بییریم تا دریابیم که
چیونه و تا چه حد نظریات ماکور در عم اجرا شدهاند .بهطور کلهی بایهد گفهت کهه افهزو بهر
قانونی و غیرقانونی بود سلب مالکیت ،تعلق و تمای مرجع ح اختالف بهه نظرههای حقهوقی
کشورهای سرمایهفرست یا سرمایهپایر و برخی دییر از عوامه داخلهی و بهی المللهی در شهیوۀ
جبرا خسارت سرمایهگاار خارجی مؤثر است (علیدوستی شهرکی.)79 :1388 ،
در ای زمینه پروندۀ مشهور «شهرکت محصهوالت کشهاورزی آسهیایی اِی.اِی.پهی.ال علیهه
سریالنکا» حاوی اطالعات مفیدی است .ای داوری توسط یک شرکت هنگکنیی آغاز شهد کهه
در یک شرکت تولید و صادرات مییو سریالنکایی سهامدار بود .در سال  ،1987یک مزرعۀ مییو
متعلق به ای شرکت طی عملیات ضدشورش که توسط نیروهای مسهلح سهریالنکا علیهه گهروه
نظامی جداییطلب ببرهای تامی  1انجام گرفت ،نابود شد .سرمایهگاار تالش کرد تها بهه انهدازۀ
سهام خود بخشی از تمام داراییهای ازبی رفته را طبق اسهتاندارد حمایهت و امنیهت کامه یها
شرط جنگ موجود در معاهدۀ سرمایهگااری میا انیلسهتا و سهریالنکا بازیهابی کنهد .دیهوا
داوری اظهار داشت فارغ از اینکه تخریب داراییها توسط نیروهای دولتی یا تروریستها صهورت
گرفته باشد ،سریالنکا تمام اقدامهای متعهارف بههمنظهور جلهوگیری از آ را انجهام نهداده و در
نتیجه تعهد به انجهام اقهدامههای مقتضهی طبهق شهرط حمایهت و امنیهت موجهود در معاههدۀ
سهرمایهگههااری را نقه کههرده اسهت .دیههوا رأی بههه جبهرا خسههارت بهه میههزا ارزش که
سرمایهگااری ازدسترفته و خسارات تبعی آ داد ). (ICSID, 1990: Paras. 84, 88
با اعمال استاندارد ماکور ،دیوا استدالل کرد از آنجا که سهرمایهگهااری حمایهتشهده تحهت
معاهدۀ سرمایهگااری  48/2درصد سهام شرکت را تشکی میدهد ،جبرا خسارت بهجای دارایی
های شخصی شرکت باید بر مبنای ارزش سهام سرمایهگهاار خهارجی صهورت پهایرد .پهس از آ
اشاره کرد که چو شرکت ،دییر فعال و قادر به تولید سهود نیسهت ،ارزیهابی قیمهت آ براسها
تاریخ پیش از تخریب خواهد بود .دیوا اضافه کرد که جبرا خسارت براسا داراییهای فیزیکی
شرکت منهای بدهیهای آ محاسبه میشود و از حکم داد به حق کسب و پیشه یها عهدمالنفهع
امتناع ورزید ،زیرا شرکت در دو سال فعالیت خود هیچ قابلیت سهودآوری قابه قبهولی را از خهود
________________________________________________________________
1. Tigers of Tamil
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نشا نداده بود .البته دیوا روش ارزیابی مربوط به داراییهای فیزیکی را بیا نکرد ،امها مهیتهوا
فرض کرد که رأی به ارزش دفتری آنهها داده اسهت .در نهایهت دیهوا حکهم بهه دعهوت طهرفی
بهمنظور انعقاد موافقتنامهای داد که طی آ سرمایهگاار ،سهام خود در شرکت سهریالنکایی را بهه
دولت سریالنکا واگاار کند ).(ICSID, 1990: Paras. 11, 95, 97, 99, 106
در پروندۀ «اِی اِم تی علیه زئیر(کنیو)» ،روش دییری برای جبرا خسارت در نظهر گرفتهه
شد .ای پرونده توسط یک سرمایهگاار آمریکایی آغاز شد که بیشتر سهام شرکت تولید باتری و
واردات کاالی زئیری را در مالکیت خود داشت .نیروهای مسلح زئیهر در اعتهراض بهه اصهالحات
اخیر دولت جدید شروع به غارت کینشاسا ،1پایتخت کنیو در سهال  1911کردنهد کهه موجهب
ورود آسیب به اموال سهرمایهگهاار شهد .در نتیجهه شهرکت تعطیه و در سهال  1922مجهدداً
بازگشایی شد که مورد غارت دییری در سال  1993قرار گرفت و برای همیشه تعطی شد.
سرمایهگاار براسا نق اسهتاندارد حمایهت و امنیهت کامه  2و شهرط جنهگ مهاکور در
معاهدۀ سرمایهگااری میا ایاالت متحدۀ آمریکا و زئیر کهه در سهال  1984منعقهد شهده بهود،
ادعای جبرا خسارت کرد .دیوا دریافت که زئیر اسهتاندارد اقهدامههای احتیهاطی 3را رعایهت
نکرده و در نتیجه شرط حمایت و امنیت کام را نق کرده است .همچنهی بیها داشهت کهه
وضعیت بهوجودآمده مشمول شرط جنگ ماکور در معاهده نیز میشود .دیوا در ای پرونده از
پروندۀ «اِی.اِی.پی.ال علیه سریالنکا» فاصله گرفت و بهجای کهاهش ارزش سههام ،بهر خسهارات
وارده به اموال توجه کرد .اگرچه در ای پرونده ادعای سلب مالکیت نشده بهود و دیهوا اذعها
داشت که نق های صورتگرفته شباهتی به سلب مالکیت نهدارد ،از اسهتاندارد ارزش منصهفانۀ
بازار (ارزش واقعی 4یا ارزش واقعی بازار )5برای جبرا خسارت استفاده کهرد .در مهورد انتخهاب
شیوۀ ارزیابی ،دیوا استدالل کر د کهه بایهد واقعیهت وضهعیت فعلهی زئیهر را در نظهر گرفهت و
براسا اص انصاف 6رأی داد ،ز یرا زئیر قدرت حاکمیتی و اختیارات خود را اعمال کرده اسهت.
به ای ترتیب دیوا مناسب دانست که رأی به خساراتی بدههد کهه بههطهور مسهتقیم از نقه
معاهده و غارت ناشی شده و بهصراحت ادعهای دریافهت عهدمالنفهع سهرمایهگهاار را غیرعملهی،
غیرمنطقی و دور از واقعیات موجود در وضعیت فعلی دانست .دیوا ارزیابی کارشنا منصهوب
خود از ارزش واقعی داراییهای تخریبشده و ازبی رفته را دریافت کهرد و بهدو ههیچ توضهیح
اضافه ،رأی به دو برابر آ مبلغ به نفع خواها داد .در نتیجهگیری رأی ،اگرچه تجزیههوتحلیه
آ روش نیست ،بهنظر میرسد دادگاه هنیام محاسبۀ خسارات ،برخی از محدودیتها از جملهه
________________________________________________________________
1. Kinshasa, Capital of the Democratic Republic of Congo
2. Full Protection and Security
3. Precautionary Measures
4. True Value
5. Actual Market Value
6. Principle of Equity
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حوادث میا سال  1991تا  1993و منازعات داخلی را که بعدها اتفا افتاد و در زمها صهدور
حکم جریا داشت ،در نظر گرفته است ).(ICSID, 1997: Para 4, 6, 7
پروندۀ «آمپال آمریک علیه مصر» نیز در خصو مسوولیت دولت میزبا و خسارات وارده
به سرمایهگاار اقامه شده است .سرمایهگاارا در میا دییر ادعاهایشا بیا کردند که حمالت
متعدد به خط لولۀ گاز موجب ورود خسارت به سرمایهگااری آنها شده اسهت و مصهر بههدلیه
عدم انجام اقدامهای امنیتی مناسب بهمنظور جلوگیری از ورود خسارت به سهرمایهگهاار طبهق
استاندارد حمایت و امنیت کام و شروط مربوط به سلب مالکیت منهدرج در معاههده ،مسهوول
جبرا خسارات وارده است .دیوا خاطرنشا کرد که استاندارد حمایت و امنیت کام را باید با
در نظر گرفت مخاصماتی که منطقه تجربه کرده است ،ارزیابی کرد ،اما در نهایهت دریافهت کهه
چو خط لوله در مجموع سیزده بار مورد حمله قرار گرفته است ،دولت بهطور مشخص واکنش
مناسبی نشا نداده است ،زیرا حملۀ اول باید بهمنزلۀ هشدار تلقی میشده ،بنهابرای دولهت در
انجام اقدامهای مقتضی قصور کرده است .دیوا پیش از صدور حکم مبنی بر مسوولیت دولت و
قب از تعیی می زا حکم ،عناوی خساراتی را که جبرا خسارت بر مبنهای آنهها ارزیهابی مهی
شود ،برشمرد .دیوا تصریح کرد که مجموع خسارات وارده از جمله خسارات ناشی از نق های
صورتگرفته که ارتباطی با حمالت صورتگرفته به خط لولهها ندارد ،میبایسهت بها ارجهاع بهه
ارزش منصفانه بازار سهام متعلق به خواها محاسبه شود .دیوا نشا داد کهه بهرای خسهارات
متعددی که از نق شرط حمایت و امنیت کام ناشی میشود ،رأی جداگانهای صادر نمیکنهد
).(ICSID, 2017: Para. 283-290, 352

نتیجهگیری
شروط جنگ مندرج در معاهدات دوجانبۀ سهرمایهگهااری زبها واحهدی ندارنهد امها الزامهات نسهبتاً
مشابهی را منعکس میکنند .شرط جنگ ساده ،بیانیر تعههد بهه عهدم تبعهی در جبهرا خسهارات
ناشی از مخاصمات مسلحانه توسط دولت میزبا است ،امها شهرط جنهگ موسهع ،تعههد بهه جبهرا
خسارت تخریب اموال به دست نیروهای دولتی را که ضرورت نظامی نداشهته و همچنهی مصهادره را
در برمیگیرد .البته شرط جنگ ،حق سرمایهگهاار مبنهی بهر جبهرا خسهارت را منهوط بهه الزامهات
سختگیرانهای میکند .برای استناد به ای شرط ،هر گونه تصرف یا تخریب باید بهه دسهت نیروههای
دولتی صورت گرفته باشد ،درصورتیکه اثبات منشأ آسیب در وضهعیت جنیهی بسهیار دشهوار اسهت.
همچنی تشخیص وجود ضرورت نظامی برای ورود آسیب به سرمایهگااری یها بخشهی از آ دشهوار
خواهد بود و بسیار به آ بستیی دارد که بار اثبات آ بر عهدۀ چه کسی است .معقهولتهر اسهت کهه
اثبات و توجیه ضرورت نظامی وظیفۀ کشوری باشد که از نیروی نظامی استفاده کرده است.
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در خصو مناقشهای که میا دیوا های داوری در خصو ارتباط شرط جنهگ بها دییهر
استانداردهای معاهدۀ سرمایهگااری وجهود دارد ،بایهد گفهت کهه شهرط جنهگ در واقهع رفتهار
حداقلی با سرمایهگاار را تعیی میکند ،اما استانداردهای سهنتی حمایهت از سهرمایهگهاار را از
بی نمیبرد و آنها همچنا در زما مخاصمات اعمال میشوند .به بیا دییر ،ای مقررات یهک
الیۀ حمایتی اضافه برای سرمایهگاار ایجاد مهیکننهد ،زیهرا مالحظهات حهاکمیتی ماننهد نظهم
عمومی یا امنیت ملی میتوانهد اثبهات مسهوولیت دولهت را بههدلیه سهلب مالکیهت یها نقه
استانداردهای رفتار عادالنه و منصفانه و حمایت و امنیت کام  ،دشوار سازد.
در مورد استاندارد جبرا خسارت بهنظر مهیرسهد ههیچ دلیلهی وجهود نهدارد کهه جبهرا
خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه از استاندارد ارزش منصفانه بازار یا جبرا خسارت کامه ،
فاصله بییرد .دیوا میتواند جبرا خسارت را بنا به مورد ،مطابق بها اسهتاندارد ارزش منصهفانۀ
بازار کاالهای مشابه یا با استاندارد جبرا خسارت کام محاسبه کند.
در مورد شیوۀ ارزیابی نیز شیوهای مستق بهغیر از موارد موجود در حقو بهی المله عهام
به منظور ارزیابی خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه وجود ندارد ،زیرا انتخاب شهیوۀ ارزیهابی،
بهجای عملی که به خسارت منجر شده است ،به ماهیهت امهوال مهورد ارزیهابی و نهوع خسهارت
واردشده بستیی دارد .اما با توجه به ماهیت مخاصمات مسلحانه ،مالحظات و دشهواریههایی در
ای زمینه بهوجود میآید.
در خصو مناقشهای که میا دیوا های داوری در خصو تاریخ ارزیابی وجود دارد ،اگهر
مخاصمۀ مسلحانه پس از اقدام دولت تشدید شود ،اما پیش از تاریخ صدور حکم ،متوقهف شهود،
انتخاب تاریخ نق تعهد بهعنوا تاریخ ارزیابی امهوال بهه نفهع سهرمایهگهاار خواههد بهود .اگهر
مخاصمه پیش از صدور حکم پایا یابد ،انتخاب تاریخ صدور حکم مناسبتر است .اگر مخاصمه
در زما صدور حکم در جریا است ،نق تعهد دارای ماهیهت مسهتمر اسهت و انتخهاب زمها
نق تعهد یا انتخاب زما صدور حکم اثر یکسانی دارد.
بهطور خالصه ،رویکرد دیوا های داوری بههمنظهور ارزیهابی دعهاوی اقامههشهده در شهرایط
مخاصمات مسلحانه ،بسته به هر مورد متفاوت است .تا حدودی ای مسهوله نشها دهنهدۀ عهدم
قطعیت در رژیم حقوقی جبرا خسارت در حقو بی المل سرمایهگااری است .با وجهود ایه ،
آنچه با خیال راحت میتوا گفت ای است که اگرچه از دیوا های داوری انتظهار نمهیرود کهه
زیاد از اصول کلی حقوقی فاصله بییرند ،انتظار میرود بهمنظور متهواز سهاخت منهافع دولهت
میزبا و منافع سرمایهگاار در ای گونه دعاوی ،در محاسبۀ جبرا خسهارت بهه وجهود شهرایط
اضطراری و تأثیر آ بر منافع طرفی توجه کافی داشته باشند.
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