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Abstract 
Notwithstanding the fact that General Principles of Law as a main and independent 

source of International Law under Art. 38 (1) has been disputed for a long time by 

the believers to the text of the article on one hand and those who reduce its role and 

functions to mere gap-filling on the other, International Investment law and Investor 

-State arbitrations have been considered a fertile field for the principles influence. 

This might be called an evolution of the role and functions of General Principles of 

Law in International Investment law which is the subject of this paper. 
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 چکیده  
سهومین   عنهوان به  در عین اختالفات موجود در خصوص اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن، 

ی دادگستری که  منرهر ههدز ا     المللنیباساسنامۀ دیوان  38منبع مندرج در بند نخست مادۀ 
یک سوی، برخی پایبندان ب  نص بند مزبور، اصول کلی حقوق را منبع اصلی و مسهتقل حقهوق   

، دهندبپندارند و برخی ا  سوی دیگر، جایگاز آن را ب  پایۀ ابزار رفع خأل حقوقی تنزل  المللنیب
 گهذار  یسرما-دولتی و دعاوی میان ارگذ یسرما المللنیبجایگاز و کارکرد این اصول در حقوق 

خارجی اعتال یافت  است. در مقالۀ پیش رو، ب  هواهد اعهتالی جایگهاز اصهول در ایهن ههاخ  ا       
 پرداخت  خواهد هد.  المللنیبحقوق 
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 مقدمه
بود ک  برای نخستین بار در مقالۀ مه  خود با موضوع اصول کلهی حقهوق مقبهول ملهل      نرمکلرد 

اساسهنامۀ دیهوان    38بنهد نخسهت مهادۀ    « ج»متمدن، محهدودۀ کهارکرد جدیهدی را بهرای هه       
مثابهۀ یهک   به   توانهد یمه قد بود ک  اصول کلی حقوق، ی کرد. او معتنیبشیپی دادگستری المللنیب

ی دارای سهرمای  و مههارت   هها دولهت ی تبعهۀ  هاهرکتمیان  هماریبنظام حقوقی در قراردادهای 
ی دیگری ک  در عین برخورداری ا  منهابع ببیعهی کهافی، در سهرمای  یها مههارت       هادولتکافی با 

ایهن انتخهاب بهرای برخهی کشهورها      »منظهر او،   کار گرفت  هود. ا انسانی دچار کاستی هستند، ب 
، کهاربرد نهدارد.   انهد کهردز همچون انگلستان یا ایتالیا ک  ب  قدر کافی نظام حقوقی خود را مدرنیزز 

قانون حاک  قرار دادز یا هر  عنوانب در قرارداد میان خود، قانون یک برف را  هادولتبنابراین، این 
 انهد مطرح، قراردادهایی شتریب رونیا ا. دهندیما  دو کشور قرار  بخش ا  قرارداد را ذیل قانون یکی

ی، اخهتالف فاحشهی داههت  باههد      افتگیه توسع ک  سطح نظام حقوقی دو کشور ا  حیث محتوا و 
ی قهارۀ آمریکهای ههمالی بها بسهیاری ا       هها دولهت همچون قراردادی میان انگلسهتان و یها عمهدز    

(. موضوع ایهن قراردادهها، توسهعۀ منهابع معهدنی و نفتهی،       McNair, 1957: 1« )ی آسیاییهادولت
خالصه    صورتب  نرمکی بایر برای کشاور ی است و هانی می سا آمادزایراد خط لول  نفت و یا 

(. McNair, 1957: 2نامیدز است ) 2یا قراردادهای امتیا ی 1ی توسعۀ اقتصادیهانام موافقترا  آنها
ی غافهل  گهذار  یسرما المللنیبن ا  مطالعات تاریخی در حو ۀ حقوق بسیاری ا  پژوهشگرا نک یابا 

(، برخهی اسهتادان، به  بلهوع     25: 1393)دالهزر و ههرو،ر،    انهد گفته  ا  آن سخن  اجمالب یا  بودز
ی توسعۀ اقتصادی یها قراردادههای امتیها ی، اههارز     هانام موافقتی خارجی ا  مشرقِ گذار یسرما
قضاتی همچون عمّون )در قضایای فالت قارۀ دریهای ههمال و    آنک (. با 48: 1393)پیران،  اندکردز

ا  همه  ترینهداد )در قضهیۀ     تهر  یه عمبارسلونا تراکشن(، تاناکا )در قضیۀ آفریقای جنوب غربی( یا 
ی تولید خمیر کاغذ( در نظرهای جداگان  یا مخالف خود، هرگهز ا  جایگهاز اصهول کلهی     هاکارخان 

بها معاههدز و    تهرا  هه  ی دادگستری، چنانک  هایستۀ منبعهی  المللنیب، دیوان داننبودزحقوق غافل 
که    روسهت نیه ا ا، در آرا و نظریات مشورتی خود ب  اصول کلی حقوق نپرداخت  اسهت.  باهدعرف 

و علیهزادز،    ادزنیام) اندخواندز هدزفراموشی، اصول کلی حقوق را منبعی درستب برخی محققان، 
 :D’aspremont, 2018) انهد دزرخی دیگر حتی در منبع بهودن آن، تشهکیک کهر   ( و ب155: 1392

ی، ب  نظر، متفهاوت اسهت. به     گذار یسرما المللنیب(. اما جایگاز اصول کلی حقوق، در حقوق 167
ی خهارجی  گهذار  یسهرما ی به  قواعهد   دهه ههکل دیگر بیان، اصول کلی حقوق، ا  یهک سهوی، در   

و اتبهاع   هها دولهت ی میان هایداور( و ا  دیگر سوی، در Sornarajah, 2010: 86است ) نیآفرنقش
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(. حال باید پرسید ک  اگر جایگهاهی  Schreuer, 2009: 608است ) افت ی یابرجست خارجی جایگاز 
 الملهل نیبه در اواسط سدۀ بیست  برای اصول کلی حقوق مطرح کرد، کماکان در حقهوق   نرمکک  
چ  مصادیقی برای آن چ  او اعهتالی جایگهاز و کهارکرد اصهول     ی قابل مشاهدز است، گذار یسرما

 کلی حقوق خواندز وجود دارد؟
در پاسخ ب  این پرسش، در مقالۀ حاضر ب  جایگاز و کارکرد اصهول کلهی حقهوق در حقهوق     

ی اهارز خواهد هد. در این  مین  در بخهش نخسهت، به  مطالعهۀ مسهئلۀ      گذار یسرما المللنیب
کلی حقوق و در بخش دوم ب  بررسی هواهد اعتالی کهارکرد اصهول کلهی    اعتالی جایگاز اصول 

 خواهی  پرداخت.  المللنیبحقوق در این هاخ  ا  حقوق 
 

 یگذارهیسرما المللنیبجایگاه اصول کلی حقوق در حقوق 
ی چیسهت؟ گفتهار پهیش روی، بهر     گهذار  یسهرما  الملهل نیبجایگاز اصول کلی حقوق در حقوق 

ی بر اصهول کلهی حقهوق )صهدور رای داوری،     گذار یسرمابتنای آرای داوری بررسی دو مسئلۀ ا
مستند ب  اصول کلی حقوق( در قسمت نخست و پیدایش اصول کلی حقوقی جدید و خهاص در  

 ی در قسمت دوم متمرکز خواهد بود.  گذار یسرما مینۀ 
 

 ی، مستند به اصول کلی حقوقگذارهیسرماصدور رأی داوری . 1
نمهاد   عنهوان به  داوری بر اصول کلی حقوق را تا ب  حال، هیچ پهژوهش مسهتقلی    بنا هدن رای

ی، موضوع بررسی قهرار نهدادز   گذار یسرما المللنیباعتالی جایگاز اصول کلی حقوق در حقوق 
اصهول کلهی   » نکه  یااست. با این حال، تأکید برخی استادان ا  جمل  گریگوری تونکین مبنی بر 

 ,Tunkin« )ی[ باهدالمللنیبمنحصر حقوقی برای اتخاذ تصمی  ]مرجع مبنای  تواندینمحقوق 

ی دادگستری در این  مین ، ب  نظر نگارنهدگان،  المللنیب( و البت  رویکرد مؤید دیوان 106 :1975
ی، ب  نماد اعتالی جایگهاز اصهول کلهی    گذار یسرما المللنیبموارد نقض این گزارز را در حقوق 

. در ایهن قسهمت، به  دو رای، نخسهت در     سا دیمبدل  المللنیب  حقوق حقوق، در این رهت  ا
ایاالت متحهدز پرداخته  خواههد ههد که       -دیوان ایکسید و سپس در دیوان داوری دعاوی ایران

 .اندهدزصرفاً با استناد ب  اصول کلی حقوق صادر 
 

 . رأی داوری در دعوای شرکت اینسیزا علیه دولت السالوادور1 .1
ی )ایکسهید( در دعهوای ههرکت    گهذار  یسهرما ی برای حل اختالفات المللنیبر مرکز رای مشهو

ی اعهتالی جایگهاز اصهول کلهی     هها نشهان   نیترمه اینسیزا واییسولِتانا علی  دولت السالوادور، ا  



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   4

 

ی در هکل ابتنای رای دیوان داوری بر این اصهول کلهی   گذار یسرما المللنیبحقوق در حقوق 
ی گهذار  یسهرما معاهدۀ دوجانبهۀ   11مادۀ  3دیوان در این قضی  با توج  ب  بند  .رودیمهمار ب 

میان اسپانیا )دولت متبوع هرکت اینسیزا( و السالوادور مبنی بر حاکمیت قواعد و اصول عمومهاً  
بر داوری، ب  مطالعۀ اصول کلی حقهوق پرداخته  اسهت. داوران     المللنیبدر حقوق  هدزرفت یپذ

وای اینسیزا، اصول کلهی حقهوق را در کنهار معاههدز و عهرف، منبهع مسهتقل یها         ایکسید، در دع
بیش ا  ایهن ماهیهت اصهول کلهی حقهوق را بررسهی        آنک یبخواندز و  المللنیبمستقی  حقوق 

ک  بهر   ندیآیمهمار اصول کلی حقوق، قواعد عمومی ب : »اندپرداخت کنند، ب  تعریف این اصول 
ی هسهتند که  ال م اسهت    ههمول جههان استانداردها و قواعهد رفتهاری   اجماع وجود دارد ک   آنها

هوند. و ]همچنین[ ا  منظر نویسندگان .... ، ]اصول کلی حقهوق[ قواعهد حقهوقی     اعمالهموارز 
 .ICSID, 2006: para« )انهد ههدز استوار  آنهابر  هادولتی حقوقی هانظامک   هوندیمپنداهت  

اصول کلی حقوقی حسن نیت، عدم قابلیهت اسهتماع عمهل     (. در رای مورد بحث، دیوان ب 227
بالجههت )ناعادالنه (    دارا ههدن ممنوعیهت   و 2یالمللنیب، سیاست عمومی 1ی خواهانراخالقیغ

توج  کردز و در تمامی موارد، خواهان دعوا را ناقض این اصول تلقی کهردز و بهر همهین اسها      
عدم صالحیت خهود را جههت اسهتماع     تواندیماین دیوان تنها »اقدام ب  صدور رای کردز است: 

ی ا  حمایت معاهدۀ دوجانبۀ ریگبهرزی، هایستۀ گذار یسرماادعای اینسیزا اعالم کند   یرا این 
چنانک  ا  ایهن پهارز ا  رای مهورد بحهث     (. ICSID, 2006: para. 239« )ی .... نیستگذار یسرما
، رای خهود را مبنهی بهر عهدم صهالحیت،      ، دیوان پس ا  بیان ماهیت اصول کلی حقوقدیآیبرم

، بر اینعالوز .و ا  ذکر هرگون  دلیل دیگر خودداری کردز است ساخت صرفاً بر این اصول استوار 
امهری که  در     دز استکر، ب  دکترین ارجاع گفت شیپدیوان داوری برای اثبات هریک ا  اصول 

 .رسدیمنظر نوع خود بسیار بدیع ب 
 

 لند سرویس علیه سازمان بنادر و کشتیرانی ایران -در دعوای سیرأی داوری  .2. 1
ایاالت متحدز ب  اصول کلی حقوق، استناد -ی توسل دیوان دعاوی ایرانهانمون  نیترمه یکی ا  

لنهد سهرویس علیه     -بالجهت )ناعادالنه ( در دعهوای سهی    دارا هدنآن ب  اصل کلی ممنوعیت 
لند، بخشی ا  خواستۀ خود را -در این پروندز، هرکت سی سا مان بنادر و کشتیرانی ایران است.

بالجهت استوار کرد و بر این اسا ، تقاضای غرامت ا  سا مان بنادر  دارا هدنبر اصل ممنوعیت 
بالجهت، ا  حقوق  دارا هدنمفهوم »و کشتیرانی کرد. دیوان در بررسی اصل مزبور آوردز است: 

ی پدید آمد تا مواردی را در امنصفان وسیلۀ  صورتب  دزادهک  در آن مفهوم ی ردیگیمرم ریش  
ک  در آن موارد کلی، اقامۀ دعوا برای احقاق ح ، در دستر  نیسهت. مفههوم مزبهور در     ردیبرگ

___________________________________________________________________ 
1. Nemo auditur propiam turpitudinem allegans 
2. Principle of International Public Policy 



 5   ...المللنیبجایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق 

 

قانون مدون درآمدز یها ا  نظهر    صورتب ی حقوق داخلی کشورهای جهان هااکثریت عظی  نظام
ههباهت در مرموعه  اصهول     بابمنهدز است ک  قضایی پذیرفت  هدز و با چنان وسعتی قبول 

ی قهرار دارنهد وارد ههدز اسهت ....     المللنیبی هاوانیددر دستر   اعمالکلی حقوقی ک  جهت 
بهدون سهببی به      آنهامنط  اصلی قاعدۀ مزبور، برقرار کردن تعادل بین دو نفر است ک  یکی ا  

ی هها وانیه دخهت غرامهت ]اسهت[ ....    ضرر دیگری دارا هدز است .... قاعدۀ مزبور، متضهمن پردا 
. ال م است ک  یک برف ب  ضرر اندهدزبالجهت متوسل  دارا هدنی در مواردی ب  اصل المللنیب

، دارا ههدن برف دیگر دارا هدز و این هردو باید ناهی ا  پیامد همان عمل یا رویداد باهد. برای 
 دزیدانی ی در اختیار برف ال یوس، باید توجیهی وجود نداهت  و ا  بری  قرارداد یا برق دیگر

 ,IUSCT« )نباهد ک  وی با استفادز ا  آن بتواند ا  برفی ک  دارا ههدز مطالبه  خسهارت کنهد    

1984: para. 60 بالجهت، دریافت ک  هرچنهد بنها    دارا هدن(. دیوان، در بررسی اصل ممنوعیت
هود و  رادیاا مان بنادر لند ب  نفع س-بودز ک  در ظرف هش سال، تأسیساتی توسط هرکت سی

ی س  میلیون دالری، هرکت مزبور، سود مناسبی حاصهل  گذار یسرمادر پایان آن مدت، پس ا  
ی دوران هها ینابسهامان دلیهل  کند و سپس، تأسیسات را ب  سا مان مزبور تحویل دهد  لهیکن به   

ترمینهال مزبهور ا     انقالب، تنها در ساخت ترمینال کانتینر توفی  یافت  است. با این حال، چهون 
در اختیار سا مان بنادر و کشتیرانی قرار گرفت  بودز، دیوان در رای خهود، صهرفاً بها     1979سال 

با توج  ب  مدارک معدودی ک  در مورد استفادز و »بالجهت  دارا هدناستناد ب  اصل ممنوعیت 
پرداخهت غرامهت   ایهران را محکهوم به     « انتفاع ]سا مان بنادر[ ا  تأسیسات، تسلی  ههدز اسهت  

 (. IUSCT, 1984: para. 147هزار دالر کرد ) 750منصفان  ب  مبلغ 
 

   یگذارهیسرما. پیدایش اصل کلی حقوقی جدید یا خاص حوزۀ 2
اند ک  تعداد اصول کلی حقوق، پیوست  در حال افهزایش  برآن المللنیببرخی ا  استادان حقوق 

ی باهد. با این المللنیببرآمدز یا ناهی ا  معاهدات  دتوانیماست. اصول کلی جدید، ا  نظر آنان، 
کلی مقولۀ اصول  بورب حال، ب  نظر نویسندگان دیگری همچون ولفروم، افزایش تعداد اصول، و 

(. بعضهی دیگهر،   Wolfrum, 2012: para. 59ی نهدارد ) المللنیبجدید، لزوماً ارتبابی با معاهدات 
ی ابزارهای حقوق نَهرم همچهون قهانون نمونهۀ داوری     اارزپخاستگاز اصول کلی حقوقی جدید را 

به  تصهوی     آوررالزامیغاین ابزارهای  نک یا. ب  بیان اینان، ب  مررد اندپنداهت تراری آنسیترال 
 ,Hirschبرسد، ب  نوبۀ خود در پیدایش اصول کلی حقوقی جدید مهؤثر خواهنهد بهود )    هادولت

که  در گهزارش نخسهت گزارههگر ویهژۀ      گونه  همانقوق، (. با این حال، اصول کلی ح28 :2012
 توانهد یمه در مورد اصول کلی حقوق آمدز است، ب  همان میزان ک   المللنیبکمیسیون حقوق 

ی حقوقی داخلی )ملی( داهت  باهد، ممکن است ناههی ا  فراینهد اسهتنتاج یها     هانظامریش  در 
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ی اقاعهدز  بسها چه  (. به  دیگهر بیهان،    ILC, 2019: para. 253) انتزاع ا  معاهدات یا عهرف باههد  
 الملهل نیبه ی، کلیت یابد و ب  اصل تبدیل هود و اصل مزبور، در حو ۀ دیگری ا  حقوق امعاهدز

 الملهل نیبه پیدایش اصول کلی حقوقی جدید یا خهاص حقهوق    1عام نیز مورد استناد قرار گیرد.
با نمای اعتالی جایگهاز اصهول کلهی    ب  بهترین نحو  تواندیمی، ا  مسا،لی است ک  گذار یسرما

باهد. اصولی مانند انتظارات مشهروع یها لهزوم پرداخهت      المللنیبحقوق در این هاخ  ا  حقوق 
ک  فرایند اصهل ههدن را    هوندیمغرامت در صورت سل  مالکیت، ب  نظر ا  مفاهیمی محسوب 

 نیتهر مهه  مهورد ا   . در ایهن قسهمت، به  دو    انهد زی بهی کهرد  گذار یسرما المللنیبدر حقوق 
ی، اصل کلی حقهوقی انتظهارات   گذار یسرمانمایندگان اصول کلی حقوقی جدید یا خاص حو ۀ 

 مشروع و لزوم پرداخت غرامت در صورت سل  مالکیت پرداخت  خواهد هد.
 

 اصل کلی حقوقی انتظارات مشروع. 1. 2
و  هادولتضوع اختالفات میان ی با موالمللنیبدر دهۀ اخیر، در مواد متعدد، آرای مراجع داوری 

ۀ مثابه به  ی، درسهت ب . رویکردی ک  اندپرداخت خارجی ب  مفهوم انتظارات مشروع  گذاران یسرما
ی، آماج نقد قرار گرفته   گذار یسرمااستانداردهای مبه  معاهدات  اعمالروهی با هدف تسهیل 
که    ههود یموقعیتی مربوط ب  م»(. مفهوم انتظارات مشروع 478: 1396است )بهمئی و تقوی، 

تا بها اتکها    کندیمایراد  گذار یسرمارفتار یک برف معاهدز، انتظارات معقول و موجهی را برای 
نحوی که  پایبنهد نبهودن ]دولهت[ به  آن رفتهار موجه  تحمیهل         عمل کند  ب  ادهدزبر رفتار ی

یان، هر هخص ک  (. ب  دیگر بUNCITRAL, 2006: para. 147« )هود گذار یسرماخساراتی بر 
توقهع   توانهد یمه ، 2در نتیرۀ رفتار دولت، انتظار مشخصی نسبت ب  رفتار آیندۀ آن دولهت بیابهد  

 ,Snodgrass، برآوردز ههود ) کنندزقانعداهت  باهد ک  آن انتظارات جز در صورت وجود دالیل 

دوجانبهۀ  (. تکرار استناد ب  مفههوم انتظهارات مشهروع، که  فاقهد پشهتوانۀ معاههدات        31 :2006
اسهت، فهر     -ی ا  استاندارد رفتار عادالنه  و منصهفان   اپارز عنوانب جز -ی و عرف گذار یسرما

، فاقهد مفههومی بها عنهوان     الملهل نیبحقوق  چراک ، کندیماصل کلی حقوق بودن آن را تقویت 
یمه ی ههناخت   گهذار  یسرمابا عنوان انتظارات مشروع، در دعاوی  آنچ انتظارات مشروع است  

(. Rajput, Malhotra, 2019: 302، در قیا  بها حقهوق اداری داخلهی ایرهاد ههدز اسهت )      هود

___________________________________________________________________ 
دیکر متمایزند. اصل را باید مولد و خاستگاز . با این حال، هایان یادآوری است ک  اصل و قاعدۀ حقوقی ا  یک1

قاعدۀ حقوقی پنداهت ک  ا  حیث کلی بودن، دا،می بودن، جهان همولی، همگانی بودن و در نهایت، 
 برخورداری ا  تضمین دولتی با قاعدز متفاوت است.

توقعات، باید در  ی، ب  هیچ روی، موج  پایبندی دولت میزبان نیست  بلک  اینگذارخارج یسرما. صرف توقع 2
 پاسخ ب  رفتار دولت و متکی بر آن هکل گیرد تا بتواند انتظارات مشروع پنداهت  هود. 
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دکترین نیز، در موضوع اصل کلی حقوق پنداهتن مفهوم انتظارات مشروع، دوپهارز اسهت  یهک    
ی دیگر، قابعانه   اپارزو  پندارندیمنزدیک ب  ابزار تفسیر  شتریبپارز، مفهوم انتظارات مشروع را 

(. ا  نظر دسهتۀ اخیهر،   Monebhurrun, 2015: 554) اندگفت ل کلی حقوق بودن آن سخن ا  اص
، وجهود اصهول کلهی    -خاصه  در حقهوق اداری  -ی حقوقی داخلی هانظاممطالعۀ تطبیقی دقی  

. در ایهن  مینه ، بسهیاری ا     کنهد یمه حقوق با محتوای مشهاب  بها انتظهارات مشهروع را اثبهات      
 :ICSID, 2010ی )گهذار  یسهرما ی آرای داوری اپهارز (، Ostřanský, 2018: 93-98نویسندگان )

para: 128-129( و برخی داوران همچون پروفسور وِلدز در نظریۀ جداگانۀ خود )Wälde, 2006: 

para: 27        برای اثبات اصل کلی حقوق بهودن مفههوم انتظهارات مشهروع، به  مطالعهۀ تطبیقهی )
و ه  در نظام حقوق  الکامنانتظارات مشروع، ه  در نظام  . ب  بیان این گروز، مفهوماندپرداخت 

بنهد نخسهت   « ج»در معنهای هه    -ی در اصل بودن آن اهبه نوهت ، مورد بحث قرار گرفت  و 
حکایت ا   هاپژوهشبر این برخی نیست. افزون -ی دادگستریالمللنیباساسنامۀ دیوان  38مادۀ 

قوقی دیگر ا  جمل  در ایران دارد ) ارعی و بهنیها،  ی حهانظامهناسایی این اصل کلی حقوق در 
(. بر این اسا ، باید گفت ک  جز اندکی نویسندگان ک  هنو  در اصهل کلهی بهودن    165: 1390

و البت  همزمان نوید پیدایش این اصهل را در آینهدز   - کنندیممفهوم انتظارات مشروع، تشکیک 
ا،ل به  وجهود اصهل کلهی حقهوقی حمایهت ا        (، عمدۀ استادان قPotestà, 2013: 98) -دهندیم

انتظارات مشروع هستند. ب  بیان دیگر، انتظارات مشهروع، ا  اسها ، مفههومی اسهت برآمهدز ا       
 انتقال یافت  است.     المللنیبی، ب  حقوق گذار یسرماحقوق اداری ک  ا  بری  دعاوی 

اصل کلی حقهوق پنداههتن   ی سوب  شتریبی نیز، هر رو  گذار یسرمارویۀ داوری در دعاوی 
. در موضهوع مفههوم انتظهارات مشهروع، عمهدتاً به  آرای       ابدییممفهوم انتظارات مشروع، تمایل 

داور -و نظهر مخهالف پروفسهور وِلهدز      3و همچنین ثاندربرد 2، تِکمِد1کلدمتالصادرز در قضایای 
ا  رای دیهوان ایکسهید در   این دست  ا  آرا را  آنچ . با این حال، هودیمارجاع  -منتخ  ثاندربرد

، ارجاع صریح دیوان در رای اخیر به  اصهول کلهی    سا دیمدعوای گُلد ر رو علی  ونزو،ال متمایز 
حقوق است. دیهوان ایکسهید در رای خهود، بهر آن بهود که  اقهدامات دولهت ونهزو،ال، در قبهال           

ی ریپهذ ینیبشیپیی در  مینۀ هفافیت، انسرام، هایکاستی هرکت گلد ر رو دچار گذار یسرما
رای صادرز در قضیۀ گلد ر رو را ب  مفههوم انتظهارات مشهروع     آنچ و حسن نیت بودز است. اما 

، بها اعتمهاد به  اظههارات مقامهات      گذار یسرما، این است ک  ا  منظر داوران، برای دهدیمپیوند 
اسهت   ی ایرهاد ههدز   گهذار  یسرمارسمی دولت ونزو،ال، انتظارات مشروعی در خصوص موضوع 

___________________________________________________________________ 
1. Metalclad Corporation v The United Mexican States, Award, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, 30 

August 2000. 
2. Tecnicas Medioambientales TECMED S.A. v Mexico, Award, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, 29 

May 2003. 
3. International Thunderbird Gaming Corporation v The United Mexican States, UNCITRAL Award, 26 

January 2006. 
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قوانین ونزو،ال و لغو امتیا ات، برخورد کردز است. دیهوان،   الساع خل تغییر  سدانتظاراتی ک  ب  
مفهوم انتظهارات مشهروع را   »در قضیۀ گلد ر رو برای نخستین بار در تاریخ خود، اعالم کرد ک : 

و قانونهاً   یافت  براسا  ]این مفهوم[، ممکن است منطقهاً  توانیمی حقوقی متفاوتی هاسنتدر 
ی هریک حقوقی، برخی انتظارات برای هخص خصوصی ایراد هاوعدزدر نتیر  رفتار ثابت و یا 

ک  این هریک، عنصر حقوق عمومی باهد ک  هخص خصوصی بهدان وابسهت    هود، خاص   مانی
، 2، فرانسه  1(. ا  نظهر داوران در ایهن رای، در حقهوق آلمهان    ICSID, 2014: para. 576« )اسهت 

انگلستان، مفاهی  مشابهی برای انتظارات مشروع وجهود دارد. بها    -یتا گب -و  3جنوبی آمریکای
این تدبیر، دیوان، مفهوم انتظارات مشروع را یک اصل کلی حقوق مقبول ملل متمدن پنداههت   

ی ک  برای نخستین بهار در رای صهادرز در یهک    اگزارز(  ICSID, 2014: para. 575-576است )
 ی ابرا  هدز است.ذارگ یسرمادعوای 

 

 اصل کلی حقوقی لزوم پرداخت غرامت در صورت سلب مالکیت .2. 2
کلی سل  مالکیهت امهوال    بورب ی، مصادرز و سا یملا  لزوم پرداخت غرامت در صورت ضبط، 

یهک اصهل کلهی حقهوق مقبهول ملهل متمهدن یهاد ههدز اسهت            عنهوان ب خارجی  گذار یسرما
(Schreuer, 2009: 609 در .)  ،ی قابههل گههذار یسههرمای آرای داوری اپههارزاثبههات ایههن گههزارز

اصل ]لزوم ». برای مثال در دعوای بِنوِنوتی و بونفانت علی  کنگو، دیوان اعالم کرد ک  انداستفادز
ی، مطهاب  بها قهانون اساسهی کنگهو و نیهز اصهلی عمومهاً         سها  یمله پرداخت[ غرامت در صورت 

(. مفهوم لهزوم پرداخهت   ICSID, 1980: para. 4.64) ....« است المللنیبدر حقوق  هدزرفت یپذ
ی ا  اصهول کلهی حقهوق، اسهتوار ههدز اسهت.       ادست غرامت در صورت سل  مالکیت، بر بنیان 

، ههود یمنخستین اصل کلی حقوق ک  مبنای پرداخت غرامت در صورت سل  مالکیت پنداهت  
دارا یز فراتر رفت  و اصل ممنوعیهت  بالجهت است. برخی ا  این ن دارا هدناصل کلی ممنوعیت 

 ,Juratiwitch & Shaerf) انهد پنداههت   الملهل نیبه بالجهت را یکی ا  قواعد اولی  حقهوق   هدن

بالجههت، در آرای بسهیاری در  مینههۀ    دارا ههدن (. به  ههر روی، اصهل ممنوعیهت     231 :2019
  ابتنهای رای داوری  یی اهها نمونه  ی مورد اسهتناد قهرار گرفته  و چنانکه  گفتهی ،      گذار یسرما
. ههود یمایاالت متحدز نیز دیدز -ی بر این اصل، در آرای دیوان داوری دعاوی ایرانگذار یسرما

مبنای اصل کلی حقوقی لزوم پرداخت غرامت در صورت سل  مالکیت  عنوانب دومین اصلی ک  
قوقهدانان  مورد توج  قرار گرفت ، اصل احترام ب  حقهوق مکتسهب  اسهت. هرچنهد بسهیاری ا  ح     

سوسیالیستی )سُویت( ا  جمل  تهونکین، در وجهود    المللنیبکشورهای در حال توسع  و حقوق 

___________________________________________________________________ 
1. Vertrauensschutz 
2. Confiance légitime 
3. Confianza legitima 
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، در جایگاز اصل مزبهور در حقهوق   اندکردزاصلی تحت عنوان احترام ب  حقوق مکتسب  تشکیک 
 یسرمااند ک  معاهدات ی، هکی نیست. چنان ک  برخی نویسندگان، برآنگذار یسرما المللنیب

ی و جلوگیری ا  کاهش یها ا   گذار یسرمانمودن فضای  ترمطلوبی، ا  اسا ، برای بهتر و گذار
 انهد ههدز خهارجی تحصهیل کهردز، ایرهاد      گذار یسرمابین رفتن حقوق مکتسب  و امتیا اتی ک  

(. اصل ح  مالکیت و یا اصل احترام ب  مالکیت خصوصهی سهومین   279: 1393)دالزر و هرو،ر، 
مبنای اصل حقوقی پرداخت غرامت در صهورت سهل     عنوانب ع  اصولی است ک  اصل ا  مرمو

اعالمیهۀ جههانی    17ۀ اصل، مفهاد مهادۀ   مثابب . مراد ا  ح  مالکیت انددزمالکیت، بدان ارجاع کر
هر کس ح  دارد ک  خود، تنها یا در مشارکت بها دیگهران،   : »داردیمحقوق بشر است ک  اهعار 

«. خودسهران  سهل  مالکیهت کهرد     توانینم کسچیهخوردار باهد .... ]و[ ا  ا  مالکیت اموال، بر
بر س  اصل پیشین، ک  در حقیقت، اصول  یربنایی اصل لزوم پرداخت غرامهت در صهورت   افزون

ی گهذار  یسهرما ، برخی نویسندگان ب  مطالعۀ تطبیقهی قهوانین   هوندیمسل  مالکیت پنداهت  
رغ  فقدان ضابطۀ یکسان در تعیهین  براسا  این بررسی، علی. اند دزخارجی کشورها نیز دست 

، در اصل لزوم پرداخت غرامت در صهورت سهل    آنهامیزان غرامت در قوانین مورد بررسی، همۀ 
(. بر این اسا ، اگر روش اصلی هناسایی اصهول  Sornarajah, 2010: 424) اندمشترکمالکیت، 

در  الملهل نیبه زارش دوم کمیسهیون حقهوق   چنانکه  در گه  -کلی حقوق با منشأ حقوق داخلهی  
ی اصلی حقهوقی  هانظاما  دو مرحلۀ ابمینان ا  وجود اصل در  -موضوع اصول کلی حقوق آمدز

 ,ILCی تشهکیل ههود )  الملله نیبدر سطح  اعمالو اعتالی آن ب  درجۀ اصل کلی حقوقی قابل 

2020: para. 19 نشهان ا  وجهود اصهل     هادولتی خارجی گذار یسرما(، مطالعۀ تطبیقی قوانین
لزوم پرداخت غرامت در برابر سل  مالکیت اسهت  هرچنهد در مهورد ضهابطۀ پرداخهت غرامهت،       

 (. Sornarajah, 2010: 424-425اجماعی وجود نداهت  باهد )

 

 یگذارهیسرما المللنیبکارکردهای اصول کلی حقوق در حقوق 
 الملهل نیبه فع خأل و تفسیر در حقهوق  در این قسمت ب  دو کارکرد ویژۀ اصول کلی حقوق در ر

ی پرداخت  خواهد هد. کارکرد نخست اصول کلی حقوق، در حقیقهت رفهع خهأل در    گذار یسرما
ی است که   گذار یسرما المللنیب مینۀ قانون حاک  و کارکرد دوم، تفسیر استانداردهای حقوق 

ب  مطالعۀ این دو کارکرد ترتی  است. مباحث پیش روی، ب  المللنیبخاص این هعب  ا  حقوق 
 اختصاص یافت  است.
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 رفع خأل حقوقی در زمینۀ قانون حاکم. 1
معلهول   عنهوان به   2منزلۀ علت، باید ا  وضعیت فقدان قاعهدۀ حقهوقی  ب یا خأل قانونی را  1خأل حقوقی

مسهتقی  معاههدز یها عهرف و در      اعمهال با هناخت. در حقیقت، خأل حقوقی ممکن اسهت در فراینهد   
در آن موضوع خاص کشف هود و ب  اعالم وضهعیت فقهدان قاعهدۀ حقهوقی ا       آنهاعدم کفایت  نتیرۀ

پیامهد   عنهوان به  (. اما، فقدان قاعدۀ حقهوقی،  Mosler, 1984: 94سوی یک مرجع رسیدگی بینرامد )
: در صهورت نخسهت، دادگهاز ههیچ قاعهدۀ قابهل       دیآیمخأل حقوقی، ممکن است در دو صورت پیش 

در میهان قواعهد    تواندینمو در صورت دوم، دادگاز  ابدیینم -یالمللنیبداخلی یا -حقوق ی را در اعمال
دلیهل فقهدان حقهوق قابهل     را هناسایی کند. در هر دو صورت، آن ادعا را ب  اعمالموجود، قاعدۀ قابل 

رکرد کها  نیتهر مهه  (. Roberts & Sivakumaran, 2018: 98تأیید یا رد کرد ) توانینمموجود،  اعمال
 نیتهر یاصهل اصول کلی حقوق ک  بر آن اجماع نیز وجهود دارد، رفهع خهأل حقهوقی اسهت و یکهی ا        

 3ی، رفع خأل در  مینهۀ قهانون حهاک    گذار یسرما المللنیبی این کارکرد اصول در حقوق هاجوالنگاز
بررسهی   یکی ا  هواهد اعتالی کارکرد اصول کلی حقهوق در ایهن نوههتار    عنوانب ی ک  امقول است  

نیهز   الملهل نیبه هود. این کارکرد، البت  چنانک  در گزارش نخست گزارهگر ویژۀ کمیسیون حقوق می
ا  تالش کمیتۀ مشورتی حقوقدانان در تهدوین اساسهنامۀ دیهوان دا،مهی      ترکهنی اسابق آمدز است، 

مختلفهی ا  جمله    خارجی ب  دالیل  گذار یسرما(. ILC, 2019: para. 78ی دادگستری دارد )المللنیب
ی و تغییهر در آن،  ثبهات یبه ناآهنایی با قانون دولت میزبان یا ناکافی بودن مقررات آن یا حتی احتمهال  

ک  قرارداد فیمابین خود و دولت میزبان، تحت مدیریت قانون آن دولت قرار گیهرد  بهر    داندینمصالح 
اسهت. در سه  مبحهث     ترمطلوبابی ، انتخگذار یسرمااین اسا ، انتخاب اصول کلی حقوق برای این 
ی مهرتبط،  هایداوری توسعۀ اقتصادی و هانام موافقتپیش روی، این کارکرد اصول کلی حقوق را در 

ایهاالت  -ی )با تأکید بر ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایهران گذار یسرمادر مراجع رسیدگی ب  دعاوی 
 ی مطالع  خواهی  کرد.رگذا یسرمامتحدز( و در پایان در معاهدات دوجانبۀ 

 

 ی مرتبطهایداوری توسعۀ اقتصادی و هانامهموافقتدر  .2
ی نظهام حقهوقی دولهت    هها یکاسهت ی توسعۀ اقتصادی برای رفع هانام موافقتنخستین راهکار 

ی، ارجاع صریح ب  اصول کلی حقوق اسهت. تعهداد   گذار یسرمامیزبان و همچنین تأمین امنیت 
ی توسعۀ اقتصادی مشتمل بر این بند هستند. با این حال، ال م اسهت  هانام موافقتمعتنابهی ا  

ی هها ا نامه  یامتدو هکل ارجاع صریح ا  یکدیگر تفکیک هود. صورت نخست، که  در برخهی ا    

___________________________________________________________________ 
1. Lacunae, Gap 

2. Non liquet روهن نیست»یعنی  یاللفظصورت تحتبارت التین، ب این ع.»  

3. To Fill Lacunae in Governing Law 
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ی ب  اصول کلی حقوق است. بهرای  امرحل ک، ارجاع صریح و یهودیممیالدی مشاهدز  30دهۀ 
میان دولت ایران و ههرکت نفهت انگلهیس و ایهران،      1933ا نامۀ امتی 22مادۀ « و»مثال در بند 
اساسنامۀ دیهوان داوری   38، مستند بر اصول قضایی مذکور در مادۀ تیحکمحک  »آمدز است: 

(. 21: 1330)ههرکت ملهی نفهت ایهران،     « نخواهد بهود  دنظریتردی بودز و قابل المللنیبدا،می 
میان حاک  قطر و هرکت نفهت   منعقدهدز  امتیا نامۀ ا 16در مادۀ  توانیممشاب  این مقررز را 

 دیه بارای داوری »نیز مشاهدز کرد ک  در آن مقرر ههدز اسهت:    1935انگلیس و ایران در سال 
(. چنانک  Tuson & Quick, 1992: 295« )مطاب  با اصول حقوقی آهنا ب  نزد ملل متمدن باهد

ب  اصهول کلهی حقهوق اسهت.      دوهرطیقیب، این بند مشتمل بر ارجاع صریح و هودیممشاهدز 
ی نامید. آغها گر ایهن   ادومرحل ارجاع  توانیمهیوۀ دوم ا  ارجاع صریح ب  اصول کلی حقوق را 

اسهت که     1954ا  قرارداد هرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم نفت در سهال   46رویکرد، مادۀ 
اند، تعبیر و تفسهیر  ی مختلفهاتیملی این قرارداد تابع هابرف نک یانظر ب  »در آن آمدز بود: 

ی هها بهرف و اجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود ک  بین ایهران و کشهورهایی که     
چنهین اصهول    که  یدرصهورت مشترک باههد و   اندهدزدیگر این قرارداد در آن کشورها تأسیس 

شهورهای متمهدن   مشترکی وجود نداهت  باهد، تابع اصول حقوقی خواهد بود ک  مورد قبهول ک 
« ی ببه  آن عمهل کهردز باههند(    الملله نیبه ی هادادگازاصولی ک   جمل عموم باهد )ا   بورب 
(Cattan, 1967: 58 همچنین مادۀ .)قرارداد هرکت ملی نفت ایران و هرکت آگیپ مینِراریا  40

 اصهول »نیز ب  اصول مشترک میهان حقهوق ایهران و ایتالیها و در فقهدان آن به         1957در سال 
ی ببه   المللنیبی هادادگازاصولی ک   ژزیوب توسط ملل متمدن و  هدزهناخت حقوقی معموالً 

اصول -ی ادومرحل (. این فرمول Lalive, 1964: 1001ارجاع کردز است )« آن عمل کردز باهند
میالدی، در  50در دهۀ  -حقوقی مشترک و در فقدان آن، اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن

و  1عربهی -میان ههرکت نفتهی پاپنهی    1958ردادهای نفتی دیگر همچون قرارداد سال برخی قرا
 (.Tuson & Quick, 1992: 837حاک  کویت نیز تکرار هدز است )

ی توسهعۀ اقتصهادی اسهت.    هانام موافقتراهکار دوم، ارجاع ضمنی ب  اصول کلی حقوق در 
ی توسعۀ اقتصادی نخستین، گاهی هانام موافقت، در ارجاع ب  اصول کلی حقوق در آنک توضیح 

. بهرای مثهال در   ههود یمه دیدز  -خاص ، اصل حسن نیت-استناد ب  کارکرد تفسیری این اصول 
با هرکت انگلیسهی لِنها    1930ا  قرارداد امتیا ی دولت اتحاد جماهیر هوروی در سال  89مادۀ 

م  را بر اصل صهداقت و  برفین، روابط خود در خصوص این توافقنا»مقرر هدز است:  2گلدفیلد 
(. Nussbaum, 1953: 51« )انهد نههادز حسن نیت و همچنین تفسیر معقهول ا  ههروط قهرارداد    

حهاک  و  »نیهز آمهدز اسهت:     1939ا  امتیا نامهۀ نفتهی ابهوظبی در سهال      17همچنین در مادۀ 

___________________________________________________________________ 
1. Japanese Arabian oil Company 
2. The Lena Goldfields Arbitration 
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بها   را بها حسهن نیهت و صهداقت اجهرا و آن را      نام موافقتک  این  کنندیمهرکت، هر دو اعالم 
 ههدز اههارز (. چنانک  ا  مواد Saeed Al-Otaiba, 1982: 16« )روهی معقول تفسیر خواهند کرد

اصول حهاک    عنوانب صریح، بلک  صرفاً  صورتب اصول کلی حقوق، ن   هانمون ، در این دیآیبرم
بر تفسیر مدنظر بودز است. با این حال، هکل ارجاع ب  اصول کلهی حقهوق و صهریح یها ضهمنی      

دن آن، چندان در آرای داوری مؤثر نبودز است. برای مثال در داوری موسوم ب  لِنا گلدفیلهد ،  بو
اصول کلی حقوق مقبهول ملهل متمهدن     اعمالا  امتیا نام ، ب   89رای داوران با استناد ب  مادۀ 

بود. هرکت لِنا مدعی بود ک  نقض امتیا نام  توسط دولت ههوروی، نهاقض اصهل کلهی حقهوقی      
خواندۀ دعوا، پول یا اموال قابل تقهویمی را در  »بالجهت است. ب  دیگر بیان  دارا هدنت ممنوعی

دیهوان  «. ی نهدارد اعادالنه  حه    اختیار دارد ک  متعل  ب  خواهان است و خواندز بهر آن امهوال،  
ا   812ی ا  جمله  نظهام حقهوقی ههوروی، مهادۀ      اقارزداوری احرا  کرد ک  این اصل در حقوق 

همچون حقهوق اسهکاتلند و انگلسهتان هناسهایی ههدز       الکامننی آلمان، و حتی نظام قانون مد
بالجهت استوار کنهد.   دارا هدنی، ترجیح داد ک  رای خود را بر اصل ممنوعیت رونیا ااست و 

)سرداور(، بر آن بود که  در عهین حاکمیهت صهوری قهانون       1در داوری ابوظبی نیز، لرد آسکیث
در  آنچ ی ا  اسا ، ناموجود بودز و در حقیقت، امرموع ، چنین -بوظبیقانون ا-دولت میزبان 

ی است ک  حول محور قرآن هکل گرفت  اشان یاندمصلحتابوظبی وجود دارد نظام قضایی کامالً 
را با حسهن نیهت و    نام موافقتبرفین،  نک یا-ا  امتیا نام   17است. او سپس با استناد ب  مادۀ 

قهرارداد، مهانع    17مهادۀ  »اعالم کرد:  -با روهی معقول تفسیر خواهند کرد صداقت اجرا و آن را
ک  .... حقوق داخلی هیچ کشوری مناس  پنداهت  هود. محتوای آن مادز، دعوت و در  گرددیم

اصولی است ک  ریش  در عقل سلی  و رویۀ مشترک میان عمهوم ملهل    اعمالحقیقت توصی  ب  
ک  در ایهن خصهوص، اختالفهی     کن ینمدارد. تصور  -2رنصورتی ا  حقوق ببیعی مد-متمدن 

 (. ICLQ, 1952: 251« )میان برفین باهد
 

 ایاالت متحده -در ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران .3
اختالفهات   وفصهل حهل ا  کنوانسهیون   42در ایکسید در مادۀ  اعمالمسئلۀ قانون حاک  یا قانون قابل 

 و اتباع دول دیگر مورد توج  قرار گرفت  است. در این مادز آمدز است:   هادولتی بین گذار یسرما
. دادگاز، دعوا را بر بب  قواعهد حقهوقی که  مهورد تراضهی بهرفین قهرار گرفته  اسهت،          1»

توافقی در این مورد نباهد، ببه  قهانون دولهت متعاههد      ک یدرصورت. دکنیمرسیدگی 
نین آن دولت( و نیز آن دسهت  ا  قواعهد   برف دعوا )هامل مقررات مربوط ب  تعار  قوا

 ک  قابل اجرا باهد، تصمی  خواهد گرفت. المللنیبحقوق 

___________________________________________________________________ 
1. Lord Asquith of Bishopstone 
2. Modern Law of Nature 
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علت اجمال یا سکوت یا ابهام قانون نتوانست  است حکه   اعالم کند ک  ب  تواندینم. دیوان 2
 مسئل  را بیابد.

کدخدامنشهان  و   ب  اختیار دیوان در اتخاذ تصمی  بر اسا  اصول 2و  1. مقررات بندهای 3
 «.تراضی قبلی برفین، لطم  نخواهد  د هرطب وجدان سلی ، 

گفت ک  محمل اصلی توسل ب  اصول  توانیم، بدواً 42بر این اسا  و با توج  ب  متن مادۀ 
آن دسهت    -بخش اخیر ا  بند نخست آن  ژزیوب و  42کلی حقوق در مرکز داوری ایکسید، مادۀ 

اسهت. در مهورد دامنهۀ اصهطالح قواعهد حقهوق        -ک  قابل اجهرا باههد   لالملنیبا  قواعد حقوق 
، دو رویکهرد وجهود دارد  رویکهرد نخسهت که  بیشهتر       42مندرج در بند نخست مادۀ  المللنیب

در  المللنیب، این است ک  قواعد حقوق اندقا،لی بدان گذار یسرما المللنیبپژوهشگران حقوق 
-ی دادگسهتری  المللنیباساسنامۀ دیوان  38بند نخست مادۀ این مادز، تمامی منابع مندرج در 
(. بها ایهن خهوانش،    Schreuer, 2009: 604) ردیه گیبرمه را در  -معاهدز، عرف و اصل کلی حقوق

ای است ک  یک سوی آن، قانون ملی دولت میزبهان و سهوی دیگهر،    ۀ دامن رندیدربرگ، 42مادۀ 
ۀ این بیف، امکان انتخاب اصول کلهی حقهوق،   است. در میان المللنیبحکومت انحصاری حقوق 

، قواعهد عهدالت ببیعهی یها انصهاف نیهز وجهود دارد. رویکهرد دوم،         نهدرت ب ی صنعتی و ها یرو
ی انگلیسی و اسپانیولی کنوانسیون ایکسهید  هانسخ  زیتمارویکردی اقلیتی است ک  با توج  ب  

اصول حقوق را، در معنای  42در مادۀ مندرج  المللنیبقواعد حقوق  در برابر متن فرانسوی آن،
اصهطالح مزبهور،    2و اسپانیولی 1یسیانگل، ا  یک سوی، متن آنک . توضیح بردیمکار ب  المللنیب

اسهت.   الملهل نیباصول حقوق ، متضمن 3و ا  سوی دیگر، متن فرانس  هنرارهاو یا  قواعدمبین 
اسهتعمال   الملهل نیبه ، در معنای حقوق لالملنیبقواعد حقوق بنابراین، ا  نظر اکثریت، اصطالح 

یکهی ا    عنهوان به  هدز است. بر این اسا ، در دیوان داوری ایکسید، اصول کلی حقهوق، خهواز   
ابهزار   نیترمه ۀ مثابب ( و خواز 42)بخش اخیر ا  بند نخست مادۀ  المللنیبمنابع اصلی حقوق 

 بیابد.   اندامعر مرال  تواندیم(، 42مادۀ  2مانع ا  اعالم وضعیت فقدان قاعدۀ حقوقی )بند 
در  اعمهال ایاالت متحدز نیز، مسئلۀ قانون حاک  و یا قانون قابهل  -در دیوان داوری دعاوی ایران

دعاوی توسط دولهت ایهاالت متحهدۀ آمریکها و دولهت       وفصلحلبیانیۀ دولت الرزایر دربارۀ  5مادۀ 
هیأت داوری، اتخاذ تصهمی   »مدز است: ( آ1980دعاوی  وفصلحلجمهوری اسالمی ایران )بیانیۀ 

اصهول حقهوق   دربارۀ تمامی موارد را براسا  رعایت قانون انرام خواههد داد و مقهررات حقهوقی و    
را ب  کار خواهد برد و در این مهورد، کاربردههای عهرف با رگهانی، مفهاد       المللنیبترارت و حقوق 

: 1390ی، الملله نیبه )مرکز امور حقوقی « تقرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرف

___________________________________________________________________ 
1. Rules of International Law 
2. Normas de derecho internacional 
3. Principes de droit international 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   14

 

دعهاوی، اختیهار مطله  داوران و دیهوان      وفصهل حلا  بیانیۀ  5در خصوص مادۀ  نکت (. اولین 127
کنوانسهیون ایکسهید، بها اختیهار      برخالفداوری در انتخاب قانون حاک  بر دعواست. ب  دیگر بیان، 

ا  اسها  به  انتخهاب قهانون      توانندیمداوران مطلقی ک  بیانی  ب  دیوان داوری دعاوی دادز است، 
(. ایهن  Hanessian, 1989: 316کنند ) اعمالحاک  توسط برفین دعوا، پایبند نمانند و نظر خود را 

 اعمهال مسئل  موج  هدز است ک  دیوان موضوع بحث، در موارد فراوانی، اصول کلی حقوق را بهر  
ثالث، ترجیح دهد. با ایهن حهال، در رویهۀ دیهوان      قوانین داخلی ایران، ایاالت متحدز و گاهی کشور

هرچند در آرا، کمتر با جز،یات ب  روش انتخاب قهانون حهاک    - دیآیبرمداوری، چنانک  ا  آرای آن 
، اصول کلی حقوق، پس ا  اصول غیرملی ناهی ا  قرارداد میان برفین، جایگاز -پرداخت  هدز است

ۀ ههد ههناخت  (. دیوان، با ارجاع ب  بدنهۀ  Crook, 1989: 286قانون حاک  داراست ) عنوانب دوم را 
 وفصلحلبالجهت یا فور  ماپور، در موارد فراوانی ب   دارا هدناصول کلی حقوق، ا  جمل  اصول 

در دیوان داوری برای رفهع مسهئلۀ    هدزاعمالاختالفات پرداخت  است  هرچند اصول کلی حقوقی 
 (. Crook, 1989: 296-298) هودینماصل، محدود  خأل در  مینۀ قانون حاک ، ب  این دو

 

 ی گذارهیسرما. در معاهدات دوجانبۀ 4

ی ک  مسئلۀ قانون حاک  را صریحاً مورد توجه  قهرار   گذار یسرماآن دست  ا  معاهدات دوجانبۀ 
ی است که  برخهی   اوزیه: فرمول نخست، اندپرداخت ، اغل  در دو فرمول ب  این موضوع انددادز
(. بند مرک ، ک  در حقیقت مشتمل بر Begic, 2005: 28) اندخواندز 1ا بند یا مقررۀ مرک آن ر

. این بنهد، در  هودیمقوانین حاک  بر معاهدز است، ب  اَهکال مختلف تنظی   عنوانب چند منبع 
 هکل، اغل  هامل قانون دولت میزبان )و تبَعاً قواعد تعار  قوانین آن(، متن نیترافت یگسترش

و همچنهین هرگونه  توافقنامهۀ     الملهل نیباصول حقوق ی، قواعد و گذار یسرمامعاهدۀ دوجانبۀ 
ا  معاههدۀ   8خارجی اسهت. بهرای مثهال مهادۀ      گذار یسرمای میان دولت میزبان و گذار یسرما

رکهن داوری، بایهد براسها     : »دکهر یم(، مقرر 1991ی فرانس  و آرپانتین )گذار یسرمادوجانبۀ 
، قانون دولت متعاهدی که  بهرف اخهتالف قهرار گرفته  اسهت )ههامل        نام موافقتاین  مقررات

ی و همچنهین  گهذار  یسهرما در ارتباط با  افت یانعقادمقررات تعار  قوانین(، مفاد قرارداد خاص 
یافتۀ این بند نیز ک  صورت تقلیل«. در این خصوص، اتخاذ تصمی  نماید المللنیباصول حقوق 
 18مهادۀ   5، بهرای نمونه  در بنهد    ردیه گیبرمه را در  المللنیبو اصول کلی حقوق صرفاً معاهدز 

( قابل مشاهدز اسهت:  2016ی ایران و پاپن )گذار یسرماۀ تشوی  و حمایت متقابل ا  نامموافقت
خواهد بود. رای داوری باید بب  ایهن   االتّباعال می اختالف، قطعی و هابرفرای داوری برای »

 11مهادۀ   4  ب  همین ترتیه ، بنهد   ....«صادر گردد  المللنیباصول حاک  حقوق و  نام موافقت

___________________________________________________________________ 
1. Compound Clause 
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یمه ( مقهرر  2009ی میان ایهران و قبهر  )  گذار یسرماۀ تشوی  و حمایت متقابل ا  نامموافقت
 الملهل نیاعمال حقوق به  قواعد و اصول قابل نام  ویوان داوری بر بب  مفاد این موافقتد: »کند

تشهوی  و حمایهت    نامه  موافقت 10مادۀ  7همچنین در بند «. ، رای خواهد داددر مورد اختالف
در خصهوص مسها،ل موضهوع    : » یخهوان یمه ( 2016ی اسهلواکی و کنیها )  گذار یسرمامتقابل ا  

 الملهل نیبه ۀ حقهوق  هدرفت یپذاصول عموماً و  نام موافقتاختالف .... باید براسا  مقررات این 
 «. اتخاذ تصمی  گردد

، قواعهد و اصهول   الملهل نیبه اصول حاک  حقهوق  -ی بخش پایانی این بندها، پردا عبارتجز 
ک  ب  نظر، بر مفههوم   -المللنیبحقوق  هدزرفت یپذو اصول عموماً  المللنیبحقوق  اعمالقابل 

ی، پهردا  لفه  تفهاوت در   رونیه ا اموجود نیست.  آنهای میان اعمدزواحدی داللت دارند، تفاوت 
. مسهئلۀ مهه ،   ههود ینمه اروی موضوع مطالع  این قسمت ا  نوههتار حاضهر محسهوب    مانعی فر

کارکرد اصول کلی حقوق در رفع خأل در  مینۀ قانون حاک  است ک  در فرمول موسوم به  بنهد   
 . ردیگیم، مورد توج  قرار المللنیبمرک ، با عنوان اصول کلی حقوق 

 

 یگذارهیسرما المللنیب. تفسیر استانداردهای حقوق 5
ی مهرتبط  گهذار  یسهرما  المللنیبکارکرد اجماعی تفسیری اصول کلی حقوق را ب  حقوق  آنچ 

اسهت. ایهن مسهئل  در     الملهل نیبه ، تفسیر استانداردهای حاک  بر این هاخ  ا  حقهوق  سا دیم
، اصهول  آنکه  ۀ اعتالی کارکرد اصول کلی حقوق بررسی خواهد هد. توضیح مثابب نوهتۀ حاضر 

ی، گهذار  یسرما المللنیبقوق، با تفسیر استانداردهای گستردز رفتاری مندرج در حقوق کلی ح
، حمایهت و امنیهت کامهل،     یرمسهتق یغمانند استاندارد رفتار عادالن  و منصفان ، مفهوم مصادرۀ 

 ,Schill) انهد بهودز  نیآفهر نقهش رفتار ملی و یا هرط فراگیر، در تحول پیوست  این اسهتانداردها  

(. برخههی، البتهه  ایههن کههارکرد را تحههت عنههوان نقههش حقههوق داخلههی در تفسههیر   157 :2012
 :Rajput & Malhotra, 2019) انهد دزی مطالعه  کهر  گذار یسرما المللنیباستانداردهای حقوق 

اصول کلهی حقهوق به  حقهوق داخلهی، چنهدان پذیرفته          فرو کاستندلیل (  تعبیری ک  ب 298
ی، اسهتاندارد رفتهار   گهذار  یسرما المللنیبی مبه  حقوق ردهااستاندانیست. برای مثال یکی ا  

ی بیابد. برای ترمشخصچارچوب  تواندیمعادالن  و منصفان  است ک  ب  مدد اصول کلی حقوق، 
تفسیر عادی استاندارد رفتار عادالن  و منصفان ، اغل  اصطالح، ب  مفهوم عادالن  ا  یک سهوی و  

ای ک    مسئل پردا دیمو مفسر ب  تحلیل معنای این دو  هودیممنصفان  ا  سوی دیگر هکست  
چندان ب  روهن هدن مفهوم این استاندارد منتهی نخواههد ههد. ببعهاً، ناکهامی ایهن ههکل ا        

ال م اسهت ا    رونیه ا ا. ههود یمه ی منتهی گذار یسرماتفسیر، ب  تشتت در آرای مراجع داوری 
منصفان  گذر کنی  و بها اسهتناد به  اصهول کلهی حقهوق        معنای عادی استاندارد رفتار عادالن  و
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ی دادگستری، بکوهی  تا دامنه  و معنهای   المللنیباساسنامۀ دیوان  38موضوع بند نخست مادۀ 
این استاندارد را دریابی . این رویکرد، در بیان دیوان ایکسید در قضیۀ مِریل اند رینه  در مهورد   

ک   داندیمدیوان، ال م ب  تأکید »فان  قابل مشاهدز است: محتوای استاندارد رفتار عادالن  و منص
. حتی اگر دیوان، ادعای خواندز را بپهذیرد که    اندنیآفرنقشاصول کلی حقوق نیز در این بحث 

حسن نیت، ممنوعیت رفتار خودسران ، تبعیض و دیگر مسا،ل برآمدز در این قضی ، براسا  بند 
و همچنین ممکن  روندینمهمار ، تعهدات مستقل ب لمللانیبنفتا یا حقوق  1105نخست مادۀ 

 یادی بیان اصهول کلهی    تا حد[ عرفی نیز نباهند، این مفاهی ، المللنیباست بخشی ا  حقوق ]
، ههک یبه . حسن نیت و ممنوعیت رفتار خودسهران ،  اندالمللنیبحقوق و ببعاً بخشی ا  حقوق 

خواست ک  این تعهدات بنیهادین   توانینمسیدگی و امرو ز ا  هیچ مرجع ر اندیکلترلی اصول 
را نادیدز انگارند. دسترسی ب  محیط حقوقی امهن نیهز رابطهۀ نزدیکهی بها ایهن        المللنیبحقوق 

 :ICSID, 2010« )ی ب  یک استاندارد بدل خواهد هد ودب اصول و هفافیت دارد  هرچند خود 

para.187ر عادالن  و منصفان  در معاههدات دوجانبهۀ   (. بر این اسا ، هرچند درج استاندارد رفتا
، کماکان برای تعیین دامن  و مفههوم آن،  کندیمی تبدیل امعاهدزی، آن را ب  تعهد گذار یسرما

نیا  ب  اصول کلی حقوق وجود دارد. پروفسور هیل برای دستیابی ب  دامن  و مفههوم اسهتاندارد   
 :Schill, 2012ومت قانون، توسل جست  است )رفتار عادالن  و منصفان ، ب  اصل کلی حقوقی حک

یمه ، براسا  اصل حکومت قانون، فرد، عنصری با حقوق معین پنداهت   یدانیم(. چنانک  162
ی مقامات رسمی، موضوع توج  باهد. به  بیهان دیگهر،    سا  یتصمک  ال م است هموارز در  هود

راد توا ن صحیح میان منافع فرد و مبنای اصل تناس ، هموارز در پی ای عنوانب حکومت قانون 
منافع جامع  است. حکومت قانون، مستلزم تفکیک قوا و خاص  وجود دادگستری مستقل اسهت  

بر این، در مورد اصهول ثبهات،   نسبت ب  افعال دولت رسیدگی کند. عالوز هااعترا ک  بتواند ب  
ی هکل گرفت  است. در رای رگذا یسرمای هایداورپذیری و انسرام، رویۀ روهنی در ینیبشیپ

هک.... محیط حقوقی و با رگهانی باثبهات،   بی»صادرز در قضیۀ سی ام ا ، داوران اعالم کردند: 
(. همچنهین در قضهیۀ   ICSID, 2005: para. 274« )عنصر ضروری رفتار عادالن  و منصفان  است

پهذیری،  ینه یبشیپه ( ICSID, 2003: para. 154( و تِکمِهد ) ICSID, 2000a: para. 99) کلَدمتال
خارجی پنداههت  ههدز اسهت.     گذار یسرمایکی ا  اصول اساسی حاک  بر روابط دولت میزبان و 

نبودن )عدم انسرام( رفتار دو رکهن یهک دولهت     همگنبر این در قضیۀ اِم تی دی، دیوان، افزون
 ,ICSIDدز اسهت ) واحد را نقض استاندارد رفتار عادالن  و منصهفان  خوانه   گذار یسرمانسبت ب  

2004: para. 163 ،تا حد  یهادی چهارچوب معنهایی اسهتاندارد رفتهار       اندتوانست (. این س  اصل
. در دعهاوی متعهدد،   هودینمعادالن  و منصفان  را مشخص کنند. با این حال، کار بدین جا خت  

ادالنه  و تبعهاً   ۀ نقض اصل رسهیدگی اداری ع رندیدربرگنقض استاندارد رفتار عادالن  و منصفان ، 
(. ب  دیگر بیهان، اسهتاندارد رفتهار    ICSID, 2000b, para. 98نزاکت قضایی پنداهت  هدز است )
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یکی ا  اصهول حقهوق اداری و    عنوانب عادالن  و منصفان ، با مفهوم رسیدگی )دادرسی( عادالن  
 حقوق نیز مرتبط است.  افت یتوسع ی هانظاماساسی تمامی 

 

 گیرینتیجه
یکهی ا  منهابع    عنهوان ب عام، اصول کلی حقوق،  المللنیبی و عرفی حقوق امعاهدزهد بدنۀ با ر

ی انهدز یفزانحهو  ی دادگستری، ب المللنیباساسنامۀ دیوان  38اصلی مندرج در بند نخست مادۀ 
ی متروک هدن در حرکت است. این موضوع، موج  هدز است ک  پهس ا  گذههت چنهد    سوب 

قدانان مکت  سوسیالیستی )سویت( مانند تهونکین یها حتهی اندیشهمندانی     ده  ا  نظریات حقو
بهودنِ ایهن    الملهل نیبه ، در منبع حقوق 1چون کلسن، دوبارز نویسندگانی همچون پان داپرِمون

اصول تشکیک کنند. با این حال، کماکان قضاتی همچون ترینداد در نظریات جداگانهۀ خهود در   
تها اصهول    کوههند یمی تولید خمیر کاغذ، هاکارخان جمل  برخی قضایای مطروح  در دیوان ا  

دارنهد.  محیط  یست  ندز نگه   المللنیبی جدیدی مانند حقوق هاحو زکلی حقوق را الاقل در 
، این است ک  در میانۀ سهدۀ بیسهت ،   کندیمب  ذهن خطور  نرمکبا مطالعۀ مقالۀ مشهور  آنچ 

رد متفاوت اصول کلی حقهوق در  مینهۀ قراردادههای    استادانی همچون او، متوج  جایگاز و کارک
خوانهدز،   ی توسهعۀ اقتصهادی  هانام موافقتاو خود  آنچ خارجی و  گذاران یسرمامیان دولت با 

ی امرو  نیز تا حهد  یهادی   گذار یسرما المللنیبک  حقوق  دهدیمنشان  شتریب. بررسی اندبودز
را ب  ارث بردز است. در این نوههتار، به  اثبهات     این جایگاز و کارکرد متفاوت اصول کلی حقوق

خهارجی، مهواردی    گذار یسرماهمین گزارز پرداخت  هد. ب  دیگر بیان، در دعاوی میان دولت و 
  امری که   اندهدزوجود دارد ک  رای داوری، صرفاً ب  استناد یک یا چند اصل کلی حقوق صادر 

بر آن، دانستی  ک  در فقدان یک معاهدۀ . عالوزرودیمهمار و بدیع ب  فردمنحصرب در نوع خود، 
، اصهول کلهی حقهوقی جدیهدی پهای به        المللنیبی، در این رهت  ا  حقوق گذار یسرمافراگیر 

. همهین اصهول، امهرو ز بسهیاری ا      ههناخت ینمرا  هاآنکسی  ترشیپک   اندنهادزعرصۀ وجود 
ی، در عرصهۀ منهابع،   گذار یسرما المللنیبوق . بنابراین حقدکننیمرا محدود  هادولتاختیارات 
در آرای داوری مرتبط با آن، ارجاع مهؤثر به  اصهول     تنهان عام همراز نیست   المللنیببا حقوق 

کلی حقوق ادام  دارد، بلکه  ایهن آرا، اکنهون محهل تولهد اصهول کلهی جدیهد و خهاص حهو ۀ           
بهر جایگهاز،   یهز هسهتند. عهالوز   ن -همچون اصل کلی حقوقی انتظهارات مشهروع  –ی گذار یسرما

ی اعتال یافت  گذار یسرما المللنیببراسا  این نوهتار، کارکرد اصول کلی حقوق نیز در حقوق 
است. اگر با با گشت ب  مذاکرات کمیت  مشورتی حقوقدانان، علهت درج اصهول کلهی حقهوق در     

ی گهذار  یسهرما  لملهل انیبه را رفع خأل حقهوقی بپنهداری ، حقهوق     المللنیبمیان منابع حقوق 

___________________________________________________________________ 
1. Jean D’aspremont 
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خاص  در  مینۀ –ی ا  این اصول برای رفع خأل است یها صورتب عام،  المللنیبحقوق  برخالف
آغها  ههدز،    ی توسعۀ اقتصادیهانام موافقت، مدد جست  است. این رویکرد، ک  ا  -قانون حاک 

ابهزار   عنهوان ب ی رگذا یسرمای و همچنین معاهدات دوجانب  گذار یسرمای داوراکنون در آرای 
خهارجی،   گهذار  یسهرما ی میزبهان و خاصه    هادولتی هاخواست ب  نسبت جدید برای برآوردن 

دلیل نیا  فزایندز بر این، کارکرد سنتی اصول کلی حقوق در مقولۀ تفسیر، ب مشهود است. افزون
عادالن  و منصهفان ،   ی مانند استاندارد رفتارگذار یسرما المللنیبب  تفسیر استانداردهای حقوق 

یبه ی بودز است  امهری که  توانسهت  ا  تحمیهل     گذار یسرماپیوست  مورد توج  مراجع داوری 
ی میزبان بکاههد. بنهابراین حقهوق    هادولتو گهگاز فاقد چارچوب این استانداردها بر  دوهرطیق
یِ اثهر یبه نگارز خط بطالنی بر ا تواندیماست ک   المللنیبیکی ا  معدود هع  حقوق  المللنیب

 بکشد.      المللنیبۀ یکی ا  منابع اصلی و مستقل حقوق مثابب اصول کلی حقوق 
 

 منابع

 فارسی .1
 هاکتابالف( 

 ، تهران: گنج دانش.یالمللنیبی گذار یسرمامسا،ل حقوقی (، 1393پیران، حسین ). 1

، ترجمۀ سهید  یگذار یاسرم المللنیباصول حقوق (، 1393دالزر، رودلف  هرو،ر، کریستف ). 2
 .ههر دانشی حقوقی هاپژوهشحسیبی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و  نیآذب قاس   مانی و 
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