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Abstract 
Large numbers of investment treaties and variety in their content have encouraged 

many investors to search for a desirable treaty and access such treaty with strategic 

change of nationality. This process called nationality planning increases investors 

protected under the treaty and the possibility of disputes against host state. Including 

Denial of Benefits clause is one of the solutions of states for limiting third state or 

host state investors’ strategic access to treaty. This clause can potentially deprive 

third state investors from treaty. Although, using this clause depends on various 

procedural and substantive requirements. Because of that it is important to assess, by 

analyzing investment treaties and arbitration judgements, how arbitrations interprete 

procedural and substantive requirements of DOB and the impact of this 

interpretation on limiting Nationality Planning? Treaties and judgments analisys 

indicates that formulation of DOB caluses doesn’t include different forms of 

Nationality Planning and also, arbitration interpretations of this clause, usually, 

makes it difficult for host states to apply it successfully. 
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 ی تابعیتزیربرنامهو اثر آن در مقابله با  شرط انکار منافع
 یگذارهیسرمادر رویۀ داوری 

 )نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی(
 *2، نیلوفر سعیدی1پوریا عسکری

 چکیده

 گرذارا  هیسررما  شده است، موجب آنهای و تنوع در محتوای گذارهیسرمای هامعاهدهتعداد زیاد 
ی هرا تیر حمامطلوب بپردازند و با تغییرر راهررردی تابعیرت، از    جوی معاهدۀ وخارجی به جست

ی تابعیرت نراد دارد، موجرب افرزای      زیر ربرنامهشوند. این فرایند که  مندبهرهی امعاهدهچنین 
یمر شود و احتمال طرح دعاوی علیه دولت میزبا  را افزای  مشمول معاهده می گذارا هیسرما
ی هادولتترعۀ  گذارا هیسرمای مقابله با دسترسی گزینشی برا هادولت. یکی از راهکارهای دهد

برالقوه از   صرور  بره ثالث یا دولت میزبا  به معاهده، درج شرط انکار منراف  اسرت. ایرن شررط     
ی ثالث از معاهده برخوردار است. هرچند اسرتااده  هادولت گذارا هیسرماقابلیت محرود ساختن 

الزد اسرت، برا بررسری     رونیر ازاوی گونراگونی اسرت.   از آ  منوط به تحقق شرایط شکلی و ماه
ی و رویۀ مراج  داوری، بره ایرن سرسر  بپرردازی  کره مراجر  داوری       گذارهیسرمای هامعاهده

و ایرن تاسریر چره اثرری در      دکنر یمچگونه شرایط شکلی و ماهوی شرط انکار مناف  را تاسیر 
و آرا حراکی از آ    هرا معاهدهشت؟ بررسی ی تابعیت خواهد دازیربرنامهمقابله با اشکال گوناگو  

ی زیر ربرنامره ی است که جام  تمامی اشکال اگونهبهاست که نحوۀ نگارش این شرط از یک سو 
تابعیت نیست و از سوی دیگر، اغلب تاسیر مراج  داوری از این شرط، امکرا  توسرب بره آ  را    

 .سازدیمبرای دولت میزبا  دشوار 
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 مقدمه

اشراره دارد کره برا هرد       گرذار هیسررما به تغییر راهرردی تابعیت از سوی  1ی تابعیتزیربرنامه
. برا ایرن   ردیر گیمر ی موردنظر صرور   گذارهیسرمابرخورداری از شرط تابعیت مقرر در معاهدۀ 

که در غیر این صرور  بره آ  دسترسری     شودیمی امعاهدهمشمول حمایت  گذارهیسرماد، اقدا
در  گرذار هیسررما ی تابعیت اقدامی موجره از سروی   زیربرنامهنداشت. اگرچه در بسیاری از موارد 

زمینه را برای دسترسی دامنرۀ وسریعی از    تواندیمی است، در عمب گذارهیسرماجریا  طراحی 
ی فرراه  آورد   گرذار هیسررما ی هرا معاهرده اع  از اتراع ثالث یا دولت میزبرا  بره    گذارا هیسرما
. انرد نشرده ی تهیره  گرذاران هیسررما برای حمایرت از چنرین    هامعاهدهاین  االصولیعل کهیدرحال

ی شرکلی  هاتیحمای تابعیت از زیربرنامهی که با گذارانهیسرمااز سوی  شدهطرحافزای  دعاوی 
را بر آ  داشته اسرت ترا راهکارهرایی بررای محردود       هادولت، اندشده مندبهرهه و ماهوی معاهد

ایرن راهکارهرا درج شررط انکرار      به معاهده بیابند. یکری از  گذارا هیسرماساختن دسترسی این 
، در افتره ی جدیرد رواج ی هرا معاهدهی است. این شرط که در گذارهیسرمای هامعاهدهدر  2مناف 

این شررط بتوانرد    رفتیم. گما  گرفته استمورد استناد قرار  هادولتوی دعاوی متعددی از س
ثالث از دسترسی به معاهده، معاهده را تنها  گذارا هیسرمابا فراه  آورد  امکا  محرود ساختن 

را دارند، محارو  نگراه دارد،    آنهاواق  قصد حمایت از ی که طرفین معاهده بهگذارانهیسرمابرای 
ناگو  مراج  داوری از شرایط شکلی و ماهوی متعدد این شررط و از سروی دیگرر    اما تااسیر گو
که مراج  داوری چگونه شرایط  سازدیمی تابعیت، این سرس  را مطرح زیربرنامهاشکال متنوع 

و این تاسیر چه اثرری در مقابلره برا اشرکال      ندکیمشکلی و ماهوی شرط انکار مناف  را تاسیر 
 هامعاهدهبا بررسی  شودیمتابعیت خواهد داشت؟ در سژوه  حاضر تالش ی زیربرنامهگوناگو  

 .داده شودساسخ  هاسرس ی به این گذارهیسرماو رویۀ داوری 
 

 ی تابعیتزیربرنامه
Shopping  Treaty   اسرتااده، کسرب یرا تغییرر تابعیرت       منظرور بره بر هرگونه عملیا  حقروقی

داللرت دارد   ترر مطلروب ی گرذار هیسررما ا  راهرردی برا هرد  دسترسری بره معاهرد      صور به
(Baumgartner, 2016: 12 از اصطالحا  گوناگونی مانند .)«ی زیر ربرنامه»، «ی تابعیتزیربرنامه

برای نامید  چنین عملیراتی اسرتااده    5«خرید معاهده»و  4«سوءاستااده از معاهده»، 3«معاهده

___________________________________________________________________ 
1. Nationality Planning 
2. Denial of Benefits Clause 
3. Treaty Planning 
4. Abuse of Treaty 

از میرا  انرواع متنروع معاهردا       گرذار هیسررما علت استااده از این اصطالح این است که در ایرن فراینرد گرویی    . 5
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انرد  وءاستااده از معاهده دارای بار منایکه برخی از این اصطالحا  مانند س کهیدرحال. شودیم
 ممنروع  االصرول یعلر بایرد   گرذار هیسرماکه چنین اقدامی از سوی  کنندیمو این باور را تقویت 

حرین طراحری برنامرۀ     گرذار هیسررما باشد، دیگر اصطالحا  بر فرایند طریعی تکیره دارنرد کره    
ی تابعیرت  زیر ربرنامره دلیرب بره    از جملره بره ایرن    گذارهیسرما. کندیمی خود طی گذارهیسرما

ی نیست، برخرورداری از  امعاهدهی مشمول هیچ گذارهیسرما. در جایی که 1تا  دورزیممرادر  
شرود و   مندبهرهی خصوصبهی ماهوی خاصی در معاهده هاتیحما. از 2حمایت را تضمین کند  

ی برخروردار  خصوصر به اختال  موجود در معاهدۀ وفصبحبی ها. از مقررا  شکلی یا سازوکار3
  .(Gaukrodger & Gordon, 2016: 55شود )

سذیر است. یک روش رایر،، ایجراد شررکت یرا     ی مختلای تحققهاروشی تابعیت به زیربرنامه
 Free Ridingاسرت. ایرن روش    گرذار هیسرمااز سوی  1ی موجودهاشرکتتغییر در ساختار زنجیرۀ 

ی آ  برا  گرذار هیسررما عی تابعه در کشور ثالثی که معاهدۀ ، یک شرکت فرگذارهیسرماناد دارد. گاه 
، مسرئول  گرذار هیسررما . این شرکت فرعی تحت کنتررل  کندیمدولت میزبا  مطلوب است، ایجاد 

 ,Leeی اتس و در صور  بروز اختال  علیه دولت میزبرا  طررح دعروا خواهرد کررد )     گذارهیسرما

ی مستقی ، یک شررکت را در  گذارهیسرمای جابه گذارهیسرما(. در برخی موارد، شرکت 99 :2016
. کنرد یمر ی خرود وارد  هرا شررکت تأسیس و آ  را به زنجیرۀ  -اع  از ثالث یا میزبا -کشور دلخواه

و هر    گرذار هیسرما. هنگاد بروز اختال ، ه  ردیگیمی از طریق شرکت جدید صور  گذارهیسرما
(. در بسریاری از  Lee, 2016: 99-100نرد ) طررح دعروا ک   توانندیماز سوی آ   شدهسیتأسشرکت 
ی صروری هسرتند کره    هاشرکتی تابعیت تنها زیربرنامهبرای سیشررد  جادشدهیای هاشرکتموارد 

 .  دهندینمصرفاً مالک سهاد هستند و فعالیت اقتصادی واقعی انجاد 
سرت. در  ا  Round Trippingی تابعیت از سوی ترعۀ دولت میزبرا  یرا  زیربرنامه شیوۀ دیگر،

ی یرا  گرذار هیسررما ی که ترعۀ دولت میزبا  است و اساسراً بره معاهردا     گذارهیسرمااین روش 
ی در یرک شررکت   گرذار هیسررما ی دسترسی ندارد، اقداد به ایجاد یرا  گذارهیسرمامراج  داوری 

 کره یدرحرال کنرد. در نتیجره،   یمر ی برا کشرور میزبرا     گرذار هیسررما خارجی مشمول معاهردۀ  
ۀ نهایی یا مالک واقعی آ  ترعۀ دولت میزبرا   کنندکنترلیک شرکت خارجی است،  گذارهیسرما
 (.Sornarajah, 2015: 176است )

اغلرب مشرمول    کره -گرذار هیسررما در ایرن شریوه،   نراد دارد.   2دعروا  انتقرال  شریوه،  سومین
ی رگذاهیسرما، تماد یا بخشی از -ی با دولت میزبا  نیستگذارهیسرمای هیچ معاهدۀ هاتیحما

                                                                                                                                        
ی ترر مطلوبی هاتیحمای را که امعاهده، ندکنیمکه سطوح مختلای از حمایت را ارائه ی موجود گذارهیسرما
 .دینمایم، خریداری کندیمارائه 

1. Corporate structuring or Restructuring 
2. Assignment of Claims 
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 گذارهیسرماوجود آمده است، به آ  اختالفی به در خصوصخود در سرزمین دولت میزبا  را که 
. سپس دهدیمی با دولت میزبا  است، انتقال گذارهیسرمادیگری که تحت حمایت یک معاهدۀ 

اخیر طرح خواهد شد  این شیوه اغلب در جایی که دعوا از قرب میرا    گذارهیسرمادعوا از سوی 
دلیب تابعیت خود از حمایرت  به گذارهیسرما، اما آمده استوجود نخست و میزبا  به گذارهیاسرم

 (.Oke, 2018: 74) شودیمحقوقی مطلوب برای طرح دعوا محرود است، استااده 

 
 شرط انکار منافع و شرایط شکلی و ماهوی آن

ی، استااده از شررط  گذارهیسرمای هامعاهدهدر  گذارهیسرماتعدیب تعاریف گسترده از  منظوربهامروزه 
ی مرود ، بازرگرانی و دریرانوردی    هامعاهدهی اولیه این شرط در هانمونه. است افتهانکار مناف  رواج ی

مزایرا یرا منراف      توانسرتند یمایاال  متحده سس از جنگ جهانی دود درج شد. بر این اساس، طرفین 
رل کشورهای ثالث است، سرلب کننرد. سرپس ایرن     یی که تحت مالکیت یا کنتهاشرکتمعاهده را از 
 (.  Feldman, 2012: 293-294ی رواج یافت )گذارهیسرمای دو یا چندجانره هامعاهدهشرط در 

. در بیشرتر  شوندیمشروط انکار مناف  مندرج در معاهدا  عموماً با عرارا  مشابهی نگارش 
منراف  ایرن معاهرده را     توانرد یمر فین . یکی از طرر 1»که:  دکنیمموارد، شرط انکار مناف  مقرر 

طر  دیگر و سرمایۀ آ  انکار کند، اگر آ  شرکت تحت مالکیت یا  گذارهیسرمانسرت به شرکت 
کشوری غیر از اعضای این معاهده )ثالث( باشد و طر  انکارکنندۀ منراف :   گذارا هیسرماکنترل 

نسرت به آ  دولت ثالث اقداماتی را  یا ب( نداشته باشدالف( با آ  دولت ثالث روابط دیپلماتیک 
ی شررکت از ایرن   منرد بهرره اتخاذ کرده که معامله با شرکت طرق آ  ممنوع است یا در صور  

. منوط به اخطار قرلی و مشور ، یکی از طررفین  2  شودیممعاهده، به این اقداما  خدشه وارد 
دیگر انکرار کنرد، اگرر شررکت     طر   گذارهیسرمامناف  این معاهده را نسرت به شرکت  تواندیم

ثالث بوده و هیچ فعالیرت اقتصرادی واقعری در سررزمین      گذارا هیسرماتحت مالکیت یا کنترل 
 (. Morocco-Japan BIT, 2020: 20) «نداشته باشدطر  دیگر 

ی شرط انکار مناف  بره شرکلی نگرارش یافتره اسرت کره گویرا        گذارهیسرمادر برخی معاهدا  
و امرارا    کنرگ هنرگ ی تابعیت را مدنظر دارد. برای نمونره در معاهردۀ   زیررنامهبمنحصراً مقابله با 

در هرر زمرا  منراف  ایرن معاهرده را نسررت بره         توانرد یمر یکری از طررفین   »که  شده استمقرر 
 گرذار هیسرماطر  دیگر و سرمایۀ آ  انکار کند اگر: الف( هد  اصلی از کسب وضعیت  گذارهیسرما

ی تابعیرت  زیر ربرنامهز مناف  این معاهده برای یک اختال  موجود در زما  ی امندبهرهطر  دیگر 
-Hong Kong....« )دشرو ینمر  منرد بهرره از آ  )معاهرده(   گرذار هیسرما صور  نیاباشد که در غیر 

UAE BIT, 2019: 11 یمر کره هریرک از طررفین     دکنیم(. معاهدۀ میا  بالروس و هند نیز مقرر
طر  دیگر که صرفاً به هرد  اولیره    گذارهیسرمای یا گذارهیسرما»رت به مناف  معاهده را نس تواند

 ,Belarus-India BITانکار کنرد ) « اختال  این معاهده ایجاد شده وفصبحبدسترسی به مکانیزد 
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 گرذارا  هیسرمابرخی شروط انکار مناف  تنها امکا  سلب حمایت معاهده از  کهیدرحال(. 35 :2018
. در معاهدۀ میا  ارمنسرتا   شوندیمردارد، برخی دیگر اتراع میزبا  را نیز شامب کشور ثالث را در ب

و سنگاسور امکا  انکار مناف  را نسرت به شررکتی کره در سررزمین طرر  دیگرر معاهردۀ فعالیرت        
اسرت،  « کشور انکارکننده»اقتصادی واقعی ندارد و تحت مالکیت یا کنترل اتراع کشورهای ثالث یا 

 (.Armenia–Singapore BIT, 2019: 2.13) داندیممجاز 
، بایرد توجره   گرفته استصراحت در موارد مذکور مورد توجه قرار ی تابعیت بهزیربرنامهاگرچه 

کرارایی ایرن    در خصروص داشت که معاهدا  اندکی چنین مقرراتی دربردارند. بنابراین اظهرارنظر  
، دشوار است. برخی از این مروارد فرصرت   موارد نادر که هنوز مستند طرفین در دعاوی قرار نگرفته

. محردود سراختن   گذارنرد ینمر ی تابعیت در اختیار دولت خوانرده  زیربرنامهجدیدی برای مقابله با 
ی تابعیت بعد از بروز اختال  یا به هد  دسترسی بره داوری،  زیربرنامهامکا  انکار مناف  نسرت به 

فروض از طریرق اعترراض بره صرالحیت زمرانی یرا       ی تابعیت در این زیربرنامهآ  ه  در جایی که 
دولت خوانده ادعایی را که از طریرق   شودیمادعای سوءاستااده از حق قابب سیگیری است، موجب 

بنابراین در عمب ابرزار   1انکار مناف  طرح کند. شرط بهی دیگر قابب طرح است، با استناد هاسازوکار
. از سوی دیگرر برخری از   ردیگینمدر اختیار خوانده قرار  ی تابعیتزیربرنامهجدیدی برای مقابله با 

ی تابعیت از جامعیت الزد برخوردار نیستند، زیررا  زیربرنامهاین مواد برای مقابله با اشکال گوناگو  
ثالرث و نره    گذارا هیسرمای تابعیت از سوی زیربرنامهغیرمستقی ،  گذارا هیسرماحسب مورد تنها 
 .    دهندیمقرار  مدنظری تابعیت سس از بروز اختال  را زیرهبرنامکشور میزبا  یا 

تا به هریک از طررفین اجرازه دهرد     شودیمدر مجموع، شرط انکار مناف  در معاهدا  درج 
ی که تابعیت طر  دیگر معاهده را داراست، اما سیونرد اقتصرادی   گذارهیسرمامناف  معاهده را از 

ه مواردی که حاکی از فقدا  سیوند اقتصرادی واقعری اسرت    واقعی با آ  ندارد، سلب کند. از جمل
 در خصروص . نرود فعالیت اقتصادی واقعی در سرزمین دولت متروع برای نمونره،  1از:  اندعرار 
. اعمال کنترل اتراع کشور ثالث یا میزبا  بر شرکتی که تابعیرت طرر    2ی صوری  یا هاشرکت

 (. Nikièma, 2012: 12دیگر معاهده را داراست )

___________________________________________________________________ 
شررد  معاهرردۀ  ااالجرررالزد. مراجرر  داوری تنهررا از صررالحیت رسرریدگی برره اختالفرراتی برخوردارنررد کرره سررس از 1

نیرز بایرد در زمرا  برروز اخرتال ، یرک        گرذار هیسررما ی مربوطه برای طرفین به وجود آمده باشد. گذارهیسرما
ی یرک  هرا تیر حماسس از دستکاری تابعیرت، مشرمول    گذارهیسرمامشمول معاهده باشد. چنانچه  گذارهیسرما

ی تابعیرت بردا  دسترسری یافتره     زیربرنامهاز که سس  یامعاهدهدعاوی سیشین را ذیب  تواندینممعاهده شود، 
ی تابعیت زیربرنامهاست، طرح کند. مراج  داوری سس از تعیین تاریخ بروز اختال ، چنانچه این تاریخ سی  از 

ی زیر ربرنامره از  گرذار هیسررما بر این اگرر هرد    . افزو کنندیمدلیب فقدا  صالحیت زمانی رد باشد، دعوا را به
ترسی به مراج  داوری باشد، این اقداد سوءاستااده از حق تلقی خواهد شرد کره از دالیرب رد    تابعیت صرفاً دس

 .Baumgartner, 2016:166-228 دعواست. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک:  
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شرط انکار مناف  اغلب در معاهداتی کاربرد دارد که تنها معیار محب تأسیس را برای تابعیت 
نخسرتین   عنروا  بره در معاهدا  ایراال  متحرده    مسئله. این رندیگیماشخاص حقوقی در نظر 

کشوری که از شرط انکار مناف  استااده کرد، مورد توجه قرار گرفت و اعرالد شرد کره هرد  از     
 ,Okeانکار مناف  جلوگیری از هرگونه سوءاسرتااده از معیرار محرب تأسریس اسرت )      درج شرط

است کره   هاییاستراتژی با مقابله انکار مناف  از راهکارهای به اعتقاد دالزر و شروئر(. 119 :2018
 ,Dolzer, Schreuerی از حمایرت معاهرده هسرتند )   منرد بهرره  درصددبا کسب تابعیت مطلوب 

 آنهای به معنای موفقیت گذارهیسرماچند صر  درج این شروط در معاهدا  هر(  55-56 :2008
ی تابعیت نیست. شرایط شکلی و ماهوی متعددی برای اعمال شررط انکرار   زیربرنامهدر مقابله با 

بعضاً برای دولت خوانده دشوار است.  آنهاکه اثرا  تحقق همگی  شده استگرفته  در نظرمناف  
ی تابعیرت(  زیربرنامهبر تحقق هد  شرط انکار مناف  )مقابله با  آنهاتأثیر  در ادامه، این شروط و
 ارزیابی خواهد شد.

 

 . شرایط شکلی انکار منافع1
 مرحله صالحیتی یا ماهوی؟. 1. 1

از مراحرب رسریدگی،    کیر کرداد این است که شرط انکرار منراف  در    هاسرس یکی از نخستین 
؟ ساسخ به این سرس  را باید در نحوۀ نگارش ایرن شررط   صالحیتی یا ماهوی، قابب استناد است

ی تجار  آزاد، این شررط، امکرا    هانامهموافقتجو کرد. اغلب در معاهدا  چندجانره یا وجست
. در مقابب، شروط انکرار منراف    آوردیمانکار مناف  را نسرت به یک بخ  یا فصب معاهده فراه  

. نرد ینمایمر ، امکا  انکار مناف  کب معاهرده را مقررر   یگذارهیسرمامندرج در معاهدا  دوجانرۀ 
یکرری از دالیررب ایررن تارراو  در نحرروه نگررارش شرررط، تارراو  در سرراختار معاهرردا  دوجانرررۀ  

معاهدا  دوجانره منحصراً مقررا  مربروط بره    کهیدرحالی و دیگر معاهدا  است. گذارهیسرما
ماننرد منشرور انررمی مراحرث متنروع       ی خارجی را در بردارند، معاهدا  چندجانرهگذارهیسرما

در این معاهدا  شرط انکار مناف  تنهرا بره بخشری کره بره       رونیازا. دهندیمدیگری را سوش  
 (.Oke, 2018: 113) شودیم، محدود سردازدیمی گذارهیسرما

بر این تااو  کلی، اینکه شرط انکار مناف  به کداد بخ  از معاهده قابب اعمال باشد نیرز  عالوه
ی متعاهرد  هرا طرر  هریک از : »دداریممنشور انرمی مقرر  17حائز اهمیت است. برای نمونه مادۀ 

 17بخ  مورد اشاره در مرادۀ  ...«. داردیمرا برای خود محاو   در این بخ حق انکار مناف  مقرر 
یره  عل Plamaمرج  داوری در قضریۀ   رونیازای ماهوی مقرر در معاهده است. هاتیحمادربردارندۀ 

بلغارستا  با توجه به معنای متداول این ماده، نتیجه گرفت که رسیدگی به امکا  اسرتناد بره ایرن    
اختالفرا  در   وفصبحب در خصوصمعاهده  26شرط باید به مرحلۀ ماهوی موکول شود، زیرا مادۀ 
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-سرود انکرار منراف  مقررر در بخر       17مرادۀ   کره یدرحرال فصب سنج  منشور انررمی قررار دارد،   
این رویکرد مورد تأییرد   (.ICSID, 2005: paras. 147-149) داندیمرا ممکن  -ی ماهویهاتیحما

، قرار گرفت. این مراج  معتقدند از کردندیمبرخی دیگر از مراج  که بر مرنای منشور انرمی عمب 
ب به تماد منشور انرمی یا بخ  سنج  آ  ارتراطی ندارد و تنها بخ  سه را شرام  17آنجا که مادۀ 

تعیین کند که آیا مرج  داوری از صرالحیت رسریدگی بره ادعاهرای      تواندینم، تاسیر آ  شودیم
 (.PCA No.228, 2009: para. 497خواها  برخوردار است یا خیر )

ایرن   کنندیمرویکرد کلی مراج  داوری که بر مرنای منشور انرمی رسیدگی  رسدیمنظر به
اعمال شرط انکار مناف ، از جرنس اعترراض صرالحیتی     است که اعتراض دولت خواها  مرنی بر

ۀ انکار مناف  همواره در مراحب اولیۀ رسیدگی و بعضاً در قالب یک اعترراض  مسئلنیست. اگرچه 
، مراج  داوری ه  اغلرب در همرا  مرحلره در خصروص امکرا  انکرار       شودیمصالحیتی مطرح 

 ، دعروا بره دالیلری غیرر از فقردا         اما در صور  تحقق شررایط آ ندکنیمی ریگ یتصممناف  
صالحیت رد خواهد شد. رویکرد این دسته از مراج  طریعتاً بره نگرارش شررط انکرار منراف  در      

ۀ تجرار   نامر موافقتعلیه السالوادور که بر مرنای  Pac Rimمنشور انرمی متکی است. در قضیۀ 
 طرور هما »الد داشت: طرح شد، مرج  داوری در این خصوص اع 1آزاد آمریکای مرکزی )کاتا(

در  گرذار هیسررما ، واضح است که مناف  انکرار شرده از   شده استکه صراحتاً در این معاهده ذکر 
ی و هر  بخر    گرذار هیسرماه  در بخ   گذارهیسرمابه  اعطاشدهتمامی مناف   2.12.10مادۀ 
صالحیت  مسئلهکه  دکنیمدر ادامه، مرج  داوری تأکید «. ردیگیبرماختالفا  را در  وفصبحب

 :ICSID, 2012منشور انرمی که دامنرۀ محردودتری دارد، نیسرت )    17ذیب کاتا شریه به مادۀ 

para. 4.4. .)مرج  داوری اعتراض صالحیتی خواها  مرنی بر اعمال شرط انکار مناف   تینها در
 را سذیرفت و اعالد کرد که از صالحیت الزد برای رسیدگی برخوردار نیست. 

ۀ مسرئل ، اندکردهی به دعوا رسیدگی گذارهیسرماکه بر مرنای معاهدا  دوجانرۀ در مراجعی 
 Guaracachi . در قضیۀنروده است زیبرانگچال شکلی یا ماهوی بود  شرط انکار مناف  چندا  

کررده  ی نر یب یسر را  کب معاهدهعلیه بولیوی، معاهدۀ میا  آمریکا و بولیوی، امکا  انکار مناف  
یک ایرراد صرالحیتی از سروی     عنوا بهراز شرایط ماهوی و شکلی انکار مناف  که . سس از احبود

، مرج  داوری اعالد کرد که صالحیت رسیدگی بره ادعرای خواهرا  ذیرب     شده بودخوانده طرح 
  .(.PCA, 2014: para. 384این معاهده را ندارد )

 

 لزوم اعمال شرط انکار منافع از سوی دولت میزبان. 2. 1
 صرور  بره خستین مسائب در خصوص اعمال انکار مناف  این است کره آیرا ایرن شررط     یکی از ن

___________________________________________________________________ 
1. Central America Free Trade agreement (CAFTA) 
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یا الزد است خوانده با اقداد مثرتی آ  را اعمال کند. عمومراً شرروط انکرار     شودیمخودکار اجرا 
که دربردارندۀ نوعی حرق انتخراب بررای دولرت مربروط بررای        ابندییممناف  با عراراتی نگارش 

بررای نمونره منشرور انررمی     (. Oke, 2018: 265کرد  از آ  اسرت )  نظرر صاعمال این حق یا 
« داردیمر برای خود محاو  »حق اعمال شرط انکار مناف  را  هاطر که هریک از  داردیممقرر 

(ECT, 1998: 17.)  شرده  استااده از انکار مناف  اسرتااده   در خصوص« تواندیم»در ناتا از فعب
 (.NAFTA, 1994: 1117برای دولت میزبا  است ) عمب اریاختکه دربردارندۀ نوعی  است

به این نکته اشاره کرد که انکار مناف  نیازمند هیچ اقداد دیگرری از   Plamaخوانده در قضیۀ 
مرج  داوری  (.ICSID, 2005: para. 154) شودیمخودکار اجرا  صور بهسوی میزبا  نیست و 

منشرور   17یک قائب شد و اسرتدالل کررد کره مرادۀ     ابتدا میا  وجود یک حق و اجرای آ  تاک
، امرا دولرت   کررده اسرت  از مناف  بخ  سره ایجراد    گذارهیسرماانرمی حقی برای محرود کرد  

 ,ICSID) از آ  اسرتااده نکنرد   گراه چیهر میزبا  الزامی به اعمال این حق ندارد و ممکن اسرت  

2005: para. 155.)  اشاره کررد کره اگرر اسرتدالل      17سپس مرج  داوری با توجه به متن مادۀ
خوانده صحیح باشد، چرا ماده بدین شکب نگارش یافته و از عراراتی کره وافری مقصرود خوانرده     

ۀ چرارچوب  نامر موافقتبرای نمونه در  (.ICSID, 2005: paras. 156؟ )نکرده استباشد استااده 
خردماتی کره    دهنردگا  ارائره از  نامره موافقرت منراف   »خدما  آ.سه.آ  طرق شرط انکار منراف   

در سررزمین یکری از    شرده سیتأسی غیرعضو یا اشخاص حقوقی هادولتاشخاص حقیقی ترعۀ 
اعضا که تحت مالکیت یا کنترل اتراع ثالث بوده و در سرزمین محب تأسیس فعالیرت اقتصرادی   

 :ASEAN Comprehensive Investment Agreement, 2009« )شرود یمر واقعی ندارند، سرلب  

 حاکی از اعمال خودکار انکار مناف  است.  وضوحبهن نحوۀ نگارش ای(. 19

ی سرادگ بره منشور انرمی تأکید داشتند این ماده  17مراج  داوری حامی این تاسیر از مادۀ 
، بلکه صرفاً چنین حقی را برای اعضرا محارو    کندینمسلب  گذارهیسرمامناف  بخ  سه را از 

 ,PCA No.227) این حق باید از سوی دولت مربوط اعمال شود برای اثرگذاری، رونیازا. داردیم

2009: para. 456.)   لزود اخطار قرلی از سوی دولت خوانده از سوی دیگر مراجعی که بر مرنرای
علیره   Ulysseas، نیرز تأییرد شرد. مراجر  داوری در قضرایای      کردندیممعاهدا  دوجانره عمب 

 .PCA, 2014: paraبولیروی )  علیره   Guaracachiو UNCITRAL, 2010:) (para.172اکروادور  

ی میا  آمریکا و دولت خوانده طرح شد، بر لزود گذارهیسرماکه هر دو بر مرنای معاهدا   (378
 این حق از سوی دولت انکارکننده تأکید کردند.   1«اجرای»

با  به در حمایت از این رویکرد این است که شاید دولت میز شدهارائهی هااستداللاز جمله 
سرختگیری نکررده و    آنهرا بیشتر، نسرت به تابعیت واقعری   گذارا هیسرمادالیلی از جمله جذب 

___________________________________________________________________ 
1. Exercise 
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ی تابعیت بره معاهرده   زیربرنامهی که از طریق گذارهیسرماقصد نداشته باشد مناف  معاهده را از 
  زمانی صحیح است که یکری از طررفین، منراف    ژهیوبهاست، سلب کند. این مسئله  افتهی دست

ی احتمرالی بیشرتر بدانرد    گرذار هیسررما ی ناشی از دعاوی هانهیهزحاصب از جذب سرمایه را از 
(Oke, 2018: 269 .)شرود ینمباید سذیرفت که این شرط به صر  درج در معاهده اجرا  رونیازا ،

 در خصوص اعمال یا عدد اعمال آ  تصمی  بگیرد. تواندیمبلکه در هر مورد دولت میزبا  

 

 صدور اطالعیه. 3. 1
مناف  از سوی دولت میزبا ، مراج  داوری باید به این سرسر   انکار  شرط با سذیرش لزود اعمال

ساسخ دهند که این حق به لحا  شکلی به چه صورتی و در چه زمانی قابب اعمال است؟ بیشرتر  
 تروا  یمرد را در برندارند. با این حال، در برخی موا هاسرس ی ساسخ این گذارهیسرمامعاهدا  

اشاراتی به فرایند شکلی اعمال این حق را در برخی معاهدا  مشاهده کرد. برای نمونه در مرادۀ  
 :CAFTA-DR, 2004کاترا )  10.12و مرادۀ   (NAFTA, 1994: 1005معاهردۀ ناترا )   1005

 . است ده، انکار مناف  به صدور اطالعیه و مشور  با طر  دیگر معاهده، منوط ش(10.12
ر اطالعیه به طر  دیگر معاهده در خصوص اعمال شرط انکار مناف  چال  اصرلی  لزود صدو

ی اسرت. شررط انکرار    رسران اطرالع زما  این  در خصوصاصلی  نظراختال مراج  داوری نیست. 
ی تابعیرت اسرت. بره هرر     زیر ربرنامهی موجود برای مقابله با امعاهدهمناف  از معدود راهکارهای 
ز شرایط شکلی آ  سختگیری کنند، شرانس دولرت خوانرده در اعمرال     اندازه که مراج  در احرا

، بره  ندکنیم. مراج  داوری که براساس منشور انرمی عمب ابدییماین حق کاه   زیآمتیموفق
ی امقررره رغ  نرود علیه بلغارستا ، مرج  داوری علی Plama. در قضیۀ انددهینرسنتای، یکسانی 

مشمول معاهده از مزایای بخر  سره    گذارهیسرما»الد کرد: در این خصوص در منشور انرمی اع
 گرذار هیسررما میزبا  شرط انکار مناف  را اعمال کند و انتظار مشروع  مگر آنکهد، شویم مندبهره

، از مزایرای معاهرده   نکررده اسرت  که اعمال دولت میزبرا  منراف  را انکرار    این است که تا زمانی
ی در گرذار هیسررما احتمالی باید سی  از انجاد هرگونره   گذارهیسرمابرخوردار شود. بنابراین این 

 :ICSID, 2005« )یا نه، مطل  شود کندیمآیا دولت انکار مناف  را اعمال  نکهیاکشور میزبا  از 

para. 161.)   احتمرالی تصرمیمی    گرذار هیسررما طرق این رأی دولت میزبا  باید سی  از اینکره
یزبا  اتخاذ کند، اطالعیۀ انکار مناف  را صادر کند. این رویکرد در مرنی بر ارائۀ مناب  به کشور م

ی ایجراد  در سر معاهرده  »علیه اسپانیا تأیید شرد. بره عقیردۀ ایرن مرجر ،       Masdar Solarقضیۀ 
ی نیب یسی در حوزۀ انرمی است. این قابلیت گذارهیسرماسذیر برای ینیب یسچارچوب حقوقی 
یا  شوندیماز قرب بدانند آیا مشمول حمایت معاهده  گذارا هیرماسکه  ابدییمتنها زمانی تحقق 

ی که شرط تابعیرت مقررر در معاهرده را داراسرت، در هرر لحظره سرس از        گذارهیسرماخیر. اگر 
 نشردنی ینر یب یسی در کشور میزبا  در معرض انکار مناف  قرار گیرد، در موقعیت گذارهیسرما
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ی یرا عردد   گرذار هیسررما توانرایی الزد بررای ارزیرابی    قرار خواهرد گرفرت. ایرن عردد قطعیرت،      
ای کره خرال  هرد  و      مسرئله نرد کیمسلب  گذارهیسرمای در کشور مربوط را از گذارهیسرما

 (.ICSID, 2018: para.236« )موضوع معاهده است

این است کره اعمرال ایرن رویکررد وظیارۀ سرنگین        Plamaیکی از انتقادهای وارد به قضیۀ 
طرر  دیگرر    گرذارا  هیسررما فعالیرت تجراری تمرامی     زیبرانگچال هیت سیچیده و نظار  بر ما

. این مسئله، هد  شرط انکار منراف   گذاردیممعاهده در سرزمین خود را بر عهدۀ دولت میزبا  
 (. Oke, 2018: 288) دسازیمو تأثیر آ  را مخدوش 

طری آ  انکرار منراف  را     توانرد یم که دولت میزبا برخی دیگر از مراج ، از تعیین محدودۀ زمانی
  هرچند با توسب به این حق سرس از طررح دعروا یرا طری رسریدگی       انددهاعمال کند، خودداری ورزی

در مرحلرۀ   تواندینمعلیه روسیه، خوانده  Yukos Universal. به گاتۀ داورا  در قضیۀ اندکردهمخالف 
   (.PCA No.227, 2009: para. 459منشور انرمی استناد کند ) 17رسیدگی ماهوی به مادۀ 

تعیین زما  اعمال شرط انکار منراف  در مراجر  داوری غیرر از منشرور انررمی برا سرهولت        
که اشاره شد، ایرن مراجر  تحقرق شررط انکرار منراف  را از       طورهما . بوده استبیشتری همراه 

به این حرق از نظرر   منطقاً زما  مناسب برای توسب  رونیازا. انددانستهدالیب رد صالحیت خود 
علیه اکوادور، ضرمن تأییرد ایرن نکتره،      Ulysseasاین مراج ، مرحلۀ صالحیتی است. در قضیۀ 

 تأکید شد که طرق قوانین آنسیترال ایراد صرالحیتی نرایرد دیرترر از بیانیرۀ دفراع طررح شرود       

(UNCITRAL, 2010: para.172  در واق  به عقیدۀ این مراج  از آنجا که هد  انکرار .)  ، منراف
کره منراف    است، بهتر است این حق زمرانی  گذارا هیسرمااعطای حق سلب امتیازا  معاهده از 

 (.PCA, 2014: para. 376، فعال شود )رندیگیممورد ادعا قرار 
علیه اسپانیا، به تأسی از این آرا، از دیگر مراجعی که براسراس   Nexteraیۀ قضمرج  داوری در 

، فاصله گرفت و مقرر کرد که دولت میزبا  باید به محر  آنکره از   نندکیممنشور انرمی رسیدگی 
به معاهده مطل  شرد، در ایرن خصروص     گذارهیسرماوجود شرایط اعمال این حق و احتمال توسب 

اصلی آمریکایی  گذارهیسرماقرب از این واقعیت که  هامد ی کند. در این قضیه خوانده ریگ یتصم
(. برا  ICSID, 2019: para. 364لندی اقداد کرده اسرت، براخرر برود )   بوده و از طریق یک شرکت ه

این حال، اسپانیا از شرط انکار مناف  استااده نکرد و حتی خواها  را به ادامۀ فعالیت تشرویق کررد   
(ICSID, 2019: para. 366به .) داوری، اسپانیا بایرد در همرا  زمرا  اطالعیرۀ انکرار       مرج  عقیدۀ

سه سال بعد و در دادخواسرت ایررادا  صرالحیتی را     مسئله. طرح این کردیممناف  خود را صادر 
 (.  ICSID, 2019: para. 368اقدامی از روی حسن نیت دانست ) توا ینم

رویکرد متشتت مراج  داوری در خصوص زما  اعمال شرط انکار منراف  تنهرا از تاراو  در    
ی واحرد بره   امعاهرده ر مرنرای  ، چراکره حتری مراجعری کره بر     شرود ینمنگارش معاهدا  ناشی 
. به هر انردازه کره برازۀ    انددهیرس، در این خصوص به نتای، متااوتی انددهاختالفا  رسیدگی کر
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ی تابعیت زیربرنامهزمانی اعمال این حق برای دولت میزبا  کاه  یابد، کارکرد آ  در مقابله با 
بد در زمانی دیرتر از جملره سرس از   . در مقابب، هرگاه دولت میزبا  اجازه یاشودیمنیز مخدوش 

طرح دعوا به این حق استناد کند، هد  از درج این حق در معاهده بهترر محقرق خواهرد شرد.     
ی و به انگیزۀ جذب سرمایه، نسررت  گذارهیسرماکه دولت میزبا  اغلب زما  سذیرش  خصوصبه

 ت کمتری دارد. ی تابعیت از سوی آ  حساسیزیربرنامهو  گذارهیسرمابه تابعیت واقعی 
 

 بار اثبات .4. 1
، اندسرداختهاز دیگر مسائلی که مراج  داوری هنگاد ارزیابی امکا  اعمال شرط انکار مناف  بدا  

ۀ دولرت  بر عهدند که بار اثرا  ابار اثرا  شرایط اعمال این حق است. مراج  اغلب بر این عقیده
  فعالیت اقتصرادی واقعری در کشرور محرب     میزبا  است. دولت میزبا  باید ثابت کند که خواها

که ساختار سیچیرده   است یدر حالتأسیس ندارد و تحت کنترل یا مالکیت اتراع ثالث است. این 
در عمب، تحقق این بار اثررا  از سروی خوانرده را بسریار      هاشرکتیۀ مالکیت و کنترل چندالو 

، دانندیمر اثرا  را بر عهدۀ خوانده برخی مراج  داوری اگرچه کماکا  با رونیازا. کندیمدشوار 
تعدیب بار اثرا  بر لزود ارائۀ اطالعا  الزد در خصروص سراختار و مالکیرت شررکت از      منظوربه

ین مقرر کررد:  اوکرا یهعل Amtoقضیۀ  . برای نمونه مرج  داوری دراندکردهسوی خواها  تأکید 
در دست دارد، در مواردی کره چنردین   را  گذارهیسرمااثرا  اینکه چه کسی مالکیت یا کنترل »

اند، برای خوانده دشوار است. در مقابب، خواها  دخیب مسئلهنهاد از کشورهای گوناگو  در این 
ادلرۀ الزد   توانرد یمر ی راحتر بهخصوصی مطل  است و ی اقتصادی در حوزۀ بههاتیفعالدقیقاً از 

ن است این اطالعا  در دسرترس خوانرده   ممک کهیدرحالرا ارائه کند.  هاتیفعالبرای اثرا  این 
تأکید  ادلهدر نتیجه، مرج  داوری برای تعدیب این شرایط بر وظیاۀ خواها  به افشای «. نراشند

ایرن صرور  بردا  دسترسری نردارد، از       ریر در غخصوصی را کره  کرد تا خوانده بتواند مدارک به
علیره   Pac Rimقضریۀ   مرجر  داوری در (. SCC, 2008: para.64) «خواهرا  درخواسرت کنرد   

 -آمریکا-السالوادور نیز برای احراز فقدا  فعالیت اقتصادی واقعی خواها  در کشور محب تأسیس
 (. Feldman, 2012: 297) بهره گرفتاز شهاد  شهود خواها  

علیه اوکراین، خوانده تالش کرد خواهرا  را متقاعرد سرازد     Generation Ukraine در قضیۀ
رهای انکار مناف  را در اختیار او بگذارد. هرچند مرج  داوری بر این باور برود  ادلۀ مربوط به معیا

ۀ خوانده است و بره او اجرازه نرداد از اطالعرا      بر عهدکه بار ارائۀ ادله در این خصوص منحصراً 
، ابرازشدهعدد کاایت ادلۀ  بیدلبهاز سوی خواها  به نا  خود استااده کند. در نتیجه،  شدهارائه
قررار  (. در نتیجره،  ICSID, 2003: paras.15.7-15.8ده نتوانست از عهدۀ بار اثررا  برآیرد )  خوان
این حق بکاهد. چنانچره   زیآمتیموفقاز احتمال اعمال  تواندیمبار اثرا  بر عهدۀ خوانده،  داد 
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مرورد   از سوی خواها  یا الزاد خواها  به ارائۀ مردارک  شدهارائهمراج  داوری با استااده از ادلۀ 
تغییر خواهد یافت. بنرابراین ضرروری    گذارهیسرمانیاز به خوانده مخالات کنند، وضعیت به نا  

ی موجود در اثرا  شرایط انکرار منراف ، میرا     هایدگیچیسگرفتن  در نظراست مراج  داوری با 
 طرفین تعادل برقرار سازند.

 

 اثر قهقرایی یا آتی. 5. 1
، آیا این اقرداد اثرر قهقرایری    دکنیمسلب  گذارهیسرماکه دولت میزبا  مناف  معاهده را از زمانی

؟ اینکره  شرود یمر و یا تنهرا آینرده را شرامب     ابدییمدارد و به سی  از استناد به این حق تسری 
ا از این تااسیر را بپذیرند تأثیر بسزایی در کارایی این شرط در مقابلره بر   کیکدادمراج  داوری 

 گذارهیسرمای تابعیت برای زیربرنامهتابعیت دارد. طریعتاً سذیرش اثر قهقرایی امکا   یزیربرنامه
. رویۀ مراج  داوری در این خصوص حراکی از آ  اسرت کره بایرد میرا  آرای      دهدیمرا کاه  

 صادره بر مرنای منشور انرمی و آرای صادره بر مرنای دیگر معاهدا  تاکیک قائب شد.  
علیه بلغارستا ، مرج  داوری استدالل کرد که هد  منشور انررمی ایجراد    Plamaیۀ در قض

چارچوب حقوقی برای توسعۀ همکاری بلندمد  در حوزۀ انرمی است. براساس موضوع و هرد   
سذیرفت که انکار مناف  اثر قهقرایی دارد. بنابراین انکار مناف  از زمرا  اسرتناد    توا ینممعاهده، 

اگرر  »مرجر  داوری   عقیردۀ  به(. ICSID, 2005: paras. 161-165آینده اثر دارد )تنها نسرت به 
همراه خواهرد داشرت.   به گذارهیسرما، عواقب جدی برای داشته باشداعمال این حق اثر قهقرایی 

ی کند و وجود حقی با اثر زیربرنامهبرای چنین آثاری  بلندمد قادر نخواهد بود در  گذارهیسرما
انتظرارا  مشرروع    شرود یمر ممکن است هر زما  و ناگهرا  اعمرال شرود، موجرب     قهقرایی که 

اثر آتی این حق طررق تاسریر برا     کهیدرحالمتعاقراً به انتظارا  نادرست بدل شود.  گذارهیسرما
 «نیسرت  گونره نیادر سرتو هد  و موضوع آ  سازگار است، تاسیر قهقرایی  17حسن نیت مادۀ 

(ICSID, 2005: para. 163.)  

ی، دولت میزبا  از میزا  گذارهیسرمااین رویکرد با انتقادهایی مواجه است. طریعتاً در زما  
در کشور محب تأسیس و تابعیت مالکا  و سهامدارا  آ  مطل  نیسرت.   گذارهیسرمای هاتیفعال

ز ، اکنرد یمر آ  را از بروز اخرتال  مطلر     گذارهیسرمادر بهترین حالت، دولت میزبا  زمانی که 
 ,Baumgartner) شرود یمر ، آگراه  کنرد یمر وجود شرایطی که اعمال شرط انکار مناف  را توجیه 

، اثرر اعمرال ایرن حرق را     دکنر یمر (. بنابراین ایجاد تعادل میا  طرفین ایجاب 117-118 :2016
که اشاره شرد، الرزاد دولرت    طورهما آنکه  خصوصبهمحدود به زما  اعمال و سس از آ  ندانی . 

ی از سوی بیشتر مراج  داوری مورد سذیرش قرار گذارهیسرماه اعمال این حق سی  از میزبا  ب
منشور انررمی بره بهررود     17که تاسیر قهقرایی مادۀ  شده است. همچنین استدالل گرفته است
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تا در خصوص مالکیت،  دکنیمرا تشویق  گذارهیسرما، زیرا شودیم ی بلندمد  منجرهامشارکت
 (.124: 1397خود با صداقت برخورد کند )غمامی و صدیقی،  تابعیت و شهروندی

ی گرذار هیسررما در دستۀ دیگری از قضرایا کره براسراس دیگرر معاهردا  دو یرا چندجانررۀ        
علیره   Ulysseas. بررای نمونره در قضریۀ    شرده اسرت  ، رویکرد متاراوتی اتخراذ   اندشدهرسیدگی 

و اکوادور به ایرن نتیجره رسرید کره هریچ      اکوادور، مرج  داوری با توجه به معاهدۀ میا  آمریکا 
دلیلی برای نپذیرفتن اثر قهقرایی وجود ندارد. در ساسخ به ادعای خواهرا  مرنری برر اینکره اثرر      

، مرج  داوری اشراره  شودیمقهقرایی به ابهاماتی در روابط حقوقی طرفین طرق معاهده منتهی 
احتمال اعمال شرط انکار مناف  از سروی   ی ازگذارهیسرمااز زما   گذارهیسرمااز آنجا که »کرد: 

ی در گرذار هیسررما در معاهده در تماد طول عمر  اعطاشدهمیزبا  اطالع دارد، در نتیجه حمایت 
 (. UNCITRAL, 2010: para.173« )معرض توسب احتمالی میزبا  به این حق قرار دارد

ذیرش اثرر قهقرایری در   سذیرش اثر آتی انکار مناف  در قضایای مرتنی بر منشرور انررمی و سر   
در تعدادی آرای دیگر، آ  ه  در شرایطی که انکرار   مسئلهدیگر قضایا و حتی نپرداختن به این 

، تنها کارایی این حرق  گرفته استمناف  تاکنو  در آرای محدودی مورد استناد و رسیدگی قرار 
ت که احتمراالً بیشرتر   . رویۀ مراج  دسته نخسدهدیمی تابعیت را کاه  زیربرنامهدر مقابله با 

ی در این حروزه اسرت، تنهرا فرصرت     گذارهیسرماحمایت از آزادسازی انرمی و افزای   منظوربه
ی تابعیرت از سروی   زیر ربرنامره اعمال این حق را برای دولت میزبرا  محردود و زمینره را بررای     

انکرار منراف  در   کره قیرد   . طرق رویکرد مراج  دستۀ دود، اوالً زمانیآوردیمفراه   گذارهیسرما
مشروط بره عردد تحقرق     گذارهیسرمای اعطاشده به هاتیحمامعاهده وجود دارد، از ابتدا تحقق 

مرنی برر   گذارهیسرماو ثانیاً، این امر مغایرتی با انتظارا  مشروع یک  دشویمشرایط انکار مناف  
یمر میزبرا  بهررود    یهادولتندارد. چنین رویکردی وضعیت را به نا   هاتیحمابرخورداری از 

 است. ترمناسبو برای برقراری تعادل میا  طرفین و تحقق هد  شرط انکار مناف   بخشد
 

 شرایط ماهوی انکار منافع. 2
 . معیار فعالیت اقتصادی واقعی1. 2

در کشور محب تأسیس، فعالیرت   گذارهیسرمایکی از شرایط ماهوی شرط انکار مناف  این است که 
ی صروری  هرا شرکت. این شرط در اصب به هد  ممانعت از دسترسی اشته باشدنداقتصادی واقعی 

شود. با اینکه این شرط تقریراً در تمامی قیود انکرار منراف  منردرج اسرت،     استااده می هاتیحمابه 
. در تعدادی از قضایا خواهرا   اندکردهرا تاسیر « فعالیت اقتصادی واقعی»تعداد معدودی از مراج  

 :PCA No.228, 2009ه در کشور محب تأسریس فعالیرت اقتصرادی واقعری نردارد )     اذعا  کرده ک

para. 517.)   عردد تحقرق    بیر دلبره در برخی موارد، مرج  داوری با رد امکا  توسب به انکار مناف
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(. ICSID, 2010: para. 249شرایط شرکلی، از رسریدگی بره ایرن شررط خرودداری کررده اسرت )        
یی تنهرا بره و این عررار    دهندینماز فعالیت اقتصادی واقعی ارائه  ی تعریایگذارهیسرمامعاهدا  

. در عین حرال  کندینمبرای سی برد  به ماهود فعالیت اقتصادی واقعی و آستانۀ تحقق آ  کاایت 
بره کمرک آ  ابهامرا  موجرود را      تروا  ینمر ی اندک است کره  قدربهرویۀ داوری در این خصوص 

اوری تاکنو  معیار و آستانۀ مشخصی برای احراز اینکه فعالیت از مراج  د کیچیهبرطر  ساخت. 
 .اندنداده، ارائه شودیماقتصادی چه زما  واقعی محسوب 

ی از گرذار هیسررما ی مربوط بره  هاتیفعالعلیه اوکراین، مرج  داوری انجاد  Amtoدر قضیۀ 
دائمری را بررای   سوی شرکت خواها  در التویا و همچنین استخداد تعدادی نیروی انردک، امرا   

علیره قرقیزسرتا     Petrobartدر قضریۀ  (. SCC, 2008: para.77تحقق این شرط کافی دانست )
مرج  داوری سذیرفت که وجود دفتر مرکزی و مدیریت مسائب راهرردی و اداری شرکت محلری  

 :SCC, 2005از سوی شرکت مستقر در انگلستا  به معنای وجود فعالیت اقتصادی واقعی است 

para. 63) در قضرریۀ .)Pac Rim    علیرره السررالوادور، مرجرر  داوری میررا  شرررکت خواهررا  و
ی که این شرکت بدا  تعلق داشرت، تاکیرک قائرب شرد و مقررر کررد وجرود فعالیرت         امجموعه

تعیین  هاشرکتی شرکت خواها  و نه اقداما  مجموعۀ هاتیفعالاقتصادی واقعی فقط براساس 
قید انکار منراف  نرسرد، ایرن     موردنظری این شرکت به آستانۀ هاتیفعال. در نتیجه، اگر شودیم

ی مسرتقب دیگرر اشرخاص    هرا تیفعالی خود، هاتیفعالافزای  سطح  منظوربه تواندینمشرکت 
مرجر  داوری نداشرتن   (. ICSID, 2012: para. 4.66حقیقی یا حقوقی را به خود نسرت دهرد ) 

ی محدود دانست و نتیجره گرفرت کره خواهرا  یرک      اهتیفعالی از انشانهکارمند و دفتر کار را 
ی اندک، محردود و مناعرب فعالیرت اقتصرادی واقعری      هاتیفعال بیدلبهشرکت صوری است که 

علیه بولیروی، خواهرا  مردعی برود      Guaracachiدر قضیۀ  (.ICSID, 2012: para. 4.75ندارد )
 ,PCAتحقق این شرط است )وجود دفتر، برگزاری جلسا  سهامدارا  و هیأ  مدیره به معنای 

2014: para. 217.)  شده از سوی خواها  مخرالاتی نکررد، هرچنرد    بردهنادی هاتیفعالداوری با
متوقف شده و شررکت   2003از سال  هاتیفعالبه این نتیجه رسید که این  براساس ادلۀ موجود

 (.PCA, 2014: para. 370) استی فاقد فعالیت اقتصادی واقعی بوده گذارهیسرمادر زما  
عدد ارائۀ تعریف از فعالیت اقتصادی واقعی در معاهداتی که دربردارندۀ قید انکرار منراف  هسرتند،    

(. فعالیت اقتصادی واقعری بره  Oke, 2018: 166-167) کندیمدر اجرای منسج  این شرط خأل ایجاد 
داوری بررای احرراز    صور  موردی و براساس وقای  هر قضیه قابب تشخیص است. با این حال، مراج 

ی هرا تیر فعالدر  گرذار هیسررما . در نتیجره نیرازی نیسرت    اندنگرفته در نظراین شرط آستانۀ باالیی را 
(. ایرن رویکررد، اثررا  فقردا  فعالیرت      Zhang , 2013: 59اقتصادی گسترده و عمیق مشارکت کند )

ار منراف ، ایجراد تعرادل میرا      . اگر هد  قید انکسازدیماقتصادی واقعی را برای دولت خوانده دشوار 
ی هرا شررکت و دولت میزبا  و جلوگیری از دسترسری بره معاهردا  برا تأسریس       گذارهیسرماحقوق 
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صوری است، مراج  داوری باید تالش کنند در تااسیر خود از این شرط، خوانرده را در مروقعیتی کره    
 ، قرار ندهد.دسازیمار عمالً استااده از انکار مناف  را اگر نه غیرممکن، بلکه بسیار دشو

 

 . مالکیت یا کنترل ثالث2. 2
در  فقرط نره دیگر شرط ماهوی انکار مناف ، مالکیت و کنترل اتراع ثالث بر خواها  است. معیار کنترل 

عنوا  یکی از معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقروقی در برخری معاهردا     قیود انکار مناف  بلکه به
علیره اسرپانیا، در تاسریر اصرطالحا       Nexteraیۀ قضر مرج  داوری در  1.شودیمی درج گذارهیسرما

، بر این عقیده بود که باید همرا   -قید انکار مناف –منشور انرمی 17مالکیت یا کنترل مندرج در مادۀ 
اعمرال شرود. براسراس تاسریر      17در خصوص مادۀ  2این معاهده 1(6شده در مادۀ )گرفتهکارمعیار به

گرفتره در سررزمین یکری از    ی صرور  گرذار هیسررما تعیین اینکه آیا  منظوربه، 1(6ۀ )شده از مادارائه
باشرد و   3طر  دیگر است، کنترل باید واقعی گذارهیسرماطرفین تحت کنترل مستقی  یا غیرمستقی  

با بررسی اوضاع و احوال در هر قضیه احراز شود. منطقی نیست اگر معیار کنترل بررای تعیرین اینکره    
تحت کنترل اتراع دیگر طر  معاهده است از معیار قابب اعمال برر اینکره آیرا سررمایۀ تحرت       سرمایه

 (.  ICSID, 2019: para. 250کنترل اتراع ثالث است، متااو  باشد )

علیه روسیه، به اکثریت سهاد برای احراز کنترل برر   Yukos Universalبا این حال در قضیۀ 
این نتیجه رسید که بیشتر سهاد خواهرا  بره دو شررکت    خواها  بسنده شد و مرج  داوری به 

ترعۀ انگلستا  تعلق دارد که یکی از اعضای منشور انرمی است، بنابراین خواهرا  تحرت کنتررل    
در نتیجره، در ایرن قضریه مرجر      (. PCA No.227, 2009: paras. 536-537) سرت یناتراع ثالث 

داد. در دیگر قضایایی که براساس معاهردا   داوری کنترل قانونی و نه واقعی را مالک عمب قرار 
و در نرود تعریای از معیرار کنتررل در ایرن     اندگرفتهی مورد رسیدگی قرار گذارهیسرمادوجانرۀ 

معاهدا ، مراج  داوری معیار کنترل قانونی را برای احراز کنترل ثالث بر خواها  مرالک عمرب   
 (.ICSID, 2003 para.15.9 & UNCITRAL, 2010: para.168) انددادهقرار 

___________________________________________________________________ 
شرده در سررزمین یرک    بر اشخاص حقوقی تأسریس کن عالوهۀ میا  هلند و جمهوری دومینینامموافقت. برای نمونه طرق 1

، اما تحت کنترل مستقی  یا غیرمسرتقی  اترراع یرا    اندنشدهاشخاص حقوقی که در سرزمین یک طر  تشکیب »طر ، 
 .«شوندیمآ  طر  محسوب  گذارهیسرمادر آ  طر  هستند نیز  افتهیسیتأسی هاشرکت

Netherlands-Dominican BIT, 2006: 1(b)(iii). 

ی شامب هر دارایی است که تحت مالکیت یا کنترل مستقی  یا غیرمسرتقی  یرک   گذارهیسرما». براساس این ماده 2
 «باشد. گذارهیسرما

. در ردیر گیمر مرالک قررار    هرا یریگ یتصمدر کنترل قانونی عواملی مانند میزا  سهاد، حق رأی و مشارکت در  .3
 در خصروص ی مرثثر و اجررای تصرمیما  کلیردی     ریر گ یتصرم ند توانایی مقابب، در کنترل واقعی عواملی مان

 ی تجاری شرکت مدنظرند.هاتیفعال
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رویۀ داوری در خصوص معیار کنترل مندرج در قید انکار مناف  محدود بوده و حتی در برخری  
. با این حال، برای حصول اطمینا  از اینکه این نگرفته استاز این قضایا این معیار مورد بحث قرار 
الث به معاهرده شرود،   ی صوری تحت کنترل اتراع ثهاشرکتمعیار به بهترین شکب مان  دسترسی 

باید ماهود کنترل، ه  کنترل قانونی و ه  واقعی را شامب شود. به بیا  دیگر بهترین معیار کنتررل  
درصرد مالکیرت    فقرط نره ی صوری به معاهده، کنترلی است کره  هاشرکتبرای مقابله با دسترسی 

معیاری مران  از آ    گیرد. چنین در نظرمناف  در یک شرکت، بلکه همچنین مدیریت روزانه آ  را 
که اتراع ثالث که سهاد الزد برای مدیریت شرکت را در اختیرار دارنرد، امرا در مردیریت و      شودیم

امور جاری آ  مشارکت ندارند، از قید انکار مناف  مصو  باشند. همچنین اتراع ثالثی کره در عمرب   
اختیار ندارند از دسترسی به  را در کنندهکنترلدارند، اما مجموع سهاد  بر عهدهمدیریت شرکت را 

بره بهتررین    توانرد یمر . با این رویکرد معیار کنترل مندرج در قید انکار مناف  شوندیممعاهده من  
 (.Oke, 2018: 151نحو اثربخشی این قید را تضمین کند )

احراز کنترل اتراع ثالث تا چنرد   منظوربهمسئلۀ حائز اهمیت دیگر این است که این مراج ، 
. این ایده که خررق حجراب بایرد ترا     کنندیم، خرق حجاب گذارهیسرمااز کنترل بر شرکت  الیه

ۀ نهایی مشخص شود، در رویرۀ داوری برا   کنندکنترلباالترین مرحله صور  گرفته و الزد است 
. در مقابب، وقتی مراج  داوری در اعمال قیرد انکرار منراف ، بره     نشده استاقرال چندانی مواجه 

، تنها نسرت به اعمال کنترل از سوی اتراع کشرور ثرالثی   سردازندیمۀ خواها  کنندکنترلتعیین 
و چنانچه این کنترل احرراز نشرد، تروجهی بره      دیآیمعمب که خوانده از آ  ناد برده، بررسی به

 .ردیگینمی کنترل صور  هاهیالدیگر 
 

 ی تابعیتزیربرنامهانکار منافع و اشکال گوناگون 
 افتره ی رواج یگرذار هیسررما ی تابعیت در معاهردا   زیربرنامهف  با هد  مقابله با شرط انکار منا

 شرود یمر ی تابعیت، این سرس  مطررح  زیربرنامه. با وجود این، با توجه به اشکال گوناگو  است
ی تابعیرت برخروردار اسرت؟    زیر ربرنامره که آیا قید انکار مناف  از ظرفیت مقابله با اشکال متنوع 

هد   عنوا بهی صوری هاشرکتۀ نگارش این قید از یک سو و ممانعت از دسترسی طریعتاً نحو
 مناسب است.  Free Ridingمعناست که این قید برای مقابله با اصلی آ  از سوی دیگر، بدین

است کره طری    Round Trippingی مرسود که در بخ  سی  بررسی شد، هاوهیشیکی از این 
کره از شررط تابعیرت الزد بررای      دهرد یمی انجاد اگونهبهی را گذارهیسرماآ  ترعۀ دولت میزبا ، 

ی برخوردار شود. اگرچه استااده از قید انکرار منراف    گذارهیسرمای از حمایت یک معاهدۀ مندبهره
در معاهدا  در حال افزای  است، همچنا  تعداد معاهدا  دربردارندۀ این قیرد از معاهرداتی کره    

کمترری امکرا     مراترب بهکمتر است. حال از بین این معاهدا ، تنها تعداد فاقد آ  هستند، بسیار 
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ی که تحت مالکیت یا کنترل اتراع دولرت میزبرا  اسرت را مقررر     گذارهیسرماانکار مناف  نسرت به 
. بره انرد نشرده  االجراالزد آنهابسیاری از این معاهدا  اخیراً منعقد شده و حتی برخی از  1.اندکرده
ی اولیۀ شررط انکرار منراف ،    هانسخهی تابعیت در زیربرنامهتوجهی به این شکب از بی رسدیمنظر 

ی زیر ربرنامره . تنهرا برا رواج ایرن شرکب از     استاز گستردگی و الرته آثار آ  بوده  هادولتناآگاهی 
تابعیت و عدد موفقیت دولت میزبا  در مقابله برا آ  برا تکیره برر تعراریف گسرترده از تابعیرت در        

 به گسترش شرط انکار مناف  به اتراع دولت میزبا  معطو  شد.   هادولتهدا ، توجه معا
علیه روسیه، خوانده از قید انکار مناف  منشرور انررمی بررای     Yukos Universalدر قضیۀ 

مقابله با خواهانی که تحت مالکیت و کنترل اتراع خودش بود، استااده کرد. طررق ایرن مراده    
مناف  معاهده را نسرت به شرکت تحت مالکیت یا کنتررل ترعرۀ ثالرث،     دتوانیمیکی از اعضا 

، غیررممکن  نشرده اسرت  انکار کند. به اعتقاد خوانده، اگرچه کشور ثالرث در معاهرده تعریرف    
بر این هیچ چیز در معاهده برر عردد   ی متعاهد بدانی . افزو هادولتنیست که ثالث را شامب 

(. بره عقیردۀ   PCA No.227, 2009: para. 542دارد )شمول کشور ثالث بر میزبرا  داللرت نر   
، بلکه منظور از دولرت ثالرث   شودینممحسوب  17خواها ، روسیه یک دولت ثالث ذیب مادۀ 

در این ماده کشورهای غیرعضو معاهده هسرتند. ایرن برداشرت برا اصرول تاسریر و کارهرای        
رجر  داوری اظهرارا    (. مPCA No.227, 2009: para. 543مقردماتی مراده همخروانی دارد )   

میرا  متعاهردین و ثالرث کره همرا        وضروح بره ندانست، زیررا معاهرده    کنندهقان خوانده را 
(. حتری اگرر اترراع    PCA No.227, 2009: para. 544اسرت )  شدهغیراعضاست، تاکیک قائب 

دولرت ثالرث    17از نظر مرادۀ   توا ینمۀ خواها  باشند، روسیه را کنندکنترلروسیه مالک یا 
 سوب و مناف  معاهده را نسرت به اتراع آ  انکار کرد.مح

ی زیر ربرنامه، آنهااگرچه تاکنو  دعوایی با استناد به معاهداتی که قید انکار مناف  مندرج در 
با توجه به آرای موجود  توا یم، نشده است، طرح شودیمتابعیت از سوی اتراع میزبا  را شامب 

ی کرد. این دسته از قیود انکار مناف  به لحرا  نگرارش   نیب یسنتیجۀ احتمالی چنین دعاوی را 
تااوتی با دیگر معاهدا  ندارند. تنها در کنار اتراع دولت ثالث، اتراع دولت انکارکننده نیز اضرافه  

، بنابراین هما  شرایط شکلی و ماهوی در این خصوص باید احراز شود. برا توجره بره    شده است
شرده  این قید، در بیشتر موارد مران  اعمرال آ  از سروی خوانرده     اینکه تااسیر مراج  داوری از 

دسرت آیرد.   انتظار داشت نتای، متااوتی از آرا به توا ینمدر این موارد نیز  رسدیمنظر ، بهاست
___________________________________________________________________ 

معاهرده حراوی    20ی کشور کانادا، تنها گذارهیسرمامعاهدۀ  43، از 2018برای نمونه، طرق یک ارزیابی، در سال . 1
یت از سوی اترراع میزبرا  را دربرردارد. اگرر     ی تابعزیربرنامهمورد از آ  مقابله با  10قید انکار مناف  هستند که 

 Roundنسررت بره    آنهرا ی ماسن حاوی قیرد انکرار منراف  هسرتند تنهرا یکری از       گذارهیسرمامعاهدۀ  27همۀ 

Tripping  ی مانند ناتا، منشور انررمی نیرز   گذارهیسرماترین معاهدا  چندجانرۀ قابب اعمال است. برخی از مه

 (.Oke, 2018: 203) دهندینمی تابعیت را سوش  زیربرنامهف ، این شکب از رغ  وجود قید انکار مناعلی
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حرد کرافی از ظرفیرت الزد بررای مقابلره برا       بره در نتیجه، باید سذیرفت کره قیرود انکرار منراف      
 راع دولت میزبا  برخوردار نیستند.ی تابعیت از سوی اتزیربرنامه

از دعراوی   کیچیهی تابعیت، انتقال دعواست. الرته تاکنو  در زیربرنامهیکی دیگر از اشکال 
. بنابراین بایرد امکرا    نشده استکه در آ  انتقال دعوا صور  گرفته، به قید انکار مناف  استناد 

ی در این زمینه بررسی کرد. قید انکار اهیرواستااده از این قید در چنین شرایطی را بدو  وجود 
ی زیربرنامهمناف  دو شرط اصلی )مالکیت و کنترل و فعالیت اقتصادی واقعی( را دربردارد. میا  

ی تابعیت یک تاراو  مهر  وجرود دارد. در    زیربرنامهتابعیت از طریق انتقال دعوا و دیگر اشکال 
حجراب، مشرخص خواهرد شرد کره مالرک یرا        ی تابعیت در صور  خرق زیربرنامهدیگر اشکال 

انتقال دعوا  کهیدرحالترعۀ کشور ثالث و یا میزبا  است.  گذارهیسرماۀ اصلی شرکت کنندکنترل
(. Oke, 2018: 252مستلزد انتقال مالکیت حقوق یا کنتررل برر سررمایه یرا موضروع دعواسرت )      

هرا  از کسرب سررمایه، مردعی     برد  قصرد خوا  سثالدولت خوانده در این موارد با زیر  رونیازا
ی مقابلره برا ایرن نروع از     هرا حرب راهبره خررق حجراب از     توسب، اما شودیمسوءاستااده از حق 

، چراکه الزمۀ انتقال یک دعوا، انتقال حقوق و منافعی اسرت کره   نروده استی تابعیت زیربرنامه
در ایرن روش   گرذار هیسررما . بنابراین شرط کنترل و مالکیت ثالرث برر   شودیمدعوا از آ  ناشی 

 ی تابعیت محقق نخواهد شد.  زیربرنامه
ی اسرت. انتقرال   بنرد زما ۀ مسئلمشکب دیگر در استااده از قید انکار مناف  در انتقال دعوا، 

و از آنجا که هد  از آ  اغلرب   ردیگیمسذیر شد  آ  صور  ینیب یسدعوا سس از بروز دعوا یا 
ی تابعیرت، دعروا مطررح    زیر ربرنامهمد  اندکی سس از تضمین دسترسی به مرج  داوری است، 

که اشاره شد، بسیاری از مراج  داوری توسرب بره قیرد انکرار منراف  را در      طورهما خواهد شد. 
ی معاهرده،  هاتیحمازمانی زودتر، قرب از طرح ادعای نق  از سوی خواها  و توسب خواها  به 

آ  دسته از مراجعی کره امکرا  توسرب بره انکرار      ی نزد بندزما ۀ مسئل. الرته انددانستهمناسب 
نگارش این  رسدیمنظر نخواهد بود. به سازمشکب، دانندیممناف  را در مرحلۀ صالحیتی ممکن 

 نکره یکمرا ا ی نیست که بتوا  از آ  برای مقابلره برا انتقرال دعروا اسرتااده کررد.       اگونهبهشرط 
 .اندنکردهتخاذ ی را اکردیروی خوانده نیز تاکنو  چنین هادولت
 

 گیرینتیجه
ی تابعیرت  زیر ربرنامهی، مقابله با گذارهیسرمااگرچه هد  از درج شرط انکار مناف  در معاهدا  

آ  را بهترین راهکرار   توا ینمبالقوه از چنین ظرفیتی برخوردار است،  صور بهاست و این قید 
ت، زیرا اوالً، در نگارش قید انکار مناف ، از تابعیت دانس گذارا هیسرمابرای مقابله با سوءاستاادۀ 

به تااسریر مختلرف از    تواندیم هاتااو . این شده استی متنوعی استااده هافرمولاز عرارا  و 
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ی تابعیرت را  زیربرنامهبر این قیود انکار مناف  همۀ اشکال سوی مراج  داوری منجر شود. افزو 
ی، مراجر  داوری  گرذار هیسرمای موجود در معاهدا  هاتااو از  نظرصر   ثانیاً، رندیگیبرنم در

. تاراو  اصرلی میرا  آرای    انرد کردهنیز در تاسیر شرط انکار مناف  رویکردهای گوناگونی اتخاذ 
صادره از مراج  مرتنی بر منشور انرمی و مراج  ذیب دیگر معاهدا  است. هرچند گاهی اوقرا   

  ثالثراً، تاسریر مراجر     خرورد یمر نیز به چشر    میا  آرای صادره طرق یک معاهده نظراختال 
. تأکیرد برر   بوده اسرت  گذارهیسرماداوری از شرایط شکلی و ماهوی انکار مناف  در عمب، به نا  

لزود اعمال این حق و ایراد نسرت به زما  استناد به آ ، در نظر گرفتن آستانۀ سرایین در احرراز   
پرد  بار اثررا  ایرن شررایط برر عهردۀ خوانرده،       کنترل و فعالیت اقتصادی واقعی و در نهایت س

از میا  معدود دعاوی که انکار مناف  در آ  مرورد اسرتناد قررار گرفتره، تنهرا       شده استموجب 
مراجر    رسدینمنظر (. بهBlyschak, 2011: 202ی به نا  خوانده تماد شود )شمارانگشتتعداد 

شرد    االجررا الزدهند. در نتیجره حتری برا    داوری در آینده تااسیر خود از این شرط را تغییر د
سذیرفت خوانده به ابرزار مرثثری بررای     توا ینمی جدیدی که حاوی این قید هستند، هامعاهده
 ی تابعیت مجهز است.زیربرنامهمقابله با 
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