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مقدمه
حمای از سرمایهگااری خارج را م تاا ار او برهۀ زمان مخت ف بررسذ کذراد اورا اول
زمان را وامل م واا که حمای از یریق و اههای م ا اوتت و بر مبنای حقا بذ ناتم ذل
عرف و معاهذدات مذاات بازرگذان و اریذانارای ( Friendship, commerce and Navigation
 )Treatyارت م گرفته اس  .اوت ها نقس حقا اتباع خاا را بهمنزتذۀ نقذس حقذا خذاا
ت ق م کراند و بر مبنای حمای ایپ مات ع ه اوت ناقس به اقامذۀ اعذاا برمذ خاسذتند.
اورا اوم با پدیداری ااوریهای اوت _سرمایهگاار غغاز ود .ار این اورا اوت هذا اقذدام بذه
انعقاا معاهدات اوجانبۀ سرمایه گااری کراند .براساس این معاهدات سرمایهگاارا بذدو ن ذاز
به اینۀه اوت متباع جانش ن غنتا ار اقامۀ اعاا واا و حت بدو ن از به اذ این اوتذ ایذن
امۀا را یافتند که به ارت مستق م اقدام به یرح اعاا از یریذق ااوری ع ذه اوتذ م زبذا
این اورا وناسای و حمای از حقا سرمایهگاارا و غ رس اس کذرا
کنند .ویژگ ا
حلوفصل اختالفات م ا سرمایهگاارا و اوت هاس  .بررس معاهدات اوجانبۀ سرمایهگااری
نشا م اهد که ب شتر این معاهدات او راهۀار برای حلوفصذل اختالفذات اارنذدد راهۀذار اول
ب انگر ااوری اوت _سرمایه گاار جت حلوفصل اختالفات سرمایهگااری و راهۀار اوم ب ذانگر
ااوری اوت _اوت برای حلوفصل اختالفات ناو از تفس ر یا اجرای معاهذدص سذرمایهگذااری
اس  .بنابراین اعاای ااوری اوت _اوت ار چارچاب معاهدات سذرمایهگذااری ار سذه اسذته
قابل یرح اس  .1 :یرح اعاا بذهمنظذار حمایذ ایپ مات ذ از سذرمایهگذاارد  .2یذرح اعذاا
بهمنظار است اب به تفس ری مناسب از مفاا معاهده سرمایهگذاارید  .9یذرح اعذاا بذهمنظذار
اعالم نقس یا عدم نقس معاهدص سرمایهگااری از سای یرف ن.
ار این مقاته بذه بررسذ قااعذد حذاکم بذر راهۀذار حمایذ ایپ مات ذ براسذاس معاهذدص
سرمایه گااری و تفاوت غ با حمای ایپ مات براساس قااعد عرف حقا ب ناتم ل پرااختذه
م واا .ار گفتار اول به بررس جایگاه حمای ایپ مات ار اعاوی سذرمایهگذااری پرااختذه
م واا .ار گفتار اوم قااعد حقاق حاکم بر راهۀار حمای ایپ مات ار او قسم جداگانه
ورط تابع و ورط ی مراجع ااخ اوت م زبا با بررس اعاوی یرحوذده نذزا محذاکم
ب ناتم بررس م واا.
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جایگاه استفاده از راهکار حمایت دیپلماتیک در دعاوی سرمایهگذاری
ار کنار افزای ومار پروندههای ارجاعوده به ااوری اوت  -سرمایهگاار نگران اوت ها از این
و اص حلوفصل اختالف ن ز افزای یافته اس  .ار این م ا اوت های م زبا که یرح اعذاوی
سرمایهگاارا ع ه غنتا ار بس اری از مااقع امن و س اس هذای اقتصذاای و محذ ط زیسذت
ایشا را تح تأث ر قرار اااه اس اچار نگران ب شتری ودهاند .هزینۀ تشذۀ ل ایذاا ااوری
اوت  -سرمایهگاار وفاف نباا روند این رس دگ ها انتقااات واراوده به اسذتقالل ااورهذا و
پ ب ن غرا بخش از االی اس که اوت ها را به فۀر بازنگری ار تعتذدات ناوذ از
قاب
معاهدات سرمایهگااری و بازنگری ار نحاص استفااه از ااوری اوت  -سرمایهگاار ار حذلوفصذل
اختالفات مرتبط با این تعتدات انداخته اس .
از غنۀه اوت ها از ااوری اوت  -سذرمایهگذاار بذهمنظذار حذلوفصذل
از نظر تاریخ پ
اختالفات ناو از معاهذدات سذرمایهگذااری اسذتفااه کننذد ایذنگانذه اختالفذات را از یریذق
و اههای اوت  -اوت حلوفصل م کراند .وذ اص اخ ذر راهحذل ا ذ منذدرج ار معاهذدات
ماات بازرگان و اریانارای باا .ار حال حاضر اکثر معاهذدات سذرمایهگذااری وذامل هذر او
مۀان زم اوت  -اوت و اوت  -سرمایهگذاار جتذ حذلوفصذل اختالفذات هسذتند ( Roberts,
 .)2014: 3ورط حلوفصل اختالفات به روش اوت  -اوت ار معاهدات سرمایهگااری معمذاال
وامل اختالفات مرباط به تفس ر یا اجرای معاهده م واا ( .)Unctad, 2003: 13این وذرط یذا
بهعناا تنتا و اص حل اختالف ار ی معاهده ب ا م واا یا به ارت ماازی با ورط ارجذاع
اختالف به ااوری اوت  -سرمایهگاار مطرح م واا .از سال  1323ار اغ ب معاهدات اوجانبذۀ
سرمایهگااری و معاهدات تجارت غزاا وذرط حذلوفصذل اختالفذات بذه روش اوتذ  -اوتذ و
اوت  -سرمایهگاار به ارت همزما ار ی معاهده ارج وده اس  1.ار این معاهذدات اغ ذب
ااوری را بهعناا و اص م ا اوتت ار حلوفصل اختالفات تع ن کراهاند .ار تعذداا محذدوای
از معاهدات ن ز ماضاع به ایاا ب ناتم اااگستری یا و اههای وبهقضذای همچذا غیذ ن
ااوری پنجنفره ماکار ار نفتا ارجاع وده اس .
برای نمانه ورط زیذر بذا جذرح و تعذدیلهذای انذد تقریبذا ار ک ذۀ معاهذدات اوجانبذۀ
سرمایهگااری اوت ایرا با ایگر اوت ها ارج وده اس :
«ک ۀ اختالفات ناو از اجرا یا تفس ر این ماافقذ نامذه یذا مذرتبط بذا غ ابتذدا از یریذق
مشاوره و بهیار اوستانه حلوفصل خااهند ودد ار ارت عدم تاافق ظرف و ماه از تذاریخ
وروع مااکرات هر ی از یرفهای متعاهد م تااننذد ضذمن ارسذال ایالع ذهای بذرای یذرف
 .1برای نمانه ر : .قسم اوم از بخ  11و قسم اوم از بخ  21ماافق نامۀ تجارت غزاا کشارهای
غمریۀای ومات ماسام به نفتا ().)North American Free Trade Agreement(NAFTA
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متعاهد ایگر ماضاع را به ی ه ذأت ااوری سذهنفذره مرکذب از او ااور منتخذب یذرفهذای
متعاهد و ی سرااور ارجاع کنند (حاتم و کریم ا ».)920 :1939
تفس ر معاهده فعات ت عقالن اس که بهمنظار فتم ح ح معاهده و روون کرا مفتذام
و تع ن اامنۀ غ ارت م گ را (ف سف  .)455 :1939اختالف ار خصاص اجرا معاهذده بذه
این معناس که غیا رفتار هر ی از یرف ن معاهده اعم از فعل یا تر فعل ناقس مقذررهای از
غ معاهده اس یا خ ر (.)Sornarajah, 2004: 209
از یرف ایگر این فرض ن ز وجاا اارا که اوت متباع سرمایه گاار اقدام به یذرح اعذاای
حمای ایپ مات ع ه اوت م زبا کنذد ( .)Roberts, 2014: 7براسذاس حقذا بذ ناتم ذل
سرمایه گاارا استرس مستق م به سازوکارهای جبرا خسارت جت اقامذۀ اعذاا
کالس
ع ه اوت های خارج که حقا غنتا را نقس کراه باا نداوتند و تنتا به حمای ایپ مات از
جانب اوت متباعشا متۀ بااند (ااتزر و وروئر  .)992 :1931از یرف ایگر اگرچذه اوتذ
متباع سرمایهگاار به مۀان زمهای ب ناتم حلوفصل اختالفات استرس ااو نقس حقا
سرمایهگاارا به ارت مستق م نقس حقذا اوتذ م زبذا ت قذ نمذ وذد .مفتذام حمایذ
ایپ مات ار این مرح ه پدیدار ود .اوت ها نقس حقا اتباع خاا را بهمنزتۀ نقس حقا خاا
ار نظر گرفتندد و از این یریق به یرح اعاوی ب ناتم ع ه کشارهای م زبا سرمایهگذااری
پرااختند .با پدیداری و افزای ومار معاهدات سذرمایهگذااری و پدیذداری ایذاا هذای ااوری
اوت  -سرمایهگاار استفااه از حمای ایپ مات ذ ن ذز کذاه چشذمگ ری یافذ ( Shreuer,
 .)2007: 345با وجاا این هناز راهۀار حمای ایپ مات کارکرا خاا را از اسذ نذدااه و ار
بعضذ مااقذع از اسذذتقبال ب شذتری نسذذب بذه ااوری اوتذ  -سذرمایهگذذاار برخذاراار اسذ
( .)Juratowitch, 2008: 23به تحاظ وجاا وذبۀۀ معاهذدات سذرمایهگذااری و قذاان ن ااخ ذ
کشارها ار این خصاص کاربرا نتاا حمای ایپ مات ار اعاوی سرمایهگااری بس ار کم وده
اس  .ت ۀن این نتاا هناز نق خاا را ار روابط ب ناتم ل حفذ کذراه اسذ  .هذر گذاه اوتذ
م زبا دمهای به سرمایهگاار وارا کند و احقا حق ار چارچاب قرارااای به االی ذ ممۀذن
نباود بدیت اس باب این نتاا برای اوت متباع مفتاح خااهد باا (پ را .)920 :1939
یۀ از ساابق متم رسذ دگ بذه اختالفذات م ذا اوتذ هذا ار خصذاص اجذرای معاهذدص
سرمایهگااری و حمای ایپ مات از سرمایهگاار پروندص اعاای ایتات ا ع ه کاباسذ  .ار ایذن
پرونده ایت ات ا با ااعای نقس معاهدص اوجانبه م ا او کشار اقدام به اقامۀ اعاا ار ایاا ااوری
از یرف خاا و وماری از سرمایهگاارا ایتات ای کذرا .ایتات ذا مذدع بذاا کذه اارای وضذع
اوگانهای ار یرح این اعااس  .از ی یرف ایتات ا مدع حقا نقسودص خاا بااد و از یذرف
ایگر به تحاظ حمای ایپ مات از سرمایهگاارا ایتات ای ار کابا اقدام بذه یذرح ایذن اعذاا
کرا .ار مقابل کابا مدع باا که وجاا ورط ارجاع اختالف به ایاا ااوری اوت  -سرمایهگاار
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مانع از این خااهد باا که ایتات ا اقدام ار راستای حمای ایپ مات از اتباع خاا کند .ایذاا
اس تدالل کابا را نپایرف د ت ۀن به این ات ل که اعاای ایتات ذا از یذرف اتبذاع را ن ذز مذارا
دور رأی اعالم مبن بر نقس معاهده از سای
پایرش قرار نداا اااخااس این کشار جت
کابا را ن ز را کرا (.)Potesta, 2013: 753
تاکنا بهجز اعاای حمای ایپ مات مطرحوده از سای ایتات ا ع ذه کابذا سذه پرونذدص
ایگر براساس معاهدص سرمایهگااری به ااوری اوتذ  -اوتذ ارجذاع وذده اسذ  .یۀذ از ایذن
پروندهها مرباط به اعاای مۀزی ع ه ایاالت متحدص غمریۀا ار خصذاص نقذس مفذاا معاهذدص
سرمایه گااری اس  .از غنجا که پروندص اخ ر تاسط مۀزی از جانب ه چی از سذرمایهگذاارا
تابع این کشار مطرح نشده اس اعاای رفا اعالم بهحساب م غید .ار او پروندص ایگذر کذه
پرو ع ه و و اکذاااور ع ذه ایذاالت متحذدص غمریۀذا یذرح اعذاا کذراهانذد کشذار م زبذا
سرمایه گااری جت است اب به تفسذ ر مذدنظر خذاا از معاهذده ماضذاع را بذه ایذاا ااوری
اوت  -اوت ارجاع کراه اس .
بذذا اینۀذذه اسذذتفااه از ااوری اوت ذ  -اوت ذ ار حذذلوفصذذل اختالفذذات ناو ذ از معاهذذدات
سرمایه گااری تاکنا محدوا به همذ ن چتذار پرونذده بذااه اسذ اهم ذ غ و نگرانذ هذای
پدیدغمده از سای اوت ها نسب به ااوری اوت  -سرمایهگذاار سذبب وذده اسذ کذه تاجذه
اوت ها و پژوهشگرا روزبهروز به این ماضاع افزای یابد .ار ااامذه بذه بررسذ وذرایط یذرح
اعاای حمای ایپ مات بر مبنای معاهدات سرمایهگااری با ار نظر گرفتن رویۀ ایاا ااوری
اعاای ایتات ا ع ه کابا و سایر رویههای معتبر ب ناتم م پراازیم.

قواعددد حقددوقی حدداکب بددر حمایددت دیپلماتیددک مبتاددی بددر معاهدددات
سرمایهگذاری
براساس قااعد حقا ب ن اتم ل اعمال حمای ایپ مات منذاط بذه وجذاا او وذرط ضذروری
اس د اول اینۀه وخص مارا حمای باید از تحظذه نقذس حقذا تذا پایذا جریذا رسذ دگ
تابع کشاری را ااوته باود که به نفع وی و ع ه کشار م زبا اقدام به یرح اعاای حمایذ
تمذام
ایپ مات م کندد اوم اینۀه این وخص باید پ از یرح اعاای حمای ایپ مات
مراجع ااخ اوت م زبا را به این ورط که چن ن راهۀارهای به ارت مؤثر ار کشار اخ ر
وجاا ااوته باود ی کراه و به نت جه نرسذ ده باوذد ( .)Lourie, 2015: 516ار ااامذه ابتذدا
ورط تابع و سپس ورط ی مراجع ااخ بررس م واا.
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 .1شرط تابعیت
ار معاهدات سرمایهگااری معماال تعریف وس عتری از حقذا بذ ناتم ذل ار خصذاص مفتذام
تابع پایرفته م واا .براساس قااعد عرف حقا ب ناتم ل تابع اوخاص حق ق براساس
قانا اوتت تع ن م واا که تابع غ مارا ااعا قرار گرفته اسذ (اتماسذ .)252 :1930
اغ ب از هم ن قاعذده
ایاا ب ن اتم اااگستری ن ز ار قضایای مرتبط با حمای ایپ مات
پ روی کراه اس ( .)Dugard, 2000: 95یۀ از ماارا استثنا ار این خصاص پرونذدص ناتذهبذام
اس  .ایاا ار این پرونده وجاا ی رابطۀ حق ق م ا فذرا و اوتذ را ن ذز از ایگذر وذروط
احراز رابطۀ تابع م ا افراا و اوت ها ق مداا م کند .ار این پرونذده ایذاا بذه تحذاظ عذدم
احراز چن ن رابطهای م ا وخص حق ق ماضاع پرونده و اوتذ ت خذتناوذتاین حذق اقامذۀ
اعاای حمای ایپ مات را برای اوت ماکار قائل نشد ( .)ICJ Rep, 1955: para. 50وذایا
ذکر اس که سه نفر از قضات ایاا نظریذهای مخذاتف ار ایذن خصذاص اعذالم کرانذد .قاعذدص
اعالموده از سای ایاا ب ناتم اااگستری نتاانس ار قاتذب عذرف بذ ناتم ذ وارا نظذام
حقا ب ناتم ل واا و ار نت جه غنچه از حقا ب ناتم ل عرف ار این خصذاص قابذل اعذالم و
استناا اس هما گانهکه ار یرح پ نایس کم س ا حقا ب ناتم ل ار خصاص حمایذ
ایپ مات ن ز ب ا ود این اس کذه احذراز تابع ذ براسذاس قااعذد ااخ ذ اوتتذ ذارت
م گ را که تابع غ مذارا ااعاسذ ( .) UN, 2006: para. 31ار مقایسذه بذا قااعذد حقذا
ب ناتم ل عرف معاهدات سرمایهگااری ضاابط مخت فذ ار خصذاص تابع ذ سذرمایهگذاارا
پایرفتهاند .برای نمانه برخ از معاهدات سرمایهگااری احراز رابطۀ تابع را مناط به مراجعذه
به قانا اساس یا سایر قاان ن ااخ کشار مرباط اانستهاند ( .) UNCTAD, 2011: 74برخ
ایگر از معاهدات سرمایهگااری ضاابط سختگ رانهتری همچذا اقامذ اائذم سذرمایهگذاار ار
کشار متباع را بهعناا مال احراز تابع تع ن کراهاند ( .)Lourie, 2015: 518برخ ایگذر
از معاهدات سرمایهگااری رفا اقام اائم ی وخص ار ی کشار بذدو تاجذه بذه تابع ذ
رسم وی را مال احراز تابع غ وخص براساس غ معاهده م اانند.1
ار خصاص احراز تابع اوخاص حقاق ار حقا ب ناتم ل عرفذ نظریذات گانذاگان از
جم ه محل تأس س وخص حقاق یا اقامتگذاه ا ذ وذخص حقذاق وجذاا اارا ( Dugard,
 .)2003: 28معاهدات سرمایهگااری ار این خصاص ن ز همچذا وذ اههذای مخت فذ کذه ار
احراز تابع اوخاص حق ق بهکار گرفتهاند با یۀدیگر متفاوتاند.
مقایسۀ م ا ضاابط احراز تابع ذ اوذخاص حقذاق براسذاس حقذا بذ ناتم ذل عرفذ و
پایرش حمای ایپ مات براسذاس هذر یذ از
معاهدات سرمایهگاار نشا م اهد که قاب
 .1معماال کشارهای متاجرپایر به چن ن و اهای تمایل اارند.
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او نظام حقاق ماکار را باید با مع ارهای خاص خاا بررس کرا .ار حق ق م تاا فرض را
ار نظر گرف که ار غ ورایط الزم برای اقامۀ اعاای حمای ایپ مات از سای کشار متباع
براساس معاهدص اوجانبۀ سرمایهگااری وجاا ااراد ت ۀن براساس حقا ب ناتم ل عرف چنذ ن
ورایط بهوجاا ن امده اس .
ایاا ااوری ار پروندص اعاای ایتات ا ع ه کابا با چن ن مسذئ های مااجذه وذد .ار معاهذدص
سرمایهگااری م ا این او کشار چن ن ب ذا وذده اسذ کذه« :وذرط الزم بذرای اینۀذه یذ
سرمایه گااری مارا حمای این معاهده باود این اس که تاسط وخص حق ق یذا حقذاق از
اتباع یرف ن معاهده انجام گ را (بند  1از مااص  .»)1او مارا از و اعاای ایتات ا تح عنذاا
حمای ایپ مات از نتااهای حقاق ارت گرفته باا که ار ایتات ا بذهوجذاا ن امذده باانذدد
ب ۀه تاسط اتباع ایتات ا اااره مذ وذدند .بنذابراین ایذاا نت جذه گرفذ کذه ار ایذن خصذاص
رس دگ به ایذن اختالفذات را نذدارا ( Ad hoc Arbitration Tribunal, 2005: para.
الح
 .)203ایاا ااوری تأک د کراه اس که ی معاهدص سرمایهگااری مذ تاانذد حذاوی ضذاابط
متفاوت با ضاابط حقا ب ناتم ل عرف ار خصاص تع ن تابع اوخاص باوذدد و ار نت جذه
ضابطۀ اعالموده ار معاهده بر ضابطۀ ماجاا ار حقا ب ناتم ل عرف اوتایذ اارا ( Ad hoc
.)Arbitration Tribunal, 2005: para. 203
ار پروندص بارس انا تراکشن اگرچه ایاا ب ناتم ذ اااگسذتری اعذاای سذتامدارا را ار
خصاص مصاارص اماال ورک نپایرف اعالم کرا که اگر اوت متباع و م زبا سذرمایهگذاار
ماافقذ نامذذهای ار ایذن خصذذاص منعقذد کننذذد اعذاای حمایذ از سذتامدارا یذ وذذرک
سرمایهگاار ن ز م تااند مارا پایرش قرار گ را (.)ICJ Rep, 1970: para. 46
ار پروندص اتس ن ز ایاا ب ن اتم اااگستری از هما اسذتدالل مطذرحوذده ار پرونذدص
ماکار استفااه کرا و اعالم ااو که تابع سرمایهگاار از یریق مراجعه بذه معاهذدص مذاات
بازرگان و اریانارای م ا غمریۀا و ایتات ا تع ن م واا ( .)ICJ Rep, 1989: para. 50بنابراین
بهنظذر مذ رسذد کذه از نظذر رویذۀ ایذاا هذای مخت ذف قااعذد ذکروذده ار قاتذب معاهذدات
سرمایهگااری نهتنتا بر ماه اختالفات حاکم هستند ب ۀه مسائ همچذا تع ذ ن تابع ذ
سرمایهگاارا ن ز براساس غنتا مشخص م واا .ار نت جه ار اعاوی حمایذ ایپ مات ذ کذه
کشار متباع به تحاظ نقس مفاا معاهده سرمایهگااری ع ه کشار م زبا مطرح م کند تابع
اوخاص حق ق یا حقاق سرمایهگاار براساس قااعد اعالموده ار هما معاهده تع ن م واا.

 .2طی مراجع داخلی دولت میزبان
این ورط از سای کم س ا حقا ب ناتم ل ار یرح پ نایس حمای ایپ مات بذه ذراح
ب ا وده اس ( .)UN, 2006: para. 70برخالف حقا بذ ناتم ذل عرفذ ار معاهذدت اوجانبذۀ
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سرمایهگااری ی مراجع ااخ اوت م زبا بهعناا ورط ضذروری بذرای امۀذا یذرح ااوری
اوت  -اوت ارج نشده اس  1.بنابراین مسئ ۀ متم نحاص تفس ر این سۀات اس  .م تاا نت جذه
گرف که اوت های یرف ی معاهدص سرمایهگااری با سۀات خاا ار ایذن خصذاص بذه ذارت
ضمن از ی مراجع ااخ بهعناا ورط الزم برای امۀذا حمایذ ایپ مات ذ از یریذق اقامذۀ
اعاای ااوری اوت  -اوت عدول کراهاند .از یرف ایگر م تاا استدالل کرا کذه اقامذۀ اعذاای
ارت نم گ راد ف اا سۀات اوتذ هذا ار
رفا بهمنظار حمای ایپ مات
ااوری اوت  -اوت
این خصاص به این معناس که قااعد حقا ب ناتم ل عرف بر این ماضاع ن ز حاکم اس .
ایاا ااوری ار اعاای ایتات ا ع ه کابا ار مرح ۀ احراز الح با این مسئ ه مااجه وذد.
ار این مرح ه کابا مدع باا که با تاجه به عدم مراجعۀ سذرمایهگذاارا ایتات ذای بذه محذاکم
ااخ کابا اوت ایتات ا حق یرح اعاای حمای ایپ مات از ایذن سذرمایهگذاارا را نذدارا.
ایتات ا مدع باا که ورط ی مراجع ااخ ار خصاص این پرونده به چند ات ل قابذل اعمذال
ن س  .اوت ن استدالل ایتات ا ار این خصاص این باا که این ورط زمذان کذه اوتذ بذه تحذاظ
نقس مستق م حقا خاا یرح اعاا کند قابل اعمال نخااهد باا .استدالل اوم ایتات ا ایذن بذاا
که کابا با انعقذاا معاهذدص اوجانبذۀ سذرمایهگذااری و ارج راهۀذار مراجعذه بذه ااوری اوتذ -
سرمایهگاار بدو ن از به رعای این وذرط بذه ذارت ضذمن از غ ذرفنظذر کذراه اسذ .
همچن ن ایتات ا مدع باا که حت ار ارت حاکم بذاا وذرط یذ مراجذع ااخ ذ وجذاا
چن ن مراجع و سازوکارهای مؤثری ار این خصاص باید تاسط اوت کابا به اثبات برسد .ایاا
ار استدالل خاا این نۀته را تأی د کرا که قاعده یذ مراجذع ااخ ذ زمذان کذه یذ اوتذ
به سبب نقس مستق م حقا خاا اقدام به یرح اعاا ع ه اوت ایگذر مذ کنذد قابذل اعمذال
نخااهد باا .ایاا سپس اعاای را که ایتات ا بهسبب نقس مستق م حقذا مذارا ااعذای خذاا
مطرح کراه باا از اعاای که به تحاظ حمای ایپ مات مطرح کراه باا تفۀ کذراد و ار
مارا اعاای اخ ر ی مراجع ااخ را ورط الزم برای امۀا یرح اعاای حمای ایپ مات ذ
بررسذ و
اانس  .استدالل ایاا ار این خصاص این باا که کشار م زبا باید امۀا و فر
جبرا خسارات واراه به سرمایهگاارا را براساس سازوکارهای ماجذاا ار نظذام حقذاق خذاا
ااوته باود .ایاا ار را نظر ایتات ا چن ن استدالل کرا که با تاجه با اینۀه ارج راهۀار مراجعه
به ایاا ااوری اوت  -سرمایهگاار مانع از یرح اعذاای حمایذ ایپ مات ذ ار ایذاا ااوری
اوت  -اوت نخااهد باا بنابراین عدم پ ب ن ورط ی مراجع ااخ بذرای اقامذۀ اعذاای
ااوری اوت  -سرمایهگاار را نم تاا بهعنذاا عذدول ضذمن از ایذن وذرط ار یذرح اعذاای
حمای ایپ مات اانس (.)Ad hoc Arbitration Tribunal, 2005: para. 47
 .1برای مثال م تاا به یرح نمانۀ معاهدات اوجانبۀ سرمایهگااری کانااا ( )2115هند ( )2119و ایتات ا
( )2119اواره کرا.

حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات8881 ...

 .3شمول شرط طی مراجع داخلی در داوری معاهدات سرمایهگذاری
هما یارکه ب ا ود ایاا ااوری ایتات ا ع ه کابا استدالل ایتات ا مبن بر ذرفنظذر کذرا
ضمن کابا از ورط ی مراجع ااخ را مارا پایرش قرار نداا .استدالل و نت جهگ ری ایذاا
ااوری ار این مارا همگام با رویۀ ایاا ب ناتم اااگستری ار قضایای اینترهنذدل و اتسذ
باا .ار قض ۀ اینترهندل ایذاا ب ذا کذرا« :قاعذدهای کذه براسذاس غ سذازوکارهای جبذرا
خسارت ااخ قبل از یرح اعذاا ار سذطح بذ ناتم ذ بایذد یذ گذراا از قااعذد مسذ م و
وناختهوده ار حقا ب ن اتم ل عرف اس  .ار چن ن ماقع ت پ از تاسل به یذ اااگذاه
ضروری اس کشاری که نقس حقا ارو غ اتفا افتذااه اسذ فر ذت بذرای
ب ن اتم
جبرا غ از یریق سازوکار و نظام ااخ ذ خذاا ااوذته باوذد (.»)ICJ Rep, 1959: para. 27
ایاا ب ن اتم اااگستری ار قض ۀ اتس ن ز ب ا کذرا کذه «حتذ اگذر قااعذد حذلوفصذل
اختالفات م ا یرف ن ار خصاص ومال ورط ی مراجع ااخ ذ سذۀات کذراه باوذد ایذن
سۀات را نم تاا بهعناا عدول از این ورط ت ق کرا (.» )ICJ Rep, 1989: para. 42
اگرچه ار او پروندص مطرحوده نزا ایاا ب ناتم اااگسذتری از یذ یذرف و از یذرف
ایگر اختالف یرحوده ار ایاا ااوری ایتات ا ع ه کابا با مسئ ۀ حمای ایپ مات ار حقا
ب ن اتم ل مااجت م قااعد حاکم بر ایذن اختالفذات اارای تفذاوتهذای بذا یۀدیگرنذدد کذه ایذن
تفاوتها امۀا مقایسۀ م ا این پروندهها با یۀذدیگر را مذارا ترایذد قذرار مذ اهذد .بذرخالف
معاهدص اوجانبۀ سرمایهگااری م ا ایتات ا و کابذا بذرای سذرمایهگذاارا ماضذاع پرونذدههذای
اینترهندل و اتس امۀا یرح مستق م اختالف م ا خاا و کشار م زبذا سذرمایهگذااری ار
ایاا ااوری اوت  -سرمایهگاار وجاا نداوته اس .
قاعدص حاکم بر ااوری اوت  -سرمایه گاار این اسذ کذه ار ذارت عذدم تصذریح معاهذدص
سرمایهگااری سرمایه گاار م زم به یرح اعاا ار مراجع ااخ کشار م زبا ن س  .مااص  22از
کناانس ا ایۀس د مقذرر مذ کنذد کذه اعذالم رضذای بذه ارجذاع اخذتالف بذه ااوری اوتذ -
سرمایهگاار بهعناا چشمپاو از ورط ی مراجع ااخ ار نظر گرفته م واا .ایذاا هذای
ااوری ایگری که از قااعد کناانس ا ایۀس د تبع نم کنند ن ز چن ن قاعدهای را بهعنذاا
یۀ از قااعد حقا ب ناتم ل عرف به رسم وناختهاند.1
هدف سرمایهگاار محۀام کرا اقدامات متخ فانۀ اوت م زبا و جبرا خسذارات کذه بذه
 .1برای مطاتعه ب شتر ر: .
Ros Invest Co UK Ltd. v. Russian Federation, SCC Case No. V079/2005, Final Award, at 246, 247
;)(2010); Saar Papier Vertriebs GmbH v. Republic of Poland, UNCITRAL, Final Award at 23 (1995
Yaung Chi Oo Trading PTE Ltd. v. Government of the Union of Myanmar, ASEAN I.D. Case No.
ARB/01/1, Award (2003), 42 Int’l Legal Materials 540, 547 (2003); CME Czech Republic B.V. v.
Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, at 111 (2001).
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وی وارا وده اسذ  .ایذن ماضذاع هذم ار اعذاوی حمایذ ایپ مات ذ و هذم ااوری اوتذ -
سرمایهگاار وجاا اارا .اوت متباع ن ز بهانبال چن ن هذدف ار اعذاای حمایذ ایپ مات ذ
اس  .زمان که ی اوت با ار نظر گرفتن تمام مالحظات حقاق و س اسذ اقذدام بذه یذرح
اعاای حمای ایپ مات از اتباع خاا ع ه اوت ایگری م کنذد اوتذ ن هذدف وی جبذرا
خسارات واراه به سرمایهگاار اسذ ( .)Amerasinghe, 2004: 61بنذابراین ار خصذاص هذدف
وجاا ورط ی مراجع ااخ از غنجا که ه چ اوتت مۀ ف به یرح اعاا بهمنظذار حمایذ از
اتباع خاا ن س م تاا نت جه گرف که این قاعده به منظار حمای از حقا اوتذ م زبذا
ار حقا ب ناتم ل عرف به وجاا غمده اس  .ار نت جه ار فرض وجاا امۀا ارجاع اختالف بذه
ااوری اوت -سرمایهگاار م تاا گف که اوت م زبذا پایرفتذه اسذ کذه تزومذ بذه یذ
مراجع ااخ وی تاسط سرمایهگاار ن س .
از یرف ایگر استثنا بر قاعدص تزوم ی مراجع ااخ را م تاا با تغ ر ار منافع اوخاص
ذینفع تاج ه کرا .به ارت ک استثنا قائل ود برای این قاعده ار چند فرض مارا پایرش
قرار گرفته اس  .یرح پ نایس حمای ایپ مات االیل مخت ف را برای امۀا وجاا چن ن
استثنای مطرح م کند .برای نمانه زمان کذه راهۀذار جبذرا خسذارت غ رقابذل اسذترس یذا
غ رمؤثر باود یا با تأخ ر غ رماجت همراه واا یذا ار فرضذ کذه وذخص متضذرر غوذۀارا از
است اب به راهۀارهای ااخ منع وده اس این ورط الزماالجرا نخااهذد بذاا ( UN, 2006:
 .)para. 76هما یارکه ار یرح پ نایس ن ز ب ا وده اس ذکر تمام ماارا تاج هکننذدص
استثنا امۀا پایر ن س .
با تاجه به اینۀه قاعدص تزوم ی مراجع ااخ بهمنظذار حمایذ از منذافع اوتذ م زبذا
به وجاا غمده اس استثنای این قاعده زمان اعمال م واا کذه منذافع سذرمایهگذاار خذارج
نسب به منافع اوت م زبا ار اوتای قرار گ را .به هم ن ع زمان که پرونذدهای از یریذق
حمای ایپ مات مطرح م واا و امۀا اقامۀ اعاا ار نزا ایاا ااوری اوت  -سذرمایهگذاار
ن ز برای سرمایه گاار وجاا اارا مرجع رس دگ باید منفع اوت م زبا ار استناا به قاعذدص
فا و منفع سرمایه گاار ار جبرا خسارت را با یۀدیگر بسنجد .بنابراین به رف وجاا حذق
اقامۀ اعاا نزا ایاا ااوری اوت  -سرمایهگاار نم تاا به این نت جه رس د که اوت م زبذا
از ورط ی مراجع ااخ خاا برای یرح اعاای حمای ایپ مات ذ از سذای اوتذ متبذاع
سرمایهگاار رفنظر کراه اس  .تنتا ار خصاص اقامۀ اعاای اوت  -سرمایهگذاار اسذ کذه
م تاا پایرف که یرف ن معاهدص سرمایهگااری این قاعده را بهعنذاا وذرط ضذروری اقامذۀ
اعاا از سای سرمایهگاار ب ا نۀراهاند.

حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات8884 ...

 .4شرط طی مراجع داخلی در دعاوی مختلط
کابا استدالل اوم ایتات ا را ن ز نپایرف و ار پاسخ اعالم کرا که ورط یذ مراجذع ااخ ذ ار
تمام پروندهها ی که ار غ ی اوت به قصد حمای ایپ مات ذ از تبعذۀ خذاا یذرح اعذاا
م کند الزماالجرا س د خااه هدف از یرح اعاا رفا حمای از اتباع باود و خااه این هدف ار
کنار اهداف ایگری قرار گ را (.)Ad hoc Arbitration Tribunal, 2005: para. 46
از نظر ایاا ااوری رس دگ کننده به اختالف ایتات ا ع ه کابذا ار مااقذع یذرح اعذاا م ذا
اوت ها به تحاظ نقس حقا مستق م ی اوت نهتنتا ن ازی به ی مراجع ااخ اوت ن س د
ب ۀه مرجع اارای چن ن الح ت ن ز ار نظام ااخ اوت ها پ ب نذ نشذده اسذ ( Ad hoc
 .)Arbitration Tribunal, 2005: para. 47اما ایاا ار این پرونده با اعاای مخت ط مااجه اسذ
که براساس غ اوت ایتات ا ار کنار یرح اعاا بذه تحذاظ نقذس حقذا خذاا اقذدام بذه حمایذ
ایپ مات از اتباع خاا ار مقابل اوت کابا ن ز کراه اس  .ار ااامه به یۀ از متمترین استثنائات
وارا بهورط ی مراجع ااخ پرااخته وده و رابطۀ غ با اعاوی مخت ط بررس م واا.

 .1 .4استثاای نقض مستقیب حقوق دولت
براساس این استثنا زمان که اوتت اقدام به یرح اعذاا ع ذه اوتذ ایگذر و بذه تحذاظ نقذس
مستق م حقا خاا م کند قاعدص تزوم ی مراجذع ااخ ذ اوتذ خاانذده اعمذال نمذ وذاا
(.)Amerasinghe, 2004: 146
ایاا ب ن اتم اااگستری ن ز ار چند پرونده با چن ن مسئ های مااجه وده اسذ  .بذرای
نمانه ار قض ۀ ماسام به کانال کارفا ایاا این استدالل را از بریتان ا پایرف و ب ا کرا کذه
اگر خسارات مارا ااعا به اماال اوتت وارا وده اسذ ن ذازی بذه یذ مراجذع ااخ ذ اوتذ
خاانده ن س ( .)ICJ Rep, 1949: para. 17چن ن استدالت ار پروندص سانحۀ هذاای از سذای
اسرائ ل ب ا ود ( .)ICJ Rep, 1955: para. 530منشأ اخذتالف بذهوجااغمذده ار ایذن پرونذده
انتدام هااپ مای غ رنظام اسرائ ل ار غسما ب غارستا باا .از نظر اسرائ ل انتدام این هااپ ما
با تاجه به اینۀه پرچم غ اوت بر روی غ ترسذ م وذده بذاا نقذس مسذتق م حقذا اوتذ
اسرائ ل محساب م شد .ب غارستا ار خصاص این اسذتدالل اسذرائ ل واکنشذ از خذاا نشذا
ندااد ت ۀن ار ب ا نظر خاا اعالم کرا که راهۀذار جبذرا خسذارات واراه بذه اتبذاع اوتذ هذا
مشمال قاعدص تزوم ی مراجع ااخ اوت خاانده اس ( .)ICJ Rep, 1955: para. 565ایاا
ار خصاص این مسئ ه اعالم نظر نۀرا و پرونده را به االیل ایگری را کرا.
از سال  2111و رس دگ به پرونذدص ماسذام بذه قذرار بازااوذ ( ICJ Rep,
ایاا تا پ
 )2012به ارت مستق م با چن ن فرض مااجه نشد .ار این قض ه اوت ب ژی اقدام به دور
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استار بازااو وزیر امار خارجۀ سابق کنگا عبداهلل یروایذا کذرا .مبنذای ذدور ایذن اسذتار
الح رس دگ به جنای جنگ جنای ع ه
بازااو قانان باا که به اااگاههای ب ژی
بشری و نسلکش بهوقاع پ استه ار سرتاسر جتا را اعطا م کذرا .ار پاسذخ بذه ایذن اقذدام
اوت ب ژِی جمتاری اماکرات کنگا اقدام به یرح اعاا ار ایاا بذ ناتم ذ اااگسذتری
اوت کنگا نقس مصان ایپ مات غقای یروایا از سای اوت ب ژی بذاا.
کرا .ااعای ا
پایرش اعاا االیل مخت ف را تقذدیم ایذاا کذرا کذه از
اوت ب ژی ار خصاص عدم قاب
جم ۀ غ عدم ی مراجع ااخ ب ژی از سای غقای یروایا باا .سرانجام ایذاا ار رأی خذاا
ب ا کذرا کذه اقذدام ب ژیذ نقذس مسذتق م حقذا جمتذاری
ار خصاص پایرش الح
اماکرات کنگا محساب م وااد بنابراین تزوم به ی مراجع ااخ ب ژی از سذای غقذای
یروایا نبااه اس  .این و اص استدالل از سای ایذاا را مذ تذاا ار قضذایای بعذدی از جم ذه
الگراند ( )ICJ Rep, 2001و اونا ( )ICJ Rep, 2004ن ز مشاهده کرا.
همچن ن ویژگ ممتاز اعاای حمای ایپ مات که بر مبنای ی معاهدص سذرمایهگذااری
یرح وده این اس که اوت خااها مدع نقس مفاا غ معاهده از سای اوتذ ایگذر اسذ .
نقس حقا اتباع ی اوتذ از یریذق نقذس قااعذد
براساس مفتام سنت حمای ایپ مات
حقا ب ناتم ل بهمنزتۀ نقس حقا اوت متباع ن ز ار نظر گرفته م وذاا ( Braun, 2013:
 .)30بنابراین اگر بخااه م به رف پایرش این تعریف استثنای نقس مستق م حقا اوتذ را
به قاعدص تزوم ی مراجع ااخ وارا بدان م ار عمل ایذن اسذتثنا بذر تمذام اعذاوی حمایذ
ایپ مات وارا م واا .ار نت جه قاعدص تزوم یذ مراجذع ااخ ذ کذارکرا خذاا را از اسذ
خااهد ااا .نت جه اینۀه ضابطۀ نقس حقا ب ن اتم ل اعم از اینۀه از یریق نقس ی معاهذده
ارت پایرفته باود نم تااند بهتنتای مبنای برای استثنا قائذل وذد نسذب بذه
ب ناتم
قاعدص تزوم ی مراجع ااخ باود.

 .2 .4ضابطۀ اولویت و تفکیک دعاوی
مسئ های که ار اینجا مطرح م واا ایجاا اوتای م ا او اعاای یرحوده اس  .ار خصذاص
نحاص اوتای ن ز از ضاابط مخت ف م تاا استفااه کرا .یۀ از ضذاابط بررسذ ایذن ماضذاع
اس که غیا اوت متباع ار ارت که تقاضای جبرا خسارات واراه بذه اتبذاع خذاا را نداوذته
باود باز هم حاضر به اقامۀ اعاا ع ه اوت ایگر اس یا خ ر .تت هکنندگا یرح پذ نذایس
ضابطۀ ماکار را بررس کراندد امذا
کم س ا حقا ب ن اتم ل ار خصاص حمای ایپ مات
این ضابطه ار یرح پ نایس ارج نشده اس  .ضابطۀ ایگر بررس ماضاع اختالف و ماه ذ
اعااس ( .)Meron, 1959: 87برای مثال اگر ماضاع اختالف نقس حقا اوذخاص خصا ذ
باود اعاای اوت خااها را م تاا بذهعنذاا اعذاای حمایذ ایپ مات ذ ار نظذر گرفذ .
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همچن ن ار ارت که ماضاع اختالف ار خصاص نقس حقا مقامات رسذم یذ اوتذ یذا
نقس ی معاهدص ب ناتم باود م تاا غ را ار قاتب نقس مستق م حقا اوتذ خااهذا
ار نظر گرف و ار نت جه مشمال استثنای قاعدص تزوم ی مراجع ااخ اوت م زبا اانسذ
( .)Dugard, 2003: 105همچن ن ناع خااستۀ اوتذ خااهذا را ن ذز مذ تذاا بررسذ کذرا.
ار ارت که اوت خااها ارخااس غرام ماای ااوته باود م تاا غ را بهعناا اعذاای
حمای ایپ مات ار نظر گرف  .از سای ایگر ار ارت که خااستۀ اوتذ خااهذا مسذائ
همچا عارخااه اوت خاانده یا رف اعالم نقس قرارااا باوذد مذ تذاا غ را بذهعنذاا
اعاای نقس مستق م حقا اوت خااها ار نظر گرف (.)Meron, 1959: 88
یرح پ نایس کم س ا حقا ب ن اتم ل ار خصاص حمای ایپ مات ن ذز از ضذابطۀ
تع ن ناع حقا مارا ااعای نقس اسذتفااه کذراه اسذ  .مذااص  15ایذن یذرح ب ذا مذ اارا:
«زمان که ی اعاای ب ناتم یا ارخااست برای دور یذ رأی اعالمذ ابتذدائا بذر مبنذای
خسارت واراه بر ی تبعه یا سایر اوخا که ار این مااه به غنتذا اوذاره وذده اسذ مطذرح
گراا مراجع ااخ اوت خاانده از سای تبعۀ اوت خااها باید مارا مراجعه قرار گ را».
ایاا ب ن اتم اااگستری ار پروندص اتس با ارخااس تفۀ اعاوی مااجه باا .ایذاالت
متحدص غمریۀا او اعاای مجزا ار این خصاص نذزا ایذاا مطذرح کذراد اعذاای اول ار قاتذب
حمای ایپ مات از اتباع خاا و بهمنظار اخا غرام و اعاای اوم تقاضای دور رأی اعالم
از سای ایاا که ب انگر نقس معاهده م ا غمریۀا و ایتات ا تاسط کشار اخ ر باوذد ( ICJ Rep,
 .)1987: 116ایاا ار این پرونده امۀا تفۀ اعاوی را را نۀرا ب ۀه چن ن اعالم نظر کذرا
تفۀ از اعاای حمای ایپ مات ذ ایذاالت
که ار این پرونده چنا اعاای اعالم که قاب
متحدص غمریۀا را ااوته باود وجاا ندارا .ایذاا بذا اعمذال ضذابطۀ اوتایذ بذه ایذن ماضذاع
کذدامیذ را بذهعنذاا
پرااخ که م ا اعاای خسارت مستق م و اعاای حمای ایپ مات
ار نظر بگ راد و ار نت جه ار خصاص تزوم ی مراجع ااخ اعالم نظذر کنذد .از
اعاای ا
نظر ایاا ب ناتم اااگستری اعاای ایاالت متحدص غمریۀا رفا اعاای حمای ایپ مات ذ
اس د ار نت جه اعاای نقس مستق م حقا این اوت را ود.
ار اعاای ایتات ا ع ه کابا اگرچه ایاا ااوری برخالف ایاا ب ناتم اااگستری ار پروندص
اتس به راح ار خصاص ضابطۀ اوتای مط ب ب ا نۀرا بذه ذارت ضذمن از ایذن ضذابطه
استفااه نماا .ایاا ااوری اعاای ایتات ا ع ه کابا برخالف ایاا ب ناتم اااگستری با اسذتناا
به ضابطۀ اوتای اقدام به را اعاا نۀرا ب ۀه م ذا اعذاای حمایذ ایپ مات ذ و اعذاای نقذس
مستق م حقا اوت ایتات ا تفۀ ایجاا کرا و هر او اعاا را به ارت جداگانه بررس نماا.
چه ار معاهدص ماات بازرگان و اریانارای م ا ایاالت متحذدص غمریۀذا و ایتات ذا و چذه ار
معاهدص اوجانبۀ سرمایه گااری م ذا ایتات ذا و کابذا امۀذا حذل اخذتالف م ذا او اوتذ ار
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خصاص «اجرای معاهده» پ ب ن وذده اسذ  .بذهنظذر مذ رسذد وذ اص ایذاا بذ ناتم ذ
اااگستری ار تعارض با روح و هدف معاهدص سرمایهگااری منعقدوده م ا اوتذ هاسذ  .اگذر
یرف ن معاهده ار زما انعقاا غ امۀا دور رأی اعالم ار خصذاص اجذرا یذا عذدم اجذرای
معاهده را به مرجع حل اختالف اعطا کراه باوذند و ایذن اعذاا را هذر یذ از یذرف ن بتااننذد
به ارت مجزا ع ه یرف ایگر مطرح کنند ات وجاا ندارا که حق یرح چن ن اعذاای ار
کنار اعاای حمای ایپ مات را از اوت متباع س ب کرا .و اص تفۀ اعاوی از این تحذاظ
که حق اوت ها برای یرح اعاای اعالم ار خصاص اجرای معاهده را محفاظ م اارا به نظر
مناسبتر از و اص ایگر اس  .ار فرض که اوت خاانده بهافعات اقدام به نقذس حقذا اتبذاع
مخت ف اوت خااها کند اهم حق اوت خااها ار یذرح چنذ ن اعذاای جتذ تاقذف
اعمال اوت خاانده ب شتر نماا پ دا م کند.
ار پروندص ایتات ا ع ه کابا ایاا بهارست به این نۀته اواره کذرا کذه اوتذ هذا مشذمال
قاعدص تزوم ی مراجع ااخ اوت ایگر ار خصاص ااعای نقس حقا خاا ن ستند.
ایاا پس از تفۀ اعاو ی ایتات ا مقذرر کذرا کذه اعذاای ایذن کشذار ار خصذاص نقذس
مستق م حقا غ باید ار مرح ۀ رس دگ به ماه اختالف بررس واا .ار این مرح ذه ن ذز
ایاا به این نت جه رس د که اثبات نقس مستق م حقا اوت ایتات ذا منذاط بذه اثبذات نقذس
حقا اتباع وی از سای اوت کاباسذ  .ایذاا پذس از رسذ دگ ار مرح ذۀ ماه ذ تمذام
ااعاهای مطرحوده ار خصاص نقس حقا اتباع ایتات ا تاسط اوت کابا را را کرا و ار نت جه
اعاای اوت ایتات ا ار خصاص نقس مستق م حقاق تاسط اوت کابا را ن ز را کرا .انتقاای
که م تاا به این رأی ایاا مطرح کرا این اس که اثبات نقس حقا کشذار ایتات ذا تاسذط
کابا را مناط به اثبات نقس حقا اتباع ایتات ا تاسط کابا کراه اس  .ار حق ق این امۀا که
حقا اوت ایتات ا نقس وده باود ت ۀن ار این خصاص تاسط اتباع این کشار ااعای مطذرح
نشده باود تاسط ایاا مارا تاجه قرار نگرفته اس  .از یرف ایگر با تاجذه بذه اینۀذه اثبذات
نقس حقا اتباع ایتات ا از نظر ایاا مناط به ی مراجع ااخ اوت کابا بااه اسذ اتخذاذ
چن ن رویهای ماجب م واا که ار ارت عدم ی مراجع ااخ اوت خاانده از سای اتباع
اوت خااها نقس مستق م حقا اوت خااها از سای ایاا احراز نگراا.

نتیجهگیری
معاهدات سرمایهگااری با پ ب ن و اههای اوت  -اوتذ ار حذلوفصذل اختالفذات مسذ ر
جدیدی از سازوکار حمای ایپ مات را ار نظام حقا ب ناتم ل معرف کراند .ایذن وذ اه از
برخالف و اص مرسام که ار غ از قااعد عرف حقذا بذ ناتم ذل اسذتفااه
حمای ایپ مات
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م واا تح حاکم قااعد مندرج ار معاهدص سرمایه گااری م ا او کشار اس  .ار نت جذه
ایاا رس دگ کننده بذه اخذتالف ن ذز ار ایذن خصذاص قااعذد متفذاوت ار خصذاص حقذا
ب ناتم ل عرف اعمال م کنند .ار اوت ن مرح ه ایاا باید ضمن اعمال قااعذد وذۀ منذدرج
ار معاهدص سرمایهگااری ار خصاص ماارای همچا ذالح رسذ دگ و قاب ذ پذایرش
اعاا و تع ن تابع سرمایهگاار اتخاذ تصم م کند .مرجع رس دگ کننده تنتا زمان مجذاز بذه
اسذذتفااه از قااعذذد عرف ذ حقذذا ب ذ ناتم ذذل اس ذ کذذه ار خصذذاص غ ماضذذاع ار معاهذذدص
سرمایهگااری تع ن تۀ ف ارت نگرفته باود .ار مرح ذۀ اوم ایذاا بذا اسذتفااه از ضذابطۀ
اوتای اقدام به تفۀ اعاوی مخت ف یرحوده از سای اوت خااها مذ کنذد .نت جذۀ ایذن
اقدام ایاا احراز مخت ط یا سااه باا اعاای یرحوده اس  .ار ارت که ایذاا بذا اعذاای
سااه مااجه باود اقدام به بررس و مقایسۀ منافع یذرف ن اعذم از اوتذ خااهذا و خاانذده و
سرمایهگاار م کند .ایاا با بررس معاهدص سرمایهگااری حاکم این ماضاع را تع ن م کنذد
که غیا قاعدص تزوم ی مراجع ااخ ار این پرونده الزماالجراس یا خ ر .چنانچه ایاا با ایذن
ذدور
ارخااسذ
فرض مااجه واا که اوت خااها عالوهبر یرح اعاای حمای ایپ مات
رأ ی اعالم ع ه اوت خاانده ار خصاص نقس مستق م حقا خاا را ن ز مطرح کراه اسذ
ار ابتدا اقدام به تفۀ این او اعاا از یۀذدیگر کذراه و هذر او اعذاا را بذه ذارت مسذتقل از
یۀدیگر بررس م کند .با استفااه از این روش ایاا به اااخااسذ اوتذ خااهذا مبنذ بذر
دور رأ ی اعالم ار خصاص نقس معاهده اعتباری مستقل از اااخااس حمای ایپ مات
مطرحوده از سای او م اهد .ار نت جه ار ارت که هر ی از این اعذاوی بذه نت جذۀ مذدنظر
اوت خااها نرسد غس ب به اااخااس ایگر وارا نم واا.

ماابع
 .1فارسی
تترا  :م زا .
 .1اتماس نجااع ( .)1930حقا ب ناتم ل خصا
 .2پ را حس ن ( .)1939مسائل حقاق سرمایهگااری ب ناتم تترا  :گنج اان .
 .9حاتم ع د کریم ا اسماع ل ( .)1939حقا سذرمایهگذااری خذارج ار پرتذا قذانا و
قراراااهای سرمایهگااری تترا  :ت سا.
 .5ااتزر رواتفد وروئر کریستف ( .)1931ا ال حقا ب ناتم ل سرمایهگااری ترجمۀ قاسذم
زمان و بهغذین حس ب تترا  :مؤسسۀ مطاتعات و پژوه های حقاق وتر اان .
 .4ف سف هدای اهلل ( .)1939حقا ب ناتم ل معاهدات تترا  :فرهنگ نشر نا.

8941  زمستان،9  شمارۀ،94  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی8819

 انگلیسی.2
A) BOOKS
6. Amerasinghe, Chittharanjan Felix (2004). Local Remedies in International Law,
Cambridge, Cambridge University Press.
7. Braun, Tillmann Rudolf (2013). Globalization-driven Innovation: The Investor as
a Partial Subject in Public International Law – An Inquiry into the Nature and
Limits of Investor Rights, Jean Monnet Working Paper, New York, New York
University School Of Law.
8. Juratowitch, Ben (2008). The Relationship between Diplomatic Protection and
Investment Treaties, Washington D.C, ICSID publication.
9. Shreuer, Christoph (2007). Principles of International Investment Law, Oxford,
Oxford University Press.
10. Sornarajah, Muthucumaraswamy (2004). The International Law Of Foreign
Investment, Cambridge, Cambridge University Press.
11. UNCTAD (2003), Dispute settlement: State-State, New York, United Nation
Publication.
12. UNCTAD (2011). Series on Issues in International Investment Agreements II:
Scope and Definition, New York, United Nation Publication.
B) Articles
13. Iluyomade, B.O (1977). "Dual Claim and the Exhaustion of Local Remedies
Rule in International Law", Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 10,
pp. 83-100.
14. Lourie, Greg (2015). "Diplomatic Protection under the State-to-State Arbitration
Clauses of Investment Treaties", Austrian Yearbook on International Arbitration,
pp. 511-542.
15. Meron, Theodor (1959). "The Incidence of the Rule of Exhaustion of Local
Remedies", British Year book of International Law, vol. 35.
16. Potestà, Michele (2012). "Republic of Italy v. Republic of Cuba", American
Journal of International Law, vol. 106, pp. 341-347.
17. Roberts, Anthea (2014). "State-to-State Investment Treaty Arbitration: A Hybrid
Theory of Interdependent Rights and Shared Interpretive Authority", Harvard
International Law Journal, vol. 55, pp. 1-70.
C) Documents
18. Dugard, John R (2000). First Report on Diplomatic Protection, UN Doc
A/CN.4/5c.
19. Dugard, John R (2003). Fourth Report on Diplomatic Protection, UN Doc
A/CN.4/530.
20. International Law Commission (2006). Draft Articles on Diplomatic Protection,
United Nations Publications.

8811 ...حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات
D) Cases
21. Ad Hoc Arbitration Tribunal (1935). S.S. I'm Alone, Canada v. United States of
America.
22. Ad Hoc Arbitration Tribunal (2003). Peru v. Chile.
23. Ad Hoc Arbitration Tribunal (2005). Republic of Italy v. Republic of Cuba.
24. ICJ Reports (1949). Corfu Channel, United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland v. Albania.
25. ICJ Reports (1955). Nottebohm, Liechtenstein v. Guatemala.
26. ICJ Reports (1955). The Aerial Incident, Israel v. Bulgaria.
27. ICJ Reports (1959). Interhandel, Switzerland v. United States of America.
28. ICJ Reports (1970). Barcelona Traction, Light and Power Company Limited,
Belgium v. Spain.
29. ICJ Reports (1989). Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) United States of America v.
Italy.
30. ICJ Reports ( 2001). LaGrand, Germany v. United States of America.
31. ICJ Reports ( 2002). Arrest Warrant, Democratic Republic of Congo v. Belgium.
32. ICJ Reports (2004). Avena and Other Mexican Nationals, Mexico v. United
States of America.
33. ICSID Case (1990). Asian Agricultural Products Limited v. Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka.
34. ICSID Case (2005). Empresas Lucchetti, S.A. and Lucchetti Peru, S.A v.
Republic of Peru.
35. North America Free Trade Agreement (NAFTA) Arbitration Tribunal (2008).
Cross Border Trucking Services, Mexico v. United States of America.
36. PCA Case (2011). Republic of Ecuador v. United States of America.
37. UNCITRAL, PCA Case (2010). Chevron Corporation (USA) and Texaco
Petroleum Company (USA) v. The Republic of Ecuador.

