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 چکیذه

ِ       هٌابْ ٍ هباًی حمَق ػشهایِ ّاای داٍسی   گزاسی خااسخی بیـاتش دس هٔاّاذاو دٍخاًباِ ٍ اٌذخاًباِ ٍ سٍیا
گزاسی خااسخی ٍ هٔیاسّاای  ى    ّا هٌشح اػت وِ هفَْم ػشهایِ ؿَد. لزا ایي پشػؾ الوللی هـاّذُ هی بیي

گزاسی هحؼاَ  ؿاًَذ؟ ٍ دس ایاي هیااى، ٍهأیت لشاسدادّاای        تَاًٌذ ػشهایِ ی هیایؼت؟ اِ لشاسدادّای
ّای وٌَاًؼیَى ٍاؿٌگتي ٍ ػاسغ   گزاسی ابتذا بِ هالن فشٍؽ اگًَِ اػت؟ بشای وـف هٔیاسّای ػشهایِ

 گزاسی خاسخی هشاخِٔ ؿذُ اػت. ّای هْن دس هَسد ػشهایِ ّای اسائِ ؿذُ دس داٍسی بِ هالن
ِ       وتابخاًِ ایي همالِ اص سٍؽ ّاای   ای بْشُ گشفتِ اػت ٍ تالؽ ؿذُ با سخاَّ باِ هباحائ تیَسیاه، باِ سٍیا

 گزاسی، تَخِ ؿَد.  ّا ٍ هٔیاسّای لشاسدادّای ػشهایِ داٍسی ًیض دس خْت وـف سٍؽ
ِ        ًتایح ایي تحمیك ًـاى هی ی اكالی   دّذ وِ ػِ هٔیااس هْان هـااسوت، دٍسُ صهااًی هٔایي ٍ سیؼاه، ّؼات

 25گزاسی خاسخی ّؼتٌذ، وِ دس وٌاس  ًْا بْتش اػت وِ بِ اّذاف هٌذسج دس هادُ  ایِی ػشه تـىیل دٌّذُ
ِ  وٌَاًؼیَى اوؼیذ ٍ بِ هٔیاسّای هٌذسج دس هٔاّذاو دٍخاًبِ گازاسی ًیاض تَخاِ ؿاَد. دس هاَسد       ی ػاشهای
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داًاذ.   ي ًوای ی داٍسی غالباً لشاسدادّای ػادُ سا هٌابك با اّذاف وٌَاًؼیَى ٍاؿٌگت لشاسدادّای فشٍؽ، سٍیِ
 تَاى بِ ولیِ لشاسدادّای فشٍؽ تٔوین داد. اها ایي سٍیىشد سا ًوی

 

 گزاسی  لشاسداد ػشهایِ –ایىؼیذ  -گزاسی داٍسی ػشهایِ :یکلیذ ناگواژ

 

 هقذهه

بخـی بِ التلااد وـاَسّای     گزاسی خاسخی، اهشٍصُ بِ ٌَٓاى ساُ هْوی دس خْت سًٍك ػشهایِ

باؿذ. وٌـگشاى اكالی   اًذ، هی یی وِ دااس تٌگٌاّای التلادی ؿذُدس حال تَػِٔ، بِ ٍیظُ وـَسّا
ِ  الولل ػشهایِ حمَق بیي ِ   گزاسی، وـَس هیضباى، وـَس هتبَّ ػاشهای خااسخی   گازاس  گازاس ٍ ػاشهای

گزاسی خاسخی ّؼاتٌذ، داسای   ّؼتٌذ. تـخیق ایٌىِ اِ الذاهاو ٍ وذام لشاسدادّا هـوَل ػشهایِ

گزاسی خااسخی ؿاَد، تاابْ     ِ ایٌىِ، اگش هَهَٓی هـوَل ػشهایِ ثاس حمَلی هْوی اػت. اص خول
ّاای  ى دس لالام هٔاّاذاو دٍخاًباِ ٍ اٌذخاًباِ       گزاسی خاسخی ٍ حوایات  حمَق خاف ػشهایِ

 گیشد ٍ دس اگًَگی دادسػی یا داٍسی ًیض اثش خَاّذ داؿت. گزاسی خاسخی لشاس هی ػشهایِ
ؿاَد، هٔیاسّاای هختلفای دس هٔاّاذاو ٍ     گزاسی خااسخی هحؼاَ     بشای ایٌىِ الذاهی ػشهایِ

گزاسی، هٌشح ؿذُ اػت. دس ایاي همالاِ للاذ باش      ّای ػشهایِ ّای تداسی، خلَكاً داٍسی داٍسی

ایي اػت وِ بِ ایي پشػؾ اػاػای پاػاخ دادُ ؿاَد واِ  یاا لاشاسداد تدااسی هٌٔماذ ؿاذُ تَػاي           
ِ      گزاس هی ػشهایِ ِ    گازاس  تَاًذ هٔیاسی باشای ؿاوَل الاذاهاو ایاي ػاشهای گازاسی   باِ ٌٓاَاى ػاشهای

اػت، اِ هٔیاسّایی دس ایي لشاسدادّاای تدااسی ؿاٌاختِ ؿاذُ ٍ هٔتبشتاش       اٌیي خاسخی باؿذ؟ اگش
گازاسی خااسخی    ؿًَذ؟ اثش هْن ٓولی ًشح اٌیي پشػـی  ى اػت وِ اهشٍصُ ػشهایِ هحؼَ  هی

ؼبت بِ  ى )آان  گیشد. یىی اص خْت لَاًیي ٍ همشساو حوایتی ً اص دٍ خْت هَسد حوایت لشاس هی

ِ الوللی حوایت الوللی( ٍ دیگشی اص خْت هشاخْ داخلی یا بیي اص داخلی ٍ بیي گازاسی   گش اص ػاشهای
ِ     الوللی، هاًٌذ ایىؼیذ، های  بیي گازاسی خااسخی داسای  ثااس     باؿاذ. لازا تـاخیق هٔیاسّاای ػاشهای

یاذ یاا فاشٍؽ بایي     حمَلی خَاّذ بَد ٍ كشفاً خٌبِ  وادهیه ًذاسد؛ اٌاًچِ هَهاَّ لاشاسداد، خش  
    ُ ّاای وـاَس هیضبااى     الوللی تـخیق دادُ ؿَد، احتوال داسد حل ٍ فلال اختالفااو  ى باِ دادگاا

ّاای   گزاسی خاسخی تـخیق دادُ ؿاَد ااِ بؼاا باِ داٍسی     هحَل ؿَد ٍ اٌاًچِ، هَهَّ ػشهایِ
 گزاسی اسخاّ ؿَد. الوللی ػشهایِ بیي
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تَاًاذ هالوای باشای تـاخیق      ی های سػاذ، ؿاىی ًیؼات واِ هاّیات لاشاسداد تدااس        بِ ًِش هی
گزاسی باؿذ اها ًِ ّش لشاسداد تداسی، بلىِ باشای تـاخیق ایاي لشاسدادّاا، بایاذ هٔیاسّاای        ػشهایِ

 گزاسی خاسخی اػتخشاج ٍ ؿٌاػائی ؿًَذ. هٔتبش ػشهایِ
دس ایااي همالااِ هباحاائ دس اْاااس لؼااوت ًااشح ؿااذُ اػاات. لؼااوت اٍل دس هااَسد هفْااَم       

باؿذ. لؼوت دٍم بِ هباحئ هشبَى بِ ؿٌاػاایی   یاسّای ؿٌاختِ ؿذُ هیگزاسی خاسخی ٍ هٔ ػشهایِ

گزاسی خاسخی هَسد حوایت بِ ٌَٓاى هٔیاس هْوی بشای ؿوَل حمَق حواایتی   لشاسدادّای ػشهایِ
گزاسی خاسخی، پشداختِ ؿذُ اػت ٍ دس لؼوت ػَم لشاسدادّای فشٍؽ هَسد بشسػی لاشاس   ػشهایِ

ُ  با تَخِ بِ ًتایح حاكلِ اص لؼوتگشفتِ ؿذُ اػت. دس لؼوت اْاسم  واسّاا   ّای پیـیي، بِ اسائاِ سا
 ؿَد. ّای  یٌذُ پشداختِ هی ٍ سٍؽ
 

 گذاری خارجی . هفهوم سزهایه1

 تعزیف 1.1

گزاسی بِ هٌٔای افاضایؾ ػاشهایِ ٍ یاا افاضایؾ ُشفیات ٍ ػاَد ٍسی         دس للوشٍ التلاد، ػشهایِ
ِ   .  بِ هَخ(Jandevelde, 2010: 122)التلادی اػت  گازاسی دس   م ایي تٔشیاف، ّاذف اص ػاشهای

گزاسی خاسخی دس هفَْم التلادی  ى  یه دٍسُ هٔیي، افضایؾ هیضاى ػشهایِ اػت. هٔوَالً ػشهایِ
 ُ ِ     تَأم با هٔیاسّای خابدایی هٌابْ هالی، پاشٍط گازاسی، هـااسوت    ّاای بلٌذهاذو، خٌاشاو ػاشهای

دس گزؿااتِ، ٍاطُ  . (Rubins, 2004 : 283) باؿااذهالااه دس پااشٍطُ، ٍ ػااَد ٍسی هااٌِن، هاای 
گشفت. اها اهاشٍصُ ًااگضیش باشای حال ٍ      گزاسی بذٍى تٔشیف حمَلی، هَسد اػتفادُ لشاس هی ػشهایِ

  ِ ّاای داٍسی اسائاِ ؿاذُ     فلل اختالفاو هشبًَِ، تٔاسیف ٍ هٔیاسّای حمَلی دس هٔاّاذاو ٍ سٍیا

 اػت.
 

 هعاهذات 1.2

هٔیاسّااا ٍ هفاااّین اوؼاایذ سا دس هااَسد    بؼاایاسی اص هٔاّااذاو اٌذخاًبااِ ٍ گاااُ دٍخاًبااِ،     

ِ    گزاسی اسائِ دادُ ػشهایِ ُ   اًذ ٍ هبادسو بِ اسائِ تٔااسیفی ّان اص ػاشهای اًاذ. اص خولاِ    گازاسی ًواَد
 تَاى بِ هٔاّذُ هیاى ایاالو هتحذُ ٍ  سطاًتیي اؿاسُ ًوَد وِ اٌیي تٔشیف ؿذُ اػت: هی

ّاای   غیشهؼتمین تَػي اتبااّ یاا ؿاشوت   گزاسی هؼتمین یا  گزاسی ؿاهل ّش گًَِ ػشهایِ ػشهایِ
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یه ًشف هٔاّذُ دس ػشصهیي تحت هالىیت یاا وٌتاشل دیگاش، اص لبیال داسایای ؿاشواض، لاشٍم ٍ        
اهاَال ٍ   -1گزاسی ٍ بذٍى ّیچ هحذٍدیتی ؿاهل هَاسد ریل اػات:   خذهاو ٍ لشاسدادّای ػشهایِ

ؿاشوت یاا ػاْام  ى یاا      -2 ّای ٓیٌی ٍ غیشٓیٌی، ؿاهل حمَلی هاًٌذ سّي، حبغ ٍ ٍثیماِ،  داسایی
ادٓای پَلی یا ادٓای اخشایای داسای اسصؽ التلاادی    -3ػایش ػَدّای ؿشوت یا ػَد ػشهایِ  ى، 

حمَق هالىیات فىاشی، ؿااهل ادبای، ٌّاشی، هابي        -4گزاسی باؿذ.  وِ هؼتمیواً هشبَى بِ ػشهایِ

داًاؾ فٌای، ٓالیان    كذا، اختشآاو، ًشاحی كٌٔتی، اػشاس تداسی، اًالٓاو باصسگااًی هحشهاًاِ،   
تداسی، ٓالین خذهاتی ٍ اػاهی تداسی، ّشگًَاِ حاك آٌاا ؿاذُ باِ ٍاػاٌِ لااًَى یاا لاشاسداد ٍ          

 1ّشگًَِ هدَص لاًًَی.
گاازاسی باایي وـااَسّای اوااَ ٍ پشٍتىاال  هااادُ یااه هَافمتٌاهااِ تـااَیك ٍ حوایاات اص ػااشهایِ 

گازاساى یاه    وِ تَػي ػشهایِ ًوایذ گزاسی سا بِ ّش ًَّ هال یا داسایی اًالق هی اكالحی، ػشهایِ

 ؿَد. ًشف هتٔاّذ دس للوشٍ ًشف دیگش هتٔاّذ ًبك همشساو ًشف هتٔاّذ دیگش بِ واسگشفتِ هی
هٌابك ایي هَافمتٌاهِ، ػشهایِ گزاسی اص خولِ ؿاهل هَساد صیش اػت ٍلی هٌحلش بِ  ًْا ًیؼات:  

گزاسی ؿاذُ،   دذداً ػشهایِّا، َٓایذی وِ ه الـشوِ یا ّش ًَّ هـاسوت دیگش دس ؿشوت ػْام ػْن
گازاسی باؿاذ، اهاَال هٌماَل ٍ      حك ًؼبت بِ پَل یا ّش حمی وِ داسای اسصؽ هالی هشتبي با ػشهایِ

غیشهٌمَل ٍ حمَق هشبَى بِ  ًْا اص لبیل سّي، حك حبغ، ٍثیمِ ٍ ػایش حمَق هـابِ بِ ًحاَی واِ   
كَسو گشفتِ تٔشیف ؿاذُ  گزاسی  دس لَاًیي ٍ همشساو ًشف هتٔاّذی وِ دس للوشٍی  ى ػشهایِ

اػت، حمَق هالىیت هٌَٔی ٍ كٌٔتی، حمَق تدااسی واِ باِ هَخام لااًَى وـاَس هیضبااى یاا باِ          

 . (Shiravi, 2015: 442)هَخم لشاسداد هٌٔمذُ با وـَس هیضباى آٌاض ؿذُ باؿذ
ائِ گزاسی اس گزاسی ٍ اٌذخاًبِ، هٔیاسّایی سا بشای ػشهایِ بؼیاسی اص هٔاّذاو دٍخاًبِ ػشهایِ

اًذ وِ اٌاًچِ ّواى هٔیاسّاا دس لشاسدادّاای تدااسی دس ًِاش گشفتاِ ؿاَد، ٓاهال هْوای دس          ًوَدُ
 ؿًَذ. گزاسی تلمی هی تـخیق یه لشاسداد تداسی بِ ٌَٓاى لشاسداد ػشهایِ

الوللی لاشاس   گزاسی هَسد حوایت گؼتشدُ بیي ای وِ دس هَسد ػشهایِ هْوتشیي هٔاّذُ اٌذخاًبِ

گازاسی خااسخی اسائاِ     ٍاؿٌگتي )اوؼیذ( اػت وِ تٔشیفی اص ػشهایِ 1965ؼیَى گشفتِ اػت، وٌَاً

________________________________________________________________ 

1- US- Argentina BIT, Art 1 (1) (a). 
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 داسد: همشس هی 25ًذادُ، اها دس بٌذ یه هادُ 
 ِ گاازاسی باایي  كااالحیت هشوااض، ؿاااهل ّوااِ اختالفاااو حمااَلی وااِ هؼااتمیواً ًاؿاای اص ػااشهای

لت باِ هشواض هٔشفای    ّای  ًْا وِ بِ ٍػیلِ  ى دٍ ّای هتٔاّذ )یا هَػؼاو تابِٔ یا ًوایٌذگی دٍلت
ؿذُ باؿذ( ٍ یه تبِٔ دٍلت هتٔاّذ دیگش وِ ًشفیي  ى وتباً هَافمت بِ اسخاّ  ى بِ هشواض ًواَدُ   

 1باؿٌذ، خَاّذ بَد.

ّاای ولای باشای     گازاسی اسائاِ ًـاذُ، اهاا هاالن      تٔشیفی اص ػشهایِ 25اِ بِ هَخم هادُ  اگش
ّاا،   خلاَف تٔشیاف ٍ ػاایش هاالن    گزاسی اسائِ دادُ اػت. بِ خْت ػىَو ٍ اخوال دس  ػشهایِ

گاازاسی خاااسخی سخااَّ ؿااذُ اػاات تااا هَهااَّ  دس لالاام   ّااای هْاان ػااشهایِ ًاااگضیش بااِ داٍسی
 لشاسدادّای تداسی دًبال ؿَد.

 
  های ههن داوری رویه 1.3

بااِ بیاااى سٍیااِ داٍسی دس تٔشیااف    2دیااَاى داٍسی ایىؼاایذ دس لواایِ اًااشٍى ٓلیااِ  سطاًتاایي    

. دیَاى اُْاس ٓمیذُ ًوَدُ اػت هشاخاْ داٍسی دس ایاي هاَسد اتفااق     پشداختِ اػت« گزاسی ػشهایِ»
ای اػات   گزاسی فش یٌذ پیچیاذُ  گزاسی، تٔشیف هَػٔی اػت. ػشهایِ ًِش داسًذ وِ تٔشیف ػشهایِ

ِ        وِ اخضای هختلفای داسد ٍ ًوای   گازاسی داًؼات.    تاَاى ّاش یاه اص ایاي اخاضاض سا هلاذاق ػاشهای
ِ  بٌابشایي، دیَاى بایذ بشای تـاخیق   گازاسی، ٍیظگای التلاادی هدواَّ الاذاهاو       ٍ تٔیایي ػاشهای

 گزاس سا هذًِش لشاس دّذ. ػشهایِ

گیاشد ٍ هشاخاْ    گزاسی دس لالم یه ؿاشوت هحلای كاَسو های     دس بؼیاسی اص هَاسد، ػشهایِ
ًوایٌذ. بشای هثال، دس لویِ پالهاا ٓلیاِ    گزاسی سا احشاص هی داٍسی، با تَخِ بِ ػْام ؿشوت، ػشهایِ

ػاْام ؿاشوت، باِ     دسكاذ  97وِ بش ًبك هٔاّذُ هٌـَس اًشطی ًشح ؿاذُ باَد، حاذٍد     3ى،بلغاسػتا
گاازاس خاااسخی اختلاااف داؿاات. البتااِ دس بیـااتش هااَاسد، هشاخااْ داٍسی، بااشای احااشاص      ػااشهایِ
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1- Convention on the  settlement of investment disputes between states and national of 

other states (ICSID convention) 18 March 1965.  

2- Ernon corporation and ponderosa Assets, L.P.V. Argentina, ICSID Case No. ARB/01/3, 

Decision on jurisdiction, 14 January 2004. 
3- Pluma consortium limited V Bulgaria, ICSID case NO. ARB/03/24, Pecision on 

Jurisdiction, 8 February, 2005.  



 )علمی( نوسدهمدانشنامه حقوق اقتصادی، شماره   :;4

ِ    ػشهایِ  1اًاذ. باشای هثاال، دس لوایِ گااهی ٓلیاِ هىضیاه،        گزاسی، هالىیات ػاْام سا الصم ًذاًؼات
كذ ػْام ؿشوت باَد ٍ دیاَاى داٍسی ّوایي هماذاس ػاْام سا هلاذاق       دس 14گزاس كاحم  ػشهایِ

 . (Asgari, 2015: 56)گزاسی داًؼت ػشهایِ
باؿذ، بٌابشایي دس ایي ًَؿاتاس   اص  ًدا وِ ًمٌِ ثمل دٓاٍی هشبَى بِ ػشهایِ گزاسی، ایؼىیذ هی

ٌگتي، تٔشیفای اص  ؿَد. اگش اِ وٌَاًؼیَى ٍاؿا  تأویذ بیـتش بش سٍی  ساض داٍسی ایىؼیذ گزاؿتِ هی

گزاسی  گزاسی اسائِ ًٌوَدُ اػت، اها دس بؼیاسی اص دٓاٍی ػٔی ؿذُ اػت هٔیاسّای ػشهایِ ػشهایِ
 تبییي ؿَد.

 4ٓلیِ خوَْسی اػالَاوی،  CSOB 3فذوغ ٓلیِ ًٍضٍئال، 2،ّای ػالیٌی ٓلیِ هشاوؾ دس پشًٍذُ
تش اص هفْاَهی   ّا هَػْ ي تٔشیفهٌذسج دس هٔاّذاو دٍخاًبِ بیـتش تأویذ ؿذُ اػت ٍ ای  بِ تٔاسیف

ؿاًَذ. ٍخااِ اؿاتشان  ساض فاَق دس هاَسد تٔشیااف      واِ دس وٌَاًؼایَى ٍاؿاٌگتي  هااذُ، تلمای های     

گزاسی ایي اػت وِ اص ًِش وٌَاًؼیَى ٍاؿاٌگتي، هٔیاسّاای دٍسُ صهااًی هٔایي، خٌاشاو ٍ       ػشهایِ
ی ایاي همالاِ، اص ایاي    ّاای بٔاذ   گزاسی هاَسد تأویاذ ّؼاتٌذ. دس لؼاوت     ػَد لابل اًتِاس دس ػشهایِ

 گزاسی، اػتفادُ خَاّذ ؿذ. هٔیاسّا، بشای لشاسدادّای ػشهایِ
 

 گذاری . شناسایی قزاردادهای سزهایه2

 نظزات کلی  2.1

ؿَد. حماَق لاشاسدادی هبتٌای باش      گزاسی، حمَق لشاسدادی هٌشح هی دس اوثش اختالفاو ػشهایِ
باؿاذ، واِ اص اػاتخشاج هٌاابْ ًبیٔای       هی گزاسی خاسخی گشایؾ ولی هاّیت دس حال تغییش ػشهایِ

ّاای خذیاذتش حمااَق لاشاسدادی هاًٌااذ     لاذیوی ٍ هالىیات هٌااابْ تَلیاذی تحاَل یافتااِ ٍ باِ ؿااىل     

________________________________________________________________ 

1- Gami Investment, Inc. V. Mexico, UNITRAL, (NAFTA), Final Award, 15 November 

2004. 

2- Salini costruttori S.P.A V.Moroco, ICSID case No. ARB/00/4, Decision on jurisdiction, 

23 July 2001. 
3- Fedex N.V. Venezuela, ICSID case No,  ARB/96/3, Award on jurisdiction, 11 July 1977. 
4- Ceskoslavenska Obchodni Banka, a.s.v. The Slovak Republic, ICSID case No. 

ARB/97/4, Decision on Jurisdiction, 24 May 1999. 
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 (.Sornarajah, 2010:11تىاهل یافتِ اػت ) 1ّای خذهاتی تَافك
با تَخِ بِ هٔاّذاو دٍ خاًباِ   ،گزاسی خاسخی خْت هٔشفی اًَاّ لشاسدادّای با هاّیت ػشهایِ

هاذیشیت/   5، ولیاذ دس دػات،  4تَاى باِ لاشاسداد ػااخت    هی 3ٍ سٍیِ اوؼیذ  2گزاسی خاسخی ػشهایِ
هـتشن  11گزاسی ٍ لشاسدادّای ػشهایِ 10اًتمال تىٌَلَطی، 9اخاسُ، 8ػَد ػْام، 7تَلیذ،   6خذهاو،

ػااایش لشاسدادّااا، لاباال هٌالـااِ ّؼااتٌذ؛ اص خولااِ،  .(Schreuer,2001:138هـااتشن اؿاااسُ ًوااَد )

ِ  12ّای آٌای اهتیاصاو ٓوَهی، اهًِ هَافمت ّاا داسًاذ، وـاَس     وِ بِ خْت هاّیتی وِ ایي هَافمٌاها
ِ  هیضباى سا هـوَل لشاس هی ّاای هـاوَل    دٌّذ اها هـىل صیادی دس ؿٌاػایی  ًْا بِ ٌَٓاى هَافمتٌاها

گزاسی ٍخَد ًاذاسد. ّاذف اص دسج تٔااسیف     الولل ػشهایِ گزاسی هَسد حوایت حمَق بیي ػشهایِ
گزاسی، تٔییي هٔیاسّایی اػات واِ هماشساو ٍ لاَاًیي هاَسد تَافاك ٍ        ٔاّذاو دٍخاًبِ ػشهایِدس ه

ّاای اًداام ؿاذُ تَػاي ّاش یاه اص ًاشفیي دس         گزاسی ّا لابل اػتٌاد باؿذ. ػشهایِ داهٌِ ؿوَل  ى

گیشًذ. داهٌِ ؿاوَل   للوشٍی ًشف دیگش بِ ٍػیلِ هٔاّذاو هٌٔمذُ دٍ خاًبِ، هَسد حوایت لشاس هی
ِ       هَه گازاسی، بؼاتگی داسد. اوثاش     َّ هٔاّذُ باِ تٔااسیف ٍاطگااى ٍ هفااّین ولیاذی ًِیاش ػاشهای

ِ »گزاسی، ٍاطُ  هٔاّذاو دٍخاًبِ بِ هٌَِس حوایت اص ػشهایِ سا باِ كاَستی ٍػایْ    « گازاسی  ػاشهای
   ُ ّاای   ی، ػاشهایِ خااسج ؿاذُ اص هشصّاا، بلىاِ ػاایش داسایای        تٔشیف ًوَدُ وِ ًاِ تٌْاا دسبشگیشًاذ

 . (Mirveisi, 2014: 74) اس دس للوشٍی وـَس هیضباى ًیض بـَدگز ػشهایِ
ِ        بشخی اص ًَیؼٌذگاى، ٍام گازاسی لاشاس    ّاا سا ًیاض دس صهاشُ لشاسدادّاای هاَسد حوایات ػاشهای

ؿاًَذ. اهاا    دٌّذ وِ اص لحاٍ فٌی هوىي اػت كحیح باؿذ ٍ البتِ وِ لشاسداد ّان هحؼاَ  های    هی

________________________________________________________________ 

1- Service agreement 

2- BITs 
3- ICSID 
4- Construction 
5- Turnkey 
6- Management / Service 
7- Production 
8- Profit- sharing 
9- Leasing 
10- Technology / know how transfer 
11- Joint- Venture 

12- Public concession 
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ِ      گزاسی لشاس هی هایِّای خذا اص ػش بٌذی هٔوَالً دس دػتِ بٌاذی   گیشًاذ ٍ دس دػاتِ اػاٌاد هاالی ًبما
(. بذیْی اػات واِ فْشػات لشاسدادّاای فاَق حلاشی ًیؼات ٍ        Schreuer,2001:190ؿًَذ ) هی

گازاسی   اكَالً ّذف اكلی، ؿٌاػایی ایي لشاسدادّا اص  ى خْت وِ هـوَل حمَق حوایتی ػشهایِ
اكالی ایاي اػات واِ ااِ هٔیاسّاایی دس حماَق         باؿذ. دس ٍالْ ّذف ؿًَذ یا خیش، هی خاسخی هی
 گزاسی خاسخی باؿٌذ؟ تَاًذ هؤثش دس تـخیق ؿوَل حمَق ػشهایِ لشاسدادی، هی

ِ  هٔیاسّایی ؿاًَذ اص هٔیاسّاای اكالی     گازاسی اًتخاا  های    وِ دس ؿٌاػایی لشاسدادّای ػاشهای
 یـِ هـتشن داسًذ.ّا س گزاسی گزاسی خذا ًیؼتٌذ ٍ دس اًَاّ لشادادّا ٍ اًَاّ ػشهایِ ػشهایِ

 
 هعیار رایج بزای شناسایی  2.2

دس همذهِ بایذ هتزوش ؿذ وِ ّذف، تٔییي هٔیاسی ٍاحذ دس ولیِ لشاسدادّای هٔایي یاا دس ػاایش    
ِ   لشادادّای هشبَى بِ ػشهایِ گازاسی خااف واِ هـاتشن      گزاسی ٍ دس هٔاّذاو دٍ خاًباِ ػاشهای

ّای خااف ّاش واذام ایاي وااسی       لشادادّا ٍ تٔشیفباؿذ، ًیؼت. با تَخِ بِ تٌَّ ٍ تٔذاد صیاد ایي 

تشی وِ دس اوثش لشاسدادّا هـتشن ّؼتٌذ، اسائِ ؿاَد.   دؿَاس اػت. لزا تالؽ ؿذُ تا هٔیاسّای ولی
   ْ ِ    دس ایي هیاى بِ خْت ایٌىاِ ایىؼایذ ؿاای گازاسی سا دس حاال حاهاش ٓشهاِ      تاشیي هفْاَم ػاشهای

وٌَاًؼایَى   25هفاّین ایىؼیذ، خلَكاً باِ هاادُ   ًوایذ ٍ اختالفاو صیادی دس  ى هٌشح ؿذُ بِ  هی
 بیـتش تَخِ ؿذُ اػت. 1ٍاؿٌگتي،

ّای داٍسی غیش اص ایىؼیذ، هَهَّ اص دٍ خْت هتفاٍو اػت. دس بشخای هاَاسد    دس هَسد دیَاى

 25 یٌذ ٍ هٔوَالً لضٍهی بِ اػتٌاد باِ هاادُ    هَهَٓاو هَسد بحئ اٌذاى بشخؼتِ ٍ هْن بِ ًِش ًوی
ُ ٍخَد ًذاسد ٍ  اًاذ، اختیااس    ًشفیي بِ كَسو ولی دس تَػل بِ داٍسی بشاػاع اًچِ وِ تَافك ًواَد

تَاًاذ باِ ٌٓاَاى هثاال      داسًذ. البتِ با سٓایت لَآذ راتاً اهشی داٍسی، دس اٌیي هَاسدی كالحیت هی
گزاسی دٍ خاًبِ وِ هٔوَالً ٌٓلش اكلی بشای تفؼیش ٍ پیاذا واشدى ساُ حال     با تفؼیش هٔاّذُ ػشهایِ

ِ  1987ت، احاشاص ؿااَد. اص خولاِ وـاَسّای ٓوااَ  ػاِ  ى دس ػاال      اػا  گاازاسی  دس صهیٌااِ ػاشهای
گواسدًذ ٍ دس ًْایت هَافمتٌاهاِ خااهْ     گزاسی ّوت خاسخی، بِ تٌِین هَافمتٌاهِ حوایت اص ػشهایِ

________________________________________________________________ 

1- The Washington Convention on the settlement of Investment Disputes between states 

and Nationals of other states. (adopted 18 march 1965, entered into force 14 October 1966). 
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 االخشا ؿذُ اػت. ایي هَافمتٌاهاِ تمشیبااً اص   الصم 2010گزاسی بِ اهوای آوا سػیذ ٍ اص ػال  ػشهایِ
. دس ػایش ؿشایي بِ ٍیاظُ   (Pooresmaeeli, 2017: 75) وٌذ گزاسی حوایت هی ّوِ اؿىال ػشهایِ

تَاًذ بش هبٌای یه هفَْم یا هٔیااس   دس هَاسد لشاسدادّای  صاد با  هشیىای ؿوالی )ًفتا( ٍهٔیّت هی
 احشاص ؿَد. دس اٌایي هاَاسدی هوىاي اػات ایاي پشػاؾ      « گزاسی ػشهایِ»ٓیٌی دس هَسد اكٌالح 

ی هٔتباشی سا   تَاًذ اسصؽ یه ػابمِ یا سٍیِ ّا دس ایىؼیذ هی هٌشح ؿَد  یا سًٍذ سػیذگی پشًٍذُ

تاَاى   داؿتِ باؿذ وِ دس هَاسد غیش ایىؼیذ ّن لابل تؼشی باؿذ؟ با تَخاِ باِ سٍیاِ ٍ  ساض ًفتاا، های     
       ُ ِ  گفت وِ توایال سٍ باِ سؿاذی دس ًفتاا ٍخاَد داسد واِ داٍسی هٔاّاذ ساض  گازاسی ٍ    ای ػاشهای

ّاا ٍ هشاخاْ داٍسی    ای ٍاحذ تلمی ًوایٌذ ٍ بش تفاٍو بیي كاالحیت  هشبَى بِ  ى سا بِ ٌَٓاى پذیذُ
تلویواو هحاون داٍسی دس استباى باا هاَاسد ًمان ادٓاا      .(Jeffery , 2017:129اكشاسی ًذاسًذ )

ا باِ خاَبی   ؿذُ ًؼبت بِ همشساو ًفتا، گشایؾ بِ تَخِ بِ هَلْ ٍ بشسػی دلیك  ساض ػابك ایىؼایذ س 

 یاذ داسای اّویات باِ هؼاائل غیاش       ّاایی واِ دس اداهاِ های     تَاى گفت بحئ لزا، هی 1وٌذ. تاییذ هی
ّای هْن، تٔاسم كالحیت بیي هشاخْ تٔییي ؿاذُ دس لاشاسداد    یىی اص هَهَّ  باؿذ ایىؼیذ ًیض هی

ُ    ػشهایِ ِ  گزاسی ٍ هشاخاْ هَخاَد دس هٔاّاذ َ      ی ػاشهای ٓی گازاسی اػات. البتاِ، كاالحیت هَها
ای هٌَى بِ ایي اػت وِ اختالف ًشح ؿذُ دس ایاي هشاخاْ دس خلاَف     ّای داٍسی هٔاّذُ دیَاى

ِ  گزاسی، بشًبك تٔشیف ػشهایِ ػشهایِ گازاسی   گزاسی دس هٔاّذُ باؿذ. اگش هَهَّ لشاسداد ػاشهای
ِ گزاسی هشبًَِ لشاس ًگیشد، اػاػااً احتواال با    گزاسی هَخَد دس هٔاّذُ ػشهایِ ریل تٔشیف ػشهایِ

    ُ  Jafari)ای بَخاَد ًخَاّاذ  هاذ     ٍخَد  هذى تٔاسم كالحیت بایي هشاخاْ لاشاسدادی ٍ هٔاّاذ

Nodooshan, 2018: 131). 
 25گازاسی دس لشاسدادّاا، باِ بٌاذ الاف هاادُ        بْتش اػت بشای ًضدیه ؿذى بِ هٔیاسّای ػشهایِ

 داسد: وٌَاًؼیَى ایىؼیذ تَخِ ؿَد وِ همشس هی
ؿاَد اص یاه    ِ ّاش اخاتالف حماَلی واِ هؼاتمیوًا ًاؿای های       ؿَد ب كالحیت هشوض، هشبَى هی

ی دٍلت واِ باشای    گزاسی، بیي یه دٍلت هتٔاّذ )یا ّش ًْاد صیش هدوَِٓ دٍلت یا ًوایٌذُ ػشهایِ

ّای اخاتالف   هشوض اص ًشیك  ى دٍلت تٔییي ؿذُ اػت( ٍ یه تبِٔ دٍلت هتٔاّذ دیگش، وِ ًشف
________________________________________________________________ 

1- Grand River Enterprises six Nations, Ltd, et al.V.United states of America, NAFTA / 

UNCITRAL Arbitration Rules (Award 12 January 2011). 
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 اًذ.ُ وتباً سهایت بِ تؼلین اختالف بِ هشوض داد
سغان   گزاسی )بِ ٌَٓاى هثال بشخالف تبِٔ(، دس هتي تٔشیاف ًـاذُ اػات. ٓلای     اكٌالح ػشهایِ

ؿَد ٓلت ایي اهش كشفاً ٓذم حلَل تَافك ًبَدُ اػت؛ بلىِ ًآَی   بشخی ٓمایذ هتفاٍو، تلَس هی
(. لزا، ایي بآائ ؿاذ واِ اكاٌالح     Schlemmer,2008:49-62ػاصؽ ٓوذی دس واس بَدُ اػت. )

وٌاذ. باشای دسن واهال للواشٍ     گزاسی، ؿفاف ًبَدُ ٍ  ى ًمـی وِ بایذ ایفاا وٌاذ سا ًوای    ػشهایِ

ّاا ٍ هٔیاسّاای هَخاَد     تَاى بِ تٔشیف گزاسی )اص خولِ ؿوَل  ى بِ حمَق لشاسدادی(، هی ػشهایِ
گزاسی دٍ خاًبِ ٍ اٌذ خاًبِ هشاخِٔ ًوَد.  ًچِ وِ ؿاایذ تااوٌَى حال ًـاذُ      دس هٔاّذاو ػشهایِ

 25گزاسی، با بٌذ یه هاادُ   گزاسی دس هٔاّذاو ػشهایِ ت وِ  یا للوشٍ ٍ هٔیاسّای ػشهایِایي اػ
گزاسی هفْاَم راتای یاا ٓیٌای ًاذاسد( یاا        وِ بِ هَخم  ى، اكٌالح ػشهایِ 25استباى داسد؟ )هادُ 

ِ   ایٌىِ ایي هادُ فمي سهایت سا الصم هی ی حماَلی   داًذ؟ ایي بحئ بِ ٓلت اختالف ًِشّاا دس سٍیا

تش ّن ؿذُ اػت. سٍیِ حمَلی با تَخاِ باِ    گزاسی، حتی پیچیذُ هَسد هٌٔای ٓیٌی ٍ راتی ػشهایِ دس
تَاى بِ ّوِ ابٔاد تیَسیه ٍ یاا ٓولای    هؼائل فَق هتٌَّ ٍ لابل تَخِ ؿذُ اػت ٍ دس ایي همالِ ًوی

ِ   هَهَّ پشداخت، بلىِ هی ّاا سا باِ ػاِ گاشٍُ الاف( هٔیااس ؿااخق         تَاى سٍیىشدّای ولای سٍیا
 ،  ( ػایش هٔیاسّا ٍ  ج( گشٍُ تلفیمی تمؼین ًوَد.«سهایت»

گشایای واهال ٍ    گیشًاذ واِ اص رٌّای    ّا دس هؼیشی ٍاحذ لشاس هی بٌذی دس هاّیت، ّوِ ایي دػتِ
ّای هتٌاَّ    ؿشىؿًَذ ٍ بِ سٍیىشد ٓیٌی ػختگشایاًِ تَأم با پیؾ  غاص هی« سهایت»احتشام بِ هٔیاس 
ِ     ؿَد وِ بیـتش ؿب ٓیٌی ختن هی گازاسی تباذیل    یِ یه اه لیؼاتی باشای تـاخیق هفْاَم ػاشهای

 ؿَد. هی
ؿَد. اٌاًچِ هٔاّاذُ دٍ خاًباِ    گزاسی هحؼَ  هی ٓوالً سهایت، هٔادل ػشهایِ 1 دس گشٍُ اٍل

گزاسی للوذاد ًوایذ، ایي بشای توام اّذاف بٌذ یه هاادُ   گزاسی، ایضی سا بِ ٌَٓاى ػشهایِ ػشهایِ
ش اص  ساض، پیؾ فشم هتفاٍتی داسًذ وِ ایضی بیـتش دس بٌذ یه هاادُ  وافی اػت. دٍ گشٍُ دیگ 25
اػت وِ بایؼاتی اص ًشیاك هٔیاسّاای    « گزاسی ػشهایِ»ًلبذ وِ بایذ تحمك یابذ ٍ  ى ؿشى  سا هی 25

گزاسی، لابال   ٓیٌی تـخیق دادُ ؿَد. بشای ایٌىِ وٌَاًؼیَى ٍاؿٌگتي بش اختالف هشتبي با ػشهایِ
________________________________________________________________ 

1- Azurix Corp. V. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12 (Decision on 

Jurisdiction, 8 December 2003) 43 ILM (2004). 



 535 گذاری خارجی گذاری در داوری سزمایه معیارهای تشخیص قزارداد سزمایه

خْات حال ٍ فلال اص ًشیاك داٍسی، تحات      « سهاایت »هزوَس بایذ هَهَّ آوال باؿذ، اختالف 
ُ   گازاسی، دس   تَاًذ دس لشاسداد ػشهایِ هذیشیت ایىؼیذ باؿذ وِ ایي سهایت هی ی  صهااًی واِ پاشٍط

ی خااف، اسخااّ باِ     هشبًَِ هٌٔمذ گشدیذُ، ابشاص گشدد یا ایٌىِ بٔذ اص بشٍص اختالف، دس هَافمتٌاهِ
 . (Ghanbari Jahromi, 2011: 32) داٍسی، آالم ؿَد

سػاذ دس   باِ ًِاش های    1 اػتذالل هبتٌی بش هٔیاس ٓیٌی سیـِ دس دَٓای فذوغ ٓلیاِ ًٍاضٍئال داسد.  

 .Campbell et alّای اٍلیِ ایىؼیذ، هحاون اٌذاى توایلی بِ ٍسٍد بِ ایي هَهَّ ًذاؿتٌذ ) پشًٍذُ

ّاای   ًِش داد وِ ٍیظگی 2س اػچشٍس(. هحىوِ داٍسی فذوغ بِ اػتٌاد بِ ًِشاو پشٍفؼ2007:68َ,

( ٓباسو اص دٍسُ صهاًی هٔیي، تذاٍم هٌِن ػَد 25گزاسی )دس استباى با بٌذ یه هادُ  اػاػی ػشهایِ
 باؿذ.پزیشی، تْٔذ اكلی ٍ اّویت بشای تَػِٔ دٍلت هیضباى هی ٍ باصگـت  ى، سیؼه

 3دس سأی ػالیٌی ٓلیاِ هاشاوؾ   اص ایي هٔیاسّا، بِ اػتثٌای هٔیاس تذاٍم هٌِن ػَد ٍ باصگـت  ى،

پیشٍی ؿذ )سأیی وِ بِ هٔیاس ػالیٌی هٔشٍف ؿذُ اػات(، دس حالیىاِ هاشٍسو بشسػای تواام ایاي       
 هٔیاسّا اص ًِش خْاًی، دس پشتَ ٍابؼتگی هتمابل  ًْا بِ ّن، ًیض تلشیح ؿذُ بَد.

دٓاٍی گاشٍُ  با ایي حال، تغییشاتی وِ دس ایي سٍیىشد ولی ایداد ؿذُ اػت، بی اّویت ًیؼت. 
دّذ وِ ٍخَد هٔیاسّای هٔیي تٌْا بشای فشاّن ًوَدى ساٌّوایی ػشهـك گًَاِ باشای    ًـاى هی 4هٔیاس

گیاشی وواه    پزیش بواًٌذ، بِ هحىواِ دس تلاوین   هحاوواو اػت، ایي هٔیاسّا تا خایی وِ أًٌاف
 وٌٌذ. هی

اها دس هَسد ایي وِ  گزاسی اػت، دٓاٍی دس گشٍُ تلفیمی هؼتلضم ٍخَد ّوِ هٔیاسّا دس ػشهایِ

اشخاذ،   دٓاٍی دس ایي گشٍُ، حَل هٔیاسّای ػالیٌی هی ایي هٔیاسّا اِ ّؼتٌذ، تَافك ٍخَد ًذاسد.

________________________________________________________________ 

1- Fedax N.V. v.Republic of Venezuela. ICSID Case No. ARB/96/3 (Decision on 

Objections to Jurisdiction, 11 July 1997). 
2- Schrever 

3- Salini Costruttori S.P.A.and Italstrade S. P. A.V. Kingdom of Morocco, ICSID Case No. 

ARB/00/4 (Decision on Jurisdiction, 23 July 2001). 
4- Ceskoslovenska Obchodni banka, a.s. v. Slovak Republic, ICSID Case No. ARB/97/4 

(Decision on objections to Jurisdiction, 24 May 1999) 14 ICSID Review accessed 15 sep

2018. 
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1هٔیاس ػالیٌی هٌْای هٔیاس هـاسوت با دٍلات هیضبااى   اها تٔذاد هٔیاسّا ّش یه اص ػِ هٔیاس )
( اْااس   

ٍ یا حتی ؿؾ هٔیاس )اهاافِ ًواَدى    3ت(پٌح هٔیاس )اهافِ وشدى هٔیاس تذاٍم ػَد ٍ باصگـ  2هٔیاس،

،  ای وٌٌذُ تَاًذ باؿذ. اٌیي ٍهٔیت گیح ًیض هی 4دٍ هٔیاس لاًًَی بَدى ٍ حؼي ًیت بِ هٔیاس ػالیٌی(
 صًذ. بیٌی پزیشی  ثاس ٍ اًویٌاى حمَلی لٌوِ هی بِ ًَس خذی، بِ لابلیت پیؾ

هَسد یه لشاسداد هٔتباش، هوىاي   گزاسی ًضد ایىؼیذ دس  دس ًْایت دػتیابی بِ حوایت اص ػشهایِ

اػت بدای  ًىِ هتىی بِ اكَل حمَلی حل ٍ فلل باؿذ، ٍابؼتِ بِ ًِشیااو هتٌاَّ دیاَاى داٍسی    
سػاذ ًیااص باِ سٍیىاشدی ٍاحاذ دس احاشاص كاالحیت ٍ ؿٌاػاایی لشاسدادّاای           باؿذ. لزا بِ ًِش های 

اػات ٓیٌای ٍ تلفیمای باؿاذ ٍ     گزاسی ٍخَد داؿتِ باؿذ وِ بِ ًِش ًگاسًذُ ایي سٍیىشد بْتش  ػشهایِ
ؿاَد واِ    ایي ًَؿتاس ساخْ بِ  ًْاا بحائ خَاّاذ ؿاذ. یااد ٍس های      ػِ هٔیاسی باؿذ وِ دسهتىی بش 
تَاًذ هاأًی باش ػاش ساُ سٍیىاشد ٍاحاذی دس        ٍس دس داٍسی ایىؼیذ هیی ٍاحذ ٍ الضام فمذاى سٍیِ

ٍ  حال بادوتشیي ؿَد. با ایي ّاای هـاابِ تاییاذ ؿاذُ      هأیت تَخِ بِ سٍیىشد بشخی هحااون، بشخای 
ّا تا حذ صیادی دػت یافتٌی اػات، ایاي پیـاشفت ّویـاِ اص ًشیاك       ًوَدى بشخی سٍیِّوؼَ 5اػت.

 .(Bjorklund, 2012:266-267) .دوتشیي هَسد حوایت ٍالْ ؿذُ اػت
 

 گذاری تلقی شونذ تواننذ به عنوان سزهایه قزاردادهایی که هی  2.3

ِ      وٌَاًؼیَى  25بٌذ یه هادُ  گازاسی ػاخي    ایىؼایذ باِ ػاادگی اص اختالفااو ًاؿای اص ػاشهای
ِ  هی ،  صادی اسادُ 25هاادُ   4گازاسی بذّاذ. بٌاذ    گَیذ، بذٍى  ًىِ تَهیح بیـتشی دس هَسد ػاشهای

وٌذ. بذیي هٌٔای   دٍلت سا بشای هؼتثٌی وشدى اًَاّ اختالفاو اص حَصُ كالحیت داٍسی سا تأییذ هی
پازیشد. بٌاابشایي، ؿاایذ هـاىل بتاَاى       دی اختیاس ًاشفیي سا های  وِ بِ كشاحت حاوویت اسادُ ٍ  صا
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 ِ هااًْ   25گازاسی، هٌلمااً  صاد باؿاٌذ.  یاا هاادُ       دسن ًوَد وِ اشا ًشفیي ًبایذ دس تٔشیف ػاشهای
ّااای هتٔاّااذی وااِ ٓاللااِ ٍ ًفااْ لااَی دس حوایاات اص داٍسی هٔاّااذاو دٍخاًبااِ   سٍیىااشد دٍلاات

ؿَد؟ اگش اٌیي سٍیىشد خاكای اص   هٔاهالو داسًذ، هیگزاسی ٍ ایىؼیذ بِ ؿىل خاكی اص  ػشهایِ
ُ     دٍلت ، هفْاَم تَػأِ   25ی  ّا بشای تَػِٔ التلادی  ًْا هْن باؿذ،  یا بذیي هٌٔاا ًیؼات واِ هااد

 التلادی سا وِ بِ ٌَٓاى ّذف اٍلیِ دس همذهِ وٌَاًؼیَى هٔشفی وشدُ اػت، ًمن ًوَدُ اػت؟
ِ اشا بشخی هحاون سهایت ًشفیي سا بٌَس واهل تَاى دسیافت و ّایی هی دس پشتَ اٌیي پشػؾ

ًوایاذ واِ  ًچاِ     هٌاشح های   1حتی بشخی اص ًَیؼٌذگاى اص خولاِ پشٍفؼاَس هَستٌؼاَى    .اًذ ًسزیشفتِ
، 25ؿٌاػٌذ؛ حتی اگاش یاه التلااد ؿاىٌٌذُ باؿاذ، بایؼاتی هٌاابك هاادُ          گزاسی هی ًشفیي ػشهایِ

 .گزاسی ؿٌاختِ ؿَد ػشهایِ
ًٔمااد لشادادّاای خاكای واِ ًاشفیي      ًیؼت. ایي دسػات اػات واِ ا    اها هَهَّ بِ ایي ػادگی

گزاسی تلمی ؿَد، ؿشى الصم بشای احشاص كاالحیت ایىؼایذ ّؼات، اهاا      اًذ وِ ػشهایِ تَافك ًوَدُ
سػاذ دٍ اػاتذالل هْان دس هاَسد اًتمااد باِ ًاهحاذٍد باَدى سهاایت           ؿشى وافی ًیؼت. بِ ًِش های 

ِ »وِ اكاٌالح   تَاى ًشح ًوَد. اٍل بذاى هٌٔا بَد هی گااُ هفْاَم راتای باشای      ّایچ « گازاسی  ػاشهای
تاَاى   گازاسی، ًذاؿاتِ ٍ ًخَاّاذ داؿات. اگاش ااِ های        اّذاف یه ًْاد ایداد ؿذُ بِ للذ ػشهایِ

تَاًذ هتفاٍو باؿذ، اهاا راتااً تفااٍو     پزیشفت وِ تٔاسیف حمَلی ٍ التلادی اص ػشهایِ گزاسی، هی
ّای هتٔاّذ وٌَاًؼیَى ایىؼیذ، ایي وٌَاًؼایَى سا  سد. دٍلتاٌذاًی بیي ایي دٍ هفَْم ًیض ٍخَد ًذا

ُ « ػشهایِ گزاسی»بشای حل ٍ فلل اختالفاو  اًاذ. بٌاابشایي بْتاش اػات تاالؽ ؿاَد        تلَیم ًواَد
 ػتاًِ كالحیتی ایي هشوض سا سٓایت ًوَد. دٍم ایٌىاِ بایاذ باِ پیاهاذّای ٓولای پازیشؽ سهاایت        

ِ    ش ًَّ فٔالیتی ّ ًاهحذٍد، تَخِ داؿت. پزیشؽ گؼتشدُ گازاسی   ّای التلاادی باِ ٌٓاَاى ػاشهای
ِ تَاًااذ بآاائ ؿااَد وااِ بؼاایاسی اص فٔالیاات  هاای ای، بااِ ٌٓااَاى  ّااای ًاپایااذاس ٍ ًاگْاااًی ٍ حاؿاای
 .(Zachary, 2016: 163-164) تلمی ؿًَذ« گزاسی ػشهایِ»

هٌبؼاي  تَاًذ بآئ ػشاصیش ؿذى اًبَّی اص دٓاٍی غیشهاشتبي دس ایاي هشواض ؿاَد ٍ     ایي اهش هی
تَاًاذ هَخام ًاواس هاذی  ى ٍ     ؿذى ػیؼتن ٍ  هاس صیاد دٓاٍی غیشهشتبي دس هشواض ایىؼایذ های   

 پاییي  هذى ویفیت ؿَد.

________________________________________________________________ 

1- Mortenson 
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گزاسی دس ااساَ  اّاذاف هٔاّاذُ دٍ    دس ًتیدِ، بشای تـخیق ایٌىِ  یا یه هٔاهلِ، ػشهایِ
ِ   گزاسی هحؼَ  هی خاًبِ، ػشهایِ هَخام بٌاذ یاه     ؿَد یا خیش وافی اػت وِ سهاایت الصهاِ با

ٍخَد داؿتِ باؿذ ٍ ًِ بیـتش. بِ هٌَِس تـخیق ایي سهایت، هحىوِ داٍسی، بایاذ هٔاّاذُ    25هادُ 
الولال ٓواَهی ٍ ؿاشایي خااف  ى      گزاسی دٍ خاًبِ هشبًَِ سا هٌابك با لَآاذ حماَق بایي    ػشهایِ

 25ٌاابك هاادُ   گزاسی ه دَٓی، تفؼیش ًوایذ. اها ایي تفؼیش ّوچٌاى خذا اص هَهَّ تـخیق ػشهایِ

اػت. بٌابشایي الصم اػت بذًبال هٌٔای راتی ایي اكٌالح بشٍین. هٔیاسّای خاكی بایاذ باشای تٔیایي    
هٌٔای راتی ایي اكٌالح دس ًِش گشفتِ ؿَد، دٍ هؼیلِ اػاػی بایذ حل ؿَد. اٍل، ایاي هٔیاسّاا ااِ    

 ؿًَذ؟ بایذ باؿٌذ؟ دٍم، هاّیت ٍ ٍابؼتگی هتمابل ایي هٔیاسّا اگًَِ تَكیف هی
دس هیاى هٔیاسّای آوال ؿذُ ٍ ؿٌاختِ ؿذُ، ّواًٌَس واِ لابالً بحائ ؿاذ، هٔیاسّاای ػاالیٌی،       

تَاًاذ باِ ٌٓاَاى    ًمٌِ ؿشٍّ اػت. البتِ ایي خَد لابل بحئ اػت وِ اكَالً  یا هٔیاسّای ػالیٌی هی

  ٍ خاَد داسد؛  ًمٌِ ؿشٍّ دس ًِش گشفتِ ؿَد؟ دس ٍالْ اًتماداو هفَْهی خذی بِ هٔیاسّاای ػاالیٌی 
هخلَكاااً اص ایااي خْاات وااِ ایااي هٔیاسّااا، سًااو ٍ بااَی ایااذئَلَطیه داؿااتِ ٍ بااشای ؿااوَل     

 1گزاسی غیشهؼتمین، ًاهٌاػم اػت. ػشهایِ
تشی هٌشح ؿَد. ٌَّص، هٔیاسّاای ػاالیٌی سا    واهالً بِ خا اػت وِ پیـٌْاد خذیذ ٍ ؿایذ هٌاػم

َ  ًمٌِ ؿشٍّ لابل لبَل هی ُ داًٌذ، هٔیاسّای ػالیٌی بٌا ِ س گؼاتشد ّاای حماَلی اػاتفادُ     ای دس سٍیا
ِ  هی ای پایاذاس   ؿَد وِ ایي هوىي اػت  ى سا بِ یه اًتخا  كشیحی بشای ایداد ٍ حفَ یه سٍیا

ٓالٍُ بِ ًِش ًگاسًاذُ، هٔیااس دٍسُ صهااًی، هـااسوت ٍ سیؼاه ٍالٔاًا ّؼاتِ اكالی         ِ تبذیل وٌذ. ب

 دّذ. گزاسی سا تـىیل هی ػشهایِ
ؿَد. هٔیاسّای هـشٍّ باَدى ٍ حؼاي ًیات     یاسّای دیگشی ّن پیـٌْاد هیبا ایي حال، گاّی هٔ

هٌٌباك باؿاٌذ ٍ بایاذ باِ دالیلای واِ باِ         25تَاًٌذ با بٌذ یه هاادُ   وِ دس باال بِ  ًْا اؿاسُ ؿذ، ًوی
(. ّوچٌیي تذاٍم ػَد Saba Fakes,2009:112ّای حمَلی هٌشح ؿذُ، سد ؿًَذ )دسػتی دس سٍیِ

اسی ًاوافی اػت. اگش اٌیي تذاٍهی بذػت  یاذ، ایاي یاه هٔیااس غیشهَخاِ      ٍ باصگـت  ى ًیض هٔی

گزاسی خاسخی ّوچٌااى   گزاسی بِ دالیل تداسی ؿىؼت بخَسد، ػشهایِ ؿَد؛ صیشا اگش ػشهایِ هی
________________________________________________________________ 
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هاًذ ٍ اگش تذاٍم با ػَد ٍ باصگـت ػَد هَسد اًتِاس باؿذ، باِ ػاادگی لابال     بذٍى حوایت بالی هی
 ؿَد. یهمایؼِ با هٔیاس سیؼه ه

گًَِ هـاسوت خااف باا   ی هشٍسو اسائِ ّش بشخی اص حمَلذاًاى بشخؼتِ،  ؿىاسا هخالف ایذُ
ِ      وـَس هیضباى، كاشف ًِاش اص    وٌاذ، ّؼاتٌذ   ّاا ایدااد های    گازاسی  هٌاافْ ولای واِ هٔواَالم ػاشهای

(Amazu,2004:263.)     ِٔهٔیاس هـاسوت فی ًفؼِ هبْن اػت، حتی اگش بحئ تٌْا هحاذٍد باِ تَػا

باؿذ، ٓالٍُ باش هفْاَم هَػاْ تَػأِ، دیاَاى داٍسی باا تٔااسیف هتٔاذدی باشای تَػأِ            ی التلاد
 (.D`Alessio,2012:35) .ؿَد التلادی هَاخِ هی

ّوچٌیي هـىالو دیگشی ًیض دس هَسد ایي هٔیاس ٍخَد داسد. ایاي هـاىالو ٓبااسو ّؼاتٌذ اص     
گیاشی واشد؟ اص ًشیاك     سا اًذاصُ تَاى  ى ایٌىِ ایي هـاسوت بایذ اـوگیش باؿذ یا خیش؟ اگًَِ هی

ای دیگش. ّوِ ایي هـىالو ًضد هحاون داٍسی هٌشح ؿذُ  افضایؾ تَلیذ ًاخالق داخلی یا بِ گًَِ

ُ   .(Yannaca,2010:243) .ّای هتفاٍتی دسیافت ؿذُ اػت ٍ هتاػفاًِ پاػخ تاش   ایي ٍهأیت پیچیاذ
 .ْااَم تَػاأِ دخالاات وٌٌااذؿااَد اگااش حمااَق بـااش ٍ هتغیشّااای غیشالتلااادی هـااابِ ًیااض دس هف هاای

(Jezewski, 2012:1,12).  ّاا باِ صیشوای باِ ایاي هَهاَّ اؿااسُ         ًْایتاً ّواًٌَس وِ بشخی داٍسی
وٌٌذ، ًِ تٌْا تـخیق ایي هٔیاس دؿَاس اػت؛ بلىِ ٓوالً اص ًشیك ػِ هٔیاس دیگش تحت تاثیش لاشاس   هی

ِ هتاػفاًِ ای ؿَد. گیشد ٍ گاّی با ػایش هٔیاسّا اؿتباُ هی هی ّاای داٍسی   ي هَهَّ بِ ؿذو دس سٍیا
)اػتذالل باِ    1دٌّذگاى تاسیخی هالضیایی هحل بحئ اػت، اٌاًىِ دس لویِ تلویواو وویتِ ًداو

)اػتذالل بِ ًفْ اػاػای   2ًفْ هاّیت غیش كالحیتی ٍ أًٌاف پزیش ایي هٔیاس( ٍ لویِ پاتشیه هیـل

ا  الذیي دس لویِ ًداو دٌّذگاى تااسیخی  بَدى ایي هٔیاس( هـاّذُ گشدیذ. ًِش هخالف لاهی ؿْ
 3ّای هٌاػبی اص هَاهْ هتفاٍو وـَسّای تَػِٔ یافتِ ٍ دس حال تَػِٔ اػت. هالضیایی، ًوًَِ

 ِ گازاسی   اٌاًچِ ػِ هٔیاس فَق، هٔیاسّایی ّؼتٌذ وِ بِ ٌَٓاى ّؼتِ اكلی تـىیل دٌّذُ ػاشهای

________________________________________________________________ 

1- Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. Malaysia, ICSID Case No. ARB/05/10 

Decision on the Application for Annulment. 16 April 2009. 

2- Patrick Mitchell v. Democratic Republic of the Congo, ICSID Case No. ARB/99/7 

Decision on the Application for the Annulment of the Award. 1 November 2006. 

3- Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. Malaysia, ICSID Case No. ARB/05/10 

Dessenting Opinion of Judge Mohamed Shahabuddeen, 19 February 2009. 
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ِ ٌَٓاى ًوًَِ ساٌّواا تَخاِ وٌٌاذ. ایاي هٔیاسّاا      اًذ، هحاون ًبایذ بِ ایي هٔیاسّا كشفاً ب پزیشفتِ ؿذُ
ای هَخَد باؿٌذ. البتِ ایي ًبایاذ باِ هٌٔای ػاختگیشی هحااون تلمای ؿاَد، بلىاِ          بایذ دس ّش پشًٍذُ

ّای ولی اص هٔیاسّای فَق سا دس ًِش بگیشًاذ. باِ ٌٓاَاى هثاال لابال       تَاًٌذ بشخی حذالل هحاون هی
یؾ هؼاتٌذ باِ ایاي هٔیاسّاا باَد پشٍفؼاَس اػاچشٍصس دس        ّا ای وِ ًَؿتِ یاد ٍسی اػت وِ ًَیؼٌذُ

 ِ ًتمااد ًواَدُ    گازاسی، ّـاذاس دادُ ٍ ا   خلَف ػختگیشی ًؼبت بِ ایي هٔیاسّا دس پزیشؽ ػاشهای

 .(Schreuer,2001:138) اػت
هحاون بایؼتی ٓالٍُ بش تـخیق ایي هٔیاسّا، باِ  ًچاِ واِ دس هحىواِ ػاالیٌی ٓلیاِ هاشاوؾ        

ّا، اُْاسًِش ؿذ، تَخاِ وٌٌاذ ٍ  ى هاشٍسو تفؼایش ّواِ خاًباِ هٔیاسّاا ٍ        ٓالٍُ بش تَخِ بِ هٔیاس
گازاسی سا تـاخیق دّاذ     ی خاف اػت. هحىوِ ًبایذ ٍخَد یه ػشهایِ تَخِ بِ ؿشایي ّش لویِ

دس حالی وِ فمي یه هٔیاس دس  ى هـاّذُ ؿَد. بِ ٌَٓاى هثال، دؿَاس اػت وِ لاشاسدادی باا دٍسُ   

گزاسی  تلمی ًوَد. اص ػَی دیگش هحىواِ بایاذ اختیااس داؿاتِ باؿاذ       صهاًی ًاهحذٍد سا یه ػشهایِ
یه هٔیاس سا تٔذیل ٍ تفؼیش وٌذ. دس ایي خلَف بْتش اػت هحىوِ ولیِ ؿاشایي لوایِ سا واِ باش     

ؿَد وِ اسائِ یه هٔیااس ولای حاذاللی     هٔیاسّا اثشگزاس اػت سا هَسد تَخِ لشاس دّذ. یاد ٍسی هی
 .(Mortenson,2010:157) ًَیغ وٌَاًؼیَى ایىؼیذ، سد ؿذ پیؾ گزاسی، دس بشای ؿوَل ػشهایِ

ِ  سػذ دس اغلم هَاسد  ًچِ دٍلت بِ ًِش هی گازاسی دٍخاًباِ، باِ ٌٓاَاى      ّا دس هٔاّذاو ػاشهای
 هذُ اػت، هٌٌبك اػت. البتِ ّویـاِ ایاي    25گزاسی تَكیف ًوَدًذ، با  ًچِ بشاػاع هادُ  ػشهایِ

 ؿَد. ي هَسد بیـتش تَهیح دادُ هیگًَِ ًیؼت ٍ دس لؼوت بٔذی دس ای

 

 .  قزاردادهای فزوش3

 نظزات کلی  3.1

تَاى اًاَاّ خذیاذی اص لشاسدادّاا     تَاى ًتیدِ گشفت، ٌَّص ّن هی ّواًٌَس وِ اص هٌالم باال هی

ؿاَد، افاضٍد.  اص ًشفای حتای هوىاي اػات        سا بِ فْشػتی وِ هٔوَالً ػشهایِ گزاسی هحؼَ  ًوای 
گزاسی ؿٌاػاایی ؿاَد. باا     ؿشایٌی هتفاٍو بِ ٌَٓاى یه لشاسداد ػشهایِحمی، دس هَسدی خاف با 
ّا ٍخَد داسد وِ لشاسدادّای تداسی خلَكاً بیْ سا اص  ای دس اػٌاد ٍ سٍیِ ایي حال، توایل گؼتشدُ
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  1گزاسی خاسج بذاًٌذ. ؿوَل ػشهایِ
ًَیؼاٌذگاى ایاي    ؿَد؛ صیاشا بؼایاسی اص   ایي توایل تا حذ صیادی اص ًشیك دوتشیي ًیض حوایت هی

داًٌذ. اها بایذ باِ ایاي ًىتاِ تَخاِ ًواَد واِ ایاي سا         گزاسی خاسج هی لشاسدادّا سا اص ؿوَل ػشهایِ
ؿَد بِ ٌَٓاى یه لآذُ ولی، تٔواین باِ ولیاِ لشاسدادّاای فاشٍؽ داًؼات؛ ااشا واِ ّاذف           ًوی

    ِ اسی ّان  گاز  پیـگیشی اص گؼتشؽ ٍ تَػِٔ بیؾ اص حذ ٍ غیشهداص هاَاسد هـاوَل حوایات ػاشهای

ّاایی، لشاسدادّاای فاشٍؽ    تَاى ادٓا ًواَد دس هَلٔیات  .  با ایي حال هی (Szasz, 1968:15)ّؼت
گزاسی تلمی ؿًَذ ٍ ایي ٓوذتاً بِ خْت استباى ًضدیه ایاي لشاسدادّاا باا     تَاًذ بِ ٌَٓاى ػشهایِهی

لشاسداد فاشٍؽ  ؿَد وِ اكٌالح ؿذُ، اػت. یاد ٍس هیگزاسی وِ پیؾ اص لشاسداد اًدام هی ػشهایِ
ّای تدااسی واِ ٍیظگای ولیاذی  ًْاا،      دس ایي هَاسد دس هٌٔای ٓام خَد بىاس سفتِ ٍ بِ اًَاّ تَافك

هبادلِ واال دس اصای پشداخت اػت ٍ دس همابل اًَاّ لشاسدادّاای خاذهاتی، وااس ٍ تَلیاذی اًاالق      

 ؿَد. هی
گازاسی، لوایِ   ِ یه لویِ هٌاػام دس صهیٌاِ هؼاتثٌی واشدى لاشاسداد فاشٍؽ اص ؿاوَل ػاشهای        

اػت. دیَاى داٍسی ایىؼیذ با اػتٌاد بِ تلویواو ػاابك خاَد ًِاش     2ؿشوت گلَباوغ ٓلیِ اوشایي
تَاًٌااذ بااِ ٌٓااَاى  دادوااِ لشاسدادّااای تداااسی هحاان هاًٌااذ لااشاسداد خشیااذ ٍ فااشٍؽ ػااادُ، ًواای

 .تلمی گشدًذ 25گزاسی هـوَل هادُ ػشهایِ

 بیاى ًوَد: CIFًِ هاًٌذ فشٍؽ ّواًٌَس وِ دیَاى، دس هَسد لشاسدادّای ًوَ

ایي هَاسد لشاسدادّای هٔیٌی ّؼتٌذ با دٍسُ صهاًی هـخق بشای خشیذ ٍ فشٍؽ واال باش  

الوللی، اص پیؾ تٔییي ًوَدُ اػت. ایي هاَاسد خاضض   وِ اتاق باصسگاًی بیي CIFهبٌای ؿشایي 
   ِ ِ  لشاسدادّایی ًیؼتٌذ وِ هبالغی تَػي تاهیي وٌٌذُ هالی ّضیٌاِ ؿاَد ٍ خٌبا گازاسی   ػاشهای

 3ؿًَذ. داؿتِ باؿٌذ، لزا هٌابك با اّذاف وٌَاًؼیَى ایىؼیذ تلمی ًوی

________________________________________________________________ 

1- North American Free Trade Agreement (The NAFTA) (Signed on 17 December 1992, 

entered into Force 1 January 1994) 289 (Parts I-III) 32 ILM (1993) 612 (Parts III-VI) Art. 

1139; Joy Mining v. Arab Republic of Egypt (n22) Paras. 57-58: OECD, Definition of 

Investment and Investor in International Investment Agreements (2008) 50. 
2- Global Trading and Globex V.Ukraine paras. 54- 56. 
3- Global, Trading and Globex V.Ukraine para 56. 
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ؿاَد، لوایِ   لویِ دیگشی وِ هٔوَالً بِ ٌَٓاى هَهَٓی خاسج اص كالحیت ایىؼیذ هٌشح های 
ؿاذ  بیٌی هی اػت وِ هشبَى بِ فشٍؽ گاص بَد. ّواًٌَس وِ پیؾ 1ؿشوت پتشٍباسو ٓلیِ لشلیضػتاى

ِ   بااا تَخااِ بااِ وااا    .گاازاسی تلماای ًگشدیااذ   سبشد هٔیاسّااای فااذوغ ٍ ػااالیٌی، هَهااَّ ػااشهای
(Mclachlan,2007:170). 

 
 شونذ  هی شناسایی گذاری سزهایه عنوان بهکه  یفزوش قزاردادهای 3.2

ّای حمَلی، تَخِ بِ ًِاش حمَلاذاًاى ًیاض دس هاَسد هٔااهالتی واِ خااسج اص        ًِش اص سٍیِ كشف

ؿاَین  فایذُ ًیؼت. دس ایٌدا با بشخی هفااّین  ؿاٌا های   ًَذ، بیؿ گزاسی هحؼَ  هی ؿوَل ػشهایِ
( ٍ Dolzer,2005:261) ( هٔاهلِ هٔوَلی با ّذف بیSchreuer,2007:139ْ) ّای ػادُهاًٌذ فشٍؽ

ّای خااف هٔاهلاِ، ایاي هٔااهالو باا تَخاِ باِ للاذ         ّای هٔوَلی وِ كشف ًِش اص ٍیظگیفشٍؽ
  .(Szasz,1968:46) .ّؼتٌذّای ٓیٌی لابل ؿٌاػایی ًشفیي ٍ هالن

وٌاذ تاا   یي اص ایي خْت دس هؼیش یىؼاًی حشوت های  ّای حمَلی ٍ ّن دوتشبٌابشایي، ّن سٍیِ

گزاسی تلمی ؿَد، ًیاص بِ ایضی یا ٌٓلشی بیـاتش اص یاه    ای بِ ٌَٓاى ػشهایِ بشای ایٌىِ یه ٍالِٔ
خااف، پیًَاذ ٍ سابٌاِ لاَی     سػاذ  ى ٌٓلاش    لشاسداد فشٍؽ ػادُ ٍ هٔوَلی خَاّذ بَد. بِ ًِش هی

تَاًاذ دس   گزاسی هَخَد دس وـَس هیضباى اػت. لزا یه لشاسداد فشٍؽ ػادُ ًوای  هٔاهلِ، با ػشهایِ
ای ًیض ایي ًَّ لشاسدادّای ػاادُ سا دس اااساَ  بٌاذ     ایي حَصُ خایگاّی داؿتِ باؿذ. حمَق سٍیِ

وٌاذ.   غیشلابل اًىااس هٌاشح های   وٌذ ٍ ٌٓلش سهایت سا بِ ٌَٓاى یه ٓاهل  تلمی ًوی 25یه هادُ 

ّایی وِ دس وـَس هیضبااى   گزاسی خاًبِ هٔوَالً اص ػشهایِگزاسی دٍ بِ ٌَٓاى هثال، هٔاّذاو ػشهایِ
سػاذ ادٓاای    (.  بؼیاس بٔیذ بِ ًِش های Jeswald et al. , 2004:51-68) وٌٌذ بحئ هیؿَد، اًدام هی

ی فشاهشصی ٍی ّایچ استبااًی باا ػاشصهیي     وؼی وِ بِ دًبال اثباو وشدى  ى اػت وِ فشٍؽ تداس
دٍلت هیضباى ًذاسد سا پزیشفت، حتی اگش بـَد اص لاشاسداد ٍی باا تفؼایشی هَػاْ اٌایي اػاتٌتاخی       

 پزیشد. ًوَد، اها سٍیِ ایي ادٓا سا ًوی
گزاسی خااسخی، هباادسو باِ ایدااد ٍ ًلام       هثالی دیگش سا دس ًِش بگیشیذ. فشم وٌیذ ػشهایِ

________________________________________________________________ 

1- Petrobart Ltd v Kyrgyz Republic, SCC Arbitration Institute Arbitration No. 126/2003 

Award, 29 March 2005. 
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وٌاذ. هاثاًل یاه تَلیذوٌٌاذُ داسٍ، باا ّاذف تااهیي ػیؼاتن          وـَس هیضباى های تاػیؼاو تَلیذی دس 
ٍ با اػتفادُ اص بشخی اهتیاصاو تداسی دس وـَس هیضبااى، للاذ كاادس ًواَدى      ػالهت وـَس هیضباى

سا داسد. دس ایي هثال، بشای ؿٌاػایی ایي هاَسد باِ ٌٓاَاى      هحلَالو خَد بِ خاسج اص وـَس هیضباى
زاسی خاسخی هـىلی ٍخَد ًذاسد؛ اها ایاي هؼاائل هٌاشح اػات واِ ٍهأیت       گ یه هَسد ػشهایِ

ِ    لشاسدادّای فشٍؿی وِ بشای ٓشهِ گازاسی بایاذ هٌٔماذ ؿاَد، اگًَاِ       ی هحلاَالو ایاي ػاشهای

اػت؟ بذیْی اػت ایي ٍهٔیت، با لشاسدادّاای فشاهاشصی هتفااٍو اػات. هٔیااس باالمَُ ػاشصهیٌی،        
گزاسی  گزاسی بٌا بِ تٔشیف هٔاّذاو دٍ خاًبِ ػشهایِ ی ػشهایِدیگش ًبایذ بِ ٌَٓاى هأًی بشای تلم

ِ    باؿذ. بٔالٍُ بؼیاسی اص هٔاّذاو ػشهایِ گازاسی سا باش    گزاسی دٍخاًبِ، فْشػاتی اص هاَاسد ػاشهای
تَاًذ دس ایي هَاسد حوایت لَی دس هَسد اثبااو ؿاوَل هاَسد، باِ هاَاسد       ؿواسًذ. لزا هذٓی هی هی

ٍ بش  ى هبٌا سهایت الصم بشای داٍس سا بِ دػت  ٍسد. اها ٌَّص واس تواام  گزاسی داؿتِ باؿذ  ػشهایِ

.ًـذُ اػت. دٍسُ صهاًی هٔیي، سیؼه ٍ هـاسوت ًیض بایؼتی احشاص ؿَد
1 

ِ   ی ػادُ ؿىی ًیؼت وِ یه هٔاهلِ گازاسی خااسج اػات.     ی ؿخلی، اص دایشُ حوایات ػاشهای

ؿاَد.   وِ سیؼه ّن هٔوَالً ًادیذُ گشفتاِ های   ؿَد، ّواًٌَس البتِ صهاى هٔیي ٌَّص ًادیذُ گشفتِ هی
ّاای   ّای ػادُ سا ًیاض باِ ٌٓاَاى فاشٍؽ     پزیش، فشٍؽ اها گاّی هشاخْ حل اختالف با ًِشی أًٌاف

ؿَد، بِ ٌٓاَاى   ّایی هی ًوایٌذ. ٍلی بْتش اػت ٌّگاهی وِ هٔاهلِ داسای پیچیذگی فشاهشصی تلمی هی
 یه لشاسداد فشٍؽ ػادُ تلمی ًـَد.

، با دس ًِش گشفتي ؿشایي ٍ اٍهاّ ٍ احَال خاف ّش هَسد، ٍ اٌاًچِ تـخیق هَسد بٌَس ولی

تَاى باِ ػاِ هٔیااس فاَق هتَػال ؿاذ. اگاش یاه          گزاسی دؿَاس ٍ پیچیذُ باؿذ، هی بِ ٌَٓاى ػشهایِ
گزاسی خاسخی خْت ٍسٍد بِ وـاَس هیضبااى باؿاذ،     لشاسداد بلٌذهذو، اًگیضُ ولیذی بشای ػشهایِ

ًچِ ایي لشاداد ٓماین بواًاذ یاا ًمان ؿاَد باِ ایاي خْات واِ وـاَس هیضبااى،            تىلیف ایؼت؟ اٌا
گزاسی سا ًمن وشدُ اػت، تىلیاف ایؼات؟ باِ     اػتاًذاسدّای حوایتی دس هٔاّذُ دٍخاًبِ ػشهایِ

سػذ حتی اگش لشاسداد دس هفَْهی وِ دس باال اؿاسُ ؿذ، اػاػی ًباؿذ؛ وافی اػت وِ احشاص  ًِش هی
________________________________________________________________ 

یه هَسد هْن دس هَسد بیْ هحلَالو داسٍیی وِ ًتَاًؼت ٍخَد ایي ٌٓاكش سا ثابت وٌذ )ٓلیاشغن ًاَل هاذو ٍ هٔااهالو      -1

 ,Final Award, 15 June 2008گزاسی ؿٌاػایی ًـذ، دس دَٓای ایتالیا ٓلیِ وَبا باَد:   بشگـت ؿذُ( لزا بِ ٌَٓاى ػشهایِ

paras 212-21. 
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َد اػت ٍ لشاسداد  هادگی  ى سا داسد وِ اص لشاسدادّاای هٔواَلی واِ دس    ؿَد هٔیاسّای فَق هَخ
ی تداسو خْاًی ٍ گلَبىغ ٓلیِ اوشایي یا لویِ خَی هایٌیٌو ٓلیِ هلش هٌشح ؿاذ، تلمای    لویِ

 ؿَد.
ؿَد وِ هشخْ حال اخاتالف باِ ؿاشایي خاكای واِ دس        ایي هَهَّ بِ ٍیظُ ٌّگاهی هٌشح هی

باؿذ. هثاال هٌاػام    گزاسی هی  ى استباى ًضدیه هٔاهلِ با ػشهایِپشًٍذُ هَخَد اػت تَخِ وٌذ ٍ 

ِ »گزاسی بِ ٌَٓاى  اص اٌیي ٍهٔیتی،  ًداػت وِ هفَْم ػشهایِ  «گازاسی  ٍاحذ ولی اص یه ػاشهای

(UNCTAD,2017:21 ) .ًمؾ ایفا وٌذ 

   ِ گازاسی   ایي هفَْم هبتٌی بش ایي فشهیِ اػت وِ یه پشٍطُ ولی هوىي اػت باِ ٌٓاَاى ػاشهای
ٍ   ِ گازاسی ًذاؿاتِ باؿاذ ٍ     اخذ ؿشایي تلمی ؿَد؛ حتی اگش هٔاهالو هشبَى بِ پاشٍطُ خٌباِ ػاشهای

     ِ تَاًٌاذ ًاؿای اص    گازاسی ًباؿاذ( ٌّاَص های     اختالفاو ًاؿی اص هٔااهالو هاشتبي )حتای اگاش ػاشهای

 گزاسی تلمی ؿًَذ. ػشهایِ
 وٌذ: ایي هَسد سا بِ خَبی بیاى هی CSOBدیَاى داٍسی دس لویِ 

گزاسی ًاؿی ؿاَد، حتای اگاش     ؿَد بایذ هؼتمیواً اص ػشهایِ ی وِ بِ ایي هشوض اسخاّ هیاختالفات
گزاسی ٍاخذ ؿشایي ًباؿاذ،   ای باؿذ وِ بِ تٌْایی هٌابك وٌَاًؼیَى بِ ٌَٓاى ػشهایِ هبتٌی بش هٔاهلِ

 ِ گازاسی تلمای ؿاَد     هـشٍى بِ ایٌىِ هٔاهلِ خاف هَسد ًِش، خضض خذاًـذًی ٓولیاو ولی ػاشهای
(CSOB,2009:72.) 

وٌٌذ. بِ ٌٓاَاى   ای حوایت هی ّای خاسج اص ایىؼیذ ًیض اص اٌیي ًتیدِ ؿَد وِ پشًٍذُ یاد ٍس هی

ی ًضدیىی ٍخَد  گشدیذُ وِ سابٌِتاویذ (،Sedelmayer,1998:12هثال، دس پشًٍذُ فشاًض ػذلوایش )
 ِ ِ ایٌىاِ  یاا ػاایش حماَق،     ٍ تٔیایي گازاسی  داسد بیي ٍخَد ػاشهای  سی ّؼاتٌذ یاا خیاش.   گازا  ػاشهای

(Mclachlan,2007:168دس لوایای .)CSOB    ِفذوغ، ػالیٌی، بش ایي ًِش بَدًذ وِ تٔشیف اسائا
تاش اص تٔشیاف هاذًِش وٌَاًؼایَى ٍاؿاٌگتي اػات ٍ        گزاسی، هَػْ ؿذُ دس هٔاّذُ دٍخاًبِ ػشهایِ

 ِ ِ      آتماد داؿتٌذ وِ اص دیذگاُ وٌَاًؼیَى، ػاشهای دس یاه دٍساى   گازاسی باِ هٌٔاای اؿاتغال ػاشهای

 (75:  1394باؿذ. )ٓؼگشی،  صهاًی هٔیي اػت وِ ّوشاُ با خٌشّا ٍ اًتِاساو هشتبي بِ  ى هی
ِ  تشی داسد وِ لشاسداد دس هاّیت ًاؿی هی لزا ایي هذٓی، اػتذالل لَی گازاسی ٍ   ؿَد اص ػاشهای

هٌشح ؿذى یاه   سغن ؿَد. البتِ ٓلی گزاسی اٍلیِ اػت وِ اّشهی بشای ایي اػتذالل هی ایي ػشهایِ
     ِ گازاسی، غیاشهوىي    هذل ًِشی هوىي بشای ؿٌاػایی اٌیي لشاسدادّاای فشٍؿای باِ ٌٓاَاى ػاشهای
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گزاسی اص خولِ بشای هذو صهاى وافی یاا سیؼاه    اػت تٔشیفی سا با سٓایت ولیِ هٔیاسّای ػشهایِ
ٓوال   ّای هختلف كٌٔت، دس ؿشایي هتفاٍو وافی اسائِ ًوَد. ّوچٌیي بایذ تَخِ داؿت وِ ؿاخِ

باؿاذ، اهاا     وٌٌذ. هوىي اػت تَلیذ وٌٌذُ ًِن لشاسدادی هٌاػم ٍ تٔشیف ؿذُ ٍ ًَالًی ًذاؿتِ هی
گاُ با فاكلِ اػات ٍلای اسصؽ ٍ اّویات بؼایاس بااالیی دس       بش فشٍؽ هؼتوش هبتٌی بَدُ وِ گاُ ٍ بی

ِ       تداسو داؿتِ  گازاسی   باؿذ. ایٌىِ  یا لشاسدادّاای فاشٍؽ كاشف، واِ دس هشاخاْ داٍسی، ػاشهای

تَاًذ یه ٓاهل خاكی بشای هتواایض   ؿًَذ ٍ ایٌىِ  یا اسصؽ ٍ اّویت صیاد لشاسداد هی هحؼَ  هی
وشدى  ى اص فشٍؽ هٔوَلی باؿذ، دؿَاس اػت بِ اختلاس ٍ بذٍى دس ًِش گاشفتي اٍهااّ ٍ احاَال    

ِ ٍ سػاذ سٍیا   ؿَد سٍیىشد ًؼابتًا ٍاحاذی سا حفاَ ًواَد ٍ باِ ًِاش های        ّش هَسد، پاػخ داد. اها هی
   ِ گازاسی هٌٌباك باا     سٍیىشد غالم دس ایي خلَف ایي اػت وِ لشاسدادّای تدااسی ػاادُ، ػاشهای

گیشی ولی بشای ّواِ   تَاًذ ًتیدِ ؿًَذ. بذیْی اػت ایي ًوی هحؼَ  ًوی 25اّذاف بٌذ یه هادُ 

لشاسدادّای فشٍؽ باؿذ. اها هَهَّ فَق یه اػتثٌا داسد ٍ  ى هشباَى باِ لشاسدادّاا یاا هٔااهالتی      
خَسًاذ واِ ایاي ًاَّ     ّاا پیًَاذ های    گازاسی  تش، با ػشهایِ ؿَد وِ بِ كَسو پیچیذُ تش ٍ ًَالًی هی

 گزاسی للوذاد خَاّذ ؿذ. ّا، بِ ٌَٓاى ػشهایِ لشادادّا ٍ ٍهٔیت
 

 گیزی  نتیجه

ّاای حماَلی ٍ كاالحیتی خااف خاَد سا دس خْات        گازاسی خااسخی هىاًیؼان    حمَق ػشهایِ
داسد. لزا ایي وِ یه هَهَّ یا الذام تدااسی، یاا یاه لاشاسداد      گزاسی خاسخی حوایت اص ػشهایِ

گیشد یا خیش، اّویت داسد ٍ داسای  ثااس   گزاسی لشاس هی ّای حمَق ػشهایِ تداسی، هـوَل حوایت
ِ »حمَلی اػت. ًِش بِ ایٌىِ تاوٌَى وٌَاًؼایَى ٍاؿاٌگتي، تٔشیفای اص     اسائاِ ًاذادُ   « گازاسی  ػاشهای

خلَكاً لشاسدادّای تداسی ٍ هٔیاسّای هـوَل ایاي لشاسدادّاا دس    گزاسی اػت، هٔیاسّای ػشهایِ
گازاسی   اًذ. دس ایي خلَف هٔوَالً دس داٍسی ػشهایِ هَسد تَخِ لشاسگشفتِ« گزاسی ػشهایِ»حَصُ 

گزاسی لاشاس   ًیض اختالف ًِش ٍخَد داسد وِ  یا هثالً یه لشاسداد بیْ، دس ؿوَل لشاسدادّای ػشهایِ
 داسد یا خیش؟ 

دّاذ واِ هَهاَّ حماَق لاشاسدادی ٍ هٔیاسّاای        هَسد بشسػی دس ایاي همالاِ ًـااى های     هؼائل

گزاسی، یه هَهَّ پَیا ٍ گاُ پیچیذُ اػت. بشای پشداختي بِ ایي حَصُ بایذ تٔاادل واافی    ػشهایِ
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 ّای داٍسی خؼتدَ ؿَد.   بیٌی دس سٍیِ پزیشی ٍ لابلیت پیؾ هیاى أًٌاف
سػاذ تَخاِ باِ دٍ ًىتاِ ولای، هاشٍسو داسد. اٍل        بِ ًِش های بِ هٌَِس ًیل بِ اّذاف ایي همالِ 

ّای بؼیاس هْن بآئ ًگشاًی خذی اػات.   ّای ایىؼیذ دس هَهَّ ایٌىِ اختالف كالحیتی دس سٍیِ
 ٍس تمشیبااً باِ كاَسو ٓولای      دس حالی وِ دػتیابی بِ سٍیِ یىٌَاخت اص ًشیك هٔشفی ػاَابك الاضام  

ذ داسای ًمؾ اػاػی دس بْبَد ایاي ٍهأیت ّؼاتٌذ. لازا     پزیش ٍ هٌلَ  اػت. هحاون ایىؼی اهىاى

ّای یىٌَاخات ٍ ٍاحاذی دػات پیاذا ؿاَد. دٍم ایٌىاِ، داٍساًای واِ باِ           تالؽ ؿذُ اػت بِ سٍیِ
گاُ باص بِ ایاي  وٌٌذ بایؼتی با دیذ گزاسی بالمَُ ًگاُ هی حمَق لشاسدادی بِ ٌَٓاى یه هٔیاس ػشهایِ

 ،افتذ ّای دس حال تغییشی وِ اتفاق هی گزاسی اًَاّ ػشهایِ هادُ بشای لبَل ّوِهَهَّ ًگشیؼتِ ٍ  
     ِ گازاسی   باؿٌذ ٍ خَد سا بِ هٔیاسّای كشفا خاكی هحذٍد ًٌوایٌاذ. تَػأِ تااسیخی هفْاَم ػاشهای

 دّذ. پزیشی دس  ى سا ًـاى هی خاسخی، هشٍسو ایي تغییشاو ٍ أًٌاف

بایؾ اص حاذ دس هاَسد ؿاوَل ٍ     ّاای   تَاى بِ ایي ًتیدِ ًیض دػت یافت واِ هحاذٍدیت  لزا، هی
گزاسی سا واّؾ دّذ. بِ  ّای ػشهایِ تَاًذ اًگیضُ گزاسی هی حذٍد ٍ هٔیاسّای لشاسدادّای ػشهایِ

ِ    ًِش هی گازاسی   سػذ ساُ پیؾ سٍ، پزیشؽ سٍیىشدی ٍاحذ بشای تٔییي ؿاشایي ٍ هٔیاسّاای ػاشهای
ي دس ایاي صهیٌاِ بتَاًاذ بیـاتش     ، وٌَاًؼایَى ٍاؿاٌگت  25باؿذ ٍ ؿایذ تَخِ بِ سٍیىشد بٌذ یاه هاادُ   

ِ   ووه ًوایذ. هٔیاسّایی وِ ٓوالًدس سٍیِ اًاذ، دٍسُ   ّای داٍسی هْن، بیـتش هَسد تَخِ لاشاس گشفتا
صهاًی هٔیي، سیؼه ٍ هـاسوت ّؼتٌذ. ایي هٔیاسّا بْتش اػت دس ّش لوایِ باِ هیاضاى واافی هحماك      

یاضاى ایاي هٔیاسّاا واافی ّؼاتٌذ ٍ دس      ؿًَذ، البتِ هحاون یاا داٍساى بایاذ دس تٔیایي ایٌىاِ تاا ااِ ه      

،  صاد باؿٌذ. دس خلَف لشاسدادّای فشٍؽ، اٌاًچِ  ػاصی هٔیاسّا، بؼتِ بِ اٍهاّ ٍ احَال هتٔادل
للذ اسائِ سٍیىشدی ٍاحذ باؿذ، تَخِ بِ سٍیِ غالم هحاون وِ لشادادّای ػادُ ٍ هٔوَلی، هٌابك 

تَاى باِ   شٍسو داسد. اها ایي سٍیىشد سا ًویؿًَذ ه گزاسی هحؼَ  ًوی ، ػشهای25ِبا اّذاف هادُ 
ولیِ لشاسدادّای فشٍؽ تٔوین داد. بِ ٌَٓاى هثال، ٌّگاهی واِ لشاسدادّاای فاشٍؽ، دس اااساَ      

بیٌی ؿاذُ دس بٌاذ یاه     ؿًَذ ٍ اص ًشیك ػایش هٔیاسّای پیؾ گزاسی هٌٔمذ هی هشتبي با یه ػشهایِ

تَاًٌااذ بااِ ٌٓااَاى  حاَالی ایااي لشاسدادّااا های  ًیااض احاًااِ ؿاذُ باؿااذ، دس اٌاایي اٍهاااّ ٍ ا  25هاادُ  
گازاسی سا   سػذ اٌیي سٍیىشد ٍ دیذگاّی، اًگیضُ ػشهایِ گزاسی، ؿٌاػایی ؿًَذ. بِ ًِش هی ػشهایِ

 ؿَد. گزاسی دس وـَس هیضباى هی تمَیت ٍ هَخم حوایت ٍ گؼتشؽ ػشهایِ
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