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 چکیده
« انتظاارات مرارو   »ای مبنی بر تأثیر نقض گذاری نظریههای سرمایهدر سالیان اخیر در داوری

به اینکه دولت میزبان باید به شکل باثبات و یکنواخت عمل نمایاد(   گذار خارجی )نسبتسرمایه
صاورت  مطار  شادو و ارای داوری باه    گاذاری ری نسبت به نقض معاهدۀ سارمایه گیدر تصمیم
شود، روشان و شافا    ای ان را تأیید کردو است. اما تصویری که از این رویه برداشت میفزایندو

های داوری بدون توجیه مبنای حمایت از این انتظاارات )صارفاب باا ارجاا  باه      نیست، زیرا دیوان
اند. در ایان نوشاتار باا توجاه باه      حمایت از انتظارات مررو  حکم دادو ارای داوری پیرین( به

عناوان یکای از عناصار اساتاندارد رفتاار عاد ناه و       گاذار باه  حمایت از انتظارات مررو  سرمایه
گاذار تحات ایان اساتاندارد تراری       منصفانه در رویۀ داوری، مبانی حمایت از انتظارات سرمایه

 شود.می
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  قدمهم

 نیست اورشگفت گذاری است؛ لذاگذار پایه و اساس هر تصمیم راجع به سرمایهانتظارات سرمایه
 نیاز  گاذاری سارمایه  باه  راجع المللیبین اختالفات تحلیل و تجزیه در گذارسرمایه انتظارات که

گاذاری  الملال سارمایه  های مختلفی از حقوق بینوم انتظارات مررو  در حوزومفه. باشد دخیل
های داوری قرار گرفته، اماا بیراترین ماوارد کااربرد     گذاران خارجی و دیوانمورد اشارۀ سرمایه

اسات و باه گفتاۀ تومااس والاد در ق ایۀ        خاود را در حیطاۀ رفتاار عاد ناه و منصافانه یافتاه      
گذاران سرمایه 1«.استی مستقل ادعا تحت این استاندارد تبدیل شدویک مبنا»، به «ساندربرد»

گاذاران باه ایان    ثباات بارای سارمایه   . عموماب خواهان ثبات اقتصادی، سیاسی و تقنینی هستند
دلیال و نااروا انتظاارات و اتکاای     اناد، بای  گذاری کاردو مفهوم است که دولتی که در ان سرمایه

گذار ساخت. هد  حمایت از انتظارات مررو  این است که سرمایهها را نقض نخواهد مررو  ان
خارجی بتواند تصمیمات تجاری معقولی با اتکا بر چارچوب حقوقی دولت میزبان اتخاا  نمایاد.   

گذاری باید با تغییرات جامعه تطبیق یابد و دولت میزبان در مقابل، رژیم تقنینی مؤثر بر سرمایه
قوانینی وضع نماید. لذا  زم است بین ثبات، امنیات   ازهای جدیدباید در جهت پاسخگویی به نی

گذاری دولت میزبان در راساتای نفاع   گذار خارجی با حق قانونبینی برای سرمایهو قابلیتِ پیش
 ایجاد شود. توازن میعمو

تواناد مبناای   مای گذار در برخی شارای   نردۀ سرمایهدر حال حاضر اینکه انتظارات براوردو
گذاری باشد، پذیرفته شدو است. اما با وجود کاربرد فراوان سرمایهتحت معاهدات حمایت از ادعا 

های داوری برای تعیین خاستگاو و مبنای حقاوقی ایان   این مفهوم، تالش اندکی از جانب دیوان
اند کاه خدشاه باه    های داوری این نظریه را مطر  کردومفهوم صورت گرفته است. برخی دیوان

ویژو گذاری )بهگیری نسبت به نقض معاهدۀ سرمایهگذار ممکن است در تصمیمسرمایهت انتظارا
رفتار عاد نه و منصفانه( مؤثر باشد. لذا پرسش اساسی این نوشاتار ایان اسات کاه خاساتگاو و      

یاک از  گذار چیست؟ دیاوان داوری باه اساتناد کادام    مبنای حمایت حقوقی از انتظارات سرمایه
گذار را توجیه کند؟ در راستای پاسخ تواند حمایت از انتظارات سرمایهالملل میینمنابع حقوق ب

شاوند: ایاا کاارکرد انتظاارات مرارو  در      مای های فرعای نیاز مطار     به پرسش اصلی، پرسش
گاذاری یکساان اسات؟ ایاا باا وجاود فقادان اشاارۀ         سرمایهالملل های مختلف حقوق بینحوزو

تاوان از راو تفسایر   مای گذار در متن معاهدات، سرمایهانتظارات صریحی در خصوص حمایت از 
معاهدو باه حمایات از انتظاارات مرارو  حکام داد؟ ایاا در صاورت نباود معاهادۀ حمایات از           

                                                           
1. International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, UNCITRAL, Arbitral 

Award, Jan 26, 2006, Separate Opinion of Professor Thomas Wälde, (hereinafter, Thunderbird  ), 
para.37. 
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 در نوشاتار  ایان  را توجیه نماود؟ فرضایۀ  توان حمایت از انتظارات مررو  گذاری نیز میسرمایه
 باه  گذاریسرمایه از حمایت معاهداتِ متن اینکه به توجه اب که است این هاپرسش این به پاسخ

توان با استفادو از قواعد تفسیر معاهادو  ندارد، می صریحی اشارۀ گذارسرمایه انتظارات از حمایت
 مرارو ،  انتظاارات  از حمایت مفهوم به حمایت از انتظارات حکم داد. همچنین با توجه به اینکه

 تواناد مای  حقاوقی  کلای  اصاول  اسات،  شدو گرفته وام داخلی اداری حقوق از که است مفهومی
منظور پاسخگویی باه ایان   به .باشد خارجی گذارسرمایه مررو  انتظارات از حمایت برای مبنایی
ها، ابتدا کارکرد انتظارات مررو  و سپس منابع حمایت از انتظاارات مرارو  در حقاوق    پرسش
 گذاری ترری  خواهد شد.سرمایهالملل بین

 

 گذاریسرمایهالملل مشروع در حقوق بین انتظارات کارکرد

یاک از  در ماتن های    «انتظاارات مرارو   »گاذاری، اصاطال    سرمایهالملل در حوزۀ حقوق بین
هاای  گذاری موجود تعریف نردو است. ایان اصال در تعاداد وسایعی از داوری    معاهدات سرمایه

ها و شرای  ان را مقرر ها ویژگییافته طی این سالاملو رویۀ داوریِ تک گذاری ادعا شدوسرمایه
توان گفت که انتظارات مرارو  عنصار اصالی اساتاندارد     نمودو است. با توجه به رویۀ داوری می

 1«لیمیتااد علیااه رومااانی ا دیای»رفتااار عاد نااه و منصاافانه اساات. دیااوان داوری در ق اایۀ 
هاای داوری  شدو از سوی سایر دیاوان ن با دیدگاو تصری دیوا»دارد: صراحت به این امر اشارو به

مبنی بر اینکه یکی از اجزای عمدۀ استاندارد رفتار عاد نه و منصفانه انتظارات مررو  و معقاول  
 . EDF Case, Para.216))طرفین است، موافق است 

ناد کاه   انیاز اساتد ل کاردو   (Klager, 2011, p.164) در همین راستا، برخی از نویسندگان 
 2گذار یکی از عناصر استاندارد رفتار عاد نه و منصفانه اسات. حمایت از انتظارات مررو  سرمایه

کنند که چاون  گونه استد ل میدهند و اینبا وجود این، برخی حکم به استقالل این مفهوم می
ات نسابت  این مفهوم در زمینۀ سلب مالکیت غیرمستقیم با مجموعۀ متفاوتی از کیفیات و الزاما 

دهد که این مفهوم، پتانسیل کاافی را بارای   نماید، نران میبه رفتار عاد نه و منصفانه عمل می
 .(Tudor, 2008, p.164)متفاوت دارد  هایتطبیق با موقعیت

تارین تعریاف از   دقیاق (Thunderbird Case) « ساندربرد»شاید بتوان گفت دیوان در ق یۀ 

                                                           
1. EDF (Services) Limited v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/13,  Award, 2009, (hereinafter, EDF) 

همیره یک »و است: کرداشارو گونه اینمناقره در خصوص انتظارات مررو  به نیز  «ال پاسو»دیوان داوری . 2
طبق رویکرد این دیوان،  .تمایز واض  بین سلب مالکیت غیرمستقیم و نقض انتظارات مررو  وجود ندارد...

  «.استاندارد رفتار عاد نه و منصفانه مورد حمایت قرار گیرد ۀواسطبه ترجیحاب نقض انتظار مررو  باید
El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, Award 

of 31 October 2011, (hereinafter, El Paso) 
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در نفتاا باه ماوقعیتی    « انتظاارات مرارو   »مفهوم »است:  مررو  را بیان کردو مفهوم انتظارات
گذار ایجاد سرمایهشود که رفتار یک طر  معاهدو انتظارات معقول و موجهی را برای میمربوط 

نحوی که پایبند نبودن ع او نفتاا باه ان رفتاار     کند تا با اتکا بر رفتار یادشدو عمل نماید، بهمی
 .(Thunderbird Case, Para.147)« گذار شودسرمایهل خساراتی بر موجب تحمی

گفات:   توانگذاری میالملل سرمایهواقع در توضی  مفهوم انتظارات مررو  در حقوق بیندر
های داوری در خصوص رفتار عاد نه و منصفانه پیرامون تعدادی اصول شکل گرفتاه  ارای دیوان

های میزبان باید یک چارچوب تقنینایِ  ؛ با این توضی  که دولتثبات است ها اصلکه یکی از ان
گذاران خارجی ایجاد و حفظ نمایند. زمانی که رفتار دولت باثبات را از لحاظ تأثیر ان بر سرمایه

میزبان طبق اصل ثبات نباشد، مفهوم انتظارات مررو  و نقاض ان وارد حیطاۀ بررسای دیاوان     
 شود.میداوری 

الملال  باین  مارتب  باا حقاوق    مای موضاوعات  بررسای تماا   در تقریباب گذارسرمایه انتظارات
 تساهیل اعماال   منظاور بر ان باه  ایفزایندو طوربه داوری هایدیوان و مؤثر است گذاریسرمایه

 کاه  مختلفای  هاای حوزو کنند. در ادامه بهمی تکیه گذاریمعاهدات سرمایه مبهم استانداردهای
 .شودمی اشارو است، شدو استناد از سوی داوران هاان در مررو  انتظارات
 

 گذاریسرمایه کارکرد انتظارات مشروع در تعریف. 1
میزان ارزش اموال بستگی به مقررات و قواعد حقوقی دارد. به دلیال وجاود ایان رابطاۀ درونای      

ی هاا وسایلۀ اکرریات در رژیام   میان حقوق مالی و هنجارهای حقوقی با ایجاد قواعاد جدیاد باه   
منظاور ایجااد   شاود. باه  های مختلاف باازتوزیع مای   دموکراتیک، هموارو ارزش اموال میان گروو

های غیرارادی، قاوانین اساسای معماو ب )اماا ناه      محدودیتی بر قدرت اکرریت در ایجاد بازتوزیع
اماا  (Montt, 2009, p.168). کنناد  میعنوان حقوق اساسی تعریف همیره( حقوق مالکیت را به

تواند هم حقوق مالکیت را تعریاف نمایاد، هام باه واساطۀ ان محادود شاود؟        دولت می چگونه
 گذاریسرمایهشویم. نخستین معاهدۀ دوجانبۀ حمایت از روبرو می« مسئلۀ دور»اینجاست که با 

 «ماال »یک دیدگاو جدید را نسبت به رفتار با  م(،1959بین المان و پاکستان  ۀدوجانب ۀمعاهد)

(Property) تارین ان، معطاو  نماودن    الملل از ابعاد مختلف مطار  نماود. مهام   ر حقوق بیند
گاذاری در  سارمایه باود. اماا مفهاوم    « گاذاری سارمایه »باه  « مال»المللی از تمرکز حمایت بین
 (Problem of Circularity)« دور در تعریف حقوق مالکیات »گذاری بر مرکل معاهدات سرمایه

گذاری است. به این مفهوم سرمایهبهترین فهم از مفهوم  «او تعریف الگودیدگ»اید. لذا غالب نمی
هااایی کااه بااه سااط  در براباار ان -«الگوهااایی»نماینااد کااه چااه ماایکااه معاهاادات مرااخ  

شایستۀ حمایت هساتند.   -رسند، مرل حقوق برخاسته از رواب  تجاری صر گذاری نمیسرمایه
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کند ایا منفعتی وجود دارد کاه مطاابق   میست که تعیین اما در مرحلۀ بعد، این حقوق داخلی ا
لااذا بااا وجااود تعریااف (Montt, 2009, p.243). شاادو در معاهاادو باشااد معیااار الگااوی ارا ااه

گذاری، نیاز به رجو  به قانون داخلی همچناان باه   سرمایهگذاری در معاهدات حمایت از سرمایه
بنادی  شاوند، طبقاه  میحقوق مالی را که حمایت  المللقوت خود باقی است. درواقع حقوق بین

هاای  نمایاد. جنباه  کند؛ درحالی که حقوق داخلی جوانب ماهوی این حقاوق را تعیاین مای   می
ماهوی شامل وجود و اعتبار حقوق مالی است. مراجع داوری در موارد متعددی در رسیدگی باه  

ی را در ارزیابی وجاود حاق ماالی    گذاری، نقش حقوق داخلاختالفات مبتنی بر معاهدات سرمایه
ویلیاام نجال علیاه جمهاوری     ». برای مرال در ق یۀ (Sasson, 2010, p.81) اند شناسایی کردو

داد، ایان باود کاه ایاا اقاای نجال در       مینخستین پرسری که دیوان باید به ان جواب  1«چک
توجاه باه تعریاف     گذاری کردو است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش باید باا سرمایهجمهوری چک 

 Nagel Case, Para.298).) گرفات مای گذاری مربوطه صاورت  گذاری در معاهدۀ سرمایهسرمایه
کرد. برابار نظار   گذار اشارو میسرمایهگذاری، به هر نو  مال متعلق به سرمایهمعاهدو در تعریف 

ی داشاته باشاد. اماا یاک     پذیرفته شود، باید ارزش مال« مال»عنوان دیوان برای اینکه ادعایی به
داشته باشد یاا حاداقل یاک انتظاار     مبنای مستحکمی »ادعا معمو ب زمانی ارزش مالی دارد که 

لاذا پیوناد    (Nagel Case, .Para.301).« مررو  مبنی بر تحقق ان در ایندو وجود داشته باشد
عمادتاب قواعاد حقاوق    شود، زیرا میگذاری در معاهدو ایجاد سرمایهمیان حقوق داخلی و تعریف 
 (Mclaachlan, 2010, p.183). کند ایا ارزش مالی وجود دارد یا خیر داخلی است که تعیین می

« گاذاری قانون ماهوی در داوری معاهدات سارمایه »مونیک ساسون در کتاب خود، با عنوان 
ماورد   اگار مسائلۀ  »کناد:  مای گوناه مطار    بحث انتظارات مررو  در تعریف حقوق مالی را این

گذاری مربوط به حقوق قراردادی باشد، احتما ب حقوق داخلی نسابت  اختال  در داوری سرمایه
تر خواهد بود. پرسرای  گذاری از طریق اموال مادی صورت گرفته است مهمسرمایهبه زمانی که 
و شود این است که چنانچه حقوق داخلی، قانون حاکم بر یک قرارداد دولتی باشد که مطر  می

تواناد  مای گذار چگوناه  سرمایهتحت چنین قانونی یک حق قراردادی خاص وجود نداشته باشد، 
عناوان یاک منباع    گذاران در چنین مواردی بر انتظاراتران بهسرمایهچنین حقی را ادعا نماید؟ 

در  اناد. وسیلۀ قانون حاکم بر قرارداد، تکیه کردوبر حقوق برشمردو شدو به عالوو مستقل حقوق،
بندی حقوق داخلی از حق مورد اخاتال  را نادیادو   تواند طبقهمیچنین شرایطی چگونه دیوان 

عناوان منباع تعهادات دولات میزباان توجیاه کناد؟        گذار را باه سرمایهبگیرد و اتکا بر انتظارات 
(Sasson, 2010, p.79). 

 

                                                           
1. William Nagel v. the Czech Republic, SCC Case No. 049/2002, Final Award, 2003. 
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 غرامت کارکرد انتظارات مشروع در محاسبۀ .2

شدو  کار گرفتههای داوری بهوسیلۀ دیوانان غرامت، معیارهای متفاوتی بهدر راستای تعیین میز
تاوان باه   در این زمینه مای  است.« انتظارات مررو »ها محاسبۀ غرامت بر مبنای که یکی از ان

اشارو نمود که در ان به نظر دیوان، اصل حقوقی ناظر به غرامات را بایاد در    1«امین اویل»رأی 
م( جساتجو کارد. در ایان قطعناماه     1962سازمان ملال )  میمجمع عمو 1803قطعنامۀ شمارۀ 

پرداخات شاود.   « غرامت مناسب»ها باید کردن اموال خارجیمقرر شدو است که در صورت ملی
 رجاو   جداگاناه  ق ایه  هر احوال و اوضا  به باید است چقدر و چیست مناسب غرامت اما اینکه

بینانه باشد و این موضو  مهم باا ارجاا  باه اوضاا  و     واقعگوید مبلغ غرامت باید دیوان می .کرد
شود. دیوان داوری با تمهید این مقدماه مبناای مهمای بارای     احوال خاص هر ق یه حاصل می

کاه در  چنان گوید باید با توجه به انتظارات معقول طرفین انکند و میتعیین غرامت تعیین می
رأی اماین اویال    .(42-43، ص1385)محبی،  ردداست، تعیین گمنظومۀ قرارداد منعکس شدو 

کردن مررو  قراردادی که شرط ثبات در ان مندرج باشد، مستلزم پرداخت  است که ملیبر ان 
بود و غرامت مناسب در این موارد شامل دو چیز است: ارزش تأسیساات،   غرامت مناسب خواهد

 .(130، ص1384و انتظارات مررو  طرفین )موحد، 
در  امریکا هم به این ضابطۀ تعیین غرامات اشاارو شادو اسات.     -یوان داوری ایراندر رویۀ د

با رد ادعای کنسرسیوم در مورد نقض قرارداد از ساوی ایاران    2دیوان داوری دعوای کنسرسیوم،
هاای انتظاارات مرارو  اسات کاه      یا سلب مالکیت به صورت غیرمررو ، معتقد است که مؤلفه

امریکا در دعاوای   -کند. دیوان داوری ایرانمیترسیم و تعیین را چارچوب غرامت قابل پرداخت 
 نیز ضابطۀ انتظارات مررو  را اعمال کرد. 3«اموکو»

 

 کارکرد انتظارات مشروع در تعهد به عدم سلب مالکیت غیرمستقیم .3
 و تقنینای  یهاا صاالحیت  میزباان  دولات  ان در کاه  اسات  موقعیتی غیرمستقیم مالکیت سلب

 کااهش  گاذاری را سارمایه  مناافع  کاه  کندمی تصویب را و قوانینی بردمی کاربه را دخو نظارتی
 نسبت وی کنترل کاهش ای اموالش به نسبت گذارسرمایه حقوقی عنوان تغییر بدون اما دهد؛می
نکتۀ مهمی که باید به ان اشارو کرد این است که دراصل هر دولتی حق سلب مالکیات  ها. ان به

المللای پذیرفتاه شادو اسات و معاهادات      و این یک حق حاکمیتی است که از منظار باین  دارد 

                                                           
1. The Government of the State of Kuwait v. The American Independent Oil Company (AMINOIL), 

Award, 1982. 
2. Iran-US Claims Tribunal, Mobil Oil Iran, Inc. et al. v. Iran , 16 IRAN-U.S. C.T.R., at 3 et seq. 
3. Iran-US Claims Tribunal, Amoco Int‘l Finance Corp. v. Iran, 15 IRAN-U.S. C.T.R., at 189 et seq 
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هایی را بر اعمال این حاق  شوند، بلکه محدودیتها نمیگذاری مانع اعمال این حق دولتسرمایه
ها در راستای حمایت از نفع عمومی ناگزیر از وضع قوانین و مقررات کنند. درواقع دولتوارد می

گذاران خارجی را توجیه کناد. لاذا   ا حمایت از نفع عمومی نباید ورود ضرر به سرمایههستند، ام
گذار خارجی تعادل و توازن ایجاد شاود  گذاری دولت میزبان و حقوق سرمایهباید بین حق قانون

و این چالری است که دیوان داوری در بررسی ادعای سلب مالکیات غیرمساتقیم باا ان روبارو     
 است.

رسی ادعای سلب مالکیت غیرمستقیم از سوی دیاوان داوری دو مرحلاه بایاد    در خصوص بر
تفکیک شود: نخست، مرحلۀ تعیین وقو  یا عدم وقو  سلب مالکیت غیرمستقیم و دوم، مرحلاۀ  

منظور فهم نقش انتظارات مررو  تعیین قانونی یا غیرقانونی بودن سلب مالکیت غیرمستقیم. به
لکیت غیرمستقیم، باه تراری  هریاک از ایان مراحال و جایگااو       گذار در ادعای سلب ماسرمایه

 گذار در ان پرداخته خواهد شد.انتظارات سرمایه
 

   مرحلۀ تعیین وقوع یا عدم وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم .1. 3
ای که باید به ان اشارو کرد این است که در خصاوص وقاو  سالب مالکیات غیرمساتقیم،      نکته

دی وجود ندارد و دیوان داوری با توجه به شرط ناظر به تعهد عدم معیار و مالک مرخ  و واح
گذاری و اماور موضاوعی مرباوط باه ان پرونادو در      نامۀ سرمایهسلب مالکیت مندرج در موافقت
گیرد. اما در کنار عواملی همچاون ماهیات و ناو  فعال دولات      خصوص این موضو  تصمیم می

منظور تعیین وقو  سلب مالکیت غیرمستقیم ی که بهمیزبان و مدت و دوام ان، یکی از معیارهای
های داوری قرار گرفته است، تأثیر اقتصادی فعل دولت میزبان اسات؛ باا ایان    مورد توجه دیوان

اش، یکای از عوامال   گاذاری گذار از مناافع سارمایه  توضی  که محرومیت اساسی یا کلی سرمایه
ئلۀ دارای اهمیت این است کاه محرومیات   اثبات ادعای سلب مالکیت غیرمستقیم است. اما مس

کلی یا اساسی نسبت به چه چیزی باید صورت گیرد تا حکم به سلب مالکیت غیرمساتقیم دادو  
موجب نفتا، به»دیوان داوری حکم نمود:  که 1«کلد علیه مکزیکمتال»شود؟ از زمان صدور رأی 

یسات، بلکاه همچناین مداخلاۀ     سلب مالکیت تنها شامل تصر  اشکار، عامدانه و عالمانه مال ن
طاور  شود که نتیجۀ ان محرومیت مالک، بهمینااشکار یا ضمنی در استفادو از مال را نیز شامل 

 . ,Metalclad Case)...«کلی یا جز ی از کااربرد ماال یاا مناافع اقتصاادی ماورد انتظاار اسات         

Para.103) های داوری قارار  دیوان هایی که در پاسخ به این پرسش مد نظر برخییکی از گزینه
« مناافع اقتصاادی ماورد انتظاار    »گرفته، این است که ایا زمانی که محرومیت کلی یا اساسی از 

                                                           
1. Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award, 2003 
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های بسیاری به مفهاوم  دیوان 1توان به سلب مالکیت غیرمستقیم حکم داد؟میگیرد، میصورت 
ب مالکیات  گیاری نسابت باه وقاو  سال     انتظارات مررو  در کنار سایر عواملی کاه در تصامیم  

انادای انرجای   جای ال»اند. بارای مراال، دیاوان در ق ایۀ     غیرمستقیم مؤثر هستند، اشارو کردو
در ارزیاابی درجاۀ مداخلاۀ اقادام دولات در حاق       »دارد: میاظهار  2«کورپوریرن علیه ارژانتین

فعال   یاقتصااد  أثیرتا  یاابی ارز یبارا  گذار، باید تأثیر اقتصادی ان بررسی شود وسرمایهمالکیت 
گذار و میزان سرمایهبر انتظارات معقول  دولتی فعل تأثیر: یردمد نظر قرار گ یددولت دو عامل با

 .(LG&E Case, Para.190)« دوام ان
 

 مرحلۀ تعیین قانونی یا غیرقانونی بودن سلب مالکیت غیرمستقیم  . 2. 3
ساتقیم ر  دادو اسات،   پس از اینکه دیوان داوری به این نتیجه رسید کاه سالب مالکیات غیرم   

پرسری که باید به ان پاسخ دادو شود این است که ایا سلب مالکیت قانونی بودو است یا خیار؟  
است از: فعل دولت باید در جهت نفاع   ها استناد شدو، عبارتمعیارهایی که در این زمینه به ان

 ,Nikiema) ودامیز باشد؛ طبق تراریفات صاحی  قاانونی انجاام شا     عمومی باشد؛ نباید تبعیض

2012, p.3.) 
یاا ادعاای نفاع     اش طبق قانون دولات میزباان  گذاریسرمایهگذاری که با بطالن اما سرمایه

کننادو، غیرقاانونی یاا    مواجه شدو است، ممکان اسات مادعی شاود کاه اقادامِ محاروم       می عمو
ا توجاه باه چاارچوب    گذار را )که با سرمایهخودسرانه بودو است؛ زیرا انتظارات مررو  و معقول 

گذاری شکل گرفته است( نقض کردو اسات. در اینجاسات   حقوقی موجود در زمان ایجاد سرمایه
گاذار معقاول و مرارو     که دیوان داوری باید به این پرسش پاسخ دهد که ایا انتظارات سارمایه 

کننادو در  گذار بر انتظارات خود قابل توجیه است؟ یکی از عوامل تعییناست؟ ایا اتکای سرمایه
داوری، وجود یک تعهد خااص از جاناب دولات میزباان در      پاسخ به این پرسش با توجه به رویۀ

 گذار خارجی است.برابر سرمایه
 
 
 

                                                           
تنها در بررسی ادعای سلب مالکیت غیرمستقیم مفهوم انتظارات مررو   اهمیت بخریدن به کلد دراما متال .1

، بر مبنای نقض انتظارات اگرچه نه صریحاب ،ه مصادرو راحکم ب م1979مرال، دیوان تگزاکو در سال  راینبود. ب

 دولت قرار داد. ۀوسیلبه گذارسرمایهمررو  
2. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc .v. Argentine Republic, 

ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on Liability, 3 October 2006, (hereinafter, LG&E). 
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کارکرد انتظاارات مشاروع در تعهاد باه رعایات اساتاندارد راتاار عاد ناه و          .4
  منصفانه

عنوان بخری از حماایتی کاه   اغلب به تعهد به رفتار عاد نه و منصفانه در کنار دیگر استانداردها
-Yannaca)گذاری مباذول دارناد، تعیاین شادو اسات      سرمایهکرورهای میزبان باید نسبت به 

Small, 2004, p.2)  رفتار عاد نه و منصفانه استانداردی مطلق است که سنجش ان مساتقل از .
 .(Kreindler, 2006, p.1)گیرد میرفتار دولت میزبان با اتبا  خود یا کرور ثالث صورت 

با وجود اهمیت این استاندارد، تعریف روشنی از ان در معاهدات وجود نادارد و رویاۀ داوری   
هاایی  حال، تصویر واضحی از محدودیتعیناست که به این استاندارد م مون بخریدو است، در
هاای  از سوی دیواننماید، گذاری تحمیل میکه این استاندارد بر اقدامات دولتی مؤثر بر سرمایه

 داوری ارا ه نردو است.
گیرناد؛ دعااوی نااظر باه رفتاار      مای دعاوی مربوط به این استاندارد در دو گروو وسیع جای 

هاای اداری.  گیریتر از ان دعاوی ناظر به تصمیمگذار، و مهمسرمایههای دولت میزبان با دادگاو
نمایند: میبا ارجا  به دو گروو از عوامل ارزیابی  های داوری، رفتار دولت رادر دعاوی اخیرِ دیوان

 انتظارات مررو ، و رعایت ترریفات صحی  و عاد نه.
هاای داوری از  حمایت از انتظارات مررو  بر مبنای رفتار عاد نه و منصفانه از سوی دیاوان 

 دو مسیر جداگانه به شر  زیر تبیین شدو است:
 

 فانهانتظار راتار عاد نه و منص .1. 4
طور کلی مبناایی  به تواندمیاند که دکترین انتظارات مررو  های داوری اعالم کردوبرخی دیوان

برای تعیین حوزۀ استاندارد رفتار عاد نه و منصفانه فراهم سازد. بارای مراال، دیاوان در ق ایۀ     
تاار عاد ناه و   کاار بارد تاا اساتاندارد رف    دکترین انتظارات مررو  را به 1«پالما علیه بلغارستان»

نیت، گذاران انتظار مرروعی نسبت به حسنسرمایهمنصفانه را ترری  نماید. دیوان بیان کرد که 
گاذاری باا ثباات و شافافیت     سارمایه رعایت ترریفات صحی  و عاد نه، عدم تبعیض، چارچوب 

  .(Plama Case, Para.203)اند داشته
 

 ی دولت میزبان. انتظار ثبات چارچوب حقوقی و تجار2. 4
در این گروو از ق ایا، نگرانی عمدۀ مرجع رسیدگی، ثبات چاارچوب حقاوقی و تجااری اسات و     

                                                           
1. Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24, Award, 2008 
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گذار با ارجا  به قاانون دولات میزباان در    سرمایهگرفته در برابر کنندو، رفتار صورتعامل تعیین
گاذاری  سارمایه گاذار در زماان   سرمایهعالوۀ هر ت مین خاصی است که گذاری بهسرمایهزمان 

گذاری گرفته است. بهتارین تعریاف از دکتارین    سرمایهدریافت نمودو و با اتکا به ان تصمیم به 
کناد کاه اصال امنیات     مای انتظارات مررو  این است که گفته شود دکترین به موقعیتی اشارو 

ذار بار ان تکیاه   گسرمایهاش که ها و ت امین قبلیواسطۀ رفتار متناقض دولت میزبان با وعدوبه
وسیلۀ مفهوم انتظارات مررو  باازی شاود،   شود. نقش مناسبی که باید بهمینمودو است، نقض 

عمال نماود،   « منصافانه »رفتار عاد نه و منصفانه که بایاد   عنوان عنصر این الزامِان است که به
 .(Fietta, 2006, p.397)درنظر گرفته شود 

 

 گذاریسرمایهالملل ر حقوق بینمنابع حمایت از انتظارات مشروع د
عناوان اصاول   گذاری در صاورتی باه  سرمایهالملل های حقوق بیندعاوی و مطالبات ناشی از نُرم

الملال  شادۀ حقاوق باین   یکی از منابع پذیرفتاه  شوند که بر مبنایمیالملل پذیرفته حقوق بین
 اناد المللی دادگستری بیاان شادو  ن بین( اساسنامۀ دیوا2)38باشند. این منابع در مادۀ  میعمو

.(Sornarajah, 2010, p.79)   مطالبۀ حمایت از انتظارات مررو  نیز از این قاعدو مسترنا نیسات
و برای توجیه چنین حمایتی باید به یکای از ایان مناابع )شاامل معاهادو، عار ، اصاول کلای         

باه بررسای امکاان حمایات از      حقوقی، رویۀ داوری و دکترین حقوقی( تکیه کرد . لذا در اداماه 
 شود.گذار بر مبنای هریک از این منابع پرداخته میسرمایهانتظارات 

 

 معاهده .1
تاوان  مای اساانی  گذاری، باه سرمایهدر رویۀ داوری « انتظارات مررو »نظر به برجستگی مفهوم 

عاهادات نموناۀ   گاذاری را نادیادو گرفات. تنهاا م    سارمایه نبود این اصطال  در ماتن معاهادات   
عناوان  به« گذاریسرمایهانتظارات مورد حمایت »گذاری ایا ت متحدو و کانادا به عبارت سرمایه

هاای  اناد. اماا دیاوان   یکی از عوامل مؤثر در تعیین وقو  سلب مالکیت غیرمستقیم اشاارو کاردو  
اند. باا  ت را مقرر نمودوداوری در پرتو تفسیر استاندارد رفتار عاد نه و منصفانه حمایت از انتظارا

وجود کررت اعمال رفتار عاد نه و منصفانه و اهمیت ان، با عادم وضاو  هساتۀ هنجااری ایان      
توان میشود، این است که بر چه مبنایی میایم. لذا انچه در این قسمت بررسی استاندارد مواجه

یکی از مسا لی که هموارو شمول استاندارد نسبت به حمایت از انتظارات مررو  را توجیه کرد؟ 
هاای  در خصوص تفسیر این استاندارد مطر  بودو و به تفاسیر و نظریات متعددی از سوی دیوان

اسات یاا    «استاندارد معاهداتی مساتقل »داوری منتهی شدو این است که ایا این استاندارد یک 
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شود این است کاه  می؟ پرسری که مطر  «المللاستاندارد رفتار حداقلی حقوق بین»بازتابی از 
ها، شمول ان نسبت به انتظارات مررو  چگوناه توجیاه   در صورت انتخاب هریک از این دیدگاو

 شود؟می
 

 عنوان یک استاندارد معاهداتی مستقلاستاندارد راتار عاد نه و منصفانه به .1. 1
یر معاهادو کاه   طبق این دیدگاو، استاندارد رفتار عاد ناه و منصافانه بایاد مطاابق قواعاد تفسا      

وسیلۀ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات مقرر شدو است، تفسیر شود. این کنوانسایون  به
کاه  متداولی  نیت و منطبق با معنایحسنمطابق با باید یک معاهدو »دارد: میمقرر  31در مادۀ 

تفسایر   باید به اصطالحات ان در سیاق عبارت و در پرتاو موضاو  و هاد  معاهادو دادو شاود،     
در ادامۀ مقاله به بررسی هریک از اجزای این مادو در راساتای تفسایر اساتاندارد رفتاار     «. گردد

 شود.عاد نه و منصفانه پرداخته می
 

 نیت الف( تفسیر معاهده مطابق با حسن

نیات یاا   گذاری حمایت از انتظارات مررو  اساساب بار مبناای حسان   سرمایهالملل در حقوق بین
شاود، اماا م امون ایان اساتاندارد      مای نظر گرفتاه  ای از ان و نتیجۀ فرعی ان درجلوو عنوانبه

شود. استفن شیل پس از برشمردن میحمایتی بستگی به موقعیت خاصی دارد که در ان اعمال 
نیت پیوند عمدو بین رفتاار  کند که الزام حسناجزای استاندارد رفتار عاد نه و منصفانه بیان می

 (Schill, 2010, p.421). واسطۀ استاندارد و حمایت از انتظارات مررو  است دو بهشت مین
نیت و رعایت انتظاارات مرارو  برقارار    برخی ارای داوری نیز این پیوند را میان اصل حسن

گاذار را باه اصال    سارمایه صاراحت حمایات از انتظاارات    باه « تِکمِاد »اند. برای مرال، رأی کردو
دیوان به رویۀ « ساندربرد»همچنین در رأی  1زند.میگرو  المللر حقوق بیننیت موجود دحسن

عنوان مباانی اشاارو   الملل عرفی بهنیت حقوق بینگذاری و اصل حسنسرمایهقابل توجه داوری 
گذاری در زمان تفسیر و اعمال استاندارد رفتار عاد ناه و  سرمایههای داوری کند. سایر دیوانمی

 .(Thunderbird Case, Para.147)اند نیت متوسل شدوه، به مفهوم حسنمنصفان
 

 ب( تفسیر معاهده مطابق مفهوم متفاهم عرفی اصطالحات
کند. این کلمه از اصطال  میاشارو  «منصفانه بودن»انصا ، در مورد رفتار عاد نه و منصفانه، به 

گذاری، رفتار منصافانه  سرمایهدر زمینۀ  گیرد.به مفهوم تقسیم برابر نرئت می« aequus» تین 

                                                           
1. Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. 

ARB (AF)/00/2, Award, 2003, para.154. 
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طاور مرارو  یاا قاانونی دارا     نفع انچه را که باید باه د لت بر این دارد که هریک از طرفین  ی
تواناد  مای ، رفتار عاد ناه و منصافانه   «منصفانه بودن»باشد، دریافت نماید. برابر این برداشت از 

بیراتر  « منصفانه»کرد اصالحی استاندارد در واژۀ دارای کارکرد اصالحی درنظر گرفته شود. کار
مرهود است. در راستای مدیریت منصفانۀ تمام مناافع موجاود، قاضای دارای    « عاد نه»از واژۀ 
گذاری بایاد  است. طبق این برداشت، منافع طرفین درگیر در فعالیت سرمایهتوازن مهمی  قدرت

رفتار عاد نه و منصافانه از خاالل مفهاوم     به شکل منصفانه مدیریت شود. این کارکرد اصالحی
است که انتظارات هریک از طرفین لحاظ « عاد نه»شود. میانتظارات مررو  بیرتر نران دادو 

شود، نتیجۀ کفایات باشاد   میشود، اما منصفانه است که انچه در انتها به هریک از طرفین دادو 
 نه برابری.

 
 قصود آنج( تفسیر معاهده با توجه به هدف و م

تواناد  اند. هد  معاهدو میهای داوری از هد  معاهدو برای تفسیر ان کمک گرفتهبرخی دیوان
از عنوان و مقدمۀ ان و همچنین سایر مقررات مرباوط باه معاهادو اساتنباط شاود. ایان شایوو        

هاای داوری را باه ایان سامت ساوق دادو اسات کاه هاد  معاهادو را ایجااد           بسیاری از دیوان
 گاذاری درنظار بگیرناد   اری خاارجی و ایجااد یاک چاارچوب باثباات بارای سارمایه       گذسرمایه

(Marshall, 2007, p.9)  دیاوان   1«جاوز  کاارلس لمیار علیاه اوکاراین     ». برای مرال در ق ایۀ
ها تفسیر شدو در معاهدات باید با توجه به زمینۀ انبردوکار عبارات به»نماید: میگونه اشارو این

یافات شاود کاه در ان     گاذاری ( باید در مقدمۀ معاهدۀ دوجانباۀ سارمایه  3)2ۀ شود. زمینۀ ماد
گذاری مطلاوب و خوشاایند اسات باه     رفتار عاد نه و منصفانه با سرمایه»ارند: دمیطرفین بیان 
لذا استاندارد رفتار عاد ناه  «. گذاری حفظ شود...سرمایهیک چارچوب باثبات برای  این دلیل که
تارک افعاال اوکاراین، اگار      ارتباط نزدیکی با مفهوم انتظارات مررو  دارد و افعال یا و منصفانه

گذاری گرفته و بار  سرمایهگذار در زمانی که تصمیم به سرمایهانتظارات مررو  و معقولی را که 
 ,Joseph Case).ها اتکا کردو اسات، نقاض نمایاد، نااقض رفتاار عاد ناه و منصافانه اسات         ان

Para.264 .) 
 

عناوان بازتاابی از اساتاندارد راتاار حاداقلی      استاندارد راتار عاد نه و منصفانه به .2. 1
 المللیبین

رویکرد دیگری که نسبت به رفتار عاد نه و منصفانه وجود دارد ایان اسات کاه ایان اساتاندارد      

                                                           
1. Joseph Charles Lemire v. Ukraine, ICSID Case No.ARB/06/18, Decision on Jurisdiction and Liability, 

14 January 2010. 
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داقلی الملال عرفای اسات. اساتاندارد رفتاار حا      بخری از استاندارد رفتاار حاداقلی حقاوق باین    
المللی یک هنجار حقوق عرفی راجع به رفتاار دولات میزباان باا بیگانگاان اسات کاه یاک         بین

شاان در  هاای داخلای  ها باید صر  نظر از مقررات و رویهمجموعۀ حداقلی از اصولی را که دولت
 .(Tudor, 2008, p.61)دارد میها رعایت نمایند، مقرر خصوص اتبا  خارجی و اموال ان

عناوان بازتاابی از   منظاور تعیاین م امون هنجااری اساتاندارد باه      هایی که بهروش کی ازی
المللی مطر  شادو، تحات قاعادو دراوردن رویاۀ داوری موجاود در      استاندارد رفتار حداقلی بین

عناوان تجسام   تواناد باه  است؛ با این توضی  که استاندارد می خصوص تفسیر و اعمال استاندارد
کاارکرد حاکمیات قاانون،     (Schill, 2010, p.158).درنظار گرفتاه شاود    مفهوم حاکمیت قانون 

است تا حقوق اشخاص حمایت شود و رفتار دولات  می اعمال کنترل حقوقی نسبت به قوای عمو
بینی باشد. بر پایۀ این دیدگاو، نگاهی به ارایی کاه تاا باه اماروز در زمیناۀ تفسایر و       قابل پیش

کنندۀ رفتاری هستند طور ضمنی الزامدهد که این ارا بهمینران اند اعمال استاندارد صادر شدو
که مطابق مفهوم حاکمیت قانون است. لذا مفهوم قانونی بودن، اصلی کلی اسات کاه اساتاندارد    
رفتار عاد نه و منصفانه متکی به ان است. مفهوم حاکمیت قانون یک بُعاد مااهوی و یاک بُعاد     

هایی است که از طریق ان دولت قانون را نسبت باه یاک   روششکلی دارد. بُعد شکلی مربوط به 
کند و تا میزان زیادی تحت حکومت اصل رعایت ترریفات قاانونی اسات. لاذا    میشخ  اعمال 

نماید. چهاار اصالِ   میرفتار عاد نه و منصفانه، رفتار بر اساس بُعد شکلی حاکمیت قانون را الزام 
فیت، هستۀ بُعد مااهوی حاکمیات قاانون هساتند. ارای     معقول بودن، ثبات، عدم تبعیض و شفا

 ,Vandevelde, 2010)داوری تفسیرکنندۀ رفتار عاد نه و منصفانه هماهنگ با این اصول اسات  

p.49-52). 
 

 عرف .2
الملال اسات، زیارا بار اجماا  حقاوقی در جامعاۀ        قواعد عرفی یکی از منابع اولیاۀ حقاوق باین   

پیرنهاد دیگری  (Sornarajah, 2010, p.82).دارد ها د لت ودن اناور بالمللی مبنی بر الزامبین
عناوان  مند نمودن مفهوم حمایت از انتظارات مررو  مطر  شدو، این است که بهکه برای قاعدو

 (Nowak, 2012, p.6). الملل عرفی درنظر گرفته شود بازتابی از حقوق بین

 ها پرداخته خواهد شد:واند بیان شود که به توضی  انتدو تقریر از این رویکرد می 
 

 هااصل انتظارات مشروع در روابط بین دولت. 1. 2
ای عناوان جلاوو  تواند بهمیگذاری سرمایهالملل مفهوم حمایت از انتظارات مررو  در حقوق بین
ر توضای  ایان   الملل عرفی درنظر گرفتاه شاود. د  از اصل انتظارات مررو  موجود در حقوق بین
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الملل ملزم هساتند کاه نسابت باه ان     ها تنها به قواعدی از حقوق بینتوان گفت دولتمیاصل 
صاراحت نسابت باه قواعاد     واساطۀ ام اا یاا تصاویب باه     ها بهرضایت دادو باشند. اگرچه دولت

ها گونه نیست و رضایت دولتالملل عرفی ایندهند، در خصوص حقوق بینمیمعاهداتی رضایت 
گوناه درنظار   هاا ایان  رساد کاه هماۀ دولات    مینظر شود. بهواسطۀ عدم مخالفت استنباط میبه
تواناد باه حقاوق و تعهاداتی     مای گیرند که مخالفت نکردن یک دولت با یاک قاعادۀ عرفای    می

عناوان  ها را به نوعی تحت تأثیر قرار دهد؛ چه باه بینجامد که پتانسیل ان را دارد که همۀ دولت
عنوان دارندۀ حقوق متقابل. این درک و برداشت مرترک بایش  دات متقابل و چه بهموضو  تعه

یعنی انتظاراتی کاه از نظار حقاوقی     -از انکه بر مبنای رضایت باشد، بر مبنای انتظارات مررو 
است. لذا ایان عادم مخالفات    نسبت به ارتباط و تأثیر حقوقی نو  خاصی از رفتار  -موجه باشند

تواناد  مای تاری  نحاو دقیاق  بنای اصل انتظارات مررو  درنظر گرفته شود، باه درصورتی که بر م
 (Byers, 1999, p.106). ترری  شود 

گذاری الملل سرمایهالملل عرفی در حقوق بیناما ارجا  به اصل انتظارات مررو  حقوق بین
دارد. حقاوق   دولتای اشاارو  ها و روابا  باین  ساز است. این اصل به انتظارات مررو  دولتمسئله
ها و اشاخاص را  تواند رواب  بین دولتهاست و نمیمی حاکم بر رواب  میان دولتالملل عموبین

است و لذا باید باا احتیااط و   خطاب قرار دهد. این اصل از رواب  بین طرفین برابر نرئت گرفته 
 (Nowak, 2012, p.7). شود دقت درنظر گرفته 

 

الملل عنوان یک استاندارد مستقل حقوق بینبه نه و منصفانهاستاندارد راتار عاد . 2. 2
 عرای
الملال  داران این دیدگاو در توجیه مبنای عرفی حمایت از انتظارات مررو  در حقوق باین طر 

گذاری که حمایت از انتظارات مررو  سرمایهگذاری، ان را به تعداد فزایندۀ ارای داوری سرمایه
دارد مای دهند. این رویکرد وابسته به این دیدگاو است کاه بیاان   میباط را مقرر نمودو است، ارت

الملل عرفی درنظار  عنوان یک استاندارد حقوق بینتواند بهاستاندارد رفتار عاد نه و منصفانه می
یاک   برابر این دیدگاو، اساتاندارد رفتاار عاد ناه و منصافانه    . (Nowak, 2012, p.6)گرفته شود 

داران چنین دیدگاهی به ارجا  به رفتار عاد نه و عرفی کسب نمودو است. طر وصف و ماهیت 
اور و گذاری و نیاز برخای از اساناد الازام    سرمایهمنصفانه در بیرتر معاهدات دوجانبۀ حمایت از 

باه اعتقااد    .اندکنند که این استاندارد را مقرر نمودوای و چندجانبه اشارو میاور منطقهغیرالزام
گذاری خارجی باه  سرمایهالمللیِ مت منِ قواعد قابل اعمال نسبت به گروو، بیرتر اسناد بین این

رشد در خصوص استاندارد بهرویۀ معاهداتی رو کنند.میطریقی به رفتار عاد نه و منصفانه اشارو 
اماا بایاد    الملل عرفی کمک کردو اسات. رفتار عاد نه و منصفانه، به ایجاد یک قاعدۀ حقوق بین
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گفت هنوز اجما  صریحی مبنی بر ویژگی عرفی رفتار عاد نه و منصفانه وجود ندارد. افازون بار   
این، رویۀ داوری در خصوص حمایت از انتظارات مررو ، یکنواخت و ثابات نیسات. حتای اگار     

داوری ترین رویاۀ  برانگیز خواهد بود که ایا حتی مفصلتر شود، سؤالتر و یکنواخترویۀ یکسان
گذاری به ان اشاارو نرادو اسات،    سرمایهکنندۀ اعمال اصلی باشد که در هی  معاهدو که روشن

اور باودن ان  عنوان مدرک رویۀ دولتی و هم مدرک اعتقاد و باور نسبت باه الازام  تواند هم بهمی
 درنظر گرفته شود؟

 

 حقوقی کلی اصول .3
شاود؛ باه عباارت    مای قانونی پیرامون ان ارا اه  اصل عبارت است از ایدۀ اصلی که مجموعۀ مواد 

دانان یا نظم خاصای اسات کاه بار اسااس ان، قواعاد،       دیگر، رو  قانون یا برایند نظریات حقوق
هاای حااکم بار نظاام     دهد. در زبان فالسفه، اصول حقوقی، مجموعۀ ارزشمیحقوق را ترکیل 

 (.73، ص1376دهد )بو نژو، میهای ساختارهای حقوقی را ترکیل حقوقی است. اصول، پایه
وسایلۀ  عنوان یک اصل کلی حقاوقی، تاوجیهی اسات کاه باه     حمایت از انتظارات مررو  به

نویسندگان بسیاری در این راستا مطر  شدو است. طبق ایان دیادگاو، ارجاا  باه اصاول کلای       
رفتاار  دهاد اساتاندارد   مای حقوقی تنها راو توجیه حمایت از انتظارات مررو  اسات کاه نراان    
. ایان  (Potesta, 2011, p.92)عاد نه و منصافانه مت امن حمایات از انتظاارات مرارو  اسات       

کنناد. برابار ایان دیادگاو، بررسای      درحالی است که برخی نویسندگان از این رویکرد انتقاد مای 
دهاد کاه از منطاق واحاد و     عنوان یک اصل کلی حقاوقی نراان مای   اعمال انتظارات مررو  به

کند؛ با این توضی  که این اصلْ فراخوانندۀ ساایر عناصار اساتاندارد رفتاار     ی نمیمرخصی پیرو
عادم تبعایض اسات     بینای، تناساب و  عاد نه و منصفانه همچون ثبات، شفافیت، قابلیات پایش  

(Monebhurrun, 2015, p.551-561). 

بارای   و خصوصی، بنیاد تجربی محکمی میازانجا که قواعد حقوق داخلی شامل حقوق عمو
های حقوقی داخلی ترخی  اصول کلی حقوقی است، به بررسی حمایت از انتظارات در سیستم

شود و سپس مبنای کاربرد اصول کلی حقوقی در حل و فصال اختالفاات ناشای از    پرداخته می
 گذاری خارجی مطالعه خواهد شد.سرمایه

 

 هاای سیساتم  در عناوان یاک اصال کلای حقاوقی     خواهان به انتظارات از حمایت .1. 3
 حقوق داخلی

گاذاری دیادو   سارمایه الملال  می داخلی که معادل ان در حقاوق باین  نخستین اصل حقوق عمو
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است. زمانی که شما انتظاار مراروعی داریاد کاه یاک مقاام       « اصل انتظارات مررو »شود، می
م ماناد،  می صالحدید خود را به روش مرخصی اعمال نماید، ممکن است اگر ان انتظار عقیعمو

. در یک انتظار مرارو ، هماوارو   (Perry, 2012, p.2) شما استحقاق حمایت قانونی داشته باشید
اختیار گزینری خود را به روشای معاین اعماال کناد؛ چاه باا       می انتظار این است که مقام عمو

دنبال کردن یک رویۀ مرخ  )انتظار شکلی( و چه با ایجاد یک تصمیم ماهوی معاین )انتظاار   
 (Perry, 2012, p.4). هوی( ما

دارند که حقوق قراردادها میها و مفسران اغلب اظهار در حقوق خصوصی داخلی هم، دادگاو
تاازگی  باه  کند یا حاداقل بایاد حمایات کناد.    میاز انتظارات متعار  طرفین قراردادی حمایت 

  در سااس کاامن  ای استد ل نمودو است کاه حمایات از انتظاارات متعاار  مبناا و ا     نویسندو
در یک »نویسد: میخصوص قراردادها است. وی در راستای تقویت موضع خود در مقالۀ دیگری 

ای و اساسی، هد  و کارکرد حقوق قراردادها حمایت از انتظارات متعار  طرفین هار  سط  پایه
 (Smith, 2009, p.23). « قرارداد است

تاوان باه   مای لی از انتظارات خواهان، های حقوق مهای حمایت سیستمپس از بررسی روش
ها در این زمینه وجود دارد. اگرچه وجوو مرترک بین اناین نتیجه رسید که میزان نسبتاب کمی 

یی از یک سیستم حقوقی به سیستم حقوقی دیگر وجود دارد، این موضو  که یک اصل هاتفاوت
عناوان یاک اصال کلای حقاوقی      ن بهشود نباید لزوماب مانع پذیرش امیبه شکل متفاوتی اعمال 

 .گردد
 

 گذاریاصل اختالاات ناشی از سرمایه و. اصول کلی حقوقی در حل 2. 3

تاوان  مای عنوان یک اصل کلی حقوقی، چگونه در صورت پذیرش حمایت از انتظارات مررو  به
ی که معاهادات  کار بست؟ ازانجایگذاری بهسرمایهفصل اختالفات ناشی از و این اصل را در حل 

هاایی از  ویاژو در حاوزو  شوند، اصول کلی حقاوقی باه  میها ایجاد ها از خالل تعامل دولتو عر 
گاذاری مفیدناد.   سارمایه ها است همچون روابا   غیر از دولتحقوق که دربرگیرندۀ بازیگرانی به

و قسامت عمادو   توان به دمیگذاری خارجی را سرمایهکارکردهای اصول کلی حقوقی در زمینۀ 
 بخش کرد: 

 قاانون  زمارۀ  در حقاوقی  کلی اصول حاکم. قانون از بخری عنوانبه حقوقی کلی اصول (الف
 امکاان  که المللبین حقوق قواعد» به ارجا . است امدو چندجانبه از معاهدات تعدادی بر حاکم
 باین  گاذاری ایهسرم از ناشی اختالفات فصل و حل کنوانسیون 42 مادۀ در ،«باشد داشته اعمال
 در باشد که المللبین حقوق منابع همۀ دربرگیرندۀ باید( ایکسید) هادولت دیگر اتبا  و هادولت
 دوجانباۀ  معاهادات . اسات  شادو  اشاارو  ان باه  دادگساتری  المللیبین دیوان اساسنامۀ 38 مادۀ
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 چناین  حااوی  که هم زمانی و نیستند حاکم قانون شرط حاوی معمو ب گذاریسرمایه از حمایت
 شاود می پذیرفته معاهدو اجرای و تفسیر بر حاکم قانون مورد در فرمولی معمو ب هستند شرطی

 اصاول  شاامل  صاراحت باه  که نمایدمی ارجا  هم المللبین حقوق به داخلی، حقوق کنار در که
 ماورد  حقاوقی  کلای  اصال  یاک  عناوان باه  مررو  انتظارات دکترین چنانچه. است حقوقی کلی
 قاانون  کاه  صاورتی در گذاری،سرمایه از حمایت معاهدۀ نبود صورت در حتی گیرد، قرار شپذیر
 مرارو   انتظاارات  از بایاد  باشاد،  الملال باین  حقاوق  مت امن  گاذاری سارمایه  قرارداد بر حاکم
 .شود حمایت خارجی گذارسرمایه

 گذاری.سرمایه تمعاهدا موسع استاندارهای تفسیر راهنمای عنوانبه حقوقی کلی اصول (ب
 معاهادات  در موجاود  موساع  اساتانداردهای  اعماال  و تفسایر  در تواناد مای  حقاوقی  کلی اصول
 است منصفانه و عاد نه رفتار استاندارد استانداردها، این نمونۀ بارزترین .اید کاربه گذاریسرمایه

 اصاطال  . ودشا  گرفتاه  درنظار  اصاولی  چناین  از وریبهارو  کامال  مرجاع  عنوانبه تواندمی که
 .اساات متماادن ملاال بااین مرااترک حقااوقی کلاای اصااول بیااانگر و منصاافانه عاد نااه رفتااار

 م امون  دهنادۀ شاکل  حقاوقی  کلای  اصاول  پایگااو  دارای کاه  داخلای  حقوق مفاهیم پتانسیل
 1.اسات  شادو  شاناخته  مهمای  معاهاداتی  هاینمونه در است منصفانه و عاد نه رفتار استاندارد
 سااختۀ  مفهوم یک حقوقی، هایسیستم همۀ در مررو  انتظارات از مایتح مفهوم کهازانجایی
 کاه  اسات  معاهاداتی  استانداردهای محتوای تعیین به نیاز نتیجۀ بیرتر ان توسعۀ است، ق ات

 .اندشدو مندقاعدو مبهمی نحوبه
 

 المللی . رویۀ داوری بین4
طور قطع باید میاان رویاۀ   ود، بهگذار درست درک شبرای اینکه مفهوم انتظارات مررو  سرمایه

های های داوری تفکیک قا ل شد؛ چراکه برداشت نفتا و دیواننفتا از یک سو و رویۀ سایر دیوان
هاای خاارج از نفتاا کاامالب متفااوت      داوری مبتنی بر این معاهدو از این مفهوم با برداشت دیوان

اند کاه  اند به این نتیجه رسیدونمودونفتا رأی صادر  های داوری که بر مبنایاست. بیرتر دیوان
وسیلۀ دولت میزبان ناقض رفتار عاد نه و منصفانه گذار بهرعایت نکردن انتظارات مررو  سرمایه

                                                           
منصفانه را  رفتار عاد نه و (a))2)5 ۀایا ت متحدو در ماد م2012ی گذارسرمایهحمایت از  ۀنمون ۀمعاهد .1

های رسیدگی تعهد عدم انکار عدالت در پروسه رفتار عاد نه و منصفانه مت من»کند: میگونه تعریف این
 ۀنامموافقت«. استهای حقوقی عمدو دنیا جزایی، حقوقی و اداری طبق اصل رعایت ترریفات قانونی سیستم

رفتار عاد نه و منصفانه مت من »نماید: میمقرر  143 ۀ( در مادم2008) ن چین و نیوزیلندمیاتجارت ازاد 
ان با توجه به اصول کلی حقوقی و عدم رفتار ناعاد نه و رگذاسرمایه  از احقاق حق استنکاتعهد ت مین عدم

 «.استگذار ی سرمایهگذارسرمایهثر بر ؤغیرمنصفانه در هر اقدام اداری یا حقوقی م
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هاای ایان اساتاندارد بایاد     نیست، بلکه عاملی است که در تعیین نقض یا عدم نقض دیگر مؤلفه
 (Dumberry, 2014, p.72). درنظر گرفته شود 

یکی از عناصر  عنوانگذار بهسرمایهلزوم حمایت از انتظارات مررو   لی است که براین درحا
گذاری تأکید شدو است. ایان موضاو    سرمایهرفتار عاد نه و منصفانه در بسیاری از ارای داوری 

دیاوان بیاان    1ریازی شاد.  م طار  2003در سال « تِکمِد»به شکل صری  نخستین بار در ق یۀ 
گاذار خاارجی بارای    سرمایهانتظارات اساسی »نماید که میاندارد، رفتاری را الزام داشت که است

ایان رأی همانناد    .(Tecmed Case, Para.154)« گذاری را تحت تأثیر قارار ندهاد  سرمایهایجاد 
واساطۀ الزاماات شافافیت و    گذار و استاندارد را بهسرمایهطور عمدو انتظارات به «کلدمتال»رأی 
گذار خارجی انتظار دارد که دولت میزبان طبق یاک رویاۀ   سرمایه»دهد: ات حقوقی پیوند میثب

گذار خاارجی  سرمایهطور کلی به صورت شفا  در روابطش با ثابت، به دور از هر گونه ابهام و به
گاذار بتواناد پیرااپیش هماۀ قواعاد و مقرراتای را کاه بار         سارمایه نحاوی کاه   رفتار نماید، باه 

ریزی کند و خود اش برنامهگذاریسرمایهگذاری او حاکم خواهد بود بداند...تا بتواند برای سرمایه
به تبعیات از  « بیواتر»در ق یۀ  .(Tecmed Case, Para.154)« را با چنین مقرراتی تطبیق دهد

در این  است. گذار اشارو شدووسیلۀ سرمایهشدو بهگرفتهنظربه انتظارات اساسی در« تِکمِد»رأی 
استاندارد کلی رفتار عاد نه و منصفانه...از اجزای مختلفای تراکیل   »دارد: میق یه دیوان بیان 
های خاص ایجاد شدو و توساعه یافتاه اسات،    های قبلی در پاسخ به موقعیتشدو، که در داوری

ان در ق ایۀ  دیاو  2«.گاذار اشاارو کارد   سارمایه توان به حمایت از انتظاارات مرارو    میازجمله 
گاذار را یااداور شاد:    اهمیات انتظاارات مرارو  سارمایه     3«ترکیاه  جی گلوبال علیاه ایاسپی»
گذار خارجی سرمایهنماید که از انتظارات اساسی که بر مبنای ان میاستاندارد، رفتاری را الزام »

ر ق ایۀ  . د(PSEG Case, Para.240)« گاذاری گرفتاه اسات، فاصاله نگیارد     تصمیم به سارمایه 
 ۀلیوسا باه  اظهاارات  ناقض رفتار یبررس»دیوان رأی داد:  4«منجمنت علیه دولت مکزیکوست»

 نقاض  یبررس در است، شدو واقع اتکا مورد گذارهیسرما از سوی یمعقول نحوبه که زبانیم دولت
دیاوان انتظاارات مرارو     « ساالوکا »در ق ایۀ   «.اسات  مؤثر منصفانه، و عاد نه رفتار استاندارد
عناوان عنصار برجساتۀ اساتاندارد رفتاار عاد ناه و منصافانه درنظار         گذار خارجی را باه سرمایه

                                                           
تخا  به مفهوم انتظارات، بدون ا)دعوای متال کلد و ای دی ا (  اندکیهای داوری دیوان ،یش از این ق یهپ .1

موضع در این خصوص که ایا استاندارد رفتار عاد نه و منصفانه مت من حمایت از انتظارات مررو  است یا 
  خیر، اشارو کردو بودند.

2. Biwater Gauff (Tanzania) Ltd v United Republic of Tanzania ICSID Case No ARB/05/22, Award, 24 
July 2008, para.602. 

3. PSEG Global v. Republic of Turkey, ICSID Case ARB/02/5, Award, 19 January 2007, (hereinafter, 
PSEG) 

4. Waste Management, Inc v The United Mexican States (ICSID ARB(AF)/00/3), Award of 30 April 
2004. 
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ثبات چارچوب حقوقی و تجاری را عنصار  « اکسیدنتال علیه اکوادور»دیوان در ق یۀ  1گیرد.می
   2گیرد.میاساسی رفتار عاد نه و منصفانه درنظر 

وجااه داشاات: اول اینکااه ارای داوری امااا در خصااوص رویااۀ داوری بایااد بااه سااه نکتااه ت 
الملال اسات؛ دوم اینکاه رویاۀ داوری در     المللی یک منبع ثانویۀ حقاوق باین  گذاری بینسرمایه

خصوص در دعاوی نفتا و خارج از ان(؛ سوم خصوص این مفهوم کامالب مرابه و یکسان نیست )به
و    را نادارد ر مفهاوم کاامن  المللی ارزش سابقۀ ق اایی د گذاری بیناینکه ارای داوری سرمایه

عناوان  هاا باه  شود. بنابراین در استناد به انصادر میای اینکه در بسیاری از موارد این ارا سلیقه
 .عمل اوردمبنا باید احتیاط  زم را به

 

  دکترین حقوقی .5

هاای  دیادگاو  اسات، المللای دادگساتری امادو    اساسنامۀ دیاوان باین   38گونه که در مادۀ همان
المللیِ کرورهای مختلاف ازجملاه عوامال فرعای بارای تبیاین و       دانان بینترین حقوقبرجسته

گاذاران خاارجی،   سارمایه باشد. در خصوص حمایت از انتظارات مررو  تعیین قواعد حقوقی می
نظار باه نباود های       3اناد. های خود پرداختهنظران مختلفی به بیان دیدگاونویسندگان و صاحب

گاذار، ممکان   گذاری در خصوص حمایت از انتظارات سارمایه متن معاهدات سرمایهپایگاهی در 
این اظهار که رفتار عاد نه و منصفانه مت من ایان  »است شخصی با این دیدگاو موافق باشد که 
گذار نقض شود، به هی  زبانی با مفهوم متداول کاه  تعهد است که نباید انتظارات مررو  سرمایه

اما بر اسااس عقیادۀ پروفساور     4دادو شود، برابر نیست.« عاد نه و منصفانه» باید به اصطالحات
گاذار  میان دولات میزباان و سارمایه    گذاری و داوریالملل سرمایهتوماس والد، حوزۀ حقوق بین
ناشی از ان متفاوت اسات کاه نااظر باه حال       الملل عمومی و داوریخارجی با حوزۀ حقوق بین

گاذاری شابیه نهادهاای    باشد. کارکرد داوری سرمایهحاکمیتی برابر میهای اختال  میان قدرت

                                                           
1. Saluka  Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, mar 17  2006, para.302. 
2. Occidental Exploration and Production Company v. The Republic of Ecuador, LCIA Case 

No. UN3467, Award, 2001, para.183. 

 ممکان  کاه  اشاکار  و واضا   دولتی رفتار نتیجۀ در تواندمی مررو  انتظارات است معتقد اینویسندو مرال، برای. 3
 اسات،  خطااب  ماورد  شاخ   منفعات  راساتای  در و ابهام بدون و صری  اما باشد، داشته متفاوتی اشکال است
 .شود ایجاد

Snodgrass, Elizabeth, Protecting Investors’ Legitimate Expectations: Recognizing and Delimiting a 
General Principle, ICSID Review- Foreign Investment Law Journal, Vol.21, 2006, p.56 

مرابۀ این است کاه باه هار قاراردادی     اما در مقابل، سورناراجاو معتقد است که حمایت ماهوی از انتظارات مررو  به
 .Sornarajah M, ibid, pp.354-355یک شرط ثبات اضافه شود.

4. Suez et al.  V. Argentina, ICSID Case No.ARB/03/17, Decision on Liability, 30 July 2010, Separate 
Opinion of Arbitrator Pedro Nikken, para.3. 
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منظاور جلاوگیری از   کنندۀ ق ایی افعاال دولات میزباان اسات. ایان بررسای باه       داخلی بررسی
هاای  نحاو مراروعی بار ت امین    ای که بهاستفادۀ دولت از قدرت در برابر شخ  خصوصیسوء

اساتفادو از قادرت هساتۀ مرکازی اصاول      ۀ سوءگیرد. مسئلدولتی تکیه نمودو است، صورت می
گاذاری مانعکس شادو اسات. درواقاع      حکمرانی خوب است که در معاهدات حمایت از سارمایه 

گذار، پاس  عنوان حاکم و قانوناستفادو از نقش خود بهمسئلۀ اساسی این است که دولت از سوء
 Thunderbird).ررو  منع شود گذار بر مبنای اصل انتظارات ماز قبول تعهدات در برابر سرمایه

Separate Opinion, para.13.) 

ای که باید به ان اشارو شود این است کاه زماانی کاه یاک دکتارین حقاوقی رواج       اما نکته
یابد، تمایل به جذب قواعدِ ازپیش موجاود دارد. ایان نکتاه در خصاوص دکتارین انتظاارات       می

باه ماسابق و    گذاری دارای اثر عطفقانون مررو  هم صادق است؛ چراکه در ق ایای مربوط به
عناوان یاک   توان استد ل کرد که دکترین بایاد باه  میدر موارد نقض قرارداد اعمال شدو است. 

توان با قواعاد  عمل نماید. لذا باید فق  ق ایایی را تحت پوشش قرار داد که نمی« مازاد»تئوری 
خواو ان حقوق ناشی از قرارداد باشد یا ناشی ها به نتیجه رسید؛ حقوق در مورد ان میمسلم حا

کاه  تواناد چناان  از یک تصمیم اداری که بعدها ملغا شدو است یا حقوق مکتسبی باشد که نمای 
طور عمدو در قانون عطف به ماسبق شود، تحت تأثیر قانون جدید قرار گیرد. انتظارات مررو  به

رای رفتاار غیرمنصافانۀ دولات باا شاخ       حلای را با  تواناد راو هایی که این قواعد نمای موقعیت
تواند به دیوان در دساتیابی باه نتیجاۀ عاد ناه     میخصوصی تأمین نماید، ابزار مفیدی است که 

 .(Schill, 2010, p.425-426) کمک کند 

 

 نتیجه
شامل تعریف  مدرن یِخارج یگذارهیسرما حقوق یهاجنبه تمام در بابیتقر گذارهیسرما انتظارات
ذاری، محاسبۀ غرامت، ادعاای سالب مالکیات غیرمساتقیم، و ادعاای رفتاار عاد ناه و        گسرمایه
گاذار  اما باید گفت باا توجاه باه رویاۀ داوری، انتظاارات سارمایه       .دینمایم نقش یفایا منصفانه

 عنوان یکی از عناصر استاندارد رفتار عاد نه و منصفانه مطر  شدو است. به
ای بااه حمایاات از انتظااارات مراارو  گااذاری اشاااروایهدر مااتن معاهااداتِ حمایاات از ساارم

های داوری در پرتو تفسیر اساتاندارد رفتاار عاد ناه و منصافانه،     گذار نردو است. دیوانسرمایه
ها فاقد تجزیه و تحلیل در اند، اما ارای انگذار را مقرر نمودوحمایت از انتظارات مررو  سرمایه
عناوان  و منصفانه نسبت به حمایت از انتظاارات مرارو  باه    خصوص د یل شمول رفتار عاد نه

رسد که خواو استاندارد رفتاار عاد ناه و   نظر مییک عنصر فرعی برجسته است. با وجود این، به
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عناوان بخرای از   عنوان یک استاندارد معاهداتی مستقل درنظر بگیاریم، خاواو باه   منصفانه را به
گذار خاارجی ایان   اقت ای رفتار عاد نه و منصفانه با سرمایه المللی،استاندارد رفتار حداقلی بین

. در صورت درنظر گرفتن استاندارد رفتار عاد نه و نروددار است که انتظارات مررو  وی خدشه
عنوان یک اساتاندارد معاهاداتی مساتقل، قواعاد تفسایر شاامل تفسایر بار اسااس          منصفانه به

رفی و تفسیر بر اساس هد  و مقصود معاهادو، ماا را   نیت، تفسیر مطابق مفهوم متفاهم عحسن
منظور تعیین م مون هایی که بهکی از روشی سازد. در فرض دوم همبه این نتیجه رهنمون می

المللی مطر  شدو است، تحت عنوان بازتابی از استاندارد رفتار حداقلی بینهنجاری استاندارد به
اسات. بار پایاۀ ایان      تفسیر و اعماال اساتاندارد   قاعدو دراوردن رویۀ داوری موجود در خصوص

اناد، نراان   دیدگاو، نگاهی به ارایی که تا به امروز در زمینۀ تفسیر و اعمال استاندارد صادر شدو
کنندۀ رفتاری هستند که مطابق مفهاوم حاکمیات قاانون    طور ضمنی الزامدهد که این ارا بهمی

یض و شفافیت، هستۀ بُعد ماهوی حاکمیت قاانون  است. چهار اصل معقول بودن، ثبات، عدم تبع
اناد؛ لاذا ثباات    هستند. ارای داوری تفسیرکنندۀ رفتار عاد نه و منصفانه هماهنگ با این اصاول 

 یکی از الزامات ناشی از استاندارد رفتار عاد نه و منصفانه است.
دارد رفتاار عاد ناه   گذاری و عدم ارجا  به استاناما در صورت نبود معاهدۀ حمایت از سرمایه

الملال بایاد گفات    و منصفانه، در خصوص حمایت از انتظارات به استناد سایر منابع حقوق باین 
الملل عرفی دارای پایه و مبنای محکمی نیست، بلکه از اصول حمایت از انتظارات در حقوق بین

 ,Reinisch)گیرد میهای داوری در سالیان اخیر نرئت کلی حقوقی و ارای مکرر و مداوم دیوان

2008, p.131). 

 معاصار  حقاوقی  بزرگ هاینظام میان مرترک اصول از ایمجموعه «حقوقی کلی اصول»از 
 اختالفاات  در. باشاد مای  برخاوردار  المللبین حقوق نظام در اجرا قابلیت از شود کهمی استنباط

 اساتخراج  و اساتنباط  داخلای  خصوصای  حقوق از سنتی طوربه حقوقی کلی اصول دولتی، بین
 نیست؛ هام  المللبین حقوق به عمومی حقوق کلی اصول انتقال از مانع چیز هی  اما است، شدو
 از حمایات  از نمودهاایی  شااهد  عماومی،  حقاوق  حیطاۀ  در هام  و خصوصای  حقاوق  حیطۀ در

 هاای سیساتم  میاان  در هاییتفاوت وجود هرچند. هستیم دعوی سبب گیریشکل در انتظارات
. شود پررنگ و بر ان تأکید باید ایهسته ترابهات اما است، ناگزیر زمینه این در مختلف حقوقی
 داشاته  یکسانی شکل متفاوت حقوقیِ هایسیستم در که دکترین یک از عمومی تبعیت درواقع،
با توجاه   .نیست  زم متمدن ملل وسیلۀبه شدوشناخته حقوقی کلی اصل یک تعیین برای باشد،

 پذیرفتاه  حقاوقی  کلای  اصال  یک عنوانبه مررو  انتظارات دکترین چهبه انچه گفته شد، چنان
 بار  حااکم  قاانون  کاه  شارایطی  در گذاری،سرمایه از حمایت معاهدۀ نبود صورت در حتی شود،

 گاذار سارمایه  مرارو   انتظاارات  از بایاد  باشاد،  المللبین حقوق مت من گذاریسرمایه قرارداد
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