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Abstract 
Despite increasing armed conflicts and resulted damages for civilians, including 

foreign investors, no specific regime has been envisaged in international law to 

compensate for damages arising from armed conflicts. As a result, for reparation of 

damages caused by armed conflicts, investors resort to war clause in Investment 

Treaties and international law on Reparation for wrongful acts but this practice has 

many ambiguities that may affect the rights of the host state and the investor and is 

dealt with in the present Article. 

While sovereignty considerations such as public order or national security can make 

it difficult to prove government responsibility in armed conflicts, the war clause 

provides an additional layer of protection for investors, but does not eliminate 

traditional investor protection standards. However, the war clause makes the 

investor's right to reparation subject to strict requirements, such as proving the cause 

of damages and absence of military necessity, which is difficult in armed conflict 

situations. It is more plausible that proving the military necessity shall be the burden 

of the state that has used military force. In evaluating the damages, arbitration courts 

are expected to pay attention to emergency situation and its impact on the interests 

of both parties. 
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 چکیده
 گهاارا  سهرمایه  جملهه  از غیرنظامیها   بهه  وارده هایآسیب و مسلحانه مخاصمات با وجود افزایش

 المله  بهی   حقهو   در مسهلحانه  مخاصهمات  از ناشهی  جبرا  خسهارات  برای خاصی رژیم خارجی،
 مخاصهمات  از ناشهی  جبهرا  خسهارات   منظهور بهه  گاارا سرمایه نتیجه، در. است نشده بینیپیش

 خصهو   در المله  بی  حقو  قواعد و گااریسرمایه معاهدات در مندرج جنگ شرط به مسلحانه،
 بهر  کهه  دارد زیادی ابهامات رویه ای  اما شوند،می متوس  متخلفانه اعمال از ناشی جبرا  خسارت

 شهده  پرداختهه آنهها   بهه  حاضهر  مقالۀ در و است تأثیرگاار بسیار گاارسرمایه و میزبا  دولت منافع
 مسهوولیت  اثبهات  توانهد می ملی امنیت یا عمومی نظم مانند حاکمیتی مالحظات آنجا که از .است
 بهرای  اضهافه  حمهایتی  الیهۀ  یک جنگ شرط سازد، دشوار مسلحانه مخاصمات شرایط در را دولت
 اگرچهه . بردنمی بی  از را گاارسرمایه از حمایت سنتی استانداردهای اما کند،می ایجاد گاارسرمایه
 ماننهد  ایسهختییرانه  الزامهات  بهه  منوط را جبرا  خسارت بر مبنی گاارسرمایه حق جنگ، شرط
 دشهوار  بسهیار  مخاصمات مسلحانه شرایط در که دکنیم نظامی ضرورت نبود و آسیب منشأ اثبات
 اسهتفاده  نظهامی  نیهروی  از که باشد کشوری وظیفۀ نظامی ضرورت اثبات که است ترمعقول. است
 بهه  جبهرا  خسهارت   محاسهبۀ  در دعهاوی،  گونهای  در داوری یهاوا ید رودیم انتظار. است کرده
 .اشندب داشته کافی توجه طرفی  منافع بر آ  تأثیر و اضطراری شرایط وجود
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 مقدمه

سراسر جهها  و در سهطو     در یالملل یبدر سالیا  اخیر، افزایش مخاصمات مسلحانۀ داخلی و 
  یتهر مههم  عنهوا  قاب  مشاهده اسهت. بهه   وضو بهمختلف اعم از جنگ، آشوب، شورش و ترور 

از ورود خسهارت بهه اشهخا  و امهوال غیرنظهامی نهام بهرد کهه          تهوا  یمای  مخاصمات  پیامد
. بها وجهود ایه     رونهد یمه شهمار  ی خارجی از اهم موارد آ  بهه هایگاارهیسرماو  گاارا هیسرما

منظور رسهیدگی بهه دعهاوی    عام به المل  یبپیامدهای گسترده، رژیم حقوقی خاصی در حقو  
 منظهور بهه  گهاارا  هیسهرما خسارت ناشی از مخاصمات مسلحانه وجود ندارد. در نتیجهه   جبرا 

ی گهاار هیسرمای موجود در معاهدات هاتیحماجبرا  خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه به 
، تهر قیه دقبه بیا   .شوندیمی متوس  الملل یبو قواعد عام جبرا  خسارت برای اعمال متخلفانۀ 

وفص  اختالف، کشهورهای  کار انداخت  سازوکار معاهداتی ح در مرحلۀ اول، با به گاارا هیسرما
و جهت اثبات مسوولیت دولت و لزوم پرداخت خسارت بهه نقه     خوانده فرامیزبا  را به داوری 

ی میا  دولت متبوع خود و کشهور میزبها  اسهتناد    گاارهیسرمامندرج در معاهدۀ  1شرط جنگ
ی محاسبۀ آ  نیز هاوهیشدر خصو  استانداردهای جبرا  خسارت و  و در مرحلۀ دوم ندکنیم

ی الملله  یبه در خصو  جبرا  خسارت ناشی از اعمال متخلفانهۀ   المل  یببه قواعد عام حقو  
های زیهادی دارد کهه بهر منهافع دولهت      و ابهام هایدگیچیپ. هریک از ای  مراح  کنندیمرجوع 

تهاکنو    آنهها است. با وجود ای ، رسیدگی به ابعاد حقوقی  گاارریتأثبسیار  گاارهیسرمامیزبا  و 
 مغفول مانده است. 

 اعمهال  از ناشهی  خسهارت  جبهرا   قواعهد  و گااریسرمایه معاهدات به رجوع با مقاله ای  در
 ایه   کهارگیری بهه  در داوری ههای دیهوا   رویهۀ  بررسی همچنی  و المل بی  حقو  در متخلفانه
 معاههدات  در منهدرج  جنهگ  شهرط  در موجود تمایزات و الزامات ها،بهاما سازیشفاف به قواعد،
 تهاریخ  ارزیهابی،  ههای روش خسهارت،  جبرا  استانداردهای در موجود هایابهام و گااریسرمایه
 شهده  برانییهز مناقشهه  بسهیار  گهااری سرمایه داوری هایدیوا  در که نظامی ضروریات و ارزیابی
 در میزبا  دولت منافع و گاارسرمایه منافع میا  تعادلی رهیار  ای از تا شودمی پرداخته است،
 .شود برقرار مسلحانه مخاصمات از ناشی گااریسرمایه دعاوی

ههای موجهود در زمینهۀ جبهرا  خسهارات ناشهی از مخاصهمات        اهمیت روش  کرد  ابههام 
از نظهر تعیهی     دولهت میزبها   مهمی بر  تأثیراتدعاوی،  گونه یامسلحانه در آ  است که نتایج 

ی بهه  ریه گمیتصهم در خصهو    گهاار هیسهرما و همچنی  بهر   ملی و تخصیص منابع یهاتیاولو
 ی در مناطق درگیر مخاصمه یا مستعد مخاصمه خواهد داشت.گاارهیسرما

ها، الزامهات و تمهایزات موجهود در شهرط جنهگ منهدرج در       در گفتار اول ای  مقاله به ابهام

________________________________________________________________ 
1. War Clause 
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ی گهاار هیسهرما منظهور حمایهت از   طور خا  بهکه به شودیماخته ی پردگاارهیسرمامعاهدات 
 ههای موجهود در  ابههام  . در گفتهار دوم بهه  اندشدهی طراحخارجی در زما  مخاصمات مسلحانه 

ارزیابی، تاریخ ارزیابی و  یهاوهیجبرا  خسارت، ش ۀ جبرا  خسارت از جمله استانداردهایزمین
بهه از بهی     توانهد یمه  آنهها غییری کوچک در هر کدام از که ت شودیمپرداخته  ضروریات نظامی

 در گفتهار سهوم   .یا دولت میزبا  منجر شود گاارهیسرمای خارجی برای گاارهیسرمارفت  عواید 
های مربوط بهه چیهونیی رسهیدگی محهاکم بهه      تا ابهام شودیمرویۀ داوری پرداخته  به بررسی

 برطرف شود. ناشی از مخاصمات مسلحانهجبرا  خسارات  ۀمسول
 

 رویو   بوه  توجوه  بوا  آن هوای ویژگوی  و انوواع  جنگ، شرطول: اگفتار 
 خارجی گذاریسرمایه داوری
هستند که رژیم خاصهی را بهرای جبهرا      شرط جنگدارای  یگاارهیسرما اتمعاهداز  بسیاری

ی اضهطراری، انقهالب، شهورش، آشهوب     هاتیوضعاعم از  خسارات در زما  مخاصمات مسلحانه
مفیهد   گهاارا  هیبرای سهرما  تواندیچنی  مقرراتی م .دکنیایجاد م ای مشابهخیابانی یا رویداده

در زمها   ی گهاار هیسهرما دولت میزبها   زیرا با ایجاد یک رژیم قانونی خا  برای تعهدات  ،باشد
و فهور    1عرفهی ماننهد قواعهد ضهرورت     المله   ی، بر قواعد حقو  بی داخلیهاجنگ و آشوب

 (.52: 2007کتاد، )آن ابندییمارجحیت  2رماژو
یژگیزبا  متفاوتی دارد، و مختلفکشورهای  یگاارهیاگرچه شرط جنگ در معاهدات سرما

شرط جنهگ  تقسیم شود؛  هطور کلی به دو دستبه تواندیم شرط جنگ. مشترک استآنها ی ها
که تعهد بهه   3ساده که تنها بیانیر تعهد دولت میزبا  به عدم تبعی  است و شرط جنگ موسع

ارتباط ایه    شرط جنگ موسع و، شرط جنگ ساده  یذدر  .ردیگیما  خسارت را نیز در برجبر
ههای  منظهور رفهع شهد  ابههام    بهه رو اعمال آنهها را  مو قل اتیبا دییر استانداردهای معاهد شرط

 .میدهیمورد بحث قرار مموجود، 
 

 انواع شرط جنگ .1
تعهد دولت  بیانیر رد. شرط جنگ سادهک میتقستوا  به دو نوع ساده و موسع شرط جنگ را می

 در زمها   5الهوداد دولهت کاملهه   و 4استانداردهای رفتار ملیبه عدم تبعی  است؛ به ای  معنا که 

________________________________________________________________ 
1. Necessity 
2. Force Majeure 
3. Extended War Clause 
4. National Treatment 
5. Most Favored Nation 
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بایهد   گاارا هیسرما در قبالمسلحانه  مخاصماتجبرا  خسارات ناشی از جنگ، شورش و دییر 
طهور معمهول   به  ، رایج است وی مدرگاارهیسرماای  شرط در معاهدات دوجانبۀ . رعایت شوند

 :دارای الزامات زیر است
نظامی یا جنگ  هایاز خود اقدام میمستقطور بهباید  شرط،تحت پوشش ای   الف( خساراتِ

 ؛ناشی شده باشد
بهه   اسهت،  خسهارات انجهام داده   گونه یکه در رابطه با ارا ب( دولت میزبا  باید هر اقدامی 

 نیز تسری دهد. یگاارهیسرما تحت حمایت معاهده گاارهیسرما
 آمده است: 2016ایرا  و ژاپ  در سال  میا  یگاارهیسرما ۀدوجانب ۀمعاهد 9مادۀ برای مثال در 

 اثهر مخاصهمۀ   بهر  دییهر  طهرف  قلمرو درآنها  یگاارهیسرما که معاهده طرف هر گاارا هیسرما»
 در شهود،  آسهیب  دچهار  شهابه م اضهطراری  وضهعیت  هر یا داخلی منازعات شورش، انقالب، مسلحانه،
 کمتهر  رفتاری مورد نباید اختالف وفص ح  هر نوع یا خسارت سابق، پرداخت وضع اعاده به خصو 

گیرنهد.   قرار بود،تر مطلوب که هر کدام ثالث؛ کشور گاارهیسرما یا میزبا  دولت خود گاارا هیسرما از
 نقدشوندگی، انتقال قابلیتمؤثر  طوربه دبای ،ردیگیم صورت خسارت جبرا  منظورکه به پرداختی هر

 .(Iran-Japan BIT, 2016: Art. 9)«باشد داشته را رایج نرخ به استفاده قاب  ارزهای تبدی  به و آزادانه
 2ۀنامه موافقهت  1105مادۀ  2، بند 1میا  کره و ترکیه یگاارهیسرما ۀمعاهده دوجانب 7مادۀ 
ت و تضههمی  مایههتوسههعه، ح 4ۀنامههموافقههت 14دۀ مههاو  3شههمالی )نفتهها( آمریکههای آزاد تجههارت
نیهز دارای شهرط جنهگ     6اسالمی یهایدر میا  کشورهای عضو سازما  همکار 5یگاارهیسرما

  ساده هستند.

ت ابه جبهرا  خسهار   یتعهدباید گفت که ای  شرط،  در واقع در خصو  شرط جنگ ساده
کهه اگهر دولهت میزبها       دکنیبیا  م بلکه صرفاً ،کندیر اثر مخاصمات مسلحانه ایجاد نمبوارده 

نیز  گاارهیباید آ  را با هما  شرایط به سرما ،دکنبرای اتباع خود یا کشور ثالث جبرا  خسارت 
ههیچ تعههدی بهه     ،ه باشدیرفتجبرا  خسارت صورت ن کسچیبرای ه کهدرصورتیتسری دهد. 

________________________________________________________________ 
 مخاصمات دییر یا جنگ اثر بر آنها گااریسرمایه که معاهده دییر طرف هایشرکت یا اتباع با نباید میزبا  . دولت1

 و اتباع یا خود هایشرکت و اتباع با رفتار از کمتر رفتاری است، شده آسیب دچار مشابه رویدادهای یا قیام مسلحانه،

 . (Korea-Turkey BIT, 1991: Art. 7)باشد داشته بود، ترمناسب که هر کدام ثالث، طرف هایشرکت
 منازعهات  یها  مسهلحانه  مخاصهمات  اثهر  بهر  وارده خسهارات  خصو  در که هاییاقدام مورد در است متعهد . دولت2

 . (NAFTA, 1994: Art. 1105)باشد نداشته آمیزیغیرتبعی  رفتار دهد،می انجام داخلی
3. The North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

 یها  المللهی بهی   مخاصهمات  اثهر  بهر  گهاار سهرمایه  فیزیکهی  هایاییدار به وارده هایزیا  خسارت جبرا  خصو  . در4
 بهرای  میزبها   کشهور  آنچه از کمتر رفتاری مورد نباید گاارسرمایه عمومی، قهرآمیز هایاقدام یا داخلی هایآشوب
 .(OIC Investment Agreement, 1981: Art. 14)شود  واقع دارد،می معمول دییرا  یا داخلی گاارا سرمایه

5. Agreement for Promotion, Protection and Guarantee of Investments 
6. Organization of the Islamic Conference (OIC) 
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 ۀنیز وجود نهدارد. محهدود  ی گاارهیسرمامعاهده مورد حمایت  گاارهیجبرا  خسارت برای سرما
رویهدادهای   شورش یا ،جنگمخاصمات مسلحانه اعم از طور خا  به اعمال ای  نوع مقررات به

 .  گرددیمشابه بازم
، دیوا  در مورد شرط مشابهی در 2005در سال « سی.اِم.اِ  علیه آرژانتی »ی پروندۀ رأدر 
 و ایاالت متحدۀ آمریکا بیا  داشت:ی میا  آرژانتی  گاارهیسرمامعاهدۀ دوجانبۀ  4مادۀ 
خهارجی در خصهو     گاارهیسرمامعنای سادۀ ای  ماده آ  است که رفتار دولت میزبا  با »
ی اضطراری نباید با رفتاری که بها اتبهاع   هاتیوضعهای مربوط به جبرا  خسارات ناشی از اقدام

کهه ههر    دکنه یمه ه تضهمی   ی خارجی دارد، متفاوت باشد. ای  مهاد گاارهاهیسرماخود یا دییر 
آمیز خواهد صورت غیر تبعی ، بهردیگیممنظور جبرا  یا کاهش خسارت صورت اقدامی که به

 .(ICSID, 2005: Para.375)« بود
 اسهتاندارد  بیهانیر  برخی معاهدات دارای شرط جنگ موسع هستند. شرط جنگ موسع نیهز 

ی داخلی یها  هاآشوبقالب، شورش، در زما  مخاصمات اعم از شرایط اضطراری، انعدم تبعی  
و تعهد به جبرا  خسهارت را نیهز در    رودیر متفرا ای  سطحاما از دییر رویدادهای مشابه است، 

بلکهه   ،. جبرا  خسارت طبق ای  شرط یک امر اختیاری بهرای دولهت نیسهت   دهدیمخود جای 
یها  اسهت  مصهادره  ت در مورد جبرا  خسار معمول تنهاطور بهیک تعهد است. اگرچه ای  تعهد 
 ضهرورت نظهامی  بها  یا  نظامی نبودهملیات دلی  انجام عبه آنهاجبرا  خسارت اموالی که تخریب 

بههه بیهها  دییههر، طبههق ایهه  شههرط، تخریههب  (Ostransky, 2015: 144). نباشههدپههایر توجیههه
که شرایط ضهروری چنهی    درصورتی آنهای توسط نیروهای دولت میزبا  یا مقامات گاارهیسرما

ی، مسهتلزم جبهرا  خسهارت    گهاار هیسهرما قتضایی نداشته باشد و همچنی  در زما  مصهادرۀ  ا
 است.  مؤثرفوری، کافی و 

مثهالی بهرای   ، 2001ایهرا  و اتهریش در سهال    دوجانبه میها    یگاارهیسرما ۀمعاهد 6مادۀ 
ی متعاههد کهه   هها طهرف هریهک از   گهاارا  هیسهرما » :داردیاست که بیا  م موسعشرط جنگ 

علت مخاصمۀ مسلحانه، انقالب یا حالت اضطراری یا وقایع مشابه در قلمرو به آنهای گاارهیاسرم
طرف متعاهد دییر دچار خسارت یا زیا  شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور 

نامساعدتر  هاا یزهر کشور ثالث در خصو  خسارات یا  گاارا هیسرماخود یا  گاارا هیسرمابا 
 نباشد، برخوردار خواهند بود.

ی هها تیموقعیک طرف متعاهد که در هریک از  گاارهیسرماای  ماده،  1بدو  لطمه به بند 
 در آ  بند متحم  زیانی در قلمرو طرف متعاهد دییر شود که ناشی از موارد زیر باشد: ذکرشده

امهات طهرف   ی او یها قسهمتی از آ  توسهط نیروههای مسهلح یها مق      گاارهیسرماالف( ضبط 
 اخیرالاکر؛
ی او یها قسهمتی از آ  توسهط نیروههای مسهلح یها مقامهات طهرف         گاارهیسرماب( تخریب 
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اخیرالاکر که ناشی از ضرورت موقعیت نبوده باشد، از اعادۀ مهال یها پرداخهت خسهارت     
 (Iran-Aurtia BIT, 2001: Art. 6).« برخوردار خواهد شد مؤثرفوری، کافی و 

الوداد و رفتار ملی در خصو  تعهد بهه پرداخهت   دولت کاملهبیانیر استاندارد مادۀ  ماکور،  1بند 
 است.   مخاصمۀ مسلحانه، انقالب یا حالت اضطراری یا وقایع مشابههر نوع خسارت ناشی از 

میها  عمها     یگاارهیسرما ۀمعاهد 4در مادۀ  توا یرا م موسعدییر از شرط جنگ  ۀیک نمون
یهک طهرف معاههده در     یهها اتباع یا شهرکت  یگاارهیاگر سرما» افت:ی 1995در سال  و انیلستا 

قلمرو طرف دییر بر اثر جنگ یا دییر مخاصمات مسلحانه، انقالب، شرایط اضطراری ملی، طغیها ،  
اعاده به وضع سابق، غرامت و پرداخهت   خصو قیام یا شورش دچار آسیب شود، دولت میزبا  در 

خهود یها    یهها ری کمتر از اتباع یا شرکتارفتبا وی الف نباید وفص  اختخسارت یا دییر انواع ح 
 انتقال باشد.قاب  ستیبایکشور ثالث داشته باشد. خسارت پرداختی م یهااتباع و شرکت

یکهی از طهرفی  معاههده کهه در      یهها ایه  مهاده، اتبهاع و شهرکت     1بنهد  لطمهه بهه   بدو  
امهوال آنهها    ۀمصهادر ۀ معاهده در نتیجه در قلمرو طرف دییر  ماکوردر بند  ادشدهی یهاتیوضع

توسهط نیروههای نظهامی یها     تخریب اموال آنهها  ؛ دولت میزبا  توسط نیروهای نظامی یا مقامات
، شهوند دچار خسارت ، نباشد شرایطیا ضرورت  نظامیدولت میزبا  که ناشی از عملیات  مقامات
یگرفتهه مه  د. پرداخت صهورت شویا غرامت کافی به آنها پرداخت  ونداعاده به وضع سابق ش باید
 .(Oman-Unitd Kingdom BIT, 1995: Art.4)« انتقال باشد آزادانه قاب  ستیبا

کهه در   ایرا  و اتریشمیا   یگاارهیسرما ۀدوجانب ۀمعاهد 4توجه میا  مادۀ  مهم و شایا تفاوت 
 جبرا  خسارت قیدتنها وصفی که برای  ،است که در مورد دوم آ  حاضر،شرط  و به آ  اشاره شد باال
مشخص نیست که آیا جبرا  خسهارت براسها  اسهتاندارد    در نتیجه بود  است.  «کافی» است، شده

در ایه    «شورش»اضافه کرد   ا مبلغ کمتری کافی خواهد بود.ی ردیگیبازار صورت مۀ ارزش منصفان
 .است گرفته در مقیا  کوچک نیز تحت پوشش قرار یهاکه آشوب کندیبی  تضمی  م

 ۀدر معاههدات دوجانبه   منهدرج کهه شهرط جنهگ     رسهد یمه نظهر  بهه ر براسا  مهواد مهاکو  
را مهنعکس  مشهابهی   ، امها الزامهات نسهبتاً   و زبا  واحدی ندارنهد یستند ن سا هم یگاارهیسرما
کهار رفتهه اسهت، در    که در ای  مواد بهه  «ضرورت شرایط»و  «نظامیعملیات » عبارات. کنندیم

بشردوسهتانه   المله   یبه  مربوط به ضرورت نظامی در حقو  قواعدبه غیرمستقیم  ایاشارهواقع 
 نهوع  هر از جنگ، حقو  حدود در که دهدیم اجازه مخاصمه یهاطرف به نظامی . ضرورتاست

لحاظ  از هزینه کمتری  صرف با دشم  بر کام  سلطۀ و شکست تحمی  برای الزم زور و میزا 
(. طبهق ایه  مقهررات در    718: 1398ی و همکهارا ،  کننهد )زمهان   اسهتفاده  زمانی و جانی مالی،

ی، وظیفۀ دولت میزبها  بهه اعهاده بهه وضهع      گاارهیسرماصورت وقوع مصادره ک  یا قسمتی از 
سابق یا جبرا  خسارت مالی، مستق  از ضرورت نظامی است؛ به ای  معنا که مصادره چه بر اثر 

 رجاست.ضرورت نظامی باشد یا نباشد، همچنا  جبرا  خسارت پاب
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 گهاار هیسهرما که تخریب امهوال  وضعیت متفاوت است. تنها زمانی ،تخریب اموال اما در مورد
بها ضهرورت نظهامی     گرفتهه باشهد و   نیروهای نظامی یها مقامهات دولهت میزبها  صهورت     توسط 
بها ضهرورت    تخریهب امهوال  در مقاب  اگر  .جبرا  خسارت اجباری خواهد بود نباشد، پایرتوجیه

تعههد   یک مسوله اختیاری است و اجرای آ  مشهمول وجیه باشد، جبرا  خسارت نظامی قاب  ت
ههای نظهامی قهانونی    می جانبی که ناشهی از اقهدا  هابیآسعبارت دییر، بهاست. به عدم تبعی  
ای  امر طبهق   و جبرا  نخواهند شد. رندیگینماست، تحت پوشش قرار  1در جنگتحت حقو  

 شرایط پرونده دارد. عرفی بستیی به  المل  یبحقو  
خسهارات  جبهرا   رژیم قانونی خاصی برای  ،بسیاری از معاهداتنکتۀ شایا  ذکر دییر آنکه 

را  استاندارد سلب مالکیهت برخی معاهدات،  کنند، امایم ینیبشیمخاصمات مسلحانه پ ناشی از
یوۀ ارزیابی . در خصو  شرندیگیم کاربهبرای جبرا  خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه نیز 

ارزیهابی و اسهتانداردهای جبهرا      قواعهد  در نتیجه، .خسارات نیز تمامی معاهدات ساکت هستند
 . که در گفتار دوم به آ  خواهیم پرداخت عام گرفته شوند المل  یخسارت باید از حقو  ب

 

 روی  داوری در خصوص شرط جنگ .2
. در پرونهدۀ  شودینمی فراهم آسانبه که شرایط اعمال شرط جنگ دهندیمدو پروندۀ ذی  نشا  

ی میا  انیلستا  و سهریالنکا  گاارهیسرمامعاهدۀ دوجانبۀ  4مادۀ « اِی.اِی.پی.اِل علیه سریالنکا»
آمیز در خصو  اعاده به وضع ای  ماده به رفتار غیرتبعی  1بیانیر شرط جنگ موسع بود. بند 
اخهتالف در مهورد خسهارات مربهوط بهه       وفصه  ی ح هاراهسابق، جبرا  خسارت مالی یا دییر 

 قیام پرداخته بود.  جنگ یا دییر مخاصمات مسلحانه، انقالب، شرایط اضطراری ملی، شورش و
 :داشتیمبیا   2بند 
ی یکی از طرفی  متعاهد که در قلمهرو طهرف دییهر بهه موجهب یکهی از       هاشرکتاتباع و »
 توسط نیروهای نظامی یا مقامات یا   بر اثر الف( مصادرۀ اموال الاکرفو ی بند هاتیوضع

ب( تخریب اموال توسط نیروهای نظامی یا مقامهات دولهت میزبها ، کهه ناشهی از عملیهات       
اعاده بهه وضهع    ستیبایمجنیی یا اقتضای وضعیت اضطراری نباشد، دچار خسارت شده باشند، 

 United Kingdom-Sri)آزادانه قاب  انتقال باشهد  طوربهسابق یا جبرا  خسارت کافی شوند که 

Lanka BIT, 1980: Art. 4) ». 
منظهور اثبهات اینکهه    دیوا  اعطای خسارت براسا  ای  ماده را رد کرد، زیهرا شهواهدی بهه   

وجود آمده است، وجهود نداشهت. دیهوا  همچنهی      های نیروهای دولتی بهاقدام تبعبهخسارات 
 اظهار داشت:

________________________________________________________________ 
1. Jus in bello 
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 اثباتی سنیینی برای وی دارد زیرا باید اثبات کند که: ، بار4مادۀ  2به بند  گاارهیسرمااستناد »
 ؛اندشدهی گاارهیسرمانیروهای دولتی و نه شورشیا ، موجب آسیب به  -
 وقوع خسارت خارج از عملیات جنیی بوده است؛ -

ی با توجه به ماهیهت  گاارهیسرماضرورتی وجود نداشته است؛ به ای  معنا که ورود آسیب به  -
 .(ICSID, 1990: Para.58-60)« پایر بوده استایط حاکم اجتنابغیرضروری آ ، در شر

در ای  پرونده موجود نیست، زیرا شواهد  4مادۀ  2دیوا  داوری دریافت که اولی  شرط بند 
وجهود نهدارد.    واردشهده های نیروهای دولتی ی برای اثبات آنکه خسارات در پی اقداماکنندهقانع

عملیهات  »خسارت باید خهارج از عملیهات جنیهی باشهد،      شرط دوم که وقوع برخالفهمچنی  
بر ای  دیوا  قادر به تشهخیص قطعهی   ی شده است. افزو گاارهیسرماموجب آسیب به « جنیی

 .(ICSID, 1990: Para.63-64)در خصو  شرط سوم یعنی مسوله ضرورت نظامی نبود 
بها   مسلح نیروهای دست به یگاارهیسرماتخریب  و غارت ،«1اِی.اِم.تی علیه زئیر»پروندۀ  در

بهه ایه  نتیجهه     تیه نهادیهوا  در   .گرفته بهود  صورت ارتش یهاسال  از استفاده و با لبا  فرم
مستق   طوربهو  اندنبودهرسید که سربازا  با لبا  فرم، در واقع نمایندۀ  نیروهای مسلح دولت 

 توا ینم صورت گرفته و صیشخ افراد توسط تخریب بنابرای ، .اندکردهنشده عم  یسازماندهو 
 .(ICSID, 1997: Para. 7)اطال  کرد  آنهاعنوا  نیروهای دولتی را بر 
مبنی بر اعاده به وضهع   گاارهیسرماکه شرط جنگ موسع، حق  دهدیمای  دو پرونده نشا  

. رویۀ اعمال ای  شهرط  دکنیمی ارانهیگسختسابق یا جبرا  خسارت مالی را منوط به الزامات 
 بایهد  تخریهب  یا تصرفگونه  هری نیست. اسادهکه برآورده کرد  ای  الزامات کار  دهدیما  نش
نیروههای شخصهی    یا شورشی نیروهای هایدر اثر اقدام و گیرد صورت دولتی نیروهای دست به
 منشهأ وجود نیامده باشد تا بتوا  به ای  شرط استناد نمود. در وضهعیت جنهگ، اغلهب اثبهات     به

اسهت کهه البتهه بها      تهر آسها  های نیروهای دولتی است اما ردیابی مصادره و اقدام آسیب دشوار
 برخی تشریفات همراه است.

ی مربوط است و ارتبهاطی بها سهلب مالکیهت     گاارهیسرماضرورت نظامی نیز تنها به تخریب 
ی یها بخشهی از آ  دشهوار    گاارهیسرماندارد. تشخیص وجود ضرورت نظامی برای تخریب تمام 

هد بود و بسیار به آ  بستیی دارد که بار اثبات آ  بهر عههدۀ چهه کسهی اسهت. در پرونهدۀ       خوا
، دیوا  بار اثبات وجود ضرورت نظامی را بر عهدۀ خواها  قرار داد «اِی.اِی.پی.اِل علیه سریالنکا»

الزام دشوار و غیرمعقولی باشد. اثبات و توجیهه ضهرورت نظهامی بهتهر اسهت       رسدیمنظر که به
 ۀ کشوری باشد که از نیروی نظامی استفاده کرده است.وظیف
 

________________________________________________________________ 
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 خارجی گذاریسرمایه از حمایت استانداردهای و شروط سایر بر جنگ شرط تأثیر. 3
دییهر  بها  شهرط جنهگ   ارتبهاط  ی داوری مختلهف،  هها وا یه دبرانییهز در  یکی از مسائ  مناقشهه 

قطعیتهی  کنونی،  ر رویۀ داوریی است. دگاارهیسرمااستانداردهای حمایتی مندرج در معاهدات 
در  یگهاار هیاعمال دییر شهروط حمایهت از سهرما    از وجود ندارد که آیا وجود شرط جنگ مانع

های ، اگهر اسهتاندارد  ی داوری معتقدنهد هاوا یدبرخی از  یا خیر. مخاصمات مسلحانه استزما  
سلب  و صفانه و عادالنهحمایت و امنیت کام ، رفتار مناستاندارد مانند  یگاارهیسرمااز  حمایت

امها برخهی   خواهد بود.  معنایاست، گنجاند  شرط جنگ ب شدنیاعمال شرایطیمالکیت در هر 
شهرط جنهگ را   از غیهر  تمامی شروط به ،بروز جنگکه  دارندیمی داوری بیا  هاوا یددییر از 
ذکهر نشهده   ای چنی  مسهوله  یگاارهیسرما ۀمعاهدات دوجانب بیشترکه البته در  ندکیتعلیق م
 در آرای ذی  یافت: توا یمانواع ای  تفاسیر را  .(Ostransky, 2015: 145) است

 کرد، دیوا  قاب  اعمال بود  شرط جنگ را ارزیابی «علیه سریالنکا اِی.اِی.پی.اِل» ۀدر پروند
دو شهرط را   ههر  تیه نهادر  ،و بدو  تحلی  همپوشانی آ  با استاندارد حمایهت و امنیهت کامه    

 (ICSID, 1990: Para.78).کرد ال اعم

خها   »اسا  ای  قاعده کهه  رد بکربیا   پروندهدر ای   1به نام ساموئ  آسانته یکی از داورا  مخالف
 ..(ICSID, 1990: Para. 4)است  شدهیاعمال م ییتنهابه ستیبای، شرط جنگ م«ناسخ عام است
شهرط عهدم    را رد کرد و براسا وانده ، دیوا  دفاع کشور خ«علیه زئیر اِی.اِم.تی» ۀدر پروند

 دولهت میزبها  بهه دییهر    کهه  داد  یرأی جبرا  خسارتمیزا  به هما  ، تبعی  در حالت جنگ
کرد کهه دیهوا     دأییطور ضمنی تبه موضوعای   بود. پرداخت کرده از غارتناشی  گا دیدآسیب

 ندارد یگاارهیز سرماط جنگ اثری بر اعمال دییر استانداردهای حمایت ارعقیده دارد وجود ش
.(ICSID, 1997: Para 6) 

 ،گهاارا  هیسهرما صورت گرفهت.   «سی و آستالدی علیه الجزایرلِ» ۀدر پروند یترقیبحث دق
مخاصهمۀ  امها  نهد،  امضا کرد 1993در سال  تداریقرارداد ساخت یک سد را با سازما  ملی صالح

دولت  کهیطوربه ؛ای  پروژه شد در تحقق یادیز ریموجب تأخ که متعاقب آ  روی داد، داخلی
 در نهایهت فسهخ قهرارداد توسهط سهازما       .امنیتی فراوانهی بهود   یهایدر تالش برای ح  نیران

سلب مالکیت، رفتار عادالنه و استانداردهای براسا   گاارا هیموجب طر  دعوای سرما مربوطه،
تار عادالنهه و منصهفانه را   دیوا  ادعای سلب مالکیت و رف منصفانه و حمایت و امنیت کام  شد.

، بیا  داشت که درج شهرط  «اِی.اِم.تیو  اِی.اِی.پی.ال»ی هااما با فاصله گرفت  از پرونده ،رد کرد
شرط حمایت و  ی ازپوشچشم ۀدهندنشا  ،گاارا هیحمایت از سرمامربوط به مقررات  درجنگ 

کهه   آوردیوجود مه را بهخا   قاعدۀشرط جنگ یک  زیرا ،است مخاصمهامنیت کام  در زما  
شهدت   الجزایر بها توجهه بهه    هایبا توجه به اینکه اقدام تینهادر  .زندیمقاعدۀ عام را تخصیص 

________________________________________________________________ 
1. Samuel Asante 
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بر دعوا  ییتنهاکه شرط جنگ به کردبود، دیوا  بیا   تعارفم یگاارهیسرما ۀدرگیری در منطق
ه به ث رفتهار بهتهری نسهبت    ا اتباع کشورهای ثالیاست و چو  الجزایر با اتباع خود  شدنیاعمال
 .(ICSID, 2008: Para. 180)یست جبرا  خسارت ن مسوول، است نداشته گاارهیسرما
دیهوا  بهدو     «علیه زئیهر  اِی.اِم.تی»و  «علیه سریالنکا اِی.اِی.پی.اِل» ۀدر پروندطور خالصه، به
بهر  افزو رط جنگ بحث یا استدالل روش  از جانب کشور خوانده، ای  دیدگاه را برگزید که ش چهی

سهی و  لِ» ۀدر پرونهد  .اسهت  شهدنی اعمال ی،گاارهیسرما ۀدوجانب ۀاستانداردهای معمول در معاهد
د و نتیجه گرفت شهرط  کراستدالل  ی ماکورهادیوا  کامالً برخالف پرونده «آستالدی علیه الجزایر

در پاسهخ بهه    .کنهد ه بر آ  تکی مخاصمهدر زما   تواندیم گاارهیجنگ تنها شرطی است که سرما
امها   ،نهد کیرا تعیی  مه  گاارهیبا سرماحداقلی  واقع رفتار جنگ در ای  مناقشه باید گفت که شرط

همچنها  در زمها  مخاصهمات     آنهاو  بردینمرا از بی   گاارهیاستانداردهای سنتی حمایت از سرما
یایجاد مه  گاارهیبرای سرما حمایتی اضافه ۀ. به بیا  دییر، ای  مقررات یک الیقاب  اعمال هستند

 تواننهد یمه یا امنیت ملهی در شهرایط مخاصهمه    عمومی  نظمزیرا مالحظات حاکمیتی مانند  ،کنند
اسهتانداردهای رفتهار عادالنهه و منصهفانه و      یا نق  سلب مالکیتدلی  اثبات مسوولیت دولت را به

منظور اعمهال در  طور خا  به. در واقع، مقررات حمایتی که بهندسازحمایت و امنیت کام  دشوار 
  .در ای  شرایط مورد استناد قرار بییرند توانندیم ترآسا ، اندشدهشرایط مخاصمات طراحی 

 

 گذاری خارجینحوة محاسب  جبران خسارت در روی  داوری سرمایهدوم: گفتار 
و های متخلفانهۀ دولهت میزبها     از اقامۀ دعوا، محکوم کرد  اقدام گاارهیسرماطور کلی، هدف به

(. 1117: 1398پهور،  جبرا  خساراتی است که به وی وارد شهده اسهت )میرعباسهی و سهیاوش    
، حقهی  المله   یبه از طریق سازوکارهای مختلهف حقهو     دگا یدا یزاگرچه جبرا  خسارت از 

دعهاوی   مختص بهرژیم قانونی  ،عام المل  یحقو  ب(، 594: 1397انکارنشدنی است )عابدینی، 
 ناشی از مخاصمات مسهلحانه پرداختهه  جبرا  خسارت  بهسلحانه ندارد که ناشی از مخاصمات م

ی که طی مخاصمات مسهلحانه در قلمهرو   گاارانهیسرما، در نتیجه (Douglas, 2009: 172) باشد
 ی ارزیهابی هها وهیش، در خصو  استانداردها و شوندیمی دچار آسیب گاارهیسرمادولت میزبا  
عام در خصو  جبرا  خسهارت   المل  یبخود به قواعد حقو   یگاارهیسرمابه خسارات وارده 
  .(Ostransky, 2015: 145) ندکنیمی مراجعه الملل یباعمال متخلفانه 

انعکها  یافتهه    هادولتطر  مسوولیت  34که در مادۀ طورهما و  المل  یحقو  ب براسا 
 3و جلهب رضهایت   2مهت ، پرداخهت غرا 1صورت اعاده به وضع سابق سه، جبرا  خسارت به است
 . (Darsiwa, 2001: Art.34)است

________________________________________________________________ 
1. Restitution 
2. Compensation 
3. Satisfaction 
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 ابهراز  نقه  معاههده،   پهایرش جلب رضایت به معنای طر  ماکور،  37مادۀ  2براسا  بند 
 البتهه  دعواسهت کهه   ۀتوسهط خوانهد   دییری صحیح اتخاذ روش یا رسمی عارخواهی پشیمانی،

 . (Darsiwa, 2001: Art.37)کاربرد دارد یگاارهیسرما المل  یندرت در حقو  ببه
وضعیتی است که پهیش از   داند عاده به وضع سابق به معنای بازگرطر ، ا 35براسا  مادۀ 

که ای  شیوه عمالً غیرممک  باشد یا معایب آ  از انجام عم  متخلفانه وجود داشته است. زمانی
 . (Darsiwa, 2001: Art.35)مزایایش بیشتر باشد، پرداخت غرامت ارجحیت دارد

 المل  یجبرا  خسارت در حقو  ب ۀاعاده به وضع سابق اولی  طریق ،صورت نظریه بهاگرچ
ممک  است به ای  دلی   موضوعاند. ای  داده یندرت به آ  رأبه یگاارهیسرما یهاوا ید ،است

گونه امکا  بازگردانهد  وضهعیتی کهه پهیش از تخلهف وجهود        ، هریباشد که در زما  صدور رأ
در رابطهۀ بهی  دولهت و     بر ای ،افزو . (McLachlan et al., 2007: 9) رفته استاز میا   ،داشته
ی گهاار هیسهرما خارجی که هدف اصلی هر دو طرف، کسب سود و درآمهد از محه     گاارهیسرما

حاصه    تهر آسها   دهیدا یزبا پرداخت غرامت و جبرا  مالی، رضایت طرف  رسدیمنظر است، به
نیهرا    معمولطور به گاارا هیسرما(. همچنی  168: 1393جاه، زاده و نیکخواهد شد )حبیب

، اعاده به وضع سابق ممک  اسهت در  وجود ای با  وضع سابق هستند. هاعاده ب یاجرای آرا ۀنحو
 یهها اسهتفاده  بهرای  گهاار هیسهرما اموال در جایی که  مسلحانه مورد دعاوی ناشی از مخاصمات

شهده همچنها    مصهادره  یهها ییشرطی که دارابه البته ؛مناسب باشد ،استمصادره شده نظامی 
 مصهادره بهوده   تکه در حاله بازگرداند  به مالک آنها باشد و خسارت زمانیقاب  قاب  استفاده و 

خسهارات   جبرا  یهاوهیکه ش . از آنجاپرداخت شود گاارهیسرمابه استهالک آنها  ۀو هزین است
 ۀنههیزم ی درهههایقههرار نیرفتههه اسههت، ابهههامزیههاد مههورد بحههث  ناشههی از مخاصههمات مسههلحانه

ارزیابی، تاریخ ارزیابی و ضروریات نظهامی وجهود دارد.    یهاوهیجبرا  خسارت، ش استانداردهای
جبرا  خسهارات   ائ  مربوط بهبه مس محاکماینکه چیونه بررسی مسائ  مورد اختالف و  رو یازا

 .دسازیموجود را روش  م هایهاماب، برخی از نندکیرسیدگی م ناشی از مخاصمات مسلحانه
 

 ارزیابی یهاوهیی جبران خسارت و شاستانداردها. 1
 ۀمتخلفانه  ههای ت ناشی از اقهدام اباید خسارکشور  هرای  است که در جبرا  خسارت اص  کلی 

وضهعیتی   ایجاد در پی استانداردهای جبرا  خسارتد. کنطور کام  جبرا  را بهخود  یالملل یب
ارجاع معاهدات مختلهف بهه    احتماالً وجود داشت. ،افتادیر عم  متخلفانه اتفا  نمکه اگ هستند
بهه معنهای دور شهد  از    در مهورد سهلب مالکیهت قهانونی      1افی و مؤثرفوری، کخسارت  جبرا 

ارزش منصهفانۀ  اسهت؛   1بازار ۀارزش منصفان استانداردو تثبیت  2خسارت کام جبرا   استاندارد
________________________________________________________________ 

1. Prompt, Adequate & Effective 
2. Full Reparation 
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یمتی که یک خریدار با آزادی ارادۀ کام  بابت کاالی خاصی در یهک بهازار   بازار عبارت است از ق
 رسهد ینظر مبه (.306: 1393)پیرا ،  پردازدیمی آزادی اراده کام  داراعادی به یک فروشندۀ 

 ۀناارزش منصهف  از استانداردمسلحانه  مخاصماتدلیلی وجود ندارد که جبرا  خسارات ناشی از 
  زیر وجود دارد: هایابهام ، اما در ای  خصو کام  فاصله بییردبازار یا جبرا  خسارت 

جبرا  خسارت  ایصرفاً بر ،بازار ۀکامالً مشخص نیست که استاندارد ارزش منصفان آنکه اول
 توا یم ،اندکه چندی  دیوا  داوری پیشنهاد دادهگونهیا هما  کاربرد داردسلب مالکیت قانونی 

کهه بهه نهابودی کامه       ی معاههداتی هها نقه  دییهر  غیرقانونی یها   سلب مالکیتمورد در  آ  را
ی هها در نق نیز استفاده کرد.  شوندیمنجر م مدتیجدی طوالن یهایا خسارت یگاارهیسرما

ناشهی از مخاصهمات مسهلحانه،     یگهاار هیمانند دعهاوی سهرما   از سلب مالکیتغیر به معاهداتی
جبرا  خسارت کام ، ممک  اسهت  استاندارد نسبت به استفاده از استاندارد ارزش منصفانه بازار 

 ارتکهابی دولهت  به نوع و اهمیت نقه   استاندارد . البته انتخاب بی  ای  دو به نظر نامرتبط باشد
ینظهر مه  ذکر است که در زما  مخاصمه، بعیهد بهه   شایا .  (Jagusch, 2009: 540)بستیی دارد

بعیهد اسهت کهه سهلب      ،عبهارت دییهر  ؛ بهه کنهد خود را طی  قانونیروند ، که سلب مالکیت رسد
جبهرا    توانهد ی. به ای  ترتیب دیوا  مه انجام گیردقانونی صورت در زما  مخاصمات بهمالکیت 

یها بها اسهتاندارد     کاالهای مشهابه بازار  ۀمطابق با استاندارد ارزش منصفانبنا به مورد، خسارت را 
 .کندجبرا  خسارت کام  محاسبه 

 شهود، مهوردنظر بایهد ارزیهابی     یگهاار هیال زیادی در مورد تاریخی که سرمادوم آنکه بحث و جد
بهازار اسهت و    ۀارزش منصفانهما   ،معاهداتماکور در وجود دارد. در سلب مالکیت قانونی استاندارد 

 مقهدم کدام کهه   هر ،ت یا در زما  اطالع عموم از سلب مالکیتیپیش از سلب مالک ۀظحخسارت در ل
انهد  نظهر داده  ی داوریهها وا یه برخی د ،غیرقانونی هایدعاوی ناشی از اقدامدر  .دشویمحاسبه م ،بود

 کهه یدرحهال  ،ارزیهابی خسهارات قهرار گیهرد     مالککه در جبرا  خسارت کام ، زما  نق  تعهد باید 
ارزیهابی شهود. در دعهاوی ناشهی از      ،دییر معتقدند که خسارات باید در زما  صهدور حکهم   یهاوا ید

 :قاب  تصور است حاالت ذی  برای آ و  کندیتاریخ ارزیابی نقش مهمی ایفا ممخاصمات، 

 ،شهود یمسلحانه پس از انجام سلب مالکیت یا پس از انتشار اخبار آ  تشدید م ۀمخاصم -
. در ای  صورت، انتخاب تاریخ نق  تعههد  شودیمتوقف م ،اما پیش از تاریخ صدور حکم

زیرا تشدید منازعه احتمهاالً   ،خواهد بود گاارهیفع سرماعنوا  تاریخ ارزیابی اموال به نبه
دارد. اگر ارزیابی دارایی براسا  تهاریخ نقه  تعههد     یگاارهیتأثیر منفی بر ارزش سرما

 یگاارهیکه اگر سرما. درصورتیشودیای  کاهش ارزش در نظر گرفته نم ،صورت پایرد
 خواهد شد.نیز توجه به کاهش ارزش  شود،براسا  تاریخ صدور حکم ارزیابی 

                                                                                                                                        
1. Fair Market Value 
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. در ای  صورت انتخاب تاریخ صدور حکهم  ردیپایپایا  م ،مخاصمه پیش از صدور حکم -
زیرا پایا  گرفت  مخاصمه  ،است گاارهیاحتماالً به نفع سرما یگاارهیبرای ارزیابی سرما

دارد که در زما  نقه  تعههد دولهت قابه       یگاارهیاحتماالً تأثیر مثبتی بر ارزش سرما
 .ه استامیدی به بازیابی آ  نداشت گاارهیو سرما هنبود ینیبشیپ
از اقهدامی   میمسهتق طور بهمخاصمه در زما  صدور حکم در جریا  است و خسارات وارده  -

ماننهد ممنوعیهت موقهت یهک      ؛شهود یناشی ماست، مخاصمه صورت گرفته  ۀجینت که در
مهاکور در   1ۀنه و عادالنه رفتهار منصهفا   اسهتاندارد خدمت یا ممنوعیهت فهوری واردات کهه    

و  داشته. در ای  صورت نق  تعهد ماهیت مستمر ندکیرا نق  م یگاارهیمعاهدات سرما
ههیچ   جهه ینت در، اثهر یکسهانی دارد.   صدور حکهم  انتخاب زما ا یزما  نق  تعهد انتخاب 

دههد کهه    یمشک  عملی در تعیی  تاریخ وجود ندارد. با وجود ای ، ممک  است دیهوا  رأ 
 د.کنمسوول است که خسارات بیشتر را جبرا   ،که به نق  پایا  ندهدتا زمانی دولت

 ۀارزش منصهفان  جبهرا  خسهارت کامه  و   های استانداردی محاسبه طبق هاروشسوم آنکه 
 . ندمشخص نیست یخوببازار به
ۀ شده بهرای محاسهب  جریا  نقدی تنزی از روش بازار،  ۀبراسا  استاندارد ارزش منصفان -

و  مهورد ارزیهابی فعهال بهوده    شرکت آنکه شرط به ؛شودیاده می استفگاارهیرماارزش س
ی هها یهی داراارزش  آنکهی جابهدر ای  روش قابلیت درآمدزایی در آینده را داشته باشد. 

ی عملکرد آینده و تخمی  نیبشیپموجود شرکت را مبنای محاسبه قرار دهند، دست به 
دست طی چندی  سال پس از تاریخ سلب مالکیت به که احتماالً زنندیممیزا  عوایدی 

و همی  تخمی  را پس از تنزی  به زما  حال، مبنای ارزش ادعایی شرکت قهرار   آمدیم
 (.180: 1396)علیدوستی شهرکی،  دهندیم

ی هنوز به سودآوری نرسیده باشد و احتمال سودآوری آ  در آینده نیهز  گاارهیسرمااگر  -
. اسهت ی گاارهیسرمای، شیوۀ ارزش تصفیۀ گاارارزشب برای کمرنگ باشد، روش مناس

گهااری کهه در   طبق ای  فرمول، میزا  غرامت با توجه به مبلهغ امهوال موجهود سهرمایه    
و ارزش بسهیار کمتهری    دشهو یمه شرایط تصفیه، امکا  فروش آ  وجهود دارد، تعیهی    

 (.426-427: 1395ی سودآور خواهد داشت )دالزر و شروئر، گاارهیسرمانسبت به یک 
داوری، روش  یهها وا یه شهده توسهط د  گرفتهه کهار هبه محاسهبۀ   یهاوهییکی دییر از ش  -

 یهاتفاوتو به  رندیگیمدر ای  روش اموال مشابهی را در بازار در نظر است،  بازارمحور
 .(Kantor, 2008: 15) نندکیمتوجه ارزیابی بالقوۀ آ  با اموال مورد 

 ننهد کیاستفاده مه  3محورو هزینه 2محوردارایی یهاوهییز از شداوری ن یهاوا ید رخیب -
________________________________________________________________ 

1. Fair and Equitable Treatment 
2. Asset Based 
3. Cost Based 



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

 

 هها وهیخودداری کنند. یکی از ای  شه براسا  حد  و گما  آتی  منافع ینیبشیتا از پ
است، مبنای که در ترازنامه آمده را شرکت  یهایینام دارد که ارزش دارا 1ارزش دفتری
گااری تا تاریخ سلب مالکیهت  جام سرمایهو استهالک را از تاریخ ان دهدیممحاسبه قرار 

اسهت   2بهای تاریخیدییر  ۀشیو(. 327: 1394)عسکری،  ندکیممحاسبه و از آ  کسر 
بهدو  در  در هما  تاریخ هزینهه،   گاارهیشده توسط سرماهزینه بهای که عبارت است از
 . (Marboe, 2009: 268, 288)کاستهال ۀنظر گرفت  هزین

خسهارات  ارزیهابی   منظهور به ماکور،موارد  غیر ازی مستق  بهاوهیلی شطور کبهچهارم آنکه 
عملهی کهه بهه     یجها ارزیابی، به ۀانتخاب شیوواقع،  درمخاصمات مسلحانه وجود ندارد.  ناشی از

و نوع خسارت واردشده بستیی دارد. با وجهود   اموال مورد ارزیابیبه ماهیت  ود،خسارت منجر ش
 د:کرذکر  ذی  را مالحظاتباید ای ، 
دلیه   یک نرخ تنزی  منصفانه به ۀاعمال شود، محاسب شدهجریا  نقدی تنزی  ۀشیو اگر -

دارا شهد   »دلیه  احتمهال تحقهق    و بهه  کاری دشوار اسهت  مخاصماتناشی از  یثباتیب
)علیدوسهتی،   رسهد ینمه نظهر  خارجی، عادالنه به گاارهیسرمابرای « ناعادالنه و بالجهت

1390 :310). 
 مخاصهمه، در زمها    واقعهی یک بهازار   یافت تنها مبتنی بر بازار اعمال شود، نه ۀاگر شیو -

 ه حتی تصور یک بازار فرضی بسیار دشوار است.کبل

خهود را   وظیفه دارد با فرض وجود خطر با اتخاذ تدابیر مناسب، تالش مقتضی گاارهیسرما -
بهر عوامه    ی افهزو  ی انجام دهد. ای  بررسه گاارهیسرمادر خصو  بررسی خطر ناشی از 

اقتصادی، عوام  متعددی از جمله عوام  سیاسی، فرهنیهی و تهاریخی موجهود در کشهور     
 شهود یمه نهد، شهام    رگااریتأثی گاارهیسرمامیزبا  و حتی عوام  بیرونی را که بر شرایط 

را  گهاار هیسهرما ههای  (. در نتیجه، دیوا  داوری باید اقدام229-230: 1397)زمانی و باّار: 
و بود  مخاصمه، در حی  مخاصهمه   ینیبشیپ ی یا در زما  قاب گاارهیسرماام انجام هنی

 گهاار هیداوری نباید در مواردی که قصور سهرما  یهاوا ید در واقع، .آ  ارزیابی کندپس از 
 ند.کنخود را محدود به خسارات ناشی از نق  معاهده توسط دولت  ،است شدنیاثبات

و شههدید اسههت و احتمههال دارد بههر رفتههار   مههدتیالنطههو ،در مههواردی کههه مخاصههمه -
شهده،  جریها  نقهدی تنزیه     ۀکننده تأثیر بیاارد، بعید است دیوا  بتواند با شهیو مصرف

 سود آتی را در نظر بییرد.

 ۀدر دور یگهاار هییهک سهرما   ،که مخاصمه ادامه دارددر زمانی رودیانتظار نم تینها در -
از  همچنهی   د وکنه تولید سهود  کم دیوا  بتواند حزمانی بی  نق  تعهد دولت و صدور 

________________________________________________________________ 
1. Book Value 
2. Historical Cost 
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 رودیالنفع داشته باشهد، انتظهار نمه   براسا  عدم یدیوا  داوری اگر تصمیم به صدور رأ
 النفع بدهد.به عدم یرأ ،زمانی ۀکه برای ای  دور

 

 داوری یهاوانیرویکرد د. 2
در حقهو   لحانه ناشهی از مخاصهمات مسه   ت اجبهرا  خسهار  برای نظام خا  با توجه به فقدا  

که  دریابیممحدود موجود در ای  زمینه کمک بییریم تا  یهامفید است که از پرونده، المل  یب
 بهر افهزو  طور کلهی بایهد گفهت کهه     به اند.در عم  اجرا شده ماکور چه حد نظریات چیونه و تا

 یحقهوق  ینظرهها  اختالف بهه  ح  مرجع  یتما و تعلق ،تیمالک سلب بود  یرقانونیغ و یقانون
 ۀویشه  در یالملله  یبه و  یداخله  عوامه   از یرید یبرخ و ریپاهیسرما ای فرستهیسرما یکشورها
 (.79: 1388است )علیدوستی شهرکی، مؤثر  یخارج گاارهیسرما خسارت جبرا 
 علیهه ال .پهی .یاِ.یاِمحصهوالت کشهاورزی آسهیایی     شهرکت » مشهور ۀه پروندزمیندر ای   

آغاز شهد کهه    یکنیمفیدی است. ای  داوری توسط یک شرکت هنگحاوی اطالعات  «سریالنکا
مییو  ۀ، یک مزرع1987در یک شرکت تولید و صادرات مییو سریالنکایی سهامدار بود. در سال 

گهروه   توسط نیروهای مسهلح سهریالنکا علیهه   که متعلق به ای  شرکت طی عملیات ضدشورش 
 ۀتالش کرد تها بهه انهداز    گاارهی. سرماشدود ناب انجام گرفت، 1ببرهای تامی  طلبییجدانظامی 

رفته را طبق اسهتاندارد حمایهت و امنیهت کامه  یها      ازبی  یهاییسهام خود بخشی از تمام دارا
  وادیه . دکنه میا  انیلسهتا  و سهریالنکا بازیهابی     یگاارهیسرما ۀشرط جنگ موجود در معاهد
صهورت   هاستینیروهای دولتی یا ترور طستو هاییب دارایاینکه تخر زداوری اظهار داشت فارغ ا

جلهوگیری از آ  را انجهام نهداده و در     منظهور بهه  متعهارف  های، سریالنکا تمام اقدامباشد گرفته
 ۀت و امنیهت موجهود در معاههد   مایه شهرط ح  ههای مقتضهی طبهق   انجهام اقهدام  نتیجه تعهد به 

  ارزش کهه  بهه میههزا بههه جبهرا  خسههارت   یدیههوا  رأ. ده اسهت کههررا نقه    یگههاارهیسهرما 
 .(ICSID, 1990: Paras. 84, 88)  داد آ  تبعیرفته و خسارات ازدست یگاارهیسرما

تحهت   شهده تیه حما یگهاار هید از آنجا که سهرما کر، دیوا  استدالل ماکوربا اعمال استاندارد 
ییدارا یجا، جبرا  خسارت بهدهدیسهام شرکت را تشکی  م درصد 2/48 یگاارهیسرما ۀمعاهد
پهس از آ   . صهورت پهایرد  خهارجی   گهاار هیباید بر مبنای ارزش سهام سرماشرکت خصی ش یها

دییر فعال و قادر به تولید سهود نیسهت، ارزیهابی قیمهت آ  براسها        ،اشاره کرد که چو  شرکت
فیزیکی  یهایید که جبرا  خسارت براسا  داراکردیوا  اضافه  .تاریخ پیش از تخریب خواهد بود

النفهع  و از حکم داد  به حق کسب و پیشه یها عهدم   شودیآ  محاسبه م یهایت منهای بدهکشر
سهودآوری قابه  قبهولی را از خهود      قابلیتزیرا شرکت در دو سال فعالیت خود هیچ  ورزید، عامتنا

________________________________________________________________ 
1. Tigers of Tamil 
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 تهوا  یفیزیکی را بیا  نکرد، امها مه   یهایی. البته دیوا  روش ارزیابی مربوط به داراه بودنشا  نداد
دعهوت طهرفی     حکهم بهه  به ارزش دفتری آنهها داده اسهت. در نهایهت دیهوا       یفرض کرد که رأ

بهه   را سهام خود در شرکت سهریالنکایی  ،گاارهیداد که طی آ  سرما یانامهانعقاد موافقت منظوربه
 .(ICSID, 1990: Paras. 11, 95, 97, 99, 106)کند ر اادولت سریالنکا واگ

، روش دییری برای جبرا  خسارت در نظهر گرفتهه   («نیوک)م تی علیه زئیری اِاِ» ۀدر پروند
ری و تر سهام شرکت تولید بابیشتآمریکایی آغاز شد که  گاارهیای  پرونده توسط یک سرما .شد

واردات کاالی زئیری را در مالکیت خود داشت. نیروهای مسلح زئیهر در اعتهراض بهه اصهالحات     
دنهد کهه موجهب    کر 1911ت کنیو در سهال  پایتخ ،1اخیر دولت جدید شروع به غارت کینشاسا

مجهدداً   1922شهد. در نتیجهه شهرکت تعطیه  و در سهال       گهاار هیورود آسیب به اموال سهرما 
 قرار گرفت و برای همیشه تعطی  شد. 1993د که مورد غارت دییری در سال شبازگشایی 
 و شهرط جنهگ مهاکور در    2براسا  نق  اسهتاندارد حمایهت و امنیهت کامه      گاارهیسرما
، منعقهد شهده بهود    1984کهه در سهال    آمریکا و زئیرایاالت متحدۀ میا   یگاارهیسرما ۀمعاهد

را رعایهت   3یاحتیهاط  ههای اقهدام  د. دیوا  دریافت که زئیر اسهتاندارد کرادعای جبرا  خسارت 
همچنهی  بیها  داشهت کهه      .ده استکرنکرده و در نتیجه شرط حمایت و امنیت کام  را نق  

دیوا  در ای  پرونده از . شودیمده مشمول شرط جنگ ماکور در معاهده نیز موجودآوضعیت به
بهر خسهارات    ،کهاهش ارزش سههام   یجافاصله گرفت و به «کانال علیه سریال.پی.یاِ.یاِ» ۀپروند

ذعها   اد. اگرچه در ای  پرونده ادعای سلب مالکیت نشده بهود و دیهوا    کروارده به اموال توجه 
 ۀاز اسهتاندارد ارزش منصهفان   ،گرفته شباهتی به سلب مالکیت نهدارد تصور یهاداشت که نق 

د. در مهورد انتخهاب   کهر جبرا  خسارت استفاده  برای( 5یا ارزش واقعی بازار 4بازار )ارزش واقعی
د کهه بایهد واقعیهت وضهعیت فعلهی زئیهر را در نظهر گرفهت و         کردیوا  استدالل  ،ارزیابی ۀشیو

. اسهت یرا زئیر قدرت حاکمیتی و اختیارات خود را اعمال کرده ز ،داد یرأ 6براسا  اص  انصاف
از نقه    میمسهتق طهور  تی بدههد کهه بهه   به خسارا یبه ای  ترتیب دیوا  مناسب دانست که رأ

، یرعمله یرا غ گهاار هیالنفهع سهرما  صراحت ادعهای دریافهت عهدم   بهو ناشی شده غارت  معاهده و
دیوا  ارزیابی کارشنا  منصهوب   فعلی دانست.وضعیت  موجود درو دور از واقعیات  یرمنطقیغ

و بهدو  ههیچ توضهیح     دکهر دریافت را  رفتهشده و ازبی تخریب یهاییخود از ارزش واقعی دارا
  یه وتحلهیه ، اگرچه تجزیرأ یریگجهیدر نت. به دو برابر آ  مبلغ به نفع خواها  داد یرأ ،اضافه

از جملهه   هاتیخسارات، برخی از محدود ۀبدادگاه هنیام محاس رسدینظر مآ  روش  نیست، به

________________________________________________________________ 
1. Kinshasa, Capital of the Democratic Republic of Congo 
2. Full Protection and Security 
3. Precautionary Measures 
4. True Value 
5. Actual Market Value 
6. Principle of Equity 
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در زمها  صهدور    وکه بعدها اتفا  افتاد را و منازعات داخلی  1993تا  1991حوادث میا  سال 
 .(ICSID, 1997: Para 4, 6, 7) است گرفتهدر نظر  ،حکم جریا  داشت

ارده و و خساراتدولت میزبا  خصو  مسوولیت  نیز در «مریک  علیه مصرآآمپال » ۀروندپ
در میا  دییر ادعاهایشا  بیا  کردند که حمالت  گاارا هی. سرماه استشد اقامه گاارهیسرمابه 

دلیه   بهه آنها شده اسهت و مصهر    یگاارهیگاز موجب ورود خسارت به سرما ۀمتعدد به خط لول
 طبهق  گهاار هیسهرما به  جلوگیری از ورود خسارت منظوربهامنیتی مناسب  هایانجام اقدام عدم

مسهوول   ،در معاههده  منهدرج و شروط مربوط به سلب مالکیت حمایت و امنیت کام  استاندارد 
با  را بایددیوا  خاطرنشا  کرد که استاندارد حمایت و امنیت کام   جبرا  خسارات وارده است.

دریافهت کهه    تیه نهادر اما  کرد،ارزیابی  ،در نظر گرفت  مخاصماتی که منطقه تجربه کرده است
مشخص واکنش طور بهمجموع سیزده بار مورد حمله قرار گرفته است، دولت در وله چو  خط ل

در دولهت  بنهابرای    ،شدهیهشدار تلقی م ۀمنزلبه بایداول  ۀزیرا حمل، مناسبی نشا  نداده است
. دیوا  پیش از صدور حکم مبنی بر مسوولیت دولت و قصور کرده است های مقتضیاقدامانجام 

یمه ارزیهابی   آنهها زا  حکم، عناوی  خساراتی را که جبرا  خسارت بر مبنهای  قب  از تعیی  می
 یهاکه مجموع خسارات وارده از جمله خسارات ناشی از نق  کرد. دیوا  تصریح ، برشمردشود

بها ارجهاع بهه     سهت یبایها ندارد، مگرفته به خط لولهگرفته که ارتباطی با حمالت صورتصورت
د. دیوا  نشا  داد کهه بهرای خسهارات    شومتعلق به خواها  محاسبه  ارزش منصفانه بازار سهام

 کنهد یصادر نم یاجداگانه یرأ ،شودینق  شرط حمایت و امنیت کام  ناشی م ازمتعددی که 
(ICSID, 2017: Para. 283-290, 352). 

 

 یریگجهینت
نسهبتاً   الزامهات امها   زبها  واحهدی ندارنهد    یگهاار هیسهرما  ۀدر معاهدات دوجانب مندرج شروط جنگ

بیانیر تعههد بهه عهدم تبعهی  در جبهرا  خسهارات        شرط جنگ ساده،. کنندیمرا منعکس  مشابهی
ناشی از مخاصمات مسلحانه توسط دولت میزبا  است، امها شهرط جنهگ موسهع، تعههد بهه جبهرا         
خسارت تخریب اموال به دست نیروهای دولتی را که ضرورت نظامی نداشهته و همچنهی  مصهادره را    

مبنهی بهر جبهرا  خسهارت را منهوط بهه الزامهات         گهاار هیسرما. البته شرط جنگ، حق ردیگیبرم در
 نیروههای  دسهت  بهه  باید تخریب یا تصرفگونه  هر. برای استناد به ای  شرط، دکنیمی ارانهیگسخت
آسیب در وضهعیت جنیهی بسهیار دشهوار اسهت.       منشأکه اثبات صورت گرفته باشد، درصورتی دولتی
ی یها بخشهی از آ  دشهوار    گاارهیسرمای  تشخیص وجود ضرورت نظامی برای ورود آسیب به همچن

اسهت کهه    تهر معقهول خواهد بود و بسیار به آ  بستیی دارد که بار اثبات آ  بر عهدۀ چه کسی است. 
 اثبات و توجیه ضرورت نظامی وظیفۀ کشوری باشد که از نیروی نظامی استفاده کرده است.
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ی داوری در خصو  ارتباط شرط جنهگ بها دییهر    هاوا یدی که میا  اهمناقشدر خصو  
 واقهع رفتهار   جنهگ در ی وجهود دارد، بایهد گفهت کهه شهرط      گاارهیسرمااستانداردهای معاهدۀ 

را از  گهاار هیاستانداردهای سهنتی حمایهت از سهرما   اما  کند،یرا تعیی  م گاارهیبا سرماحداقلی 
. به بیا  دییر، ای  مقررات یهک  شوندیما  مخاصمات اعمال مهمچنا  در ز آنهاو  بردینمبی  
 نظهم زیهرا مالحظهات حهاکمیتی ماننهد      ،کننهد یایجاد مه  گاارهیحمایتی اضافه برای سرما ۀالی

 یها نقه    سهلب مالکیهت  دلیه   اثبهات مسهوولیت دولهت را بهه     توانهد یمیا امنیت ملی عمومی 
  د.سازو امنیت کام ، دشوار  استانداردهای رفتار عادالنه و منصفانه و حمایت

ههیچ دلیلهی وجهود نهدارد کهه جبهرا         رسهد ینظر مه بهدر مورد استاندارد جبرا  خسارت 
 ،نه بازار یا جبرا  خسارت کامه  اارزش منصف از استانداردمسلحانه  مخاصماتخسارات ناشی از 

 ۀدارد ارزش منصهفان مطابق بها اسهتان  بنا به مورد، جبرا  خسارت را  تواندیدیوا  م. فاصله بییرد
 .کندیا با استاندارد جبرا  خسارت کام  محاسبه  کاالهای مشابهبازار 

عهام   المله   یبه موجود در حقو  موارد  غیر ازی مستق  بهاوهیشدر مورد شیوۀ ارزیابی نیز 
ارزیهابی،   ۀانتخاب شهیو ، زیرا مخاصمات مسلحانه وجود ندارد خسارات ناشی ازارزیابی  منظوربه
و نهوع خسهارت    امهوال مهورد ارزیهابی   به ماهیهت  است، عملی که به خسارت منجر شده  یاجبه

یی در هها یدشهوار . اما با توجه به ماهیت مخاصمات مسلحانه، مالحظات و واردشده بستیی دارد
 .دیآیموجود ای  زمینه به

، اگهر  ی داوری در خصو  تاریخ ارزیابی وجود داردهاوا یدی که میا  امناقشهدر خصو  
 شهود،  ، متوقهف اما پیش از تاریخ صدور حکم شود،تشدید اقدام دولت مسلحانه پس از  ۀمخاصم

. اگهر  خواههد بهود   گهاار هیعنوا  تاریخ ارزیابی امهوال بهه نفهع سهرما    انتخاب تاریخ نق  تعهد به
خاصمه است. اگر م ترانتخاب تاریخ صدور حکم مناسب یابد،مخاصمه پیش از صدور حکم پایا  

زمها   انتخهاب  نق  تعهد دارای ماهیهت مسهتمر اسهت و    ، زما  صدور حکم در جریا  است در
 اثر یکسانی دارد.  صدور حکمانتخاب زما  ا ینق  تعهد 

شهده در شهرایط   اقامهه  دعهاوی ارزیهابی   منظهور بهه داوری  یهاوا یطور خالصه، رویکرد دبه
عهدم   ۀدهنهد نشها  مسهوله  ی ای  تا حدود بسته به هر مورد متفاوت است. ،مخاصمات مسلحانه

 ایه ،  است. با وجهود  یگاارهیسرما المل  یجبرا  خسارت در حقو  بحقوقی رژیم در قطعیت 
کهه   رودیداوری انتظهار نمه   یهاوا یگفت ای  است که اگرچه از د توا یآنچه با خیال راحت م

ز  سهاخت  منهافع دولهت    منظور متهوا به رودیم انتظار ،از اصول کلی حقوقی فاصله بییرند ادیز
وجهود شهرایط    خسهارت بهه  جبرا   ۀدر محاسبدعاوی،  گونه یادر  گاارهیسرمامیزبا  و منافع 

 .کافی داشته باشندتوجه اضطراری و تأثیر آ  بر منافع طرفی  
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