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Abstract 
International investment treaties and contracts are two different legal instruments 

aimed at encouraging and supporting foreign investment.  The coexistence and 

simultaneous governance of the two is possible in the case of a single investment. 

However, under international investment law, coexistence between these two 

instruments has created major problems. Indeed, due to the broadness of investor 

treatment standards, especially the fair and equitable treatment standard, sometimes 

contractual breaches are seen as breach of the broader treaty standards. As such, due 

to the difference between dispute settlement clauses in investment contracts and 

inter-state investment treaties and the applicability of each clause, there will always 

be the possibility of conflict of jurisdiction between the authorities concerned. This 

article explores the circumstances under which investment treaty arbitration will be 

competent to adjudicate claims arising out of breach of an investment contract. In 

addition,  ICSID arbitral jurisprudence is analyzed on the basis of restrictive and/or 

extensive interpretation of dispute settlements clauses in both investment contracts 

and investment treaties. 
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 دعاوی معاهداتی و قراردادی طرح موازی
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 چکیده
تشاوی  و حاایاا ا     منظاور باه گذاری دو سند حقوقی متفااوت  معاهدات و قراردادهای سرمایه

 ةهازیسااتی و ح ومااا هازمااا  ایااق دو در ق اا   انااد  ااه ام ااا گااذاری رااار یساارمایه
الاللی هازیستی اسناد مذ ور باا  گذاری ب قدر حقوق سرمایه گذاری واحد متصور اسا.سرمایه

مع ارهای چگونگی رفتار باا   ةدل ل گستردگی دامندیگر به ب ا  مش الت اساسی هاراه اسا. به
نقاض ماوا یق    ،فانه در مواقعی نقض قراردادرصوص مع ار رفتار عادالنه و منصبهگذارا  سرمایه

 هاای وفصال اراتال   با تو ه به تاایز شروط حال  در نت جهد. شوموسع معاهداتی محسوب می
 ةگذاری و قابل اا اعااام متقاار  هریا  ا  شاروط مسا ل      سرمایه ۀمندرج در قرارداد و معاهد

حاضر مروری  ةشا. مقالو ود رواهد دا یتدارل صالح ا مرا ع رس دگی قراردادی و معاهدات
گذاری هازما  صاالح ا  های داوری معاهدات سرمایهمو ب آ  دیوا  بر شرایطی اسا  ه به

منظاور ایاق مقالاه در مقاا      بدیق گذاری را دارند.بررسی دعاوی مربوط به نقض قرارداد سرمایه
معلاو    تحل ل آرای داوری ای س د ا  ح ث استخراج روش تفس ری مقبوم در ق ا ه اساا تاا   

 .تر اسایا موسع مناسب   های تفس ری م ا  روش ی شود  ه  دا 

 کلیدواژگان
ای، یناه شارط چندگز  شارط التازا ،  ی سا د،  ا یداور یوا د ی،معاهدات یدعاو دعاوی قراردادی،

 .  وفصل ارتال شرط حل
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 مقدمه
ا  عوامال   ی ای . الاللای اساا  با ق تجارت  یو آ ادسا  فناوریاقتصاد  هانی محصوم پ شرفا 

های یاحاا ة رودنوببهاسا  ه گذاری مستق م رار ی سرمایه اقتصاد  هانی افزایشبالندگی 
 .ساا د یضروری ما ربط را یذهای حل ارتال های حقوقی ایجاد روشگذار و یهسرماحقوقی ا  

 گاذاری ا  طری  انعقاد معاهادات سارمایه  اغلب گذاری رار ی ترویج و حاایا ا  حقوق سرمایه
گذارا  رار ی و دولا گذاری منعقده م ا  سرمایهقراردادهای سرمایه  قها و هاچنم ا  دولا

رااص   سا و ارگذاری پذیرد. اگرچه هری  ا  قراردادها و معاهدات سرمایهیپذیر انجا  مسرمایه
گذاری دارند، با تو ه باه آن اه هریا  ا  اساناد     های سرمایهوفصل ارتال و متعددی برای حل

رو بار مبناای   اند، ا ایقگذار پردارتهیهسرمامذ ور به تع  ق حقوق ماهوی راص برای اشخاص 
گذاری باه نقاض تعهادات منادرج در     اشتراک بع ی ا  ایق حقوق چنانچه نقض قرارداد سرمایه

گذاری منجر شده و تخلف معاهداتی محسوب شود، هاواره ایاق پرساش مطار     معاهده سرمایه
را های معاهداتی صالح ا بررسی دعاوی قاراردادی  وفصل ارتال مرا ع حلرواهد شد  ه آیا 

 تف    دعاوی معاهداتی و قاراردادی مبتنای بار   دیگر با و ود عبارت داشا یا ر ر؟ به رواهند
هاای قاراردادی و   وفصال اراتال   گذار با و ود شروط حلاشخاص سرمایه آیا ،مع ارهای متعدد

دعاوی قراردادی در مرا اع  و اقامة ام ا  طر  ا ع قراردادی، ب نی صالح ا انحصاری مرپ ش
را رواهند داشا یا ر ر؟ در صاورت مفارود دانساتق صاالح ا مرا اع رسا دگی       معاهداتی 

در ار یاابی صاالح ا دیاوا  در     شاده گرفتاه  ارمعاهداتی در بررسی دعاوی قراردادی، مع ار به
 ف  ا  م اا  دعااوی معاهاداتی و قاراردادی     بررسی دعاوی قراردادی چه رواهد بود؟ تاایز و ت

منظور تأی د صالح ا رود با آ  وفصل ارتال  معاهداتی بهمرا ع حل ی اسا  هامس لهاول ق 
های معاهاداتی  شوند. اگرچه مرا ع معاهداتی در تع  ق حدود قلارو و حدود ارتال موا ه می

محا م اسا ا  مع ارهای و ضوابطی گذاری  ه در صالح ا سایر ا  سایر دعاوی ناشی ا  سرمایه
منظاور تف  ا    رسد با و ود ضوابط و مع ارهای متعدد بهنظر می نند، بهگوناگو  استفاده می

پاذیر ن ساا،   ی ام اا  راحتبهدعاوی معاهداتی و قراردادی، در مقا  عال اعاام چن ق تف   ی 
عناوا  ماانعی   توا  بهیناذاری را گرو تاایز و تف    دعاوی معاهداتی و قراردادی سرمایها ایق

در برای صالح ا دیوا  داوری معاهداتی در بررسی دعاوی ناشی ا  نقض قرارداد محسوب  رد. 
معاهاداتی و قاراردادی    و تف    دعاویحاضر در بخش اوم پس ا  بررسی دالیل تاایز  تحق  

گذاری و در بخاش  مایهو قراردادهای سرمندرج در معاهدات  هایوفصل ارتال ابتدا شروط حل
شاود.  دیگر چگونگی توسعة صالح ا مرا ع معاهداتی در بررسی دعاوی قراردادی بررسای مای  

گاذاری و چگاونگی   هاچن ق با تاب تف    دعااوی ناشای ا  معاهادات و قراردادهاای سارمایه     
 الاللی مربوطه بحث و بررسی رواهد شد. ب ق ارتباط آنها با ی دیگر در آرای داوری



 1653...   دعاوی معاهداتی و قراردادی طرح موازی

  گذاریتمایز دعاوی معاهداتی و قرارداد سرمایهت اهمی
گذاری ا  اسناد مهم در  ها تع ا ق  و معاهدات سرمایه گذاری هاواره قراردادهادر فرایند سرمایه

 یو دعااو هاا  هااواره اراتال   گاذاری  در دعااوی سارمایه  گاذارا  هساتند.   حقوق ماهوی سرمایه
هاا  دولاا  ناد. ابس ار پ چ ده و مابهم گذاری ی سرمایهمعاهدات و قراردادهاقراردادی و روابط م ا  

گاذاری منعقاده مسا ول ا    تنها در صورت عاد  انجاا  تعهادات منادرج در معاهادات سارمایه      نه
در مقابل یا    قراردادالاللی دارند، بل ه هاچن ق هرگونه تخلف قراردادی دولا م زبا  طر  ب ق

قصاور   (Alexandrov, 2010: 329-330).اهد بود الاللی آ  دولا روب گانه مستلز  مس ول ا ب ق
گذارا  سبب مس ول ا نهادها و مرت با  رفتاار  ها در انجا  تعهدات رود در رصوص سرمایهدولا

شود  ه ایاق مسا ول ا براسااع تعهاد مساتقل دولاا باه حاایاا و مراقباا ا           بار میرسارت
(. شایا  ذ ار اساا در بسا اری ا     32۶: 1398گذاری ایجاد رواهد شد ) مانی و حس بی، سرمایه

های حقوقی، معاهدات در صورت تصویب و طی تشریفات قانونی ار ش قوان ق عادی را  ساب  نظا 
هاا در   ننده به مسا ول ا دولاا  الاللی رس دگیرو مرا ع ب قاال را هستند، ا ایق نند و ال  می

ها به مغایرت معاهاده باا حقاوق    دولاقبام عد  انجا  تعهدات مندرج در معاهدات منعقده، استناد 
(. تف  ا  دعااوی   11۶: 1398 ماانی و شا ر عل ازاده،    )دانناد  دارلی را تو  ه قابل قباولی ناای  

و  ماثرر   ق دق   ماه ا دعاوا در تع ا ق صاالح ا مرا اع رسا دگی      و تعمعاهداتی و قراردادی 
ه دعاوی مبتنی بر نقاض  بس ار بااها ا اسا،  یرا مرا ع رس دگی معاهداتی صالح ا رس دگی ب

 دار قراردادی صرفاً صالح ا استااع دعاوی قراردادی را دارند. اصالحمعاهده و مرا ع 
ها به حاایا و ت ا ق حقاوق  و با انجا  بع ی اقدا  1گذاری ا  نظر ماهویمعاهدات سرمایه

ی تابع اا  توا  به ح  عاد  اعااام تبعا ض بار مبناا     پردا ند  ه ا   اله میگذارا  میسرمایه
گذارا ، ح  رفتاار عادالناه و منصافانه و هاچنا ق ت اا ق احتارا  و رعایاا تعهادات         سرمایه

و  سا و ارهای مندرج  2مو ب حقوق ش لی و آی ق رس دگی هاچن ق به. قراردادی اشاره  رد
ام اا   پاذیر  گذاری در صورت نقض حقوق ماهوی ا  ساوی دولاا سارمایه   در معاهدات سرمایه

وفصال  حال مو ب مرا ع  پذیر بهگذار رار ی عل ه دولا سرمایهمستق م سرمایهطر  دعاوی 
  ساوی دیگار در قراردادهاای    ا .(Frank, 2009: 441-442) ه اساشدفراهم اتی ارتال  معاهد

پاذیر یاا نهادهاای دولتای     گذارا  راار ی و دولاا سارمایه   گذاری منعقده م ا  سرمایهسرمایه
طور معااوم  مو ب مرا ع صالح رس دگی  ه بهدعاوی قراردادی به مربوطه ام ا  طر  و اقامة 

در  گاذار فاراهم شاده اساا.    های دارلی دولا م زبا  هساتند، بارای اشاخاص سارمایه    دادگاه
 ۀگاذار راار ی مناتج ا  قارارداد و معاهاد     رصوص آرار رواباط متقابال م اا  دعااوی سارمایه     

________________________________________________________________ 
1. Substantively 
2. Procedurally 
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دعاوی معاهداتی ا  دعاوی قراردادی و روابط ذ ر اسا  ه تاایز و تف    شایا  گذاری سرمایه
 .گذاری بس ار پ چ ده و مبهم اساالاللی در دعاوی سرمایهم ا  ایق دو سند ب ق

گاذار  تف    دعاوی معاهداتی و قراردادی  مانی اها ا رس دگی دارد  ه اشخاص سرمایه 
 نند و باا و اود   طر  میهای قراردادی را در قالب و عنوا  دعاوی معاهداتی مدعاوی و ارتال 

منظاور بررسای دعااوی قاراردادی، مرا اع معاهاداتی را دارای صاالح ا        مرا ع قاراردادی باه  
در واقع با تو ه به آن ه مطاب  با معاهده و قارارداد   دانند.یمها رس دگی در بررسی ایق ارتال 

چگاونگی رفتاار باا     پذیر موظف به ت ا ق مع ارها و استانداردهایگذاری، دولا سرمایهسرمایه
عاد   رو با تو ه به اشتراک موضوعی و تشابه حقاوق مااهوی و   گذار اسا، ا ایقاشخاص سرمایه

و سبب دعااوی و   منشأگذار با و ود تفاوت ، شخص سرمایهرعایا و نقض استانداردهای مذ ور
ة دعااوی  گذاری قادر به طر  و اقاموفصل ارتال  مندرج در قرارداد سرمایهن ز و ود شرط حل

هاای دارلای و ملای دارای    هاچنا ق اگرچاه دادگااه    قراردادی در مرا ع معاهداتی رواهد بود.
گ ری در رصوص دعاوی مرتبط با نقض قرارداد منظور رس دگی و تصا مصالح ا رس دگی به

گرفته ا   انب دولا م زبا  ایق قابل ا را دارد  ه هازماا  باه نقاض    های صورتهستند، اقدا 
گذار قادر به طر  و اقامة قراردادی و نقض حقوق معاهدات منجر شود و شخص سرمایه تعهدات

 الاللی باشد.بخشی ا  دعوای رود در مرا ع دارلی و بخش دیگر در مرا ع ب ق
دعااوی  گاذاری  اه در   نظا  حقوقی حا م بر قراردادها و معاهادات سارمایه  تاایز  با و ود 

پذیر و در دعاوی معاهداتی مبتنی حقوق دارلی دولا سرمایهمعاوم مبتنی بر طور بهقراردادی 
و بررسای   الاللی صالح ا رسا دگی های ب ق ه دیوا  گفا توا ینا اسا،الالل بر حقوق ب ق

نقاض  ماواقعی  اه    درمرا اع معاهاداتی صارفاً    بل اه   دعاوی منتج ا  نقض قارارداد را ندارناد،  
های حااایتی منادرج در   ردبب نقاض اساتاندا  سا  گاذاری مع ارهای مندرج در قارارداد سارمایه  

ات وفصال اراتال  منادرج در معاهاد    ط حال وشار  درالا  جهنت گذاری و درسرمایه اتمعاهد
 هاای وفصال اراتال   هااراه باا مرا اع تخصصای حال     و  توأما طور شود، بهمیگذاری سرمایه

ه باا تو اه باه    باود. البتا  رواهند ی قراردادی دارای صالح ا رس دگی و بررسی دعاوی قرارداد
 یجااد اتواند سبب یمارتباط نزدی  دعاوی معاهداتی و قراردادی و این ه مجاوعه وقایع ی سا  

رو تع  ق دق ا  دعااوی معاهاداتی یاا قاراردادی      دعاوی قراردادی و معاهداتی شود، ا ایق نقض
ر یابی دق   یر ن سا و انجا  ایق امر یعنی تع  ق ماه ا دق   دعوا مستلز  اپذام ا ی راحتبه

گذاری رواهد بود. هاچن ق باا تو اه باه    و تحل ل عال رد طرف ق در قرارداد یا معاهدۀ سرمایه
آن ه صالح ا مرا ع معاهداتی در دعاوی نقض قرارداد متأرر ا  تواف  صریح و روشاق طارف ق   

گااذاری و بااا بایااد در معاهاادات ساارمایه ق رو طاارفگااذاری اسااا، ا ایااقدر قاارارداد ساارمایه
گذاری بر قصد و ارادۀ رود در رصوص صالح ا پردا ی دق   و صریح در قرارداد سرمایهبارتع

وفصال  رو باا تو اه باه صاالح ا تخصصای مرا اع حال       دیوا  معاهداتی تصریح  نناد، ا ایاق  
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منظاور تع ا ق و احارا     های قراردادی و معاهداتی ضروری اسا  ه مرا ع رس دگی باه ارتال 
دق   ماه ا ارتال  و توص ف دعوا مبنی بر آن ه مبتنی بر معاهده یاا  صالح ا رود به تع  ق 

  گذاری باشد، بپردا ند.قرارداد سرمایه
 

 معیارهای تمایز دعاوی معاهداتی و قراردادی

منظاور تشاخ ص   وفصل اراتال  باه  مرا ع حل هاوارهگذاری های سرمایهعاوی و ارتال ر دد
تاایز دعااوی قاراردادی و معاهاداتی     متعددی را برایرها و ضوابط مع امبنای دعوای مطروحه 

منشاأ  » یزتااا   ارمعیق ترمهمو اول ق  (.Cremades & Carins, 2004: 145-146) برند ار میبه
شاده در   ستأسا یجادشاده و  ا ه در دعاوی معاهداتی باه معناای حقاوق     اسا 1«یا سبب دعوا

ا آنها در مقابل اتباع طر  دیگر معاهاده و در  گذاری و الزا  دوم متعاهد به رعایمعاهدۀ سرمایه
گاذاری و الازا  دوم م زباا  باه     یجادشده در قرارداد سارمایه ادعاوی قراردادی به معنای حقوق 

دوم ق مع ار تااایز دعااوی معاهاداتی و     گذارا  رار ی رواهد بود.رعایا آ  در مقابل سرمایه
یجادشاده  احقاوق مااهوی    معاومطور به .اسا 2«محتوا و م او  حقوق»قراردادی مبتنی بر 

الالال   قبا ا  طری  قواعاد و مقاررات حقاوق    و گذاری ماه ا عا  دارد توسط معاهدات سرمایه
شود و دوم متعاهد ملز  به رعایا ایق تعهدات و رودداری یا انجاا  اقاداماتی رااص    تعریف می

هاای  مناع اقادا   »، 3«رفتاار عادالناه و منصافانه   »باه   تاوا  مای در ایاق رصاوص    رواهند بود.
 اشاره  رد.   5«های معادم ملی شد منع اقدا »و  4«آم ز ضتبع

گذاری هستند یند سرمایهدر فرادارای ماه ا راص  معاومطور در مقابل، حقوق قراردادی، به
ایاق حقاوق مشاتال بار      شاوند. و ا  طری  قواعد و مقررات حقوق دارلی دولا م زبا  تعریف می

قاانو  دارلای ظااهر و توساط      در قالاب گذارا  رار ی اساا  اه   مقابل سرمایه در هادولاتعهد 
و حقاوق   تعهداتبا و ود ایق تفاوت، بع ی مواقع،  .ندهست ا را قابل هادادگاهدارلی و  هایدیوا 
باا ی ادیگر اشاتراک موضاوعی دارناد  اه در       گذاری سرمایه اتمندرج در قرارداد و معاهد ماهوی
  ا  تدارل و هاپوشاانی دعااوی قاراردادی و معاهاداتی و اود رواهاد داشاا.       امایق امر نت جة 

بادا  توضا ح    اسا،های ارتال  مبتنی بر طر  تاایز دعاوی معاهداتی و قراردادیسوم ق مع ار 
دولاا  معااوم ها شاه دولاا م زباا  و     طاور  باه هاای معاهادات   طار    ه در دعاوی معاهداتی،

هاا  الاللای منعقاده م اا  دولاا    هاانند سایر معاهدات ب ق فرسا هستند  ه ایق معاهداتسرمایه
طاور  باه گاذاری  در مقابل در قراردادهای سرمایه الالل رواهند بود.تابع قواعد و مقررات حقوق ب ق

________________________________________________________________ 
1. Cause of Action 
2. Content of the Right 
3. Fair and Equitable Treatment 
4. Prohibition of Discriminatory Measures 
5. Prohibition of Nationalization 
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پذیر یاا نهادهاا و   گذار رار ی و طر  دیگر دولا سرمایهشخص سرمایه قرارداد طر ی  معاوم 
در  پاذیر با تو ه باه اشاتراک دولاا سارمایه     روا ایق ند.پذیرایهمقامات دولتی یا اداری دولا سرم

ام ا  تدارل و هاپوشاانی دعااوی قاراردادی و معاهاداتی      گذاری،معاهدات و قراردادهای سرمایه
اساا.   1«اعااام  قانو  قابل» مع ار چهار  تاایز دعاوی معاهداتی و قراردادی و ود رواهد داشا.

معاوم قواعد و مقررات دارلی طور به گذاری،عاام در معاهدات سرمایها قانو  حا م و قابلاگرچه 
قاانو   در دعااوی قاراردادی   عااومی اساا،   الالل حقوق ب ققواعد و مقررات پذیر و دولا سرمایه

گاذار  ر، قانو  دولا متبوع سارمایه پذیقواعد و مقررات دارلی دولا سرمایهقابل اعاام مشتال بر 
 اسا.   الالل یا اصوم عاومی حقوقو مقررات حقوق ب قیا دولا رالث، قواعد 

اسا، بدا  توض ح  ه بررسی ایق مسا له  اه آیاا     2«ماه ا ارتال »مع ار دیگر مربوط به 
گاری اساتفاده  ارده    گذاری ا  ارت ار حا ا تی یا تصادی دولا م زبا  در انجا  فرایند سرمایه

درج در قراردادهاای م اا  دولاا و شاخص     اگرچه ب شتر تعهدات من اسا، اها ا فراوا  دارد.
گاذاری دولاا   گری دارند، در مقابال در معاهادات سارمایه   گذار ماه تی تجاری و تصدیسرمایه
گاذار اساا، بناابرایق    الاللی در مقابل دوم متبوع شخص سرمایهپذیر دارای تعهدی ب قسرمایه

مس ول ا دولاا  » مبتنی بر ششم سرانجا  مع اراقدا  آنها دارای ماه تی حا ا تی رواهد بود. 
معاهاداتی باه    عاویتوض ح  ه د بدا (، Cremades & Carins, 2004: 145-146) اسا« م زبا 

قراردادی  اویالالل و در مقابل دعمو ب قواعد و مقررات حقوق ب ق به م زبا  مس ول ا دولا
نظار  صر  د.شواهد رمنجر مو ب قواعد و مقررات حقوق دارلی  بهم زبا  به مس ول ا دولا 
ام اا  تادارل و    گاذاری معاهده و قرارداد سرمایهمو ب به  مس ول ا دولاا  تفاوت موضوعی 

هاچناا  و اود    گاذاری معاهده و قرارداد سارمایه مو ب به  ماه ا مس ول ا دولاهاپوشانی 
مرا عة گذاری ا   انب دولا م زبا  و مثام در صورت نقض قرارداد سرمایه برای رواهد داشا.
، در ایاق صاورت   3های دارلی  برا  رسارت و عد  ا رای عادالا گذار به روششخص سرمایه

الاللای آ  ن از منجار رواهاد شاد.      مس ول ا دارلی دولا م زبا  به احتاام به مس ول ا ب ق
بنابرایق تف    و تاایز م ا  دعاوی معاهداتی و قراردادی مبتنی بر مع ارها و ضوابط متعاددی  

        ق صالح ا مرا ع رس دگی معاهداتی و قراردادی رواهد بود.در تع 

 

 دالیل تداخل و همپوشانی صالحیت مراجع رسیدگی  
ی بر اشاتراک  مبن ه گذاری با قراردادهای سرمایهمعاهدات  ۀارتباط نزدی  و گستردبا تو ه به 

های معاهداتی نقض بود  یهپابرابر و همبه  با تو هحقوق ماهوی مندرج در آنهاسا و هاچن ق 

________________________________________________________________ 
1. The Applicable Law 
2. The Content of the Dispute 
3. Denial of Justice 
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بررسای دعااوی    منظاور باه صالح ا مرا ع معاهداتی و بسط توسعه ، هاواره ام ا  و قراردادی
 در بخاش  گذاری و ود رواهد داشاا. تدارل صالح ا مرا ع رس دگی سرمایهن ز قراردادی و 

 د شد.رصوص بحث و بررسی رواهایق در  ل تفصبه  یر

 

 گذاریج از نقض قرارداد سرمایهالملل منتنقض تعهدات حقوق بین .1
بررسی  ،ک روابط م ا  دعاوی معاهداتی و قراردادیردمنظور بهی ی ا  موضوعات مهم و اساسی 

طرف ق  ةتوافقنام در دعاوی قراردادی،اغلب الاللی اسا. قانو  حا م بر هری  ا  ایق اسناد ب ق
طاور معااوم   . البته اگرچه بهاساگذار قانو  ا   انب اشخاص سرمایه انتخاب ةمشتال بر گزین

هر نظا  قواعد و مقررات  گذاری قادر به انتخاب م ا سرمایه ارتال  در ار اع قرارداد هایطر 
حقوقی یا حتی انتخاب اصوم حقوق عاومی بدو  ار اع به هرگونه نظا  حقوقی ا  پ ش مو ود 

براساع قوان ق دعاوی قراردادی وم طور معابهحام پذیرند، با ایق یا قانو  دارلی دولا سرمایه
در مقابل در رصوص قانو   (.Wehland, 2013: 69-70شود )وفصل میدارلی دولا م زبا  حل

طاور معااوم   باه  .اعااام بسا ار پ چ اده اساا     موضوع قاانو  قابال   حا م بر دعاوی معاهداتی،
 و باه و طب عاا راود    گذاری، بنابر ماه اا استانداردها و مع ارهای مندرج در معاهدات سرمایه

گاذاری دارای  شاوند. معاهادات سارمایه   الالال توصا ف مای   قواعد و مقررات حقوق ب ق مو ب
گذاری هساتند  اه ا   الاه    الالل در  ها حاایا ا  سرمایهاستانداردها و موا یق حقوق ب ق

ناه و  ، اصل رفتاار عادال گذاراشخاص سرمایه مصادره و سلب مال  ا اموامبه مانوع ا  توا می
ی  ه معاادم ملای   هاییا مانوع ا اقدا  آم ز ضیا تبع  رمعقومغ هایمانوع ا اقدا  منصفانه،

الاللی توص ف عنوا  سند ب قگذاری بهمعاهدات سرمایهاسا، اشاره  رد. با تو ه به آن ه  شد 
 رو ایقشود، امیالالل تفس ر رات حقوق ب قرمو ب قواعد و مق توسط آ  به یجادشدهو حقوق ا

موضوعات مارتبط باا تع ا ق     تاامیالالل بر حقوق ب ققواعد و مقررات  ه  شودمیفرد  اغلب
 (. Wehland, 2013: 70-71شد )دعاوی معاهداتی اعاام رواهند 

در راستای ایق امر دیوا  داوری ای س د ن ز در ق  ة بس ار معارو  ویوانادی باا تأ  اد بار      
ی اظهار داشا  ه هری  ا  ایق دعااوی بایاد براسااع قاانو      تفاوت دعاوی معاهداتی و قرارداد

گ ری قرار گ رناد. در رصاوص دعااوی مارتبط باا      مناسب یا قابل اعاام مورد ار یابی و تصا م
الالل و در دعاوی مرتبط با قارارداد حقاوق   ، قواعد و مقررات حقوق ب قگذاریات سرمایهمعاهد

بندی م ا   متقسالبته با تو ه به   (ICSID Case, 2002: 95-96) .شود شور م زبا  اعاام می
منظاور تنظا م رواباط    حقوق دارلی بهاگرچه قواعد و مقررات  الالل،حقوق دارلی و حقوق ب ق

هاا و ناه   الالل  ها تنظ م روابط م اا  دولاا  حقوق ب قها و قواعد و مقررات اشخاص با دولا
 اه نقاض تعهادات قاراردادی دولاا        سامعنا ن اما ایق امر بدا سا،هاروابط م ا  اتباع دولا
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  ناد. مستق ای پ دا ناای  ةالالل نت جو در حقوق ب ق اسام زبا  صرفاً موضوع حقوق دارلی 
نقاض قارارداد    هار الالال نباوده و   گذار تابعی ا  حقوق ب قشخص سرمایهدیگر اگرچه  عبارتبه

الالال  واعاد و مقاررات حقاوق با ق    به نقض ق رودیرودگذاری توسط دولا مربوطه بهسرمایه
نقض قواعد و  گذاری،علا نقض قرارداد سرمایه ه به  سامعنا ناما ایق امر بدا  شود،ایمنجر ن

(. بناابرایق اگرچاه   Schreuer, 2005: 295-296) الالل تحق  نخواهاد یافاا  مقررات حقوق ب ق
شود، نقض قرارداد الزاماً باه  گذاری گذار رار ی ما ق اسا مدعی نقض قرارداد سرمایهسرمایه

 انجامد.الالل ناینقض حقوق ب ق
راود  یرودبهگذار و دولا م زبا ، اگرچه گذاری م ا  سرمایهنقض قرارداد سرمایه واقع در

گاذار   ه آ  نقض، ضرری در ارتباط با دولا متبوع سرمایهیمادامالالل ن سا، نقض حقوق ب ق
دولتی محسوب شاود. چنا ق ضارری    ا  نقض ی  تخلف م ا عنوایجاد  ند، رواهد توانسا به

پذیر  ه به سالب مال  اا در قارارداد    اغلب در رصوص ق ایایی اسا  ه مدارلة دولا سرمایه
الالال  آم ز بوده یا دولا م زباا  مرت اب نقاض حقاوق با ق      ضتبعگذاری منجر شده، سرمایه

 اه آیاا شاخص    ام اساسای آ  اساا   در ایق صورت ساث  1سبب امتناع ا  ا رای عدالا باشد.به
دساا  پاذیر باه  مو ب نظا  حقوق دارلی دولا سارمایه  گذار حقوق مال  تی رود را بهسرمایه
و  مرتبط باا اماوام باوده   گذاری سرمایهانجا  فرایند واقع با تو ه به آن ه  در .ریا ر اسا آورده 

 ،ر باه رساا ا شانارته   پاذی اموام مربوط به حقوق راصی اسا  ه حقوق دارلی دولا سرمایه
حقاوق دارلای مربوطاه    قواعد و مقاررات   مو ببه حقوق مال  تی صرفاً و احرا  و ود  روا ایق

 (.Schreuer, 2005: 295-296رواهد شد )ار یابی 
نقاض حقاوق    یاا  گاذاری ها  ه به نقض قرارداد سرمایهدولا ی جانبةهرگونه اقدا  نابرایق ب

الاللای  مساتلز  مسا ول ا با ق    شود،گذار منجر ص سرمایهمال  ا اموام شخ مال  تی و سلب
گذار عل ه دولا مربوطاه و الازا    ام ا  طر  دعوا ا   انب شخص سرمایه یقبنابراسا، هادولا

و  الالال ت حقاوق با ق  راگذار مطاب  با قواعد و مقربه  برا  رسارات وارده به اشخاص سرمایه
 داشاا رواهاد  و اود  گذاری ر معاهدات سرمایهوفصل ارتالفات مندرج دط حلوبر مبنای شر

.(Sir Robert Jennings & Sir Robert Watts, 1996: 927) 
 هاای اقادا  گذاری آرای متعددی در رصاوص  داوری سرمایه هایدیوا شایا  ذ ر اسا  ه 

« اع پی پی» ةمثام در ق   رایبشوند، دارند. میگذار منجر دولتی  ه به مصادره اموام سرمایه
دولا مصر  هایدر رصوص اقدا  مذ ورعل ه دولا مصر، دیوا  ای س د اظهار داشا  ه شر ا 

قادر به طر  دعوای  برا  رساارت   شده اسا، ه به سلب مال  ا حقوق قراردادی وی منجر 
 ه  شده اساهاواره پذیرفته  مس لهواقع بنا به نظر دیوا ، ایق  عل ه دولا مذ ور رواهد بود. در

با تو اه باه    روگ رد، ا ایقمیانجا    رمستق مطور غبه احتاامبها حقوق قراردادی سلب مال  

________________________________________________________________ 
1. Denial of Justice 



 1659...   دعاوی معاهداتی و قراردادی طرح موازی

ارذ  بنابرایق شود، یاالالل حاامو ب قواعد و مقررات حقوق ب ق آن ه حقوق قراردادی باید به
  (.ICSID Case, 1995: 164-165) چن ق حقوقی مستلز  تعهد به  برا  رسارت رواهد بود

الالل در مو ب قواعد و مقررات حقوق ب ق بهن ز آمری ا  متحدۀیاالت یرا  و ایوا  دعاوی ا 
بس اری ا  ق ایای رود سلب مال  ا اموام متعل  به افاراد راار ی را مساتلز  مسا ول ا آ      

م اا  شار ا نفتای     ةدر ق ا   مثاام برای  دولا و تعهد به  برا  رسارت وارده دانسته اسا.
آمری ا در رصوص رس دگی متحدۀ  یاالتیرا ، دیوا  داوری ایرا  اا ف ل پس پترول و  و دولا ا

مصادره و سلب مال  ا اموام افراد »به ادعای سلب مال  ا مورد اعتراد ایرا  اظهار داشا  ه 
الالل باه مسا ول ا بارای  بارا  رساارت منجار       مو ب قواعد و مقررات حقوق ب ق ب گانه به

ایق سلب مال  ا یاا ملااوع باود  آ      1سای یا موقتی بود و انجا  ایق امر فارغ ا  ر شودمی
ایق سلب مال  اا هاانناد حقاوق قاراردادی       رملاوعیا غ  رمنقومهاانند  اررانه یا اموام غ

 (.Iran-US Claims Tribunals Case,1989: para.76) «حاضر رواهد بودة مندرج در ق  

مع ارهاا و   نقاض آنهاا سابب نقاض      اه گذاری مندرج در قرارداد سرمایهمع ارهای  یگرا  د
رفتاار عادالناه و منصافانه     تاوا  باه  مین ز  اسا گذاریمندرج در معاهده سرمایهاستانداردهای 
مع ار رفتار عادالنه و منصفانه  ه مفهاو   لای و شاامل مانوع اا رفتاار      مو ب  اشاره  رد. به

 تاوا  آ  را رو مای اند، ا ایاق آ  ها متعهد به رعایادولا اسا، تاامیآم ز دلبخواهانه و تبع ض
 د ار گذاری محسوب الاللی در رعایا تعهدات قراردادی در حاایا ا  سرمایهعنوا  تعهد ب قبه
(Schreuer, 2005: 296-298 با تو ه به .) اتفاق نظر آرای مرا ع داوری در رصوص ایق موضوع

رو نقاض هریا    شود، ا ایقتلقی می ه  وتاهی در ا رای قرارداد نقض رفتار عادالنه و منصفانه 
عنوا  نقض استاندارد رفتار عادالنه و منصفانه ا   انب دولاا  توا  بها  تعهدات قراردادی را می

الاللی آ  دولا دانسا. در ایق رصوص بررسای  پذیر تلقی  رد و مستلز  مس ول ا ب قسرمایه
اع  ی اع عل ه »مثام در ق  ة ی آرای ق ایی مربوط به تأی د ایق مس له رواهد پردارا. برا

ایق مس له پذیرفته شده اسا  ه نقض تعهدات ناشی ا  قرارداد، نقض استاندارد رفتار « ف ل پ ق
 (.ICSID Case, 2004: para. 34) شودعادالنه و منصفانه تلقی می

نه رفتار عادال»ن ز دیوا  اظهار داشا  ه « نوبل ونچور در مقابل رومانی»هاچن ق در ق  ة 
عنوا  ی  استاندارد  لی در نظر گرفا  ه ا رای آ  مساتلز  حاایاا   توا  بهو منصفانه را می

آم ز و رودسارانه و متابعاا ا  تعهادات قاراردادی در مقابال       امل و امن ا، منع رفتار تبع ض
 (. ICSID Case, 2005: para. 182) «اساگذار سرمایه

گاذاری  لاا ا  رعایاا تعهادات قارارداد سارمایه     با تو ه به آن ه رودداری و قصور یا  دو 
الالال  رات حقاوق با ق  رعنوا  نقض مع ارهای رفتار عادالناه و منصافانه  اه ا  قواعاد و مقا     به

________________________________________________________________ 
1. Formal or De facto. 
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مرا ع معاهداتی قادر به بررسی دعااوی قاراردادی  اه مناتج ا  نقاض       شود اسا،میمحسوب 
با و ود تف    دعاوی معاهداتی  . بنابرایقرواهند بود هستند،الالل قواعد و مقررات حقوق ب ق

مرتبط دانستق بع ی مسائل مقدماتی مع ق  ه در چارچوب دعاوی ایق امر مانع ا   ،و قراردادی
معاهداتی باید در مورد آنها تصا م اتخاذ شود، بر مبنای حقوق دارلی نخواهد بود. هاچن ق باا  

الالل قاادر  قواعد و مقررات حقوق ب قمبنای  صرفاً بر الاللیها و مرا ع ب قدیوا تو ه به آن ه 
رو ا ایاق   ساتند، ن مرتبط با دعاوی معاهاداتی  مسائل مقدماتی تاامیبه پاسخگویی در رصوص 

مو ب قواعاد   مسائل با تو ه به ماه ا رود بهبع ی ا  ایق گ ری و ار یابی در رصوص تصا م
 (.Dias Simoes, 2017: 64-65) فاو مقررات حقوق دارلی  شور م زبا  انجا  رواهد گر

یاا در معاهادات   حاا ماورد باا تو اه باه آن اه بسا اری ا  اساتانداردهای       رساد  ینظر مبه
رو چنانچاه نقاض   شاود، ا ایاق  الالل محساوب مای  گذاری ا  قواعد و مقررات حقوق ب قسرمایه

یاق  گاذاری بپاردا د، در ا  یا معاهدۀ سرمایهحاا موردگذاری به نقض مع ارهای قرارداد سرمایه
الاللی صالح ا بررسی دعاوی قراردادی را رواهند داشا. شایا  ذ ر اساا  صورت مرا ع ب ق

 شاخص  الالل و با تو ه به آن ه دولا متباوع تف    م ا  حقوق دارلی و حقوق ب قبر مبنای 
گذار ن ز تاابعی ا  حقاوق   ص سرمایهاشخاگذاری نبوده و قرارداد سرمایهدیگر گذار طر  سرمایه

گاذار  پاذیر در مقابال سارمایه   ها شه نقض تعهدات قراردادی دولا سارمایه   ستند،الل نالب ق
مثام چنانچه نقاض   رایب د.شالاللی نخواهد منجر به نقض تعهدات ب ق  ممستقطور بهرار ی 

م ا  دولاا سارمایه   منعقده مبتنی بر رفتار تجاری قرارداد یگذاری توسط دولتقرارداد سرمایه
الالال  نقض حقوق ب ق توا یرا نا چن ق نق ی در ایق صورت اشد،گذار برمایهپذیر و شخص س

 یرا انجا  چن ق نق ی صرفاً مرتبط باا تعهادات و الزاماات قاراردادی باوده و در        رد،محسوب 
 (.Stanimir, 2010: 324-325) سا ها نالاللی دولارصوص ارتباطات ب ق

در ایاق   ،ر قادرت حاا ا تی آ  دولاا باشاد    در مقابل چنانچه نقض ی  قرارداد مبتنای با  
عنوا  نقاض قواعاد و مقاررات    توا  بهگذاری رار ی را میصورت فسخ یا نقض قرارداد سرمایه

های داوری معاهاداتی صارفاً در   دیوا توا  گفا  ه می بنابرایق . ردالالل محسوب حقوق ب ق
 ا تی و ناه نقاض تجااری    عنوا  نقاض حاا  رصوص نقض آ  دسته ا  تعهدات قراردادی  ه به

بر مبنای آنچاه گفتاه شاد،     دارای صالح ا رس دگی رواهند بود. شوند،میدولا م زبا  تلقی 
مو اب   الالل و دعاوی قراردادی باه مو ب حقوق ب ق تاایز دعاوی معاهداتی بهرسد نظر میبه

ررسای دعااوی   الاللای در ب های ب قحقوق دارلی صرفاً به معنای عد  صالح ا رس دگی دیوا 
 .دخواهد بوگذاری نمنتج ا  نقض قرارداد سرمایه
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 گذاریاختالفات سرمایه تمامیالمللی در بررسی صالحیت دیوان بین
وفصل حلصرفاً  ه  ندمحدود وفصل ارتال حلط وشر گذاری دارایبس اری ا  معاهدات سرمایه

یعنای دعااوی و    گاذاری یهمرتبط با تعهادات منادرج در معاهادات سارما     هایدعاوی و ارتال 
وفصال  شاروط حال  حام بع ی ا  شود. با ایق میمبتنی بر نقض معاهدات را شامل  هایارتال 

مرتبط  «ارتالفات ة دعاوی و ل »وفصل مرتبط با حلگذاری معاهدات سرمایهارتال  مندرج در 
طر  دیگرناد.   گذار رار یص سرمایهاشخاو های معاهده هری  ا  طر گذاری م ا  سرمایه با

 نوانسا و  ویاق در رصاوص     31 ۀماد 1مطاب  با بند  وفصل ارتال روط حلدر تفس ر ایق ش
انجاا   حقوق معاهدات  ه مقرر داشته تفس ر شروط مطاب  با معنای رایج و متداوم آ  عباارات  

 و در محادودۀ دعااوی  منتج ا  نقاض قارارداد    هایرسد  ه دعاوی و ارتال ینظر مگ رد، بهمی
 . (Stanimir, 2010: 330)گذاری رواهد بود های معاهدات سرمایهارتال 

گوناه تااایزی   ها    رواساا، ا ایاق   «هرگونه ارتال »با تو ه به آن ه ایق شروط مرتبط با 
های منتج ا  نقض قرارداد هدات و دعاوی و ارتال منتج ا  نقض معا هایم ا  دعاوی و ارتال 

وفصال دعااوی و   گاذاری حال  جة ایق امر چنانچه معاهدات سارمایه و ود نخواهد داشا. در نت 
گذاری و نه صرفاً دعاوی مرتبط باا نقاض معاهادات    های مرتبط با تاامی دعاوی سرمایهارتال 
گذاری را مقرر  ند، در ایق صورت دیوا  معاهداتی برای دعااوی قاراردادی محاض ن از     سرمایه

تای ایق امر حقوقدا  معرو  اپنهایم اظهار داشاته  دارای صالح ا رس دگی رواهد بود. در راس
گاذارا   تعهادات قاراردادی ا   اناب یا  دولاا باا سارمایه        نقض یاآدر رصوص ایق امر  ه »
شود یا ر ر، هاواره ابهاا  و تردیاد و اود    الاللی محسوب میرود نقض ی  تعهد ب قیرودبه

ب مال  ا یا نقض معاهده و اود داشاته   دارد، مگر آن ه موارد دیگری هاانند ان ار عدالا یا سل
الاللی دولا را تشا  ل رواهناد داد. باا    باشد  ه در ایق صورت ایق موارد مبنای مس ول ا ب ق

گاذاری یاا توافا     رسد  ه بر مبنای عبارات مندرج در رود قارارداد سارمایه  نظر میحام بهایق 
قااراردادی، دعاااوی و  هااا و اشااخاص ب گانااه در رصااوص نقااض تعهااداتمنعقااده م ااا  دولااا

الاللی ار اع داد  ه حداقل بخشی ا  قواعاد  توا  به ی  مر ع ب قهای قراردادی را میارتال 
 .(Jennings & Watts, 2005: 296-297)الالل را اعاام  ند و مقررات حقوق ب ق

دیوا  معاهاداتی  گذاری، یهسرماهای  دعاوی و ارتال وفصل تاامیحل در صورت و ود شرط
-Schreuer, 2005: 295) برای دعاوی قراردادی صر  ن ز دارای صاالح ا رسا دگی رواهاد باود    

منادرج در معاهادات   وفصل اراتال   و حدود شرط حلذ ر اسا در رصوص دامنه  شایا  (.296
ایاق شارط   مندرج در « هرگونه ارتال » گذاری و تفس ر قواعد و مقررات مربوط به عبارتسرمایه

گذاری در ایاق رصاوص   ق ایی سرمایه هاییهو رورد نظر و ود دادانا  ارتال هاواره م ا  حقوق
باا  دیوا  قواعد و مقررات مارتبط  « اع  ی اع»در ق ایای مثام  رای. ب ستندواحد و ی نوارا ن



 1401زمستان ، 4، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1662

را باه طارق متفااوتی تفسا ر و در      وفصل ارتال حل طوشرمندرج در « هرگونه ارتال » عبارت
« اع  ای اع در مقابال پا ساتا    » ةدر ق  د نتایج متفاوتی را اتخاذ  رد. آرای اول ه و رانویة رو

رود را دارای صاالح ا رسا دگی    گذاریدیوا  در رصوص دعاوی مرتبط با نقض قرارداد سرمایه
توصا ف موضاوع واقعای     9وفصل  ل ة ارتالفات مندرج در ماادۀ  و اظهار  رد عبارت حل ندانسا
آ  ن ساا  اه هام دعااوی معاهاداتی و هام دعااوی قاراردادی          مستلز  ضرورتاًهاسا و ارتال 

 اه حاا ی    یامقررهگونه اند. هاچن ق بنا به نظر دیوا  ه  ارتال  وفصلحلالشاوم شرط تحا
اعام ا    دعااوی  تااامی تفویض صالح ا به دیوا  در رصاوص  قصد و ن ا طرف ق در رصوص ا  

بر مبنای ایاق   (.(ICSID Case, 2003: para 161 «دعاوی معاهداتی و قراردادی باشد، و ود ندارد
قاراردادی  اه نقاض مع ارهاای      دعااوی آ  دساته ا   در رصوص  مذ ور ةاستدالم دیوا  در ق  

 ور ید. به رد صالح ا رود مبادرت گذاری ن ستند،اساسی مندرج در معاهدات دو انبه سرمایه
قبوم و مثرر دانساتق معناای    با« اع  ی اع در مقابل ف ل پ ق» ةدر مقابل دیوا  در ق  

 ةدو انباا ۀ ااه باار مبنااای معاهااد  اارداظهااار « ارتالفااات ماارتبط بااا ساارمایه» رایااج عبااارت
مارتبط باا    هاای دعاوی و اراتال   تاامیوفصل اعاام در ایق ق  ه  ه حل گذاری قابلسرمایه
 از  ندارای صالح ا رسا دگی در رصاوص دعااوی قاراردادی      شود،میگذاری را شامل سرمایه

 ةدو انبا  ۀرواهد بود. هاچن ق در ایق ق  ه دیوا  در تفس ر شرط صالح تی مندرج در معاهد
 ۀظاهراً مااد »د  ه  راستنتاج  گونهیقو ف ل پ ق ا  سگذاری منعقده م ا  دو  شور سوئسرمایه
 تااامی دارای قواعد و مقررات  لی در رصاوص ار ااع   گذاری سرمایه ۀمندرج در معاهد هشا

رتالفاات  اعباارت   پاذیر اساا.  دولاا سارمایه    هعل گذاریهگذاری توسط سرماسرمایه ارتالفات
و ایاق عباارت   شاود  اای حقوقی دعاوی محدود ن یبندبا ار اع به طبقه گذاریمرتبط با سرمایه

 ,ICSID Case) «شامل رواهد شدن ز گذاری را قرارداد سرمایه دعاوی و ارتالفات منتج ا  ة ل 

2004: Paras. 131-135 .)گاذاری ا   سارمایه  فرایناد واقع بنا به نظر دیوا  با تو ه باه آن اه    در
 هاای عباارت اراتال    روگ ارد، ا ایاق  مای گذاری انجا  طری  انعقاد معاهدات یا قرارداد سرمایه

 قراردادی رواهد بود.   معاهداتی و دعاویتاامی مشتال بر   عتاًمرتبط با سرمایه طب

گاذاری  اه صاالح ا    سارمایه  ةدو انب ۀ ز دیوا  با اشاره به معاهدمعرو  سال نی ن ةدر ق  
 ة ل ا »در قالب ایق عباارت  اه   را  گذاری )ای س د(سرمایه هایوفصل ارتال رس دگی مر ز حل

 اه عباارات منادرج در      ارد اظهاار    ناد، میب ا  « گذاری رادعاوی و ارتالفات مرتبط با سرمایه
 ۀتنها مشاتال بار دعااوی مارتبط باا نقاض معاهاد       و نه اسابهم مقررات ایق ماده بس ار  لی و م

ن از  گاذاری  سرمایهبل ه هاچن ق مرتبط با دعاوی مبتنی بر نقض قرارداد  ،گذاریسرمایه ةدو انب
چنانچه صالح ا تفوی ای باه    رسدینظر مبه(. ICSID Case, 2001: paras. 59-62« )رواهد بود

 ،باشاد گاذاری  های مرتبط با سرمایها تاامی دعاوی و ارتال موسع تعریف و مرتبط ب طوربهدیوا  
 ایق صورت دیوا  معاهداتی صالح ا بررسی تاامی دعاوی قراردادی را ن ز رواهد داشا. در
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 شرط التزام عام یا شرط فراگیر

گذاری صالح ا الاللی مندرج در معاهدات سرمایههای ب قمو ب آ  دیوا  مورد دیگری  ه به
مربوط به  مانی اسا  رند،گذاری را داقرارداد سرمایهنقض منتج ا   هایاوی و ارتال بررسی دع
مو اب آ    باشد  اه باه   1«فراگ رشرط »یا « التزا  عا »شرط گذاری دارای سرمایه ۀ ه معاهد
تعهادات مارتبط باا    تااامی  رعایاا  ی طار  معاهاده ملاز  باه ت اا ق و      هاا دولاا هری  ا  

گذارا  راار ی دولاا طار  دیگار     اردادی و معاهداتی در برابر سرمایهگذاری اعم ا  قرسرمایه
سابب نقاض شارط    تعهادات  ایاق   ا رای هستند و عد دارل قلاروی سر م نشا  معاهده در 

 منادرج بر مبنای شرط التزا   روا ایق گذاری رواهد شد. جه نقض معاهدۀ سرمایهنت درالتزا  و 
 ۀت قااراردادی تحااا چااارچوب محااافظتی معاهاادتعهاادا تاااامیگااذاری ساارمایه اتدر معاهااد

گاذاری  اه سابب نقاض     های ناقض قرارداد سرمایهانجا  اقدا  و در صورتاسا گذاری سرمایه
باا  گاذار  اشاخاص سارمایه   ،شاود گذاری میاستانداردهای رفتاری مهم و اساسی معاهدۀ سرمایه
گاذاری  ض قارارداد سارمایه  دعاوی نقا و اقامة و ود شرط انتخاب مر ع قراردادی قادر به طر  

   رواهند بود. یا ع داوری معاهدهاپذیر در مرعل ه دولا سرمایه
الاللی با   رده، مطااب  باا روام ب شاتر اساناد     اگرچه ایق شرط راه رود را به معاهدات ب ق

گاذاری،  ی بود  متق ایق شرط در بس اری ا  معاهدات دو انبة سرمایه ل بهالاللی، با تو ه ب ق
(. در واقع با تو ه به 2۶4ا2۶5: 1388ید هد  واقعی آ  را ا  فحوایش استخراج  رد )پ را ، با

الاللی رصوصی، طراحا  ایق شارط آ  را  الاللی و قراردادهای ب قمر بندی م ا  معاهدات ب ق
وفصل ارتال  هنگا  تفس ر عباارات آ  را در   ند تا مرا ع حلدر لفافة عباراتی  لی تنظ م می

در تعاارد   (.2۶4-2۶۶: 1388  ارا ، )پیال  نناد   تأوتی  ه مطلوب طراحا  اسا، تعب ر و  ه
متفاوت ایجااد   ةاعاام و ا رای شرط التزا  دو نظری م ا  مرا ع معاهداتی و مرا ع قراردادی و

در تفسا ر موساع ا  شارط التازا ،      .پاردا د ی ه به تفس ر موسع و م    ا  شرط التزا  م شده
گذار راار ی  و سرمایه هستندالشاوم شرط التزا  گذاری تحامرتبط با سرمایه تعهدات تاامی
بار  و  شدهگذاری منجر سرمایهقرارداد دولا م زبا   ه به نقض  هایت اقدا ا برا  رسار برای

وفصال ارتالفاات منادرج در معاهاده     هاای حال  ساتفاده ا  روش اقاادر باه    ،مبنای شرط التزا 
  رواهد بود.م ا  مرا ع معاهداتی یا قراردادی و انتخاب  گذاریسرمایه

، مرا ع قراردادی مقد  و مر ح بر مرا ع معاهاداتی  م    ا  شرط التزا   ردر تفس در مقابل،
داناش و آگااهی ب شاتری در رصاوص قاوان ق       هادادگاهق ات دارلی   ه آنجا ا  واقع درهستند، 

عناوا  مرا اع قاراردادی    پاذیر باه  لی دولا سارمایه دار هایدادگاهرو حا م بر قرارداد دارند، ا ایق
وفصل دعاوی قراردادی نسبا به مرا ع معاهاداتی رواهناد   منظور حلدارای صالح ا ب شتری به

________________________________________________________________ 
1. Umbrella Clauses 
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آرای ق ایی ای س د تفاسا ر متعارضای   مطاب  با در ایق رصوص  (.Walde, 2005: 183-184بود )
دیوا  معاهاداتی در بررسای تعهادات    توسعة صالح ا یا عد  صالح ا در رصوص شرط التزا  و 

هاای داوری در رصاوص   هری  ا  دیاوا   ایای اع  ی اعمثام در ق رای بقراردادی و ود دارد. 
هاای  باه نقاض  معاهاداتی  های داوری صالح ا دیوا  ة ه آیا شرط التزا  سبب توسع موضوعایق 

اع  ی اع در مقابال   ة  قدر  متفاوتی پردارتند.ی به صدور آرا ،یا ر ر شودمیقراردادی صر  
 ه ا  مصادی  مهم تفس ر م    و محدود شرط فراگ ر اسا، شر ا اع  ی اع اظهار پا ستا  

دهد  ه البته ایق ادعاا   رد  ه شرط فراگ ر تاامی دعاوی قراردادی را به دعاوی معاهداتی ارتقا می
ۀ انادا   بهج در شرط فراگ ر مندر« تعهدات»بنا به نظر دیوا  عبارت  در مقابلتوسط دیوا  رد شد. 

 افی موسع نبوده و دارای عبارات صاریح  هاا ارتقاای تخلفاات قاراردادی باه تخلفاات حقاوق         
 (.ICSID Case, 2003: paras. 97-99)الالل نخواهد بود ب ق

مو اب آ    گاذاری  اه باه   سارمایه  ۀتفس ر عبارات شرط مندرج در معاهدبنا به نظر دیوا  
طور مداو  متعهد باه ت اا ق رعایاا تعهادات مارتبط باا       ر  معاهده بهط یهاهری  ا  دولا

سابب   هستند،پا ستا    سسوئ ةدو انب ۀگذار دولا طر  دیگر معاهداشخاص سرمایه ةسرمای
 :ICSID Case, 2003) شاد گذاری نخواهاد  صالح ا رود به نقض قرارداد سرمایه ةبسط توسع

گذاری  ه اساساً موضوع حقوق دارلای و  رداد سرمایها  نظر دیوا  نقض قرابنابرایق  (.165-166
گاذاری  سارمایه  ۀرود به نقض حقوق معاهدرودبه طوربه شود،میالالل محسوب نه حقوق ب ق
چن ق تفس ر م  قی آ  اسا  ه قصاد و ن اا    ةا  نظر دادگاه نت جرو ا ایق د.شمنجر نخواهد 

 صاوص دعااوی قاراردادی باوده اساا     های معاهاداتی در ر صالح ا دیوا  ۀطرف ق عد  ا ا 

(ICSID Case, 2003: paras. 163-173.)   عل اه ف ل پا ق   اع  ی اع  ةدر مقابل دیوا  در ق
 د.ور یا ای مغایر در رصوص تفس ر شرط التزا  مبادرت با تفس ر موسع ا  شرط التزا  به نت جه

 ه اصل اساسی آ  اساا   د ر د برتری شرط انتخاب دادگاه استدالم أیدر ایق ق  ه دیوا  با ت
ا  مگر آن اه   اسا،مو ب شرط التزا  تع  ق صالح ا انحصاری مندرج در قرارداد معتبر   ه به
دیوا  در رصوص مفاد شرط التزا  اظهاار   ه باشد.شدتواف  معتبر دیگری ا  اعتبار ساقط  طری 

 الاه   آور ا الازا  تعهادات   تاامیدولا م زبا  متعهد به رعایا  مو ب ایق ماده، داشا  ه به
 تااامی دادگااه در رصاوص    رواساا و ا ایاق  گذاری رااص  تعهدات قراردادی مرتبط با سرمایه

به اعاام صالح ا دیوا  در ایق ق  ه  حامبا ایق  دعاوی قراردادی دارای صالح ا رواهد بود.
رارداد  ه قصد ابطام شرط صالح ا انحصاری منادرج در قا   مس لهرود نپردارته و با ب ا  ایق 

شاته  وفصال ارتالفاات قاراردادی را ندا   حل  ایگزیق  هاا حال  راه ةگذاری یا قصد ارائسرمایه
های دارلی دولا ف ل پ ق رسا دگی   ما  رس دگی به ارتال  در دادگاها د  ه ت راعال   اسا،

  (.ICSID Case, 2004: paras. 125-132) د رداوری را معل  رواهد 

توا  گفا  ه مرا اع داوری هنگاا  موا هاه باا شارط التازا  و در       با مشاهدۀ آرای داوری می
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 اار  ی گونااگونی را باه  هاا حال راهتعارد م ا  شرط انتخاب مرا ع قراردادی با مرا ع معاهداتی، 
ی و امعاهاده برند و بع ی شرط انتخاب مرا ع قراردادی را مار ح بار شارط انتخااب مرا اع      می

. اناد دانساته ی را مر ح بر شرط انتخاب مرا ع قراردادی امعاهدهبع ی دیگر شرط انتخاب مرا ع 
گاذاری  رسد با تو ه به آن ه شرط التزا ، تعهدات و الزامات مرتبط با سارمایه نظر میبه مجاوع در

تاوا   گذاری ا   انب دولا م زبا  را میرو نقض قرارداد سرمایهدهد، ا ایقمیقرار را تحا پوشش 
گاذاری تلقای  ارد، بناابرایق ام اا       ی ماهوی مندرج در معاهدۀ سرمایهی نقض استانداردهانوعبه

   گذار به مرا ع معاهداتی با و ود مرا ع قراردادی و ود رواهد داشا.مرا عة شخص سرمایه
 

 ایینهشرط چندگز
گاذارا ،  تشوی  و  لب نظار سارمایه   منظوربهگذاری بس اری ا  معاهدات و قراردادهای سرمایه

 نند  ه در صورت بارو  هرگوناه دعاوای معاهاداتی یاا      گذارا  اعطا میرا به سرمایهایق ارت ار 
دارلای   هاای دادگاهوفصل ارتال  اعم ا  قراردادی، ام ا  طر  و اقامة دعوا در چند مر ع حل

شده در معاهده یاا قارارداد   ب نی شپالاللی یا سایر مرا ع های داوری ب ق شور م زبا ، دیوا 
گاذارا  راار ی باه ام اد     ری را داشته باشند. هاچن ق در بس اری ا  مواقع، سرمایهگذاسرمایه

هاای  هاای دارلای و دیاوا    افزایش شانس موفق ا رود تاایل به طر  و اقامة دعوا نزد دادگااه 
طور هازما  را دارند  ه در ایاق صاورت تااایز م اا  دعااوی معاهاداتی و       الاللی بهداوری ب ق

 وفصل ارتال  دارای اها ا اساسی رواهد بود.تع  ق مر ع مناسب حل منظورقراردادی به
تار را بارای   ام اا  انتخااب مر اع مناساب     ب نی چند مر ع رس دگیبنابرایق اگرچه پ ش
سا د، ام ا  طر  هازما  دعاوی در چند مر ع رسا دگی رطار ایجااد    رواها  دعوا فراهم می

هاچنا ق ایجااد    .مت ااد را فاراهم رواهاد  ارد    های موا ی یا صدور آرای متفاوت یا رس دگی
گذارا  رار ی های موا ی به احتاام به سوءاستفاده ا   ریا  رس دگی توسط سرمایهرس دگی

گاذاری دارای  بس اری ا  قراردادهاای سارمایه   (.Dias Simoes, 2017: 65-66)منجر رواهد شد 
ذار دارای ام اا  انتخااب   گا مو ب آ  شاخص سارمایه  هستند  ه به  1«انتخاب مح اه»شرط 

گذار بنا به صالحدید رود مجا  ایق امر شخص سرمایه جة نت درمر ع حل ارتال  رواهد بود. 
 الاللی رواهد بود.  های دارلی  شور م زبا  یا داوری ب قبه طر  دعاوی قراردادی نزد دادگاه

یاا  « اییناه ندگزچ»اصطال  شرط در  گذاری با درج شرطی  هبس اری ا  معاهدات سرمایه
مانع ا  ام اا  رسا دگی هازماا  یاا مجادد       ،2شودمینام ده « ی  ادهدوراه»شرط موسو  به 

شاخص  مو اب ایاق شارط،     ارتالفی واحاد در مرا اع متفااوت رسا دگی رواهناد شاد. باه       
هاای دارلای   دادگااه مرا ع متفاوت صالح به رس دگی اعام ا   ملز  به انتخاب م ا   گذارسرمایه

________________________________________________________________ 
1. Forum Selection Clause 
2. Fork in the Road Clause 
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گاذار در  بوده و انتخاب شخص سارمایه یا سایر مرا ع رس دگی الاللی داوری ب ق، ا دولا م زب
 آور رواهد بود. بنابرایق بهگذار الزا ها و شخص سرمایهبرای دولا نهایی و ایق رصوص قطعی و

انتخااب هریا  ا     ،1اساا  «عد  محا اه و مجا ات م ااعف »مو ب ایق شرط  ه مب ق اصل 
و در صورت  ساهانظر ا  سایر روشپوشی و صر به معنای چشم تال ،وفصل ارهای حلروش

شاخص   پاذیر، های دارلای دولاا سارمایه   گذار به دادگاهار اع ارتال  ا   انب شخص سرمایه
   2الاللی نخواهد بود.گذار دیگر قادر به ار اع هاا  ارتال  به داوری ب قسرمایه

منظور حاایاا  بهگذاری سرمایه نبه و چند انبةدو ا ذ ر اسا  ه بس اری ا  معاهدات شایا 
ات چند انبااة معاهااد  الااه ا گااذاری رااار ی دارای ایااق شاارط اسااا  ااه و سااهولا ساارمایه

باا تو اه باه    اشاره  رد. حام  3فتا()ن پ اا  تجارت آ اد آمری ای شاالیتوا  به گذاری میسرمایه
 اییناه م قواعاد و مقاررات شارط چندگز   هنگا  اعااا اها ا تاایز دعاوی معاهداتی و قراردادی به

گذار در صورت ار اع دعاوی قاراردادی باه    ه آیا شخص سرمایه شودمیام مطر  ثهاواره ایق س
الاللای رواهاد باود    های دارلی هاچنا  دارای ح  مرا عه و دسترسی به روش داوری ب قدادگاه
عاهادات دو انباه و چند انباة    باا تو اه باه مفااد بسا اری ا  م     رساد  ینظر مدر پاسخ به یا ر ر.
مو ب ایق شرط م لف باه   گذار بهگذاری شخص سرمایهگذاری در برری معاهدات سرمایهسرمایه

انتخاب م ا  مرا ع متعدد رس دگی ن سا و برای مرا عه به داوری باید ا  حا  ر اوع راود باه     
 1121مو اب ماادۀ    مثاام باه   پوشی  ناد. بارای  سایر نهادهای رس دگی مندرج در معاهده چشم

در صورتی مجاا  باه طار  دعاوا در رسا دگی داوری اساا  اه        گذار شخص سرمایه ،معاهدۀ نفتا
پوشی منظور ربا دعوا یا ادامة دعوا در هر نهاد یا مر ع تواف  دیگر چشمپ شاپ ش ا  ح  رود به

ا  ساایر  گذار م لف به انتخاب قطعی ی  مر ع رسا دگی  مو ب ایق ماده شخص سرمایه  ند. به
رسا دگی در   ةد  ا  حا  شاروع یاا اداما     رنظر ملز  به صر مرا ع رس دگی ن سا، بل ه صرفاً 

البتاه   الاللی رواهاد باود.  های دارلی و محلی در صورت ار اع هاا  ارتال  به داوری ب قدادگاه
شروع رس دگی در دادگاه دارلی و محلی به معنای فقادا  و ا  دساا داد  دسترسای باه داوری     

هاای دارلای و ساپس    گذار به دادگاهدر صورت ر وع شخص سرمایه بل ه صرفاً  سا،الاللی نب ق
قبلای  هاای  رسا دگی  ةعد  اداما  گذار ملز  به توقف والاللی، شخص سرمایهمرا عه به داوری ب ق

 رواهد بود.شده در معاهده ب نی شپیا عد  شروع دعوای  دید در سایر مرا ع  دادگاه دارلی
تع ا ق صاالح ا دیاوا      منظوربهو ه به قبوم تاایز م ا  دعاوی معاهداتی و قراردادی با ت

________________________________________________________________ 
1. Ne Bis in Idem 

باار بارای یا   ار  محا ااه و       ا  دوتاو  س را نایمعنا  ه ه  بدا  اسا،ایق اصطال  عبارت حقوقی رومی . 2
 .د رمجا ات 

 اارتصار یو اع ا  س بهپ اا   دیدی را  ه  2018فتا ) انادا، م زی  و آمری ا( در اوم ا تبر  شورهای ع و ن .3
(USMCA) شود، پذیرفتند  ه ایق توافقنامه  ایگزیق توافقنامة نفتا شده اسا.نام ده می 
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رانویه مبنای  اتخاذ تصا م مر ع ای، ینهچندگزمو ب شرط  بهایق سثام مطر  رواهد شد  ه 
 انجاا  رواهاد  ای بر مبنای چاه مع ااری   ینهچندگزمو ب شرط بر عد  صالح ا رس دگی به 

نقاض معاهاده مطار     عنوا  دعاوای  بهصر  آن ه رواها  دعوای رود را دیگر  عبارتبه .گرفا
گ اری  تصا مدر رصوص ماه ا دعوا یا این ه دادگاه براساع مع ارهای ع نی اسا  افی   ند،

داوری  نزد دادگاه یا دیوا  گذارصر  هرگونه ح ور شخص سرمایهبر ایق آیا افزو د.  ررواهد 
رات شارط  رمو ب قواعد و مقا  بهمر ع رس دگی عنوا  انتخاب هتوا  برا می پذیردولا سرمایه

هاا  در پاسخ باید گفا  ه هرگونه ح ور و مرا عه به دادگاه .یا ر ر د رمحسوب  ایینهچندگز
شاود،  منزلة انتخابی  ه در قاعدۀ مذ ور و ود دارد، محسوب ناای های  شور م زبا  بهیا دیوا 

شود، یجاد میاگذار در  شور م زبا  ی حقوقی  ه برای سرمایهها و دعاوبنابرایق اگرچه ارتال 
به معنای اراتال  مقارر در    لزوماً ند، اما ایق دعاوی گذاری او ارتباط پ دا میی با سرمایهنوعبه

ای و عد  صالح ا ینهچندگزمنظور اعاام شرط گذاری داللا ندارد. بهمعاهدۀ دو انبة سرمایه
س دگی به دعوا تشابه دعوای اول ه با دعاوای رانویاه ضاروری اساا  اه      منظور رمر ع رانویه به

مع ار تشابه دعاوی مبتنی بر تشابه موضوع دعوا، سبب دعوا و هاچن ق طرف ق دعوای مطروحه 
. در رصوص ضرورت تشابه دعااوی دارلای و   اسادر مر ع ق ایی رانویه با مر ع ق ایی اول ه 

باه طریقای مارتبط باا      احتاااالً هاای دارلای   رسا دگی  اگرچاه الاللی شایا  ذ ر اسا  ه ب ق
ها شاه مشاابه باا     مبتنای بار آنهاا ضارورتاً     هاای اراتال    اه  آنجا اما ا  اسا،گذاری سرمایه
گاذار در  ح اور شاخص سارمایه   رو  ساا، ا ایاق  الاللای ن ار اعی باه دیاوا  با ق    هایارتال 

ی  ه ماانع ا  طار  دعاوا در دیاوا      مب ق انتخاب ضرورتاً پذیرهای دارلی دولا سرمایهرس دگی
 ةمثاام در ق ا    رایبا (. 344اا 345: 1398) ماانی و حسا بی،    نخواهاد باود   شود،الاللی ب ق

 اه طار  دعاوا      رددیوا  با تف    م ا  دعاوی معاهداتی و قراردادی اظهار  ،«ویواندی ی »
قاراردادی ماانع ا    مو ب شرط انتخاب مر ع رس دگی  های دارلی بهدر دادگاه توسط رواها 

گذاری نخواهاد  سرمایه ةدو انب ۀطر  دعوا توسط رواها  عل ه دولا آرژانت ق بر مبنای معاهد
الاللای  در دیاوا  با ق  و امت اا    هنامهای دارلی مبتنی بر موافقا یرا سبب دعوا در دادگاه ،بود

  دعوا ا   انب رواها  ا  نظر دیوا  طر روا ایق گذاری اسا.سرمایه ةدو انب ۀمبتنی بر معاهد
امت ا  ماانع ا  مرا عاه و    هنامموافقا ای دارلی در رصوص نقض تعهدات مندرج درهدر دادگاه

 ةدو انباا ۀگونااه  ااه در معاهاادتقاضااای  باارا  رسااارت بعاادی عل ااه دولااا آرژانتاا ق آ   
قواعاد و  اعااام  منظاور  به یرا  ،نخواهد بود شده اسا،گذاری و  نوانس و  ای س د مقرر سرمایه

  اه یدرصورت اشند،و ا  ی  نوع ب ی سا  دعاوی باید دارای ماه ا ،ایینهمقررات شرط چندگز
هاچنا ق  (. ICSID Case, 2001: paras. 53-55دارناد ) مذ ور دعاوی ماه ا مشاابه ن  ةدر ق  
رد استدالم رواها  مبنی بر اعاام قواعاد   اعل ه دولا آرژانت ق دیوا  ب« سی ا  اع» ةدر ق  

م اا  آمری اا و   منعقده گذاری سرمایه ةدو انب ۀمندرج در معاهد ایینهو مقررات شرط چندگز
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 بار ایاق  اناد، افازو   الاللی متفاوتهای دارلی و ب قهای رس دگی ه طر   رداظهار  ق، آرژانت
 یارا موضاوع دعاوا در ایاق       ساا، های ش لی دارلی مارتبط باا دعااوی معاهاداتی ن    رس دگی

 (. ICSID Case, 2003: paras.77-82 سا )ن اسا،ابه با آنچه در داوری ای س د مش ها دگیرس
ارتال  در دادگاه دارلای  ط شر تشابههاواره ای ینهدر اعاام شرط چندگز با تو ه به آن ه
طار  هرگوناه اراتال  مارتبط باا قارارداد       رو ضروری اساا، ا ایاق  الاللی با دیوا  داوری ب ق

مو ب قواعد و مقررات شرط  معادم انتخاب به توا یهای دارلی را ناهگذاری نزد دادگاسرمایه
 ه اعااام  توا  گفا می بنابرایق د. رالاللی محسوب پوشی ا  داوری ب قو چشم ایینهچندگز

 ه ارتال  مشابه مبتنی بار   شودمیصرفاً در مواقعی اعاام  ایینهقواعد و مقررات شرط چندگز
های دارلی دولا م زبا  ار اع و سپس هاا  دعاوا باه   الً به رس دگیمشابه قب یلطرف ق و دال

 اییناه اعااام قواعاد و مقاررات شارط چندگز    باشاد. بناابرایق    هشدمحور ار اع داوری معاهده
الاللی و هاچن ق تشاابه موضاوع   های رس دگی دادگاه دارلی و داوری ب قمستلز  تشابه طر 

نقاض  دعااوی مناتج ا    گذار باید در ابتدا شخص سرمایه. هاچن ق دعوا و سبب دعوا رواهد بود
و ساپس رواساتار   دهاد  هاای دولتای ار ااع    تعهدات معاهداتی عل ه دولا مربوطه را به دادگاه

بناابرایق ار ااع دعااوی مناتج ا  نقاض قارارداد        د.شاو الاللای  ار اع هاا  دعوا به داوری ب ق
دعاوی مناتج ا  نقاض دعااوی معاهاداتی باه       های دارلی مانع ا  ار اعگذاری به دادگاهسرمایه

گاذار پاس ا  ار ااع دعااوی     بر ایق چنانچه شخص سرمایه. افزو دشالاللی نخواهد داوری ب ق
هااراه دعااوی   دعااوی مارتبط باا نقاض قارارداد را باه       مجادداً های دارلی، قراردادی به دادگاه

رچه وضاع ا ماذ ور بار صاالح ا     یق صورت اگدر االاللی اقامه  ند، معاهداتی نزد داوری ب ق
 ری ندارد، دادگاه در رصوص دعاوی قراردادی ملز  باه  تأردادگاه در رصوص دعاوی معاهداتی 

 واقاع  درهاای دارلای   رد صالح ا رود رواهد بود،  یرا با ار اع دعاوی قاراردادی باه دادگااه   
 یده اسا.ای مبادرت ور ینهچندگزگذار به اعاام قواعد و مقررات شرط شخص سرمایه

 

 دعاوی قراردادی ملبس به دعاوی معاهداتی
مارتبط باا وضاع تی    دارد، مورد دیگری  ه در تاایز دعاوی معاهداتی و قراردادی اها اا فاراوا    

دعاوی قراردادی به دعااوی مبتنای    1«د  و تغ  ر ق افه رپنها  »عنوا  توا  آ  را بهاسا  ه می
هاای منادرج در   وفصال اراتال   حال  نظاا   باه تو اه   باا  د. ار گذاری توص ف سرمایه ۀبر معاهد

هاای دارلای  شاور م زباا  هساتند،      گذاری  ه اغلب مرا ع ق ایی و دادگااه قراردادهای سرمایه
بنا به دالیلی هاانند ناآشنایی با نظا  حقوقی دولاا م زباا  و   گذارا  رار ی سرمایهگاهی مواقع، 

پذیر اایلی به صالح ا محا م دارلی دولا سرمایه رعادالنه در محا م دارلی تغاحتاام بررورد 
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دعاااوی و ارتالفااات  وفصاالمنظااور حاالبااهالاللاای مرا عااه بااه مرا ااع باا ق و رواسااتارندارنااد 
گاذارا   سارمایه ایق امار اغلاب   (. در نت جة thDouglas, 2009: part. 5) ندگذاری رود هستسرمایه

منظور رودداری ا  و به احتااالًری دولا م زبا  گذارار ی بهنگا  موا هه با نقض قرارداد سرمایه
هاای دارلای دولاا م زباا      معااوم دادگااه  طاور  بهوفصل ارتال  قراردادی  ه اعاام روش حل

دعااوی معاهاداتی   عناوا   باه ی رود قرارداد  رد  دعاوی 1«ملبس»و متاایل به توص ف  هستند،
دیاوا    ةمعاوم وظ فطور بهمواقع  گونهیقر ادد بود. نرواهبرای  سب صالح ا دیوا  معاهداتی 

واقاع دعااوی    و آ  دسته ا  دعاوی معاهداتی  ه در 2«دعاوی معاهداتی واقعی» بررسی تاایز م ا 
(. Stanimir, 2009: 339-340) رواهد بود هستند،گذاری قراردادی و منتج ا  نقض قرارداد سرمایه

عناوا  دعاوای    ا راود، توصا ف دعاوا باه    تع ا ق صاالح   منظاور بههای داوری دیوا  اغلبالبته 
چگاونگی تنظا م دعاوا بار      اصوالً و گذارندمیهای ارتال  طر  ۀمعاهداتی یا قراردادی را بر عهد

بنابرایق دیاوا  در ابتادا باه بررسای دعاوای مطروحاه توساط طارف ق          های دعواسا.طر  ۀعهد
در ایاق صاورت دیاوا  هنگاا       اشاد، و چنانچه رواها  مدعی نقض تعهدات معاهداتی بپردا د می

یاا   شاده  ه آیا چن ق نق ای انجاا     مس لهگ ری در رصوص ماه ا دعوا در رصوص ایق تصا م
دعااوی   ةبا تو اه باه توصا ف اول ا    (. Stanimir, 2009: 339-342) به بررسی رواهد پردارا ر ر

الاللای،   ساب صاالح ا دیاوا  داوری با ق     منظاور بهچنانچه رواها  دعوا صرفاً  توسط طرف ق،
 اساا تار  بحاث   رقابلغ احتااالًتر و دعاوی قراردادی رود را ملبس به دعاوی معاهداتی  ه مقبوم

ایق بحث مطر  رواهد شد  ه آیا دیوا  هاچنا  ملز  و متعهد باه رعایاا توصا ف      ند، هاواره
داتی واقعای  یا این ه دیوا  ملز  به تاایز و تف    م ا  دعاوی معاه اساشده توسط رواها  ارائه

   منظور تع  ق صالح ا رود رواهد بود.و دعاوی قراردادی ملبس به دعاوی معاهداتی به
صالح تی و تع  ق صالح ا راود   ةرسد با تو ه به آن ه دیوا  در مرحلینظر مبه در پاسخ

 روشود، ا ایقمیتع  ق صالح ا دیوا  در ابتدا با ار اع به اظهارات رواها  تع  ق  اغلببوده و 
و صار     ساا عنوا  دعوای معاهداتی یا قراردادی ندیوا  ملز  به بررسی دق   ماه ا دعوا به

بررسی اول ه و ظاهری دعوا برای قبوم یا رد صالح ا رود  افی و تصا م قطعای در رصاوص   
ماه تی رس دگی انجاا  رواهاد    ةگذاری در مرحلسرمایه ۀنقض استانداردهای مندرج در معاهد

دیوا  در تع  ق تاایز م ا  دعاوی معاهداتی و قراردادی هااواره ا   ذ ر اسا  ه  شایا  .فاگر
توساط دیاوا  اساتفاده     اغلاب ایق مع ارها  ه  ا   الة  ه  ندمیمع ارهای گوناگونی استفاده 

عنوا  عاال  به ه در  ها نقض قرارداد،گرفتاسا  ه آیا اقدا  انجا مس له بررسی ایق  شود،می
عناوا  یا    باه  صارفاً  عاال  ۀدهندیا فاعل انجا  شودمیدهنده محسوب انجا  دولا 3حا ا تی
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 ةالبتاه باا تو اه باه آن اه دیاوا  در مرحلا        ده اساا. ور یا به انجا  آ  مباادرت   1اقدا  تجاری
رسد  ه اعاام ایق آ مو  یعنی تع  ق ماه اا حاا ا تی یاا تجااری     ینظر مبه ،صالح تی بوده

اوم آن اه اعااام ایاق     هاواره دارای دو مش ل اساسی رواهاد باود:  گرایانه( اقدا  دولا )تصدی
 در رصوص ماه ا دعوا یا حتی قصد و ن ا نقض ماورد  دیوا  تحق   و بررسی ن ا مندآ مو  

-Stanimir, 2009: 339) درواهاد باو   ه انجا  ایق امر مستلز  بررسای ماه اا دعاوا     ساادعا

ماه اا  تحق   در رصاوص   شود، ی معاهداتی مطر عنوا  دعوادعوا به  هیهنگام اً ران(؛ 340
الاللای توساط یا  دولاا      یرا هرگوناه نقاض تعهاد با ق     خواهد داشا،اها تی ناقدا  دولا 

 (.  91: 1395 اده و غالمی، )حب ب دشی  عال حا ا تی محسوب رواهد  رودیرودبه
 اه دیاوا  در   در تع  ق تااایز م اا  دعااوی معاهاداتی و قاراردادی آ  اساا        مع ار دیگر

چارچوب تع  ق موضوع صالح ا رود ملز  به بحث و بررسی در رصوص حقای  و وقایع مورد 
ادعا  ه در صورت اربات رواهد توانسا منجر به فعل یا ترک فعلی ناقض و در تعارد تعهادات  

دیگر چنانچه دعااوی   عبارتبه(. Dias Simoes, 2017: 340-341)معاهداتی گردیده رواهد بود 
 ۀمااهوی منادرج در معاهاد    هاای یاا  ه در چاارچوب حاا  باشد ادعا قابل ا آ  را داشته وردم

عناوا  دعااوی معاهاداتی    تاوا  باه  در ایق صورت ایاق دعااوی را مای     رد،گذاری قرار گسرمایه
عناوا  نقاض تعهادات معاهاداتی     بنابرایق چنانچه وقایع دعوا در صورت اربات به د. رمحسوب 
عناوا   د  هرگونه دعوا باه  رگذار قادر به ملبس ایق صورت شخص سرمایهدر  شوند،محسوب ن

گذار قاادر  رو اگرچه شخص سرمایها ایق(. Stanimir, 2009: 341) دعوای معاهداتی نخواهد بود
به طر  دعاوی قراردادی رود در قالب دعاوی معاهداتی اسا، دیوا  در ابتدا موظف به بررسای  

عنوا  دعاوی معاهداتی را دارد یا ر ر و چنانچاه  ا قابل ا توص ف بهایق مس له اسا  ه آیا دعو
ادعای رواها  در صورت اربات نتواند رفتاری را در راستای نقض معاهاده شا ل دهاد، در ایاق     

دعوای قراردادی باه دعاوای معاهاداتی     هرگونهگذار قادر به ملبس  رد  صورت شخص سرمایه
دیوا  داوری ب اا   ارد  اه در    « ع  ی اع عل ه پا ستا ا»مثام در ق  ة نخواهد بود. برای 

عنوا  ی  موضوع عالی، دیوا  دارای صالح ا محدود  ها بررسی ایق مرحله ا  رس دگی، به
 جاه گرفاا چنانچاه    نتتاوا   . بناابرایق مای  اسا ه رواها  تنظ م  رده  گونهآ دق   دعاوی 

تخلفات معاهداتی را داشته باشاد، مطااب  باا    عنوا  های ادعایی رواها ، قابل ا بررسی بهاقدا 
گذار قادر رواهد باود ماه اا آ  را در دعاوای راود     آرای دیوا  داوری ای س د، شخص سرمایه

 گونهآ لحاظ  ند و در ایق مرحله صالح تی ایق امر در ارت ار رواها  اسا  ه دعوای رود را 
بناابرایق اگرچاه اشاخاص    (. ICSID Case, 2003: para. 145)« رواهاد توصا ف  ناد   یما  اه  

عناوا  دعااوی نقاض    به قراردادیگذار ارت ار و آ ادی  امل در تع  ق و توص ف دعاوی سرمایه
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مااهوی منادرج در    هاای یاا چنانچه ایق دعاوی در چارچوب و حادود حاا صرفاً  دارند، همعاهد
د  هرگونه دعوا  ر گذارا  قادر به ملبسدر ایق صورت سرمایه  رد،گذاری قرار گسرمایه ۀمعاهد

 (. ICSID Case, 2003: para. 145)د بود نعنوا  دعوای معاهداتی نخواهبه
 

 اتی  های معاهدآثار شرط انتخاب مرجع رسیدگی قراردادی بر صالحیت دیوان

 اه   1دارای شرط صالح ا انحصاری مر ع قراردادی هساتند گذاری قراردادهای سرمایهع ی ب
دعااوی مارتبط باا نقاض قارارداد       ار قادر به طر  و اقامة تاامیگذبه مو ب آ  شخص سرمایه

های و دیوا اسا گذاری وفصل ارتالفات مندرج در قرارداد سرمایهگذاری در مرا ع حلسرمایه
گاذاری را نخواهناد   صالح ا بررسی دعااوی مناتج ا  نقاض قارارداد سارمایه      یداوری معاهدات

منظور ار اع ملز  به رعایا تعهدات قراردادی به های ارتال به مو ب ایق شرط، طر  داشا.
گذاری هساتند و  گذاری به مرا ع راص قراردادی مندرج در قرارداد سرمایههای سرمایهارتال 

هاای  ها ملز  به رعایا چن ق توافقنامه صاالح تی منعقاده م اا  طار     ها و دیوا سایر دادگاه
عقااد چنا ق توافقناماة صاالح تی در واقاع      رساد باه مو اب ان   یما نظر ارتال  رواهند بود. به

گاذاری در ساایر مرا اع رسا دگی را ا  راود      گذارا  ام ا  طر  دعاوی قرارداد سرمایهسرمایه
ذ ر اسا  ه درج شرط صالح ا انحصااری  شایا   . (Demirkol, 2018: 70-71) اندسلب  رده

و دی به سایر مرا ع رس دگی رود مانع ا  ار اع طرف ق دعاوی قراردارودیمرا ع قراردادی به
بل اه صارفاً    شاود، ناای  قراردادیها  ها استااع دعوای ها و دیوا صالح ا سایر دادگاه عد 

عنوا  ی  قرارداد دارای صالح ا گذاری بهقرارداد سرمایه انجا  ایق امر مستلز  محسوب شد 
ج ا  عباارات  منات  قارارداد  اه رصوصا ا انحصااری    بررسی دعاوی قاراردادی اساا   انحصاری 

قراردادی صریح مندرج در شرط صالح ا یا در غ اب آ  بار مبناای قواعاد و مقاررات شا لی      
 ه شرط انتخاب مر ع رسا دگی ماورد   با تو ه به آنقانو  حا م بر قرارداد رواهد بود. در واقع 

باه دعاوا، در واقاع    ةطار  و اقاما  منظاور  بهتواف  قراردادی با ایجاد ی  شرط صالح تی راص 
الاللای  مرا ع ب ق پردارته اسا،ها ها و دیوا ق صالح ا سایر دادگاهسارتراحا به مستثنا ص

الاللی قاادر باه توساعه و بساط صاالح ا راود در رصاوص دعااوی         مندرج در معاهدات ب ق
 .(Stanimir, 2009: 342-344) قراردادی راص نخواهند بود

تعدد به بحث و بررسای در رصاوص   ذ ر اسا  ه دیوا  داوری ای س د در ق ایای م شایا 
 گذار در صورت قبوم انتخاب شرط انتخااب مر اع قاراردادی،    ه آیا شخص سرمایه مس لهایق 

دعاوا نازد مرا اع داوری     ةهاچنا  ملز  به عد  اعاام حقاوق معاهاداتی و عاد  طار  و اقاما     
دیاوا  داوری  ن از  « ویوانادی یا   ». برای مثام در ق  ة پردارته اسا ،یا ر ر اسا الاللیب ق
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وفصال اراتال  منادرج در    ی د صالح ا رود اظهار  رد  ه شروط قراردادی حلتأای س د در 
قارارداد امت اا  ماانع صاالح ا دیاوا  داوری  هااا بررسای دعااوی ناشای ا  نقاض معاهاادۀ          

ایق دعوا  ه مارتبط باا انعقااد    (ICSID Case, 2001: paras.77-82). گذاری نخواهد بود سرمایه
و شار ا آرژانت نای   « سای  ای ای  »گذاری م ا  شر ا فرانساوی  داد امت ا  سرمایهی  قرار

های دولا آرژانت ق )تو ااا ( در ساام   یالااوابسته به آ  با دولا محلی ی ی ا  « سی ای ای»
های ناشای ا  تفسا ر و ا ارای قارارداد در     اسا  ه به مو ب آ  قرارداد تاامی ارتال  1995

 ی محلی ایالا تو اا  رواهد بود.هادادگاهصالح ا انحصاری 

با تو ه به ادعای شر ا سی  ی ای در رصوص عد  ا رای قرارداد امت ا  ا   انب دولاا  
محلی ایق شر ا براساع قارارداد امت اا  باه فساخ ی طرفاة آ  پردارتاه و براسااع معاهادۀ         

ر دیاوا  داوری  گذاری منعقده م ا  دوم فرانساه و آرژانتا ق باه طار  دعاوا د     دو انبة سرمایه
ای س د پردارا. در مقابل دولا آرژانت ق به رد صالح ا دیوا  ای س د پرداراا و ب اا   ارد    

منظاور ا ارا یاا    ی دولا محلی دارای صالح ا انحصاری بههادادگاه ه براساع قرارداد امت ا ، 
مرباوط باه    منحصاراً رو با تو ه به آن ه ادعای شر ا سی  ی ای تفس ر قرارداد امت ا ند، ا ایق

ی محلای حا  راود در    هادادگاهقرارداد امت ا  اسا، ایق شر ا با پذیرش صالح ا انحصاری 
دیاوا  داوری   در پاساخ  رده اسا.  را ساقطگذاری های داوری معاهدۀ سرمایهمرا عه به دیوا 

وفصال اراتال  منادرج در    ی د صالح ا رود اظهار  رد  ه شروط قراردادی حال تأای س د با 
داد امت ااا ، مااانع صااالح ا دیااوا  داوری باارای بررساای دعاااوی ناشاای ا  نقااض معاهاادۀ قاارار

  (ICSID Case, 2001: paras.77-82). گذاری نخواهد بود سرمایه

در مقابل دیوا  ویواندی ی  با تو ه به رابطة م ا  قواعد و مقررات شارط انتخااب مر اع    
ادعای دولا آرژانتا ق باه مو اب معاهادۀ     رس دگی مندرج در قرارداد امت ا  و مس ول ا مورد 

دولا آرژانت ق دارای مسا ول ا  »گذاری م ا  فرانسه و آرژانت ق، اظهار  رد  ه دو انبة سرمایه
رواها  به مو ب قرارداد امت ا  به اعاام حقوق رود در مرا ع رس دگی نازد   مگر آن هن سا، 
ا  ش لی یاا مااهوی رد و ماورد ان اار      ی اداری ایالا تو اا  پردارته و حقوق وی اعمهادادگاه

بنابرایق دیوا  در رصوص ایق موضاوع   (ICSID Case, 2001: paras.78-79). « واقع شده باشد
گذاری ح  وفصل ارتال  مندرج در قرارداد سرمایه ه شر ا سی  ی ای با پذیرش شرط حل

ن ق اساقاط حقای انجاا     سلب  رده، اظهار  رد  ه چ ا  رودی را امعاهدهطر  دعوا در مرا ع 
نگرفته اسا. در واقع بنا به نظر دیوا  اگرچه ادعاهای رواها  مبتنی بر رفتارهای دولا محلای  

در  منحصاراً در اعاام قرارداد امت ا  باوده و مطااب  قارارداد امت اا  تفسا ر یاا ا ارای قارارداد         
ر قارارداد امت اا    وفصل ارتال  مندرج دی محلی اسا، شروط قراردادی حلهادادگاهصالح ا 

گاذاری  منظور بررسی دعاوی ناشای ا  نقاض معاهادۀ سارمایه    مانع ا  صالح ا دیوا  داوری به
ا  ساوی دیگار اگرچاه    »نخواهد بود. هاچن ق  ا تة ابطام در ویواندی ی  ن ز اظهار  رد  اه  
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طارف ق   ی اسا  ه با درج و تع  ق استاندارد و مع ار مستقل رفتاار امعاهدهمبنای اساسی دعوا 
به مو ب آ  مورد ق اوت قرار گرفته اما و ود شرط صاالح ا انحصااری در قارارداد منعقاده     
م ا  رواها  و دولا روانده یاا ی ای ا  ار اا  فرعای آ  ماانعی بارای اعااام اساتانداردهای         

 .(ICSID Case, 2002: para.101)« معاهداتی نخواهد بود
دل ال   ا تة ابطام را مورد تو ه قرار داد و به موردنظردر نهایا، دیوا  داوری دو  تف    

ی ماورد  رأمطر  شد  ادعای نقض معاهده توسط رواها ، صالح ا رود را احرا   رد  ه ایق 
توا  گفا با و ود تاایز ماه اا  یمب ا  شد  آنچهی د  ا تة ابطام دو  قرار گرفا. بر مبنای تأ

اتی متأرر ا  شرط انتخااب مر اع رسا دگی    دعاوی معاهداتی و قراردادی، هاواره دعاوی معاهد
های داوری معاهداتی دارای صالح ا رسا دگی  گذاری ن سا و دیوا مندرج در قرارداد سرمایه

هاای  معناا ن ساا  اه دیاوا     و بررسی دعاوی قراردادی رواهند باود. البتاه ایاق مسا له بادا      
ی صاالح ا رسا دگی   گذاری صرفاً در رصوص دعاوی قاراردادی محاض دارا  معاهداتی سرمایه

 ستند، بل ه دیوا  داوری معاهداتی دارای صالح ا اساتااع هرگوناه دعاوایی  اه مارتبط باا       ن
 ا رای تعهدات قراردادی نباشد، دارا رواهند بود.

 

 گیری  نتیجه
وفصال  گذاری  ه هری  دارای شروط حال سرمایه تاایز دو سند مستقل معاهده و قرارداد با و ود

الاللی در تع ا ق صاالح ا راود در    های ب قاما بررسی روی رد دیوا ند، دیگرارتال  مجزا ا  ی 
با تو ه باه   واقع در. رصوص دعاوی معاهداتی یا قراردادی مب ق مش الت و مسائل متعددی اسا

گاذار منادرج در معاهاده و    یا اشخاص سرمایهحاا مورداشتراک موضوعی و تشابه حقوق ماهوی 
ن ه مجاوعه وقایعی ی سا  دعاوی معاهداتی یا قراردادی را ایجاب رواهاد  گذار و ایقرارداد سرمایه

و سبب دعاوی و بر مبنای شارط التازا     منشأنظر ا  تفاوت گذار صر رو شخص سرمایه رد، ا ایق
ها یا ملبس  رد  دعاوی قراردادی باه دعااوی   عا  یا شرط فراگ ر، شرط مربوط به تاامی ارتال 

وفصال  ر  و اقامة دعاوی قراردادی در مرا ع معاهداتی باا و اود شارط حال    معاهداتی، قادر به ط
هااواره ام اا  تادارل صاالح ا مرا اع      گذاری اسا، بنابرایق ارتال  مندرج در قرارداد سرمایه

رواهاد  گاذاری و اود   ارتالفات سارمایه به رس دگی معاهداتی و قراردادی در بررسی و رس دگی 
گذاری دارای ماه ا رااص و  داتی مندرج در معاهدات سرمایهاگرچه حقوق معاه هاچن ق .داشا

رااص و مطااب  باا     ةحقوق قراردادی مارتبط باا سارمای    یالالل تعریف و محتواتوسط حقوق ب ق
موساع باود      اه باه  وباا ت  تعریاف شاده اساا،   پذیر قواعد و مقررات حقوق دارلی دولا سرمایه

تحاا عناوا  رفتاار عادالناه و منصافانه ب اا         لباغگذارا   ه مع ارهای چگونگی رفتار با سرمایه
گاذارا  منادرج در معاهاده و قارارداد     و هاچنا ق اشاتراک حقاوق و تعهادات سارمایه      شاود می
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منادرج در  موساع   و استانداردهای عنوا  نقض مع ارهاهای قراردادی بهنقض گذاری، گاهیسرمایه
گذار هازما  قاادر باه   ه شخص سرمایهرواهد شد. با تو ه به آن محسوب  گذاریمعاهدات سرمایه

ام اا    روگذاری اساا، ا ایاق  اعادۀ حقوق رود هم ا  طری  معاهده و هم ا  طری  قرارداد سرمایه
باا تو اه باه     البتاه  و ود رواهد داشا. گذاریهاپوشانی و تدارل معاهدات و قراردادهای سرمایه

هاای   دگی دعااوی معاهاداتی و دیاوا    های داوری معاهداتی صرفاً دارای صالح ا رسآن ه دیوا 
هریا  ا  مرا اع    روهساتند، ا ایاق  دعاوی قاراردادی  به قراردادی صرفاً دارای صالح ا رس دگی 

آیا دعاوای  مس له  ه احرا  صالح ا رود باید در ابتدا در رصوص ایق  ةدر مرحل مذ وررس دگی 
ا تو اه باه   . البته بدنبررسی بپردا  به اسا،گذاری سرمایه ۀمطروحه منتج ا  نقض قرارداد یا معاهد

آن ه تع  ق ماه ا دق   دعاوی مستلز  بررسی ماهوی دعوا بوده و باا تو اه باه آن اه دیاوا  در      
تع ا ق   منظاور باه رسد مرا ع رس دگی ینظر مبه روا ایق ،ش لی تع  ق صالح ا رود بود ةمرحل

ز دعاوی  دعوا و هاچن ق مع ارهای تا احوام حا م بر  و صالح ا رود باید ابتدا به تع  ق اوضاع
 اساا، گاری  آنها تف    اعااام ح اومتی ا  اعااام تصادی     یقترمعاهداتی و قراردادی  ه ا  مهم

شاده ا   ارائاه  ةهاچن ق با تو ه به آن ه صالح ا مرا ع رس دگی براساع توص ف اول ا  بپردا ند.
ضاروری اساا  اه مرا اع      اساا، عنوا  دعاوی معاهاداتی یاا قاراردادی    های دعوا به انب طر 

گذاری باا  های قرارداد سرمایهطر  گاهی یرا   نند،رس دگی در تع  ق ماه ا دعاوی دقا بس ار 
منظور راودداری ا  ر اوع   عنوا  دعاوی معاهداتی و بهد  و توص ف دعاوی قراردادی به رملبس 

باه  و توسل  سعی در مرا عه هستند،ای دارلی دولا م زبا  هدادگاهاغلب به مرا ع قراردادی  ه 
با تو ه باه   ،دیگر یا  سو  برا  رسارات وارده به رود را دارند. برایالاللی معاهداتی مرا ع ب ق

گذار سعی در سرمایه یهاالاللی بع ی مواقع دولاها در صورت نقض تعهدات ب قمس ول ا دولا
ضاروری اساا  اه مرا اع     رو ا ایاق دارناد.   عنوا  اعااام تجااری  توص ف اعاام ح ومتی رود به

احاوام مربوطاه و    و تع  ق صالح ا رود به بررسای دق ا  اوضااع    منظوربه هاوفصل ارتال حل
 ةگذار در ام اا  ارائا  و در انجا  ایق امر حقوق شخص سرمایه بپردا ندتع  ق دق   ماه ا دعاوی 

   د. ننگذاری را رعایا دعاوی سرمایه
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