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گذاری در پرتو عاهدات دوجانبه سرمایهرعایت تعهدات م شرط

 المللی رویه داوری بین
 

 ∗پروین محمدی دینانی

 چکیده

در تعداد زیادی از معاهدات دوجانبه حمایت از اً اخیر« رعایت تعهدات»شرط 
بینی آن در اسناد بینی شده است. سابقه این شرط به پیشگذاری خارجی پیشسرمایه

 تا این مقاله تالش شده است در گردد. خارجی بر میالمللی حمایت از مالکیت بین
نظریه علمای حقوق  و المللی بینسوابق درج آن در اسناد  مفهوم این شرط درپرتو

های اخیر مراجع داوری  ه بر این، تفسیر این شرط در رویهعالو بررسی شود.الملل  بین
پیرامون این  المللی بینعمدة بررسی مراجع داوری  .نیز حائز اهمیت است المللی بین

در معاهدات دوجانبه  شده بینی پیششرط، ناظر به امکان اعمال صالحیت مراجع داوری 
ن دولت میزبان بر اساس مفاد ای گذار خارجی و ه اختالفات قراردادی میان سرمایهب

ت که آیا ـمطرح اس مللیـال بینله در رویه داوری أسـشرط است. به عبارت دیگر این م
توان اختالفات قراردادی را  می معاهدات دوجانبه در «رعایت تعهدات»رط اساس ش بر

زمانی حائز اهمیت  مسألهاین  .یا خیر به داوری مندرج در معاهدات دوجانبه ارجاع نمود
وفصل اختالفات  گذاری خارجی نیز خود حاوی شرط حل است که قراردادهای سرمایه
 گذاری و معاهده حمایت از سرمایه دروفصل اختالف مندرج  است. وضعیت دو شرط حل

به عبارتی تعارض  دولت میزبان و خارجی و گذار سرمایهمیان  گذاری سرمایه قرارداد
داوری  یای است که در آرا مسأله ،قرارداد صالحیت مراجع داوری مندرج در معاهده و

در پرتو  این شرط، این مقاله در .المللی مورد بررسی قرار گرفته است بیناخیر مراجع 
 گرفته است. مورد بررسی قرار  المللی بینرویه داوری 

گـذار  شرط رعایت تعهدات، معاهـدات دوجانبـه حمایـت از سـرمایه     ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 شـده  بینـی  پـیش  گـذاری  سـرمایه  دوجانبـه از جمله شروطی که در متن معاهدات 
این شرط متضمن این است کـه دولـت میزبـان کلیـه      .، شرط رعایت تعهدات استاست

تضمین خواهـد  و  خارجی را رعایت گذار سرمایهتعهدات مندرج در اسناد دیگر نسبت به 
در ایران و جمهوری دمکراتیک خلق کـره   دوجانبهمعاهده  10ماده  کرد. به عنوان مثال

های متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتبـاط   هر یک از طرف»رد: دا این زمینه مقرر می
، طـرف متعاهـد دیگـر تقبـل نمـوده اسـت       اشخاص حقیقی و حقـوقی  گذاری سرمایهبا 

شرط مذکور مورد تفاسیر متعدد قرار گرفتـه و در خصـوص تسـری    « نماید. میتضمین 

راردادی دولـت  از تعهـدات قـ   شروط حل و فصل اختالفات مندرج در معاهده به تخلـف 
متعـددی در دکتـرین و رویـه داوری     هاینظر اختالف با توجه به مفاد این شرط، میزبان

دکتـرین   وجود دارد. در این قسمت با توجه به اهمیت این شرط ابتدا به ذکر تاریخچه و
پردازیم. تفسیر مراجع داوری از ایـن شـرط و تـأثیر آن در     میدر مورد تفسیر این شرط 

 گیرد.در بخش دیگری از این مقاله مورد بررسی قرار می گذاری رمایهستوسعۀ حقوق 

 گذاری الملل حمایت از سرمایه تاریخچه شرط رعایت تعهدات درحقوق بین. 1

ثر قـرارداد میـان   مـؤ طـور   توانـد بـه   کـه یـک معاهـده مـی    این مفهوم  های ریشه
میزبـان و کشـور    سطح تعهد بین دولتی میـان کشـور  و کشور میزبان را به  گذار سرمایه

و اوایـل   1953پاخـت در اواخـر   گذار ارتقا دهد، بـه نظریـه مشـورتی لوتر    سرمایهمتبوع 
ن این نظریه در ارتباط با حل و فصـل اخـتالف در مـورد ملـی کـرد     . گردد میبر  1954

مجـدداً   2«حمایت مـوازی »یا  1«حمایت»معاهده . بودصنعت نفت میان ایران و انگلیس 
های نفتی که خطوط لولـه   به گروه شرکت 1956 ـ 57پاخت در وتردر نظریه مشورتی ل

کردنـد، پیشـنهاد    نفتی از عراق به مدیترانه شرقی از طریق سوریه و ترکیه را تکمیل می

ــیش . شــد ــن شــرط ســپس در پ ــویس ای ــورد 3شــوکراس ـکنوانســیون آبــس    ن  در م
 کـاری داشـت،  طرح نیز لوترپاخـت هم  که در تهیه این 1959خارجی در  گذاری سرمایه

دی در مـورد حمایـت از   .سـی .ای.هـای او  نـویس کنوانسـیون   همچنین پـیش . مطرح شد
  4.نیز حاوی شرط رعایت تعهدات بود 1967و  1962های  مالکیت خارجی در سال

 
1. Umbrella  
2. Parallel Protection 
3. Abs – Shawcross  
4. Sinclair, Anthony, "The origins of the umbrella clause in the international laws of 

investment protection, Arbitrion International, vol. 20, No. 4, 2004, p. 412. 
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شده برای توصـیف   های استفاده چنین شرطی از طریق استعاره اثر زمینهتردید در 

اثـر  »، 2«ینـه اثـر آ »، 1«دهنـده ارتقا»شـامل   هـا  ایـن اسـتعاره  . شود میاین شرط روشن 
لـیکن عبـارتی   . باشـد  می 4«وفای به عهد قداست قرارداد و»یا  «چتر حمایت» ،3«موازی

شـرط رعایـت   »  قید فراگیر یاشود  میکه عموماً در خصوص توصیف این شرط استفاده 
 1961 هونویلـدرن در  ـاولین بار این اصطالح توسـط ایگنـاز زیـدل     . باشد می «تعهدات

حمـایتی معاهـده   قراردادهای امتیاز را تحت چتر « رعایت تعهدات»مطرح شدکه شرط 
  5.دهد گذاری قرار می سرمایه

شده در سـیاق   عادی و ساده کلمات استفاده ، اول به معنایجهت تفسیر این شرط

کنوانسـیون   31مـاده  ) بایستی توجـه داشـت   آن ماده و در پرتو موضوع و هدف معاهده

همچنین به کارهای مقـدماتی و   1969کنوانسیون وین حقوق معاهدات  32اده م(. وین

شده از طریق  د تفسیر ارائهییأکند که برای ت اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده اشاره می

یا برای تعیین تفسیر مناسب  (کنوانسیون وین 31ماده)اعمال قواعد کلی تفسیر معاهده 

نتـایج   شـده منجـر بـه    انجام یا پیچیده است، یا تفسیر درجایی که معنای آن ماده مبهم

 در خصـوص ایـن شـرط    طور که ذکر شـد،  . هماناست شود، مفید ای می آشکارا بیهوده

 شرط در رابطه با اختالف انگلیس هور اینـر در ارتباط با ظـمعاص نادـای از اس موعهـمج

مایـت از  کـدهای ح  هـای اخیـر   طـرح  ایران درخصـوص ملـی کـردن صـنعت نفـت و      ـ

قصـد   روشن نمودن تاریخ طـرح ایـن شـرط و    در تواند میکه  وجود دارد گذاری سرمایه

معاهـده  »در قضـیه شـرکت نفـت ایـران و انگلـیس، مفهـوم        6.طراحان آن مفیـد باشـد  

 ایران به کار برده شد.ـ   در نظریه مشورتی لوترپاخت به شرکت نفت انگلیس 7«حمایتی

ملی شده میان این شرکت و شرکت  هر قرارداد تنظیم صیه شده بود کهدر این نظریه تو

ان و انگلـیس گنجانـده   بایست در یک معاهده میـان ایـر   نفت ایران یا حکومت ایران می

لوترپاخـت   عاهده تلقی شود.ـض مـخود نق ودیـخ ض قرارداد بهـای که نق به شیوه ؛شود

در مـواردی   ،یابـد  میهده به مسایل مهم اختصاص بر این نظر بود که آیین رسیدگی معا

 خورد. شده در قرارداد کنسرسیوم شکست می بینی پیشکه آیین داوری 

 
1. Elevator  
2. Mirror effect  
3. Parallel effect  
4. Sanctity of contract / Pacta sunt servanda 
5. Ibid, p. 413. 

محمدی دینانی، پروین، داوری اختالفات در چارچوب معاهدات دوجانبه  ، ر.ک:جهت مالحظه این سوابق .6
 ال تحصیلیـهید بهشتی، سـگاه شـقوق دانشـکده حـری، دانشگذاری خارجی، رساله دکت حمایت از سرمایه

 .148 -155 ، صص.87-1386
7. Umbrella treaty 
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ز مالکیـت  هـای آبـس و شـاکروس در زمینـه حمایـت ا      کنوانسیون نویس پیش در

هـای اعطاکننـده   مقرارتی در خصوص حمایـت از مجوز   ،خصوصی در کشورهای خارجی
ایسـتی  باین مجوزها  شد.  بینی یشپخارجی  گذاری سرمایهمدت در یک  مالکیت طوالنی

نـویس   مـاده دو پـیش   اًنهایتـ  از طریق قوانین یا مقرارت اداری محدود یـا کنسـل شـود.   
مفادی همانند  1958در خارج در  گذاری سرمایهکنوانسیون آبس و شاوکروس در زمینه 

 در تفسیر ایـن مـاده   نمود.  بینی پیششرط رعایت تعهدات مندرج در معاهدات جدید را 
اعالم شد که هدف از تدوین این ماده حمایت از قراردادهای امتیاز بـه موجـب معاهـده    

در خصوص اینکـه   ،هدف این شرط برطرف کردن هرگونه تردید احتمالی است باشد. می
ایـن شـرط در    متعاقبـاً  است. المللی بینجانبه از قرارداد امتیاز یک خطای  آیا تخلف یک

ای.سی.دی در مـورد حمایـت از مالکیـت خـارجی نیـز      او. 1967نویس کنوانسیون  پیش

رسد که قصد طراحان این شرط در دهـه   به نظر می مجموع سوابق موجود از مطرح شد.
در  قراردادهـای امتیـاز(   )عمـدتاً  گـذاری  سـرمایه و بعد از آن حمایت از قراردادهـای   50

هـا یـا اعمـال    های میزبان نسـبت بـه فسـخ ایـن قرارداد     جانبه دولت دامات یکمقابل اق
 محدودیت فزاینده بر این قراردادها بوده است.  

 گذاری  ظهور شرط رعایت تعهدات در معاهدات جدید سرمایه. 2

معاهده دوجانبه  2926آنکتاد حدود  2015 در حال حاضر مطابق با گزارش سال 

تعهدات برای  شرط رعایت توسط کشورها منعقد شده است. گذاری سرمایهحمایت از 
 گذاری سرمایهو ترویج یان آلمان و پاکستان برای حمایت م دوجانبهمعاهده بار در  اولین

هر طرف، تعهدات : »دارد میاین معاهده مقرر  7مادة . مطرح شد 1959نوامبر  20در 
های طرف  توسط اتباع یا شرکت شده های انجام گذاری سرمایهدیگر منعقده در مورد 

معاهدات انگلیس  بسیاری از عایت تعهدات درشرط ر «.دیگر را رعایت خواهد کرد

 ژوئن 11 در مصر از جمله معاهده با ،گذاری سرمایه حمایت از ترویج و درمورد
 ی شمالیآمریکاتجارت آزاد  فصل یازده قرارداد این شرط در .درج شده است1975

ن ای 10یک مادة  بند .انرژی درج گردیده است معاهده منشور اما در ،مطرح نشده (نفتا)
یک  منعقده با تعهد هر دولت متعاهد هر» :نماید می منشور دراین زمینه مقرر

 .«رعایت خواهدکرد را دیگر متعاهد دولت ای گذار سرمایه

معاهدة  2500دی اعالم شده که از بیش از .سی.ای.شده توسط او بررسی انجام در 
ل درصد این معاهدات ، تقریباً چههکه تا آن تاریخ منعقد شد گذاری سرمایه دوجانبه

خورد یکسانی ای کشورها بر رویه معاهده. باشد تعهدات میمل بر شرط رعایت سایر مشت
، استرالیا و ژاپن حاوی دوجانبه فرانسهچند معاهدات  هر. دهد نمی را با این شرط نشان
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این  حاوی مورد آن 4فقط  فرانسه دوجانبهمعاهده  35لیکن از  باشد، می این شرط
شده ژاپن نیز  معاهده بررسی 9معاهده از  2 و معاهده استرالیا 20عاهده از م 5 شرط،

معاهدات دوجانبه  باشدکه در دی می.سی.ای.کانادا تنها عضو او. حاوی این شرط است
نیز در معاهدة  آمریکارویه معاهداتی  .تعهدات را نگنجانده است خود شرط رعایت سایر

مورد معاهده  41مورد از  34که  در حالی. تنمونه جدید خود تغییر پیدا کرده اس
دی شامل شرط رعایت تعهدات مندرج در .سی.ای.توسط او آمریکاشده  دوجانبه بررسی

 1.حاوی این شرط نیست آمریکا 2004است، معاهده نمونه  آمریکامعاهده نمونه سابق 
ز جخارجی منعقده توسط کشورمان نیز  گذاری سرمایه دوجانبهدر خصوص معاهدات 

. در حال حاضر بیشتر این معاهدات حاوی شرط رعایت تعهدات است ،تعداد محدودی
باشد. آخرین معاهده منعقده با کشور  االجرا می دوجانبه الزممعاهده  52ایران دارای 

ایران با  دوجانبهجمله معاهدات  از معاهدات از تعدادی 2است. 1393زیمبابوه در سال 
یونان حاوی  یمن و مقدونیه، فرانسه،، سوئد، بحرین ایتالیا، اندونزی، اوکراین، اتیوپی،

جمله معاهدات دوجانبه با آذربایجان،  مقابل بیشتر معاهدات از در این شرط نیست و
مالزی  کره جنوبی و ،سوییسروسیه،  چین، پاکستان، اتریش، اسپانیا، ارمنستان، آلمان،

  3.حاوی این شرط هستند

 شرط رعایت تعهدات تفسیر علمای حقوق از  .3

 نـویس  پـیش در زمـان طـرح    ،تعهدات ن و طراحان از شرط رعایتااستنباط مفسر

هـر   این بود کـه  1967. در زمینه حمایت از مالکیت خارجی دی. سی. ای.کنوانسیون او
دات ایـن شـرط بـر تعهـ     گیرد، اما تمرکـز  را در بر می المللی بینچند این شرط تعهدات 

در مـورد   .باشـد  میدر مورد مالکیت خارجی توسط کشور میزبان شده  قراردادی پذیرفته
مـاهوی ایـن    کـه محـدودة صـالحیت    تفسیر این ماده، بروور این احتمال را مطرح نمود

کـه در آن   شـود  گـذاری مـی   سرمایهشرط فقط محدود به اعمال به قراردادهای امتیاز و 
کـه قـرارداد تجـاری     مـود تـوان اسـتدالل ن  کند و بنابراین می اعمال حاکمیت می دولت

 تعهـدات( )شرط رعایـت   ماده دو عادی، استثنای ضمنی نسبت به قاعده کلی مذکور در
محـدود   دو تفسیر گسـترده و  ،حقوقدر خصوص تفسیر این شرط توسط علمای  4.است

 
1. Interpretation of the umbrella clause in investment Agreements, working papers 

on international investment, OECD, Number 2006/3, October 2006, pp. 5-6. 
 وفنی ایران به نشانی:ای اقتصادی ه کمک سرمایه گذاری و بق با آخرین اطالعات ارائه شده در سایت سازمانمطا .2

www.investmantiran .ir /fa/investmentlicensing/ bilateral  
 ، بهار و40المللی، شماره  مجله حقوقی بین ،«گذاری شرط التزام درمعاهدات دوجانبه سرمایه»پیران، حسین،  .3

 . 284، ص. 1388ن تابستا
4. Brower, C.N, "The Future of Foreign Investment – Recent Developments in the 

International Law of Expropriation and Compensation", in V.S. Cameron (eds), 
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این شرط را قابـل   ای از نویسندگان با تفسیر موسع، دسته این شرط مطرح شده است. از

این شـرط،   اساس این تفسیر، دانند. بر میض کلیه تعهدات قراردادی اعمال نسبت به نق
ایـن شـرط، از    نمایـد.  الملـل تبـدیل مـی    بـین به تعهـد حقـوق    تعهد صرف قراردادی را

اعـم   کند، حمایت می در مقابل هرگونه مداخله نسبت به حقوق قراردادی او گذار سرمایه
 و قـانونی باشـد   اقدامات اداری یـا  یا اینکه این مداخله ناشی از تخلف صرف قراردادی از

 1خیر. شود یا به مصادره می ای منجر مداخلهچنین  که آیا مسألهمستقل از این 
بـه   انـد.  ط تفسیر محدودتری را ارائه نمودهاز این شر دسته دیگری از نویسندگان،

ن ای» او معتقد است که متعادل توسط تی والده بیان شده است. برخوردعنوان مثال یک 
فقط تخلفات و مداخله در قراردادهای منعقده با دولت یا تابع اختیـارات دولـت را    شرط

از تعهدات  برای فرار را امتیازات خاص حاکمیت خود اگر دولت حقوق و ،کند حمایت می

این شرط همچنین  .اعمال نماید چنین تعهداتی، برای مداخله اساسی در قراردادی خود یا
 شود، کشور میزبان نیز اعمال می های خصوصی در باطرف نعقدهدر خصوص قراردادهای م

 اگـر نقطـه مرکـزی یـک     .اگر این قراردادها به واسطه اعمال اختیارات دولتی ازبین برود
اختالفات قراردادی عادی  مورد بلکه در ... اعمال اختیارات حاکمه نباشد مورد در اختالف

 متعـادل در  این تفسیر .«هیچ نقشی نداردشرط رعایت تعهدات  بنابراین معاهده و باشد،
قسمت بعـدی   داوری پذیرفته شده است که دری آرا برخی از المللی در رویه داوری بین

بیـان شـده کـه     مـایر .متفاوتی توسط پی کامالً مچنین نظره گیرد. بررسی قرار می مورد
 ق قراردادهـا حقو تابع و ماند باقی می است ماهیت رابطه میان طرفین بدون تغییر معتقد

 .الملل است تابع حقوق بین رابطه میان کشورها تنها است و

 اهمیت عبارات شرط رعایت تعهدات در معاهدات دوجانبه  .4

بعضـی   ،گذاری سرمایهمعاهدات دوجانبه  بررسی تطبیقی شرط رعایت تعهدات در

ط نشـان  زبان استفاده از ایـن شـر   در هایی را عین حال تفاوت در های مشترک و ویژگی
و در تفسـیر آن بسـیار    کنـد  تعیین می اثر هر شرط خاص را حدود و مسألهکه  دهد می

دهد که هر شرط بایستی بر اساس مفـاد آن   دکترین نشان می رویه داوری و موثر است.
تفسیر شود، به نحوی که عبارت خاص شرط رعایت تعهـدات در معاهـده بـرای تعیـین     

ایـن مسـائل مطـرح     بـه طـور خـاص    در این زمینه. محدوده و اثر آن حائز اهمیت است

 
Private Investors Abroad- Problems and Solutions in International Business in 
1975 ,Southwestern Legal Foundation Symposium Series, Private Investors 
Abroad, Matthew Bender, New York, 1979, p. 93.  

1. Mann, F.A, "British Treaties for the Promotion and Protection of Investments", 
British Yearbook of International Law, vol. 52, 1987, p. 246. 
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آیا مکان این شـرط   ثانیاًشود؟  میچه تعهداتی به موجب این شرط حمایت  اوالً :شود می

 و یـا  گذار سرمایهکدام  موثر است؟ ثالثاً تعهداتدر تفسیر شرط رعایت  ،متن معاهده در
 حمایت این شرط منتفع شوند؟ توانند از ها می گذاری سرمایه

 های مشترک شرط ویژگی. 4-1

بـرای   .این شروط، استفاده از زبان اجبار و الـزام اسـت   های مشترک یکی از ویژگی
هـر  »: دارد نمونه آلمان دراین زمینه مقرر مـی  دوجانبه 1991معاهده  8مادة  2مثال بند

در سرزمین خود توسط  گذاری سرمایهشده در مورد  هرگونه تعهد پذیرفته دولت متعاهد
فرمول متفاوتی در مـادة  .« های طرف متعاهد دیگر را رعایت خواهد کرد ع یا شرکتاتبا
درج شـده   استرالیا مطرح است که در عبارات ذیل ـ لهستان دوجانبه 1991معاهده  10

ر خواهـد  یک دولت متعاهد، مشروط به قوانین خود، همۀ اختیارات خود را به کا: »است
شده توسـط یـک مقـام     هیک تعهد کتبی داد که ألهمساز این برد، برای حصول اطمینان 

 .«، رعایت شودگذاری سرمایهذیصالح به یک تبعه دولت متعاهد دیگر در مورد 
ویژگی مشترک دیگر در اکثریت معاهدات دوجانبه این است که این شرط مرتبط با 

باشد و اشاره به تعهدات میان اشخاص خصوصی  می« شده توسط دولت تعهدات پذیرفته»
حال استثنای قابل ذکر در این  ره سنگاپور به ـجمهوری چک    1995معاهده . کند نمی

کند که در خصوص قراردادهای  این معاهده همچنین دولت را متعهد می. باشد زمینه می
 .های منعقده میان طرفین خصوصی مداخله نکند گذاری مرتبط با سرمایه

ان رعایـت  تغییرات اندکی تحت عنـو  این متن با در معاهدات منعقده ایران، عمدتاً
های متعاهد رعایت تعهداتی را کـه در ارتبـاط    هریک از طرف» درج شده است: تعهدات

 ،نمـوده اسـت  های اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبـل   گذاری سرمایهبا 
فعـل تضـمین    در برخی از معاهدات نیز واژه به طور مستمر اضافه و .«نماید تضمین می

ایـران و   دوجانبـه مـاده هشـت معاهـده     1نماید تغییر یافته است. نماید به رعایت می می
 سازد: با سایر معاهدات متفاوت میدارد که متن این شرط را  ای قید اضافه 1385کویت 

در ارتباط با  نامه این موافقتهای متعاهد رعایت تعهداتی را که از طریق  هریک از طرف»
تضـمین   ،نمـوده اسـت   ان طـرف متعاهـد دیگـر تقبـل    گـذار  سـرمایه های  گذاری سرمایه

شـده   تعهدات محدود به تعهدات پذیرفته مطابق این ماده دامنه شرط رعایت« نماید. می
 به موجب این معاهده شده است.

 
هر طرف متعاهد به طور مستمر تعهداتی را که در رابطه با » :1381ماده ده معاهده ایران و سوریه  .1

قید  .«نماید رعایت می ت،ـشده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده اس های پذیرفته گذاری سرمایه

معاهده دوجانبه ایران با  10و ماده  1376یس یسوـ  معاهده دو جانبه ایران 11در ماده  «به طور مستمر»
 نیز درج شده است. 1379قرقیزستان 
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 گذاری در زمینه شرط رعایت تعهدات ساختار معاهده دوجانبه سرمایه. 4-2

 متفـاوت  گـذاری  سـرمایه  جانبـه دوتعهدات در معاهـدات  مکان درج شرط رعایت 
های مـاهوی   ای قرار گرفته که به حمایت در معاهده نمونه هلند این شرط در ماده. است
توانـد در تعـدادی از    این ساختار همچنین می. پردازد شده به موجب این معاهده می ارائه

 یکـا آمر سـوئد و  ،ژاپـن  ، نیوزلنـد، معاهدات منعقده انگلـیس جمله  از دوجانبهمعاهدات 
سایر »ای تحت عنوان  ماده یس این شرط را دریبرعکس معاهده نمونه سو .مشاهده شود

 طریـق دو مـاده مربـوط بـه حـل و فصـل اختالفـات و        گنجانده و این ماده از «تعهدات
اکثریت معاهدات منعقده توسـط   .شود می معاهده جدا اهویسایر مقررات م جانشینی از

یک استثنای قابل ذکر در ایـن خصـوص معاهـده     .کنند یس از این شکل پیروی مییسو
 مـادة سـه در   که شرط رعایـت تعهـدات را در   باشد یس مییسو ـکویت   1999 دوجانبه

خصوص مکان این شـرط   تفاوت سوم در .قرار داده است ،گذاری سرمایه حمایت از مورد
فصل  و شروط حل حمایت ماهوی اما قبل از گانه ازایک ماده جد این است که شرط در

 شود. مشاهده میمعاهده نمونه آلمان  8مادة  در این ساختار .گرفته است اختالفات قرار
ایـن شـرط    باشـد،  ران که حاوی شرط رعایت تعهـدات مـی  در معاهدات منعقده ای

 اثـر  در مواد پایانی معاهده و قبل از شرط حل و فصل اختالفات ذکر شـده اسـت.   عموماً
دیـوان   .باشـد  مـی اخـتالف   مـورد  اهده نامشخص ومکان این شرط در چارچوب کلی مع

پایان  که درج این شرط در اس علیه پاکستان بر این عقیده بود.جی.داوری در قضیه اس
 های متعاهـد  صد دولتـ، بیانگر قیسیوـمونه سـعاهده نـمانند مـای ه در شیوه معاهده،

هـای   کـه اگـر دولـت    دیوان اعالم نمود .بر عدم ارائه یک تعهد ماهوی دراین زمینه است
تعهدات را داشتند، بـه طـور    ماهوی از طریق شرط رعایت یک تعهد متعاهد قصد ایجاد

تعهدات ماهوی منـدرج درمعاهـده    بایست به ترتیب در طول سایرمنطقی این شرط می
اشـاره کـرد کـه     اس علیـه فیلیپـین  .جی .دیوان داوری قضیه اس بر عکس،. شدبیان می
مکن است تا حدی اهمیت داشته باشد، منتهی ایـن عامـل بـه    مکان این شرط م هرچند

 .شود نظر گرفته نمی کننده در ن یک عامل قطعی و تعیینعنوا

 اثر این شرط  محدوده و. 4-3

شـده   و ماهیـت تعهـدات پذیرفتـه   مهـم در خصـوص ایـن شـرط محـدوده       مسأله

شـود   حظه میهای متنی میان عبارات این شرط در معاهدات مختلف مال تفاوت. باشد می
در « تعهـد  هـر »عبارت  .دارد 3«تعهد دیگر هر»و  2«هر تعهد»، 1«تعهدات»که اشاره به 

 
1. "Commitments", Art. 7 (2) Belglium and Luxembourg 
2. "Any obligation", Art. 11 (2) Greek model Bit, 2001 
3. "Any other obligation" , Art. (2) (3) Greece – Argentina Bit, 1999  
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دیـوان در ایـن   . ی صادره در قضیه ایروک علیه لهستان توضیح داده شده استئحکم جز

معنای هر  این عبارت نه تنها به .باشد میگسترده  «هر تعهد»عبارت : قضیه اظهارداشت
 1.«باشد میبه معنای همۀ تعهدات « ره»، بلکه استخاص  تعهدی از یک نوع

شروط دیگر  اشاره به تعهدات منعقده توسط یک کشوردارد، چند بعضی شروط هر
معاهده نمونه فنالند به تعهداتی . کند اشاره می شده توسط آن کشور به تعهدات پذیرفته

 .خـاص داشـته باشـد   گـذاری   یک سـرمایه  مورد در تواند که آن کشور می کند اشاره می
یـک   شـده،  که آیا تعهـد اشـاره   کند نگارش این شرط، این مسأله را مطرح می تفاوت در

بـه تعهـدات    توانـد  اینکـه مـی   یـا  باشـد،  مـی  گـذار  سرمایه و تعهد قراردادی میان کشور
 اداری نیـز  ی یـا ینـ نطریق اقدامات تق برای مثال از جانبه پذیرفته شده توسط کشور یک

شـده   بـه تعهـدات پذیرفتـه    «تعهدات منعقده» که عبارت رسد مینظر ه ب .گسترش یابد
نظر دیوان درقضـیه   ازطرف دیگر، .شود محدود می و تفسیر دیگر درمقابل دولت متعاهد

بـه حـدی گسـترده     2«تعهدات منعقـده »که عبارت  علیه پاکستان این بود اس.جی.اس
   .شود ری را نیز شامل میادا جمله اقدامات داخلی و جانبه از است که تعهدات یک

این شرط  باشند، شرط رعایت تعهدات می معاهداتی که مشتمل بر بیشتر در هرچند
استفاده  ،«احترام خواهد گذاشت»یا « رعایت خواهد کرد»عبارت  روشن و واضح است و

موجـب   مختلفـی را  تفاسـیر  این شرط مبهم بوده و معاهدات دیگر اما در بعضی از شده،
مبنای اختالف ) یسیسو ـ  معاهده دوجانبه پاکستان ای نمونه این شرط دربر .شده است

رعایت تعهدات را تضمین  مستمر به طور ... » :دارد می مقرر( اس علیه پاکستان.جی.اس
 مقـرر  (مبنای اختالف سالینی علیـه اردن ) اردن ـ  همچنین معاهده ایتالیا «.کرد خواهد

چارچوب حقوقی متناسـب بـرای تضـمین     خودسرزمین  در دولت متعاهد هر» :دارد می
نیـت همـۀ تعهـدات     حسـن  جملـه رعایـت بـا    از گـذار،  سـرمایه  حقوقی با رفتار استمرار
بـه ایـن تفاسـیر در    .« حفظ خواهد کـرد  را گذار خاص، سرمایه مورد هر شده در پذیرفته

  شود. قسمت بعدی این مقاله در بررسی رویکرد داوری در خصوص این شرط پرداخته می
از طریق تعیـین   به طورخاص محدودة اعمال این شرط را بعضی از معاهدات دیگر

عاهدات دوجانبه استرالیا بـا  م. کنند تعهدات تحت پوشش این شرط معین میدقیق انواع 
هماهنـگ  . کنند اشاره می 3«تعهدات کتبی»و لهستان همگی به  واگینه پاپ ،شیلی، چین

اشـاره   4«تعهـدات قـراردادی  » بـه  ،شاتـری  ــ  یلیش 1997معاهده  2با این شیوه مادة 
 باشـد،  کـه مشـتمل بـر چنـین شـرطی مـی      اکثریت معاهدات منعقده مکزیـک   .کند می

اختالفات ناشی از چنین تعهداتی بـه  : »کند میمحدودة این شرط را با این عبارت مقید 
 

1. Eureko B. V. v. Poland, Partial Award, 19 August 2005 
2. Comitments entered into 
3. Written Obligations 
4. Contractual obligations 
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عکس معاهـدات  بـر  «.موجب مفاد قرارداد مبنای ایـن تعهـد حـل و فصـل خواهـد شـد      
. تـری تـدوین شـده اسـت     هلند در عبارات گسترده ـمکزیک و سوییس   ـانبه هلند  دوج

شـده در مـورد    هر تعهد دیگـر پذیرفتـه   هر طرف،» :دارد می معاهده اخیر مقرر 10مادة 
در سـرزمین خـود را    طـرف دیگـر   گـذاران  توسط سـرمایه  شده های انجام گذاری سرمایه

 .«رعایت خواهد کرد
ای یک کشـور واحـد نیـز رویـه یکسـانی در       رویه معاهده ذکر است که درالزم به 

معاهـده دوجانبـه منعقـده     66از  .شـود  مورد درج این شرط در معاهدات مشاهده نمـی 

درحـالی   باشـد،  مورد آن مشتمل بر شرط رعایت سایر تعهدات نمی 12توسط سوییس، 
 گـی مغـایر بـا   شروط فوق هم .اند آن نیز از متن معاهده نمونه پیروی کرده مورد 22که 

هـر دولـت متعاهـد،    : »دارد باشد که مقرر می هند میـ  سوییس 1997معاهده  13مادة 
گـذار طـرف متعاهـد دیگـر را      گذاری یـک سـرمایه   هر تعهد منعقده در خصوص سرمایه

 9در رابطه با حل و فصل اختالفات مرتبط بـا چنـین تعهـدی مـادة     . رعایت خواهد کرد
حلهـای قضـایی عـادی محلـی در      فقط در صورت فقدان راهنامه به هر حال  این موافقت

 .«دسترس قابل اعمال خواهد بود
آمریکـا  معاهده منعقـده توسـط    34طور که قبالً ذکر شد، شرط مندرج در  همان

منعقده  هر تعهد هر طرف،: »دارد باشد، و مقرر می می مبتنی بر معاهده نمونه این کشور
 2004معاهـده نمونـه    ایـن شـرط در   .«خواهد کـرد  رعایت ها را گذاری مورد سرمایه در

معاهده نمونه قبلـی آمریکـا، اعمـال     24همچنین بند یک ماده . درج نشده استآمریکا 
ایـن   کنـد و  گـذاری مـی   سـرمایه  نامه این شرط را محدود به دعاوی ناشی از یک موافقت

 .شودشرط شامل تعهدات قراردادی نمی
محتوای شـرط بـا تغییـرات انـدکی یکسـان       دتاًدر معاهدات دوجانبه ایران که عم

های اشخاص حقیقی و حقـوقی   گذاری طرفین رعایت تعهدات مرتبط با سرمایه باشد، می
تنها در معاهده دوجانبـه بـا کویـت     نمایند. رعایت میو یا  طرف متعاهد دیگر را تضمین

. ود شده استشده به موجب معاهده محد دامنه این تعهدات به تعهدات پذیرفته صراحتاً
است و قیـدی جهـت محـدود     بنابراین در سایر معاهدات ایران دامنه این تعهدات وسیع

 نشده است.  بینی پیشکردن این تعهدات در متن معاهدات 

ثیر شرط رعایت تعهدات بر صالحیت أرویکرد آرای داوری در خصوص ت .5

 المللی مراجع داوری بین

هـای داوری مـورد    در رویـۀ اکثـر دیـوان   طور که ذکر شد این شرط اخیـراً   همان
اولین قضیه ایکسید که به بررسی ایـن شـرط پرداختـه، قضـیه     . بررسی قرار گرفته است

 دوجانبـه باشد که بر مبنای معاهده  می 1998 لیه جمهوری ونزوئال دروی ع.فیداکس ان
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ایـن   این مـورد دیـوان بررسـی دقیقـی از     در. بود عقده میان هلند و جمهوری ونزوئالمن

معنای ساده این شرط اشاره نمودکه تعهـدات مربـوط بـه اسـناد      ننموده و صرفاًبهشرط ارائه 
داشت که ونزوئال دقیقـاً متعهـد    دیوان مقرر. قراردادی بایستی به موجب معاهده رعایت شود

نامـه ذکـر    توافـق  3 هایی که عمدتاً در ماده گذاری شرایط حاکم بر سرمایه به احترام به مفاد و
هـای   بـه موجـب سـفته    شـده  های خاص تعیین ه است، و همین طور احترام به پرداختشد

  .در ماهیت، این قضیه میان طرفین حل و فصل شد. باشد صادره می
 .اس.جـی .مسأله تعیین محدودة شرط رعایت سایر تعهدات مجدداً در قضایای اس

با بررسـی رویـه   . بودمتفاوت  برخورد این دو دیوان. علیه پاکستان و فیلیپین مطرح شد
از  :شـود  مشاهده میمراجع داوری  ید متفاوت با این نوع شروط در آراداوری سه برخور

 ای تا عهدات قراردادی به تعهدات معاهدهدر تبدیل ت تعهدات شرط رعایت نفی مطلق اثر

قـراردادی بـه    تفسیر موسع و تلقی کارکرد این شرط در تبدیل تعهد ،تفسیر محدود آن
ای و نهایتاً عدم استنباط مسائل شکلی از این شرط بر خالف سازوکار حـل   اهدهمع تعهد

 :گیرد مورد بررسی قرار می ذیال ًاین سه رویکرد .اختالف موجود در قرارداد

 از نفی مطلق اثر شرط رعایت تعهدات تا تفسیر محدود آن. 5-1

اگیـر و  تعهـدات را بـه صـورت فر    تدر این خصوص، اثر شـرط رعایـ   اولین تفسیر
اعتقادی به اینکه نقض قرارداد بر مبنای این شرط بتواند منجر بـه   کند و می نامحدود رد

ای اســت کــه در قضــیه  ایــن نتیجــه .گــذاری گــردد، نــدارد تخلــف از معاهــده ســرمایه
علیـه   اس.جـی .در قضیه اس .ی دیوان منعکس گردیدأعلیه پاکستان، در ر .اس.جی.اس

 یوان داوری درمورد دعاوی قراردادی باتوجه بـه مـادة  پاکستان بحث درمورد صالحیت د

 .اس.جـی .اس .بود( )شرط رعایت تعهدات گذاری سرمایهمعاهده دوجانبه حمایت از یازده
پاکسـتان از   موجب شرط منـدرج در مـادة یـازده معاهـده، تخلـف      که به  استدالل نمود

 گذاری سرمایهاز  تعهدات قراردادی خود منجر به تخلف و نقض معاهده دوجانبه حمایت
در قـرارداد   به عکس، پاکستان اظهار داشت که انتخـاب مرجـع حـل اخـتالف،     .شود می

)شرط رعایت تعهدات(  موجب مادة یازده معاهده  شود و هر دعوای به طرفین کنترل می
فـات  بر اساس شـرط حـل اختال   در قرارداد شده بینی پیشداوری  .قابل طرح نخواهد بود

اسـت و نـه مرجـع داوری     بررسی موضوعات مربوط به قرارداد  حیتواجد صالی قرارداد
منجر بـه نفـی    .اس.جی.استدالل اس اساس نظر پاکستان، بر در معاهده. شده بینی پیش

اگر دیوان منطق » :قرارداد داوری خاص طرفین در مورد موضوعات قراردادی خواهد شد

ل اختالف منـدرج در هـزاران   شروط انتخاب مرجع ح را بپذیرد، .اس.جی.و استدالل اس
هـای مـذکور ترتیبـات دوجانبـه      لـت  گذاری با دولت کـه در قالـب آن دو   قرارداد سرمایه
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کننـد،   گذاران را تنظـیم مـی   و تعهدات عادی در مقابل سرمایه گذاری سرمایهحمایت از 

های طرف این قراردادها مخـدوش   نه تنها رضایت دولت دراین صورت،. باطل خواهد شد
ی شـدن سیسـتم حـل    یاجرا روند ها از بلکه مراتب نارضایتی دولت یده گرفته شده،ناد و

کل به زیان حمایتی بودن معاهدات  این وقایع در و ای فراهم خواهد شد اختالف معاهده
 .«شود مذکور تمام می

اصلی در مقابل دیوان این بود که آیا به موجب شرط رعایـت   مسأله این قضیه، در
تواند منجر به تخلف از معاهده دوجانبه حمایت  گذاری می رداد سرمایهتعهدات، نقض قرا

توانند در قالب معاهـده   میها  که دولت دیوان این بود نظر یا خیر. شود گذاری سرمایهاز 
دوجانبـه توافــق کننــد کــه از ایــن پــس همـۀ مــوارد تخلــف از قراردادهــای دولــت بــا   

فوراً تبدیل به تخلف از معاهده دوجانبـه   گذاران خارجی تبعه دولت متعاهد دیگر سرمایه

 در. بنـابراین  شود شود و همانند تخلفات مذکور با آنها برخورد    گذاری سرمایهحمایت از 
در این مورد کشـف   یس و پاکستان برای توافقی قبلییکه قصد سو این قضیه الزم است

نامه دوجانبه حمایت از  در واقع الزم است احراز شود که آیا در زمان انعقاد موافقت. شود
دیوان با تفسـیر شـرط    .طرفین چنین تعهدی را در نظر داشته اند یا خیر گذاری سرمایه

پاکسـتان و   گـذاری  سـرمایه نامـه دوجانبـه حمایـت از     تعهدات به موجب موافقت رعایت
، وجـود  باشـد  یس، مقرر داشت که دلیلی که کاشف از وجود قصد و توافـق مـذکور  یسو

با ادعـای تخلـف    .اس.جی.یجه، دیوان از اعمال صالحیت در مورد دعاوی اسدر نتد. ندار
 .از مفاد شرط رعایت تعهدات خودداری کرد

تعهدات مندرج در  در قضیه جوی ماینینگ علیه مصر نیز دیوان اثر شرط رعایت

مصر در تبدیل همه اختالفات قراردادی به اختالفات  معاهده دوجانبه انگلیس و
نظر که  اختالف موردکه  دیوان مقرر داشت به موجب معاهده را رد کرد. گذاری سرمایه

قراردادی است  باشد، اختالفی تجاری و های بانکی می نامه مرتبط با آزادسازی ضمانت
 د.مذکور در قرارداد حل و فصل شو طریق سازوکار بایست از که می

به  را مسألهه این ک دیوان درخواست کرد خواهان از ،اردن قضیه سالینی علیه در 
رعایت تعهدات قراردادی منعقده  شامل تعهد معاهده، 2 مادة 4 که بند رسمیت بشناسد

تعهدات  دیوان به این دلیل که متن شرط رعایت .باشد دولت می و گذار میان سرمایه
 .اس.جی.شروط مورد بحث در قضایای اس اردن با ایتالیا و دوجانبهمعاهده  در جمندر

 دیوان اعالم نمود خواهان موافقت نکرد. نظر با باشد، متفاوت می ،خواهان د استنادمور

حفظ یک چارچوب حقوقی مناسب  و اردن به موجب این شرط ایجاد که تنها تعهد
معاهده  2مادة  4مفاد بند » به نظر دیوان. باشد برای تضمین رعایت تعهدات می

شده  عمالدن، به روشنی از مقررات امیان ایتالیا و ار گذاری سرمایهدوجانبه حمایت از 
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علیه پاکستان و  .اس.جی.اس)در تصمیمات و احکام داوری مورد استناد طرفین 

)معاهده دوجانیه  2مادة  4به موجب بند . متفاوت است( علیه فیلیپین .اس.جی.اس
شود در سرزمین خود یک چارچوب حقوقی   متعهد میهر دولت متعاهد  اردن( ایتالیا و

، هر این بندبه موجب  .گذاری ایجاد نموده و آن را حفظ نماید برای سرمایهمطلوب 
های  گذاری که قبالً در مورد سرمایه« تعهدی»هر « رعایت»دولت متعاهد خود را به 

علیه . اس.جی.نظیر قضیه اس)خاص میان آن دولت و طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده 
گذاران  در خصوص سرمایه داتی را که قبالًو حتی رعایت تعه داند متعهد نمی( فیلیپین

این بند فقط . کند ایجاد شده را تضمین نمی( همانند مورد پاکستان)دولت متعاهد دیگر 
دولت متعاهد را متعهد به ایجاد و حفظ یک چارچوب حقوقی مناسب برای تضمین 

  «.داند گذار خاص می همۀ تعهدات پذیرفته شده در مورد هر سرمایه رعایت

های  دیوان ی دیوان اس.جی.اس علیه پاکستان انجام شد،أکه نسبت به ر انتقاداتی با
المللـی   در قضیه شـرکت بـین  ه نمودند. ئتری از این شرط ارا داوری بعدی تفسیر متعادل

هـای مطروحـه توسـط شـرکت      ، دیـوان اسـتدالل  پاسو علیه جمهوری آرژانتین انرژی ال
به موجب این شرط به عنوان تخلف از معاهـده   ادیو مبنی بر اینکه تخلفات قراردپاس ال

تـری   این قضیه دیوان برخـورد متعـادل   در. تلقی خواهد شد را رد کرد آمریکاـ   آرژانتین
به نحـوی کـه هـم حاکمیـت دولـت      ، گذاری اتخاذ نمود در مورد تفسیر معاهده سرمایه

و متکامل بـرای   شده لت برای ایجاد یک چارچوب پذیرفتهمیزبان و هم مسئولیت این دو
و جریـان   گـذاری خـارجی   اقتصـادی و ضـرورت حمایـت از سـرمایه    های  توسعه فعالیت

های تفسـیری بایسـتی بـه نفـع     کـه تردیـد   رد این نظـر . در نظر گرفته شود آن مستمر

وفصل شـود، راهنمـای دیـوان در تفسـیر شـرط رعایـت سـایر         گذار خارجی حل سرمایه
از قرارداد تخلـف   این شرط که تخلف سیر گسترده ازتف دیوان در این قضیه. بود تعهدات

ایـن   ر محـدود های قبلی در تفسی رد کرد و هماهنگ با نظر دیوانا باشد ر اهده میاز مع
با توجه به ضرورت تمایز دولت به عنـوان یـک تـاجر،    : »اعالم داشت شرط عمل نموده و

ـ  ،کند ه از طریق ارکان فرعی خود عمل میخصوصاً زمانی ک ت بـه عنـوان قـدرت    از دول
آرژانتـین   ـ  که شرط رعایت تعهدات در معاهـدة آمریکـا   گیرد ر نظر میحاکمه، دیوان د

گذاری  به روشنی اختالفات سرمایه تفسیر شود. این بند 7تواند در پرتو بند یک ماده  می
وسـط  شـده ت  ت ناشی از تخلف از یک تعهد ارائـه شامل همۀ اختالفا به موجب معاهده را

نامـه، یـک مجـوز یـا معاهـده       از طریق یـک موافقـت   عنوان یک قدرت حاکمهدولت به 

شود  خوانده می 7تعهدات در ارتباط با ماده شرط رعایت  این تفسیر، ا. بدانددوجانبه می
تجاری عادی منعقده توسط کشور یا یـک   که حمایت معاهده را به تخلف از یک قرارداد

شـده   گذاری قـراردادی توافـق   ههای سرمای یتبلکه حما ،نهاد دولتی گسترش نخواهد داد
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هماننـد شـرط تثبیـت منـدرج در یـک       ،یـک قـدرت حاکمـه   توسط کشور بـه عنـوان   

دیوان در ادامه اعالم نمود که تفسـیر  .« گذاری را در بر خواهد گرفت نامه سرمایه موافقت
لـی را  المل بـین قوقی ـنظم ح یان نظم حقوقی ملی وـرط کامالً تمایز مــاین ش تردهـگس

 .برد از بین می
سی .ال. مریکن و الآ انرژی پان پی و-برداری آرژانتینی بی در قضیه شرکت بهره

 دیوان مرکب از دو .دنبال کرد را پاسو دیوان قضیه ال دیوان داوری برخورد علیه آرژانتین،
 آمریکا ـکه اعالم نمودند ماده مربوطه معاهده آرژانتین  پاسو بود داور از سه داور قضیه ال

توان به عنوان یک شرط رعایت سایر تعهدات در نظر گرفت که دعاوی قراردادی را  را نمی
اگر پذیرش معاهده،  واقعاً عجیب خواهد بود. »الملل تبدیل کند به تخلفات حقوق بین

فراتر از تعهدات مربوط به استاندارهای حمایت از  موجب مسئولیت بین المللی دولت،

برای هرگونه تخلف از تعهدات  دولت را و ی مندرج در معاهده شودگذاری خارج سرمایه
 .«گذاری مسئول بشناسد المللی در مورد سرمایه حقوق داخلی و بین

 حکم نهـایی خـود   اس علیه آرژانتین در.ام.رکت گاز سیـقضیه ش در دیوان داوری
 ات مندرج درمطابق شرط رعایت تعهد المللی و جهت بین که آرژانتین از بود این نظر بر

در عین حال دیـوان   .باشد آرژانتین مسئول می ـ  معاهده آمریکا 2مادة  2بند ج پارگراف
گـذار و   راردادهای منعقده میان یک سرمایهبه ق تعهدات، که شرط رعایت بود این نظر بر

 هـای صـرفاً تجـاری یـک قـرارداد      جنبه» :شود می محدود دولت به عنوان قدرت حاکمه
کـه   بـود  این حمایـت زمـانی در دسـترس خواهـد    . معاهده حمایت شوداز طریق  دنبای

 وجـود  گـذار  عمومی نسبت بـه حقـوق سـرمایه    های ارگان مداخله مهمی توسط دولت یا

استانداردهای  مرتبط با دقیقاً آنها، نه همۀ این مداخالت و درصورتی که بسیاری از .دارد
 «معاهده باشد. حمایت مندرج در

، دیوان داوری نقـض قـرارداد میـان آرژانتـین و     علیه آرژانتین .در قضیه ای.دی.اف
ایـن دارد کـه    ی دیوان داللـت بـر  أولی ر ،دانستخواهان را نقض شرط رعایت تعهدات 

نقض شرط رعایت تعهدات ممکن است مستلزم نقض قرارداد بـه دلیـل اعمـال حاکمـه     
 دولت میزبان باشد. 

 تلقی کارکرد شرط در تبدیل تعهد. 5-2

بـه  « تخلـف از قـرارداد  »تعهدات، تبـدیل   اثر شرط رعایت موجب رهیافت دوم،  به

موجب بسط قید حل اختالف معاهـده بـه    باشد و می« گذاری تخلف از معاهده سرمایه»

 دیـوان داوری در  .یید شده استأتعدد دیوان داوری تاین امر در آرای م. گردد میقرارداد 
نفـی هرگونـه اثـر     مورد ینکه ابتدا اشاراتی درعلیه پاکستان به رغم ا .اس.جی.قضیه اس
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 مقـرر  تعـدیل نمـوده و   را ادامـه اسـتدالل خـود    در ایـن شـرط دارد،   المللی بینحقوقی 

رعایـت   این شرط بـار شـود،   که چنین اثری بر طرفین چنین باشد که اگر قصد دارد می
 در واقـع،  .دیوان داوری الزامی خواهد بود هر حال برای طرفین دعوی و طرفین در قصد

طرفین معاهده  مبنای قصد بر مسألهاین  شود در شرایطی که ثابت  را دیوان این رویکرد
 .یید کرده استأاشد، تبدوجانبه می

کـه   شـد  علیه آرژانتین متذکر المللی سمپرا دیوان داوری قضیه شرکت انرژی بین
جوزهـای  این اختالف مطرح است که چگونه تخلـف از تعهـدات قـراردادی نسـبت بـه م     

 هـایی کـه بـر    تضمین مفاد معاهده و مورد گذار برای طرح دعوا در وق سرمایهحق سمپرا،
 مسألهدیوان این  .دهد یم را تحت تأثیر قرار شود گذاری حمایت می سرمایه مبنای آن از

 ،ای هسـتند  ی قراردادی، همانند دعاوی معاهـده را به رسمیت شناخت که این نوع دعاو

رعایـت   مل تضـمین خـاص شـرط کلـی    این واقعیت که معاهده شـا  توجه به با خصوصاً
رعــــایت تعهـدات    تعهـد  معاهده مشـتمل بـر   2مادة  2بند ج پارگراف  .تعهدات است

 تر میـان قـرارداد   یک ارتباط نزدیکحتی  گذاری است و سرمایــه ارتباط با قراردادی در
 .کند سرمایه گذاری و معاهده ایجاد می

وی علیه لهستان به طور مفصل شرط منـدرج در  .وریکو بیحکم جزئی در قضیۀ ی
دیوان این معاهده را مطابق با معنـای عـادی آن    .لهستان را بررسی کرد ـ  معاهده هلند

دیوان مقرر . کنوانسیون وین قید شده، تفسیر کرد 31مادة  1گراف اطورکه در پار همان
ت هر تعهد منعقده در مـورد  دارد که یک دول میای که مقرر  معنای عادی ماده: »داشت

رعایـت  »عبارت  .پیچیده نیست های خاص خارجی را رعایت خواهد کرد، گذاری سرمایه

هـا  هر تعهد گسـترده اسـت، ایـن عبـارت نـه تن      .باشد آور می امری و الزام ، «خواهد کرد
مۀ تعهدات منعقـده در  یعنی ه« هر»بلکه کلمه  شود، تعهدات از نوع خاص را شامل می

بنابراین دیوان نتیجه گرفت .« گذاران طرف متعاهد دیگر های سرمایه گذاری رمایهمورد س
 .که تعهدات قراردادی یوریکو با دولت لهستان نیز تابع صالحیت دیوان است

ـ ـیه آرژانتـ ـعلـ  .ای.جی.ضیه الـدیوان در ق ده ـعاهـ ـرط منـدرج در م ـشـ  یزـین ن
را به این صورت توصیف نمود که ایـن   دیوان این شرط .بررسی کرد آرژانتین راـ   امریکا

مقابل سرمایه گذاری خارجی از  در شرط توسط کشور میزبان برای اجرای تعهدات خود
 چنـین تعهـداتی   ایـن مـوارد   در .آمـده اسـت   وجـود ه ب جمله تعهدات ناشی از قرارداد،

 . کنند دوجانبه دریافت میمبنای معاهدة  بر حمایت اضافی را (قراردادی)

های داوری با تفسر موسع از این شـرط کلیـه تخلفـات     ی دیگر نیز دیواندر قضایا
ان داوری منـدرج در معاهـده   قراردادی را نقض شرط رعایت تعهدات و در صالحیت دیو

.جـی.اس علیـه پاراگوئـه در    علیـه آرژانتـین و اس   .اند. قضایای شرکت ای.دی.اف دانسته
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ی.اس علیـه جمهـوری پاراگوئـه    در قضـیه اس.جـ   از جمله این موارد اسـت.  2012سال 

دیوان داوری با تفسیر موسع از این شرط اعالم نمود کـه نقـض شـرط رعایـت تعهـدات      
مستلزم سوءاستفاده از اختیـارات حاکمـه نیسـت و بـرعکس قضـیه اس.جـی.اس علیـه        

وفصل اختالف منـدرج در قـرارداد اس.جـی.اس را مـانع رسـیدگی       شرط حل ،یپینـلیف
 دیوان ندانست.

یـت  رعا دیوان اعالم نمود که تفسیر شرط در قضیه میکوال علیه رومانی، همچنین
تواند شامل تعهداتی  میاین شرط  شده در معاهده دارد. تعهدات بستگی به زبان استفاده

بنـابراین چنانچـه شـرط رعایـت تعهـدات بـا        نظر از منبع آن شود. با هر ماهیت و صرف
شـامل تعهـدات قـراردادی و     بق ایـن تفسـیر،  ، مطاهد باشدعبارات کلی و ناظر به هر تع

 شود. میقراردادی نیز غیر

یکجانبه صادره توسط دولت را هم  های دیوان اعالمیه در قضیه ایوان علیه رومانی،
سوئد و  دوجانبهاین اختالف مبتنی بر معاهده  در محدوده شرط رعایت تعهدات دانست.

 دارد: مـی ایت تعهـدات مقـرر   ـرعـ  صوص شرطـعاهده در خـاین م 2-4دـبن رومانی بود.
طرف متعاهد دیگـر در   گذار سرمایههر دولت متعاهد ملزم است که هر تعهد منعقده با »

هـای   این اختالف به دنبال لغـو مشـوق  « های آنها را رعایت کند. گذاری سرمایهخصوص 
گمرگـی بـرای    هـای  هـای مالیـاتی و معافیـت    اقتصادی توسط رومانی از جملـه مشـوق  

هـا در قـانون    خارجی برای توسعه مناطق فقیر مطـرح شـد. ایـن مشـوق     گذاری سرمایه
اکثریـت   بـود.  شـده   بینـی  پیش 1988/24و آیین نامه اضطراری دولت به شماره  1988

دیوان نقض استاندارد رفتار برابر و منصفانه را پذیرفته ولی ادعـای نقـض شـرط رعایـت     

 ن قـوانین رد شـد.  ـوجب ایـت دولت به متعهدات به واسطه فقدان دلیل در اثبات تعهدا
در شـرط   «منعقـده »های دیگر مانند سی.ام.اس علیه آرژانتین کـه واژه   خالف دیوان بر

ایـن دیـوان تعهـدات ناشـی از      ،دانسـتند  مـی رعایت تعهدات را شامل تعهدات قراردادی 
ز ایـن  تفسیر گسترده ا یکجانبه دولت را نیز تحت حمایت این شرط دانست. های اعالمیه

 از شرط ثبات تعبیر شده است. های شرط به مشخصه

 بقای قید حل اختالف قراردادی در برابر شرط رعایت تعهدات. 5-3

تبدیل تخلف از قرارداد به تخلف  تعهدات، اثر شرط رعایت موجب رویکرد سوم،  به
تنهـا   گـذاری  سـرمایه دوجانبه حمایت از اما دیوان مندرج در معاهده .باشد از معاهده می

کـه امکـان حـل     استناد به ایـن شـرط اعمـال کنـد     مواردی با را در صالحیت خود باید

 دیـوان نبایـد   در واقـع،  .به شیوه دیگـری وجـود نداشـته باشـد     اختالف ناشی از قرارداد
موجب ایـن نـوع شـرط در مـواردی کـه        مورد دعاوی اظهارشده به را در صالحیت خود
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 .وجود دارد، اعمـال نمایـد   گذاری سرمایه قرارداد سازوکار انتخاب مرجع حل اختالف در

موردی  .علیه فیلیپین پذیرفته شده است  .اس.جی.حل توسط دیوان در قضیه اس این راه
یس و فیلیپـین متضـمن شـرط    یگذاری میان سـو  سرمایهکه معاهده دوجانبه حمایت از 

 هی بـا قضـیۀ  شـرایط مشـاب   در مسـأله بـود و ایـن   ( 10ماده  2بند )رعایت سایرتعهدات 
اولین گام استدالل دیوان به شرح  دراین مورد .علیه پاکستان مطرح گردید .اس.جی.اس

 :ذیل بود
 10 مادة 2ست که بند ا این مسألهاین  مورد گیری دیوان در خالصه نتیجه»

را نقض معاهده دوجانبه حمایت  گذار سرمایهاقدام دولت علیه  ،(تعهداتشرط رعایت )
آور از جمله  رعایت تعهدات الزام در زیرا، داند میزبان می توسط کشور گذاری سرمایه از

کوتاهی  و قصور خاص پذیرفته،ی ها گذاری خصوص سرمایه تعهدات قراردادی که در

 1«.نموده است

نقض  دیوان تصمیم گرفت که در مورد اینکه علیرغم این نظر، باوجود این و

کارهای حل اختالف قراردادی رجوع ه سازوطرفین باید ب ،یا نهاست قرارداد واقع شده 
این تجزیه وتحلیل، همان است که در خصوص صالحیت رسیدگی دیوان مندرج  .نمایند

به دعاوی قراردادی، در فقدان شرط  گذاری سرمایهدر معاهدات دوجانبه حمایت از 
 .اس.جی.از یک طرف دیوان در قضیه اس. رعایت سایر تعهدات نیز پذیرفته شده است

ط رعایت لیه فیلیپین تصمیم گرفت که برای بررسی دعاوی مرتبط با تخلف از شرع
اما از طرف دیگر دیوان تا زمان صدور تصمیم مرجع حل  .سایر تعهدات صالحیت دارد

نشده به  ت اما پرداختقرارداد در مورد مبله قابل پرداخ 12اختالف مندرج در مادة 

 .اوری را تعلیق نمودد  ، رسیدگیگذاری سرمایهموجب قرارداد 
های داوری به شرط حـل و فصـل اخـتالف منـدرج در      در قضایای دیگر نیز دیوان

قرارداد به عنوان مانعی جهت اعمال صالحیت بر مبنای شـرط رعایـت تعهـدات اسـتناد     
دیـوان مقـرر داشـت کـه اگرچـه       ،اکراین بوش علیه المللی بیندر قضیه شرکت  نمودند.

ولت نیست، لیکن اگر این نقض قابل انتسـاب بـه دولـت هـم     نقض قرارداد منتسب به د
دیوان به شرط حل و فصل اختالف در قرارداد احتـرام خواهـد گذاشـت و ادعـای      ،باشد

در  نمایـد.  مـی نقض شرط رعایت تعهدات را به عنوان مبنای اعمال صالحیت دیـوان رد  
 2009سـال   دیـوان تصـمیم صـالحیتی خـود در     ،ه بی.وی علیه جمهوری پاراگوئهقضی

مبنی بر تعلیق رسیدگی به دلیـل وجـود شـرط رسـیدگی محـاکم داخلـی در قـرارداد        

خواهان و عدم استماع ادعای نقض شرط رعایت تعهدات را یادآور و اعالم نمود کـه اگـر   

 
1. SGS societe General surveillance S.A. v. The republic of Philipine, ICSID case 

No .ARB/02/6, decision on Jurisdiction, 29 January 2004. 
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یدگی به ادعای خواهان رعایـت  های پاراگوئه را پس از رس دولت تصمیم احتمالی دادگاه

 تواند قابل استماع باشد. میت تعهدات ، ادعای نقض شرط رعاینکند

 گانه بررسی رویکردهای سه. 5-4

رویکردهای سه گانه فوق هر کدام از زوایای مختلف شرط رعایت تعهدات را 

بررسی قرار  ها مورد نقد و بررسی نموده وخود نیز توسط طرفداران هر یک از دیدگاه

ایت تعهدات که از نظر دیوان اول در خصوص نفی مطلق اثر شرط رع اند. رویکرد گرفته

از  .با انتقادات جدی روبرو شده است ،علیه پاکستان الهام گرفته .اس.جی.اس داوری

 31جمله اینکه در این قضیه، دیوان بدون اشاره به شیوه تفسیر مندرج در مادة 

در  1.داند میترین روش تفسیر را تفسیر مضیق  مناسب کنوانسیون حقوق معاهدات وین،

اثر  ،اعمال حاکمیت دولت میزبان ضیه دیوان بدون تفکیک میان اعمال تصدی واین ق

را به دلیل عدم  المللی بینشرط رعایت تعهدات در ایجاد صالحیت برای مرجع داوری 

 احراز قصد طرفین معاهده رد نمود. 

رویه بعدی مراجع داوری قائل به تمایز  موجب شد که انتقادات وارد بر این نظر
. احراز نقض شرط رعایت تعهدات شونداعمال تصدی دولت در  مال حاکمیت ومیان اع

ز این قضیه ی داوری صادره پس اأچند ر پاسو علیه آرژانتین و ی الأای که در ر رویه
موضوع معاهده که حمایت از  ی به درستی با توجه به هدف وأشاهد آن بودیم. این ر

باشد، نقض تعهدات قراردادی به  میلت دو های خارجی در قبال مداخله گذاری سرمایه
در صالحیت دیوان  دلیل اعمال حاکمه دولت را نقض شرط رعایت تعهدات و

رو شده است و در برخی ی نیز با انتقاداتی روبأداند. این ر میدر معاهده  شده بینی پیش
ه این تفکیک ارائ دالیلی که در ردّ 2داوری این تفکیک صراحتاً رد شده است. یآرا از

های عملی در تفاوت میان نقش  شود: پیچیدگی میشده است در چند مورد خالصه 

رفتار صرفاً تجاری او، زاید شدن شرط رعایت تعهدات  دولت به عنوان حاکمیت و
در صورت اعمال این تفکیک به این دلیل که  گذاری سرمایه)التزام( در یک معاهده 

قبالً در  گذاری سرمایهبر قراردادهای  های اعمالی بر رفتار حاکمیتی دولت محدودیت
ه همانند سلب مالکیت و رفتار غیرمنصفانه وجود معاهده دوجانب های سایر استاندارد

تدوین این شرط جهت رد این تفکیک مورد  تاریخچه ثر ومؤاصل تفسیر  ،داشته است

 
گذاری،  الملل سرمایه اصول حقوق بین ،کریستف شروئر و ؛رودولف، دالزر ، ر.ک:یأاین ر ربرای مالحظه انتقادات وارد ب .1

 .256 - 257 صص. ،1393، ات شهر دانشانتشار، آذین حسیبی، چاپ دوم ترجمه سید قاسم زمانی و به
شرط التزام عام در معاهدات دوجانبه » سمیه محمدی، ؛ وضاعلومی، حمیدر :ی ایروک علیه لهستان به نقل ازأ. ر2

 .74 .ص ،1393، تابستان 43سال شانزدهم، شماره  ،، فصلنامه پژوهش حقوقی عمومی«گذاری سرمایه
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که  طور تر از تاریخچه تدوین این شرط، همان بررسی دقیق استناد قرار گرفته است.

توجه به موضوع و هدف معاهدات دوجانبه  های قبلی این مقاله اشاره شد و قسمت در
دولت میزبان در حمایت از  گذاری خارجی و در ایجاد تعادل میان منافع سرمایه

یدکننده رویه آن أیت با هدف توسعه اقتصادی کشور میزبان، گذارهای خارجی سرمایه
اعمال این شرط را محدود به نقض تعهدات دسته از مراجع داوری است که قلمرو 

های  اند. این انتقاد که پیچیدگی ناشی از اقدامات حاکمیتی دولت میزبان دانسته
با مالحظه  اعمال حاکمیت دولت وجود دارد، عملی در تفکیک اعمال تجاری و

 جهت اعمال این تفکیک ارائه نموده اند، یدکترین و رویه مراجع داوری که معیارهای
  بل رفع است.قا

 توان اقدام نمود: سطح می در دو جهت احراز اعمال حاکمیتی برای نقض این شرط،

اقدام  و 1که تحت کنترل دولت هستند )معیار ساختاری( یمداخله نهادهای در یک سطح،

علی الظاهر نشان خواهد  2حدودی که وظایف عمومی است )معیار کارکرد( در شیوه و تا

بایست  تخلف ادعایی می نقض و درسطح دوم، ت مداخله دولت است.داد که این رابطه تح

اداری خود را  بیش از صرف عدم اجرای عادی قرارداد باشد. اگر دولت اختیارات تقنینی و

 ای اعمال کند که مرتبط با نقض ادعایی باشد، این نقض ادعایی، واجد ویژگی به شیوه

همانند مافزینی علیه اسپانیا و سالینی حکومتی )دولتی( خواهد بود. در قضایای داوری 

این  رفتار حکومتی ارائه شده است. علیه مراکش معیارهای توصیف تخلف ادعایی به عنوان

 دخیل بودن مقامات ارشد دولتی، ،معیارها همانند سیاسی )تبلیغی( شدن جدی موضوع

تی که کامالً مبتنی معامال، فقدان رفتار مبتنی بر اقتصاد واقعی بازار ،وظیفه اداری عمومی

دولتی همانند یک  از طرف دیگر چنانچه نهادهای حکومتی و است. بر مقرارت

در این صورت حتی اگر تعهدات قراردادی خود را نقض  .گذار عادی عمل نمایند سرمایه

های مقرر  تواند مشمول حمایت بنابراین نمی هیچ مداخله دولتی رخ نداده است و نمایند،

 شود. نبه از جمله شرط رعایت تعهداتدر معاهده دوجا

این است کـه بـا توجـه بـه اینکـه اعمـال حـاکمیتی دولـت در سـایر           انتقاد دیگر
عمـالً بـا اضـافه     ،دوجانبه لحاظ شـده اسـت  استانداردهای حمایتی مندرج در معاهدات 

، این شرط به یک شرط زاید تبدیل خواهد شـد.  ین قید بر شرط رعایت تعهداتنمودن ا
توان گفت که اعمال سایر استانداردهای منـدرج در معاهـدات    میبه این انتقاد  در پاسخ

 بـرای مثـال اسـتاندارد رفتـار عادالنـه و      .مستلزم اثبات شـرایط خاصـی اسـت    دوجانبه،
 تعریف نشده اسـت و  دوجانبهمنصفانه همانند سایر استانداردهای حمایتی در معاهدات 

 
1. structural test  
2. function test  



272 

 

 

ب 
ی مصو

ت اسالم
رویکرد قانون مجازا

1392
به قسامه

 

ت 
ت تعهدا

ط رعای
شر

ت 
معاهدا

دو جانبه سرمایه
 

ن
ی بی

ی در پرتو رویه داور
گذار

 
ی

الملل
 

رد دکترین جهت احراز نقـض ایـن اسـتاندا    وعینی در رویه داوری  معیارهای مشخص و

حمایـت از   ،تجـاری باثبـات   چـارچوب حقـوقی و   ،مطرح شده است. از جملـه شـفافیت  
در نظـایر اینهـا.   و  حسـن نیـت   ،تعهدات قـراردادی  یگذار، ایفا سرمایهانتظارات مشروع 

درست اسـت   .ست معیارهای دیگری نیز اضافه شودتحوالت آتی رویه داوری نیز ممکن ا
هـا را معیـار    رهـا عمـدتاً اقـدامات حـاکمیتی دولـت     که مراجع داوری در احراز این معیا

به شـرح   موارد دیگری در احراز نقض این استانداردها ،اند، اما عالوه بر این مورد قرارداده
یـک از ایـن    شود که در صورت عدم احراز شرایط خاص اعمال هر بایست لحاظ میفوق 

تواند به شرط رعایت تعهدات استناد نماید. در عین  میخارجی  رگذا سرمایهاستانداردها، 
اینکه در بعضی از قضایا نیز یک رفتار واحد، همزمان توسط مرجع داوری مصداق نقـض  

چند استاندارد رفتاری تلقی شده است و معیارهای مشابه جهت احراز ایـن اسـتانداردها   

شـده اسـت. بـرای مثـال در قضـیه      به معنای زاید شدن استاندارد رفتاری دیگر تلقـی ن 
و منصـفانه   دیوان داوری در بررسی اسـتانداردهای رفتـار برابـر    آزوریکس علیه آرژانتین،

ــا    حمایــت و و ــه آمریک ــه در معاهــده دوجانب ــل کــه دو اســتاندارد جداگان ــت کام امنی
توانـد   نقـض یکـی مـی    کـه  وآرژانتین است، این دو استاندارد را بهم مرتبط و اعالم نمود

امنیـت کامـل    جر به نقض استاندارد دیگری شود. به این دلیـل کـه دیگـر حمایـت و    من
شـده جهـت حفـظ امنیـت محـیط       منحصر به حمایت فیزیکی نیست، بلکه ثبـات ارائـه  

شـفافیت   گـذار و  مشـروع سـرمایه   در نظر گـرفتن انتظـارات معقـول و    گذاری و سرمایه
حـائز اهمیـت اسـت.     ز این استاندارد،های کشور میزبان در ارزیابی تخلف ا رویه قوانین و

 همان معیارهای هستند که جهت احراز اسـتاندارد رفتـار برابـر و    معیارهای اخیر، دقیقاً

بنـابراین دیـوان داوری مقـرر     منصفانه نیز مورد توجـه مراجـع داوری قرارگرفتـه اسـت.    
ی نمـوده اسـت   گذاری کوتاه برابر برای سرمایه نمود که خوانده در ارائه رفتار منصفانه و

در قضـایای دیگـر    حمایـت کامـل را نیـز نقـض نمـوده اسـت.       بنابراین تعهد امنیت و و
امنیـت   های داوری نقـض اسـتاندارد حمایـت و    نیز دیوان همانند اوسیدنتال علیه اکوادر

غیرعادالنه احراز نمود یـا بـر عکـس در قضـیه ونـا       کامل را به دلیل رفتار غیرمنصفانه و
منصفانه را به دلیل کوتـاهی در حمایـت    وان نقض تعهد رفتار برابر ودی ،هتل علیه مصر

امنیــت کامــل احــراز کــرد. بنــابراین چنانچــه شــرایط مشــابهی جهــت احــراز نقــض   و
استانداردهای حمـایتی منـدرج در معاهـده اعمـال شـود، ایـن بـه معنـای زایـد شـدن           

ال حـاکمیتی دولـت   استاندارد حمایتی دیگر نخواهد بود. در عین اینکـه توجـه بـه اعمـ    

معیار به شرط رعایـت سـایر    اعمال این جهت احراز نقض سایر استانداردهای حمایتی و
وهم چنین شرط رعایـت سـایر    هاطرح این استاندارد ، در راستای هدف اولیه ازتعهدات

اداری و  گـذاری خـارجی در مقابـل مداخلـه تقنینـی،      جهت حمایت از سرمایه ،تعهدات
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باشـد. سـابقه تـدوین ایـن      گذاری می روند اجرای قراردادهای سرمایهها در  اجرایی دولت

   این موضوع است. یدؤشرط نیز م

عاهده ـض مـض قراردادی به عنوان نقـصوص تلقی هرگونه نقـرویکرد دوم در خ

چنین منجر به تفسیر موسع هم مغایر با سوابق تدوین این شرط و ،رطبر اساس این ش

معاهدات با نگاه تانداردهای حمایتی مندرج در این از این شرط همانند سایر اس

خارجی است. سوابق تاریخی تدوین این شرط نشان  گذار سرمایهسویه به منافع  یک

از  گذاری سرمایهکردن اختالفات قراردادی  المللی بیندهد که قصد طراحان آن،  می

لیل که )صالحیتی( بوده است. به این د شکلی قواعد ماهوی و  بینی پیشطریق 

استفاده از اختیارات  از طریق سوءدر معرض تهدید دولت  گذاری سرمایهقراردادهای 

، زمانی که حکومت در نقش دوگانه خود به عنوان طرف قرارداد از یک حکومتی است

اجرای تعهدات ، از اختیارات حکومتی خود برای عدم دیگر مقنن از طرف طرف و

 ید.نما میاستفاده  قراردادهای خود سوء

 ،گذاری در مقابل مداخله حکومت سرمایهبنابراین منطق حمایت از قراردادهای 

ید این امر است که قراردادهای صرفاً تجاری یا اعمال تجاری صرف تحت پوشش این ؤم

فقط زمانی  .حیت مراجع مندرج در قرارداد استچنین اختالفاتی در صال شرط نیست و

ای عمل نمایند که تعهدات به  یت خود به شیوهلتی در اعمال صالحهای دو که دادگاه

از جمله این شرط نقض شود )برای مثال در موارد انکار عدالت  دوجانبهموجب معاهده 

تواند به استناد این شرط به مراجع داوری مندرج  مییا فقدان پروسه صحیح رسیدگی( 

 معاهده مراجعه نمود. در

صرفاً با  مذکور در معاهدات دوجانبه وتفسیر موسع از استانداردهای  ،در عین حال

خارجی، عالوه بر اینکه منجر به نادیده گرفتن  گذاری سرمایههدف حمایت از منافع 

خارجی و دولت  گذار سرمایهمین متعادل منافع أت یعنیموضوع این معاهدات  هدف و

با  ایراد دیگری است که به رویه اخیر مراجع داوری وارد شده است. ،شود می میزبان

توجه به تغییر جریان سرمایه از کشورهای در حال توسعه سابق به کشورهای پیشرفته، 

خود، از جمله نسبت به حذف این  دوجانبهبسیاری از این کشورها با اصالح معاهدات 

شرط از معاهدات نمونه خود اقدام نمودند. به عنوان مثال در معاهده دوجانبه نمونه 

یز مورد بازنگری قرار گرفته است، شرط رعایت تعهدات از ن 2012که در  آمریکا 2004

 یا در معاهدات برخی از کشورها مانند مکزیک و متن این معاهده حذف شده است، و

که حاوی شرط حل وفصل اختالفات  یشروطی جهت خروج قراردادهای هند، قیود و

 از دامنه این شرط وضع شده است. ،هستند
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یر موسع از شرط رعایت تعهدات وارد است این اسـت  ترین انتقادی که به تفس مهم

که تفسیر موسع این شرط، سایر استانداردهای ماهوی معاهده را به الزاماتی زائد تبدیل 

. ایـن  آرژانتین نیز اشـاره شـده اسـت    پاسو علیه ی داوری الأر در مسألهکند. به این  می

ه قرارداد منتج بـه طـرح دعـوا    رسد، چرا که هر نقض ساد میانتقاد کامالً منطقی به نظر 

بــدون اینکــه نیــاز باشــد  ،شــده در معاهــده خواهــد شــد بینــی پــیشدر مراجــع داوری 

ه و خارجی به سایر استانداردهای حمایتی معاهـده از جملـه رفتـار منصـفان     گذار سرمایه

در پاسـخ بـه ایـن     شرایط تحقق آن را ثابت نماید. استناد و عدم تبعیض و برابر، مصادره

انـد کـه بسـیاری از اسـتانداردهای      تفسیر موسع این شرط اعالم نموده ، طرفدارانادانتق

 گـذاری  سـرمایه  های مه پروژهـه شود و یـمن  بینی شـپی گذار رمایهـسرفتاری در قرارداد 

تعدادی از آنها بـر اسـاس قـوانین     شود و میبر اساس یک قرارداد با کشور میزبان انجام ن

ـ  گذاری سرمایهاین نوع از  .گیرد میت عمومی کشور میزبان صور وسـیله شـرط التـزام     هب

ها تحـت حمایـت سـایر اسـتانداردهای      گذاری سرمایهاین نوع از  شود و میپوشش داده ن

مفاد شرط رعایـت تعهـدات در    که درس میعکس به نظر  بر 1ماهوی معاهده خواهد بود.

عایت هر تعهد اسـت و تفسـیر   این شرط عموماً ناظر به ر بیشتر موارد بسیار کلی است و

برخی از مراجع داوری این تعهدات را عالوه بر تعهدات قراردادی شامل تعهدات منـدرج  

 اند. ین داخلی کشور میزبان نیز دانستهدر قوان

منحصر به رعایت تعهدات قراردادی نیست و کلیه  بنابراین متن این شرط عموماً

تعهدات محدود به اعمال حاکمیتی شود و چنانچه نقض این  تعهدات را شامل می

نباشد، حیطه وسیعی از اختالفات بر اساس این شرط قابل طرح در مراجع داوری 

اثر و زاید شدن سایر استانداردهای ماهوی  باشند که منتج به بی ای می معاهده

گذاری  شده در معاهده خواهد شد. در عین اینکه در قراردادهای سرمایه بینی پیش

های داخلی کشور میزبان نیست و در  ل اختالفات محدود به دادگاهشرط حل و فص

المللی  بسیاری از این قراردادها رسیدگی به اختالف در صالحیت مراجع داوری بین

کننده نگرانی از رسیدگی در مراجع  قرار گرفته است که این مسأله خود برطرف

ونه دعاوی را قضایی داخلی که ساختار و تخصص الزم جهت رسیدگی به این گ

 نماید. ندارند، برطرف می

اس علیه .جی.اس یأدر این زمینه ر ی در مورد رویکرد سومأترین ر شاخص
 مختلف با انتقادهای جدی مواجه شده است. گایار های ی از جنبهأاین ر. است فیلیپین

این زمینه اعالم نمود که نتیجه مذکور در رویکرد سوم، بعید است آن چیزی باشد  در

 
 75 .همان منبع، ص. 1
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شرط   بینی پیشفیلیپین هنگام  ـ یسینامه دوجانبه سو های متعاهد به موافقت دولت که

ر معاهده دوجانبه اگر تعهد یک کشور د .اند در نظر داشته تعهدات درمعاهده رعایت
گذاران به معنای این باشد که نقض قرارداد  تعهدات خود در مقابل سرمایه برای رعایت

ود، نتیجه صالحیتی چنین تعهدی این خواهد بود که ش منتج به تخلف از معاهده می
فصل اختالف مندرج در  و  دیوان مندرج در معاهده دوجانبه نیز بر مبنای شرط حل

ای است، اعمال  نین تعهدی که یک قصد معاهدهـتواند با اتکا به چ میعاهده ـم
 . صالحیت کند

دارای  نیز ث نظریاز حیاین قضیه  تصمیم دیوان در ی،أن این رابه نظر منتقد
مبتنی بر نظریۀ کمیته ویژه تصمیم دیوان در این قضیه عمدتاً . باشد میمشکالتی 

قرارداد یا  ـبر تعیین مبنای دعوا  باشد که در آن قضیه، کمیته بطالن وایوندی می

باشد، شرط  که مبنای دعوا قرارداد می ییبنابراین جا. تأکید نموده است ـمعاهده 
که مبنای اختالف معاهده  ییجا .اعمال خواهد شد درج در آن نیزانتخاب مرجع من

دیوان در قضیه  اام. گردد است، مقررات حل و فصل مندرج در معاهده اعمال می
معاهده  علیه فیلیپین به این مسأله توجه نداشت که در قضیه وایوندی، .اس.جی.اس

در قضیه  بنابراین .شرط رعایت تعهدات نبود میان آرژانتین و فرانسه مشتمل بر
 بررسی مبنای دعوا عمالً علیه فیلیپین که معاهده حاوی این شرط بود، .اس.جی.اس

که  بایست مطرح گردد میبررسی سبب طرح دعوا در مواردی  .کند مین موضوعیت پیدا
موجب شرط رعایت ه که ب چرا .تعهدات نیست مورد رعایت معاهده حاوی مقرراتی در

بنابراین  و شود میای شناخته  عنوان تخلفات معاهدهه دادی بتعهدات، تخلفات قرار

 این قضیه، که در رسد میبنابراین به نظر  .نیست لزومی به بررسی سبب طرح دعوا
 1.شرط رعایت تعهدات موفق نبوده است درک اثر دیوان در

ترین شیوه نشان  در روشن« تعهداترعایت »شرط   بینی پیشبررسی تاریخی روند 
کننده و طراح چنین شروطی ایـن اسـت کـه اجـازه      که قصد کشورهای مذاکره دهد می

دهند نقض قرارداد به طور مؤثر بـه عنـوان تخلـف دولـت میزبـان از تعهـدات معاهـده        
نتیجه صالحیتی ناشی از ایـن   .خارجی توصیف شود گذاری سرمایهالمللی حمایت از  بین

ــود کــه دیــوان منــدرج در موافقــت  ــت از  توصــیف ایــن خواهــد ب نامــه دوجانبــه حمای
کار حل اختالف مندرج در قرارداد اسـت، در مـورد   وبا اینکه متمایز از ساز گذاری سرمایه

موجـب شـرط    بـه  ،المللی کشور میزبان ا تعهدات بیندعاوی ناشی از قرارداد اما مرتبط ب

 
1. Wong, Jarrod, Umbrella clause in Bilateral Investment Treaties: of Breaches of 

Contract, Treaty Violations and the Divide Between Developing and Developed 
Countries in Foreign Investment Disputes, George Mason Law Rev, Vol. 14, 
2006, p. 170. 
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گونـه تعـارض صـالحیتی     در ایـن وضـعیت، هـیچ    .تعهدات، اعمال صالحیت کندرعایت 

زیرا هر یک از مراجـع مـذکور در خصـوص یـک سـبب طـرح دعـوا         ،شد خواهد مطرح ن
 .کنند مستقل و متمایز اعمال صالحیت می



277 

 

 

ل 
سا

ی، 
تر

گس
داد

ی 
وق

حق
ه 

جل
م

کم
و ی

د 
شتا

ه
د و

 نو
ره

ما
 ش

،
 

هم
ن

، 
ز 

ایی
پ

13
96

 

 گیرینتیجه

 خصـوص تفسـیر شـرط رعایـت     های داوری در متفاوت دیوان های با توجه به رویه

جـامع در خصـوص مفهـوم     روشن است که مراجع داوری به یک توافق کامل و تعهدات

چـارچوب تخلـف از معاهـده و     شـمول تخلفـات قـراردادی در    آن بـر  تأثیراین شرط و 

صـل اخـتالف منـدرج درمعاهـده     ف چـارچوب شـرط حـل و    بنابراین رسیدگی به آن در

کـه   2012ی داوری صـادره در سـال   أبه عنـوان مثـال از مجمـوع هشـت ر     .اند نرسیده

وارد بررسـی   ساسـاً های داوری ا در سه مورد دیوان مشتمل بر شرط رعایت تعهدات بود،

ها با توجه به شرایط هر قضیه  یک از دیوان مورد دیگر نیز هر جو در پن این شرط نشدند

این نمونه بیانگر این است که ایـن شـرط هنـوز     به تفسیر متفاوتی از این شرط رسیدند.

همچنان یکی از موضـوعات   بعد از بیش از یک دهه از طرح جنجالی آن در رویه داوری،

 است. گذاری الملل سرمایه بینقوق حچالشی 

مختلف مراجع داوری در خصوص تفسیر ایـن شـرط    های توجه به نظرات و رویه با

بندی نکـات ذیـل قابـل     در جمع و همچنین نحوه تدوین آن در معاهدات دوجانبه ایران،

 ذکر است:  

 در تفسیر ایـن شـرط،همانند تفسـیر سـایر شـروط یـک معاهـده،       نخست آنکه  -
 31حقوق معاهدات است.مطابق ماده کنوانسیون  32و  31کلی مواد راهنمای 

کنوانسیون،تفسیر معاهده باید بر اساس معنای عادی و متـداول معاهـده و بـا    

توجه به سیاق آن و در پرتو موضـوع و هـدف معاهـده انجـام شـود.در حقـوق       
موضوع معاهده، همان قواعدی است که طرفهای معاهده بـا معاهـده   الملل  بین

وضـع کـرده انـد و همـان حقـوق و تکـالیفی اسـت کـه از ایـن قواعـد ناشـی            
شوند،حال آنکه هدف معاهده آن چیزی است که طرفهای معاهده مایل بـه   می

معاهـدات  "هـدف و موضـوع  "هرچند به صورت کلـی ،  1رسیدن به آن هستند.
به منزله عبـاراتی خالصـه از نیـات بنیـادین و اساسـی طـرفین        گذاری سرمایه

شود.اما منطق ایجـاب   میشد که به صورت رسمی در مقدمه معاهده درج با می
بـا هـدف اصـلی و ماهیـت      گذاری سرمایهکندکه موضوع و هدف معاهدات  می

 گـذاری  سـرمایه ،یعنی تامین منافع کشور میزبان و منـافع   گذاری سرمایهخود 

 خارجی به صورت توامان و فراهم آوردن شرایط و زمینه مناسب بـرای توسـعه  
خـارجی   گذاری سرمایهخارجی و همچنین رفع موانعی که ورود  گذاری سرمایه

 
 .464 ص. ،1379نشر نو، انتشارات فرهنگ  چاپ اول، الملل معاهدات، اهلل، حقوق بین فلسفی، هدایت .1
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ز آنجـا کـه   بنـابراین ا  در تطابق باشد. کند، میالل اختبه کشور میزبان را دچار 

ــ  ــدات ت ــه معاه ــافع  أهــدف اینگون ــان و من ــافع کشــور میزب ــادل من مین متع
عاهدات نیـز  استانداردها و شروط مندرج در این م ،خارجی است گذاری سرمایه

به این منظور تفسـیر موسـع شـروط     بایست در پرتو این هدف تفسیر شود. می
سویه و  تفسیر یک ،گذاری خارجی سرمایهبا توجه به منافع  این معاهدات صرفاً

در مـورد تفسـیر شـرط رعایـت تعهـدات       خالف هدف این معاهدات اسـت.  بر
راردادی را بـه دالیـل   همانند اس.جی.اس پاکستان که تعهدات ق  رویکرد دیوان

متعدد از جمله فقدان قصد از شمول این شرط و معاهده خارج دانسته است و 
اخیـر مراجـع داوری    یانند اس.جـی.اس علیـه فلیپـین و آرا   هم رویه دیوانیا 

واک علیه پاراگوئه و بوش علیه اکراین کـه بـه دلیـل شـرط حـل و       همانند بی

 ی بـه عـدم اسـتماع دعـوا دادنـد،     أشـده در قـرارداد ر   بینی پیشفصل اختالف 
همگی منجر به نادیده گرفتن اثر این شرط و قصد طراحـان آن در حمایـت از   

در عین حال تفسیر موسع این شـرط   خارجی است. گذاری سرمایهقراردادهای 
 .علیه پاراگوئه و ای.دی.اف .توسط برخی از مراجع داوری از جمله اس.جی.اس

وجه به معنای عادی این شـرط و بـدون توجـه بـه     با ت صرفاً علیه آرژانتین نیز
خـارجی و   گـذاری  سـرمایه گونه معاهدات که حفظ متعـادل منـافع    هدف این

صـورت گرفتـه    قه تاریخی تـدوین ایـن شـرط   و ساب منافع کشور میزبان است
خارجی عـالوه   گذاری سرمایهبا هدف حمایت از  تفسیرهای موسع صرفاً است.

یکـی   شود، میسایر استانداردهای حمایتی معاهده بر اینکه موجب زائد نمودن 

رات سـوء  ـتوانـد اثـ   یـمع داوری است که ـبر رویه مراج از انتقادات جدی وارد
 المللـی  بـین بـه داوری   بر تمایل کشورهای میزبان جهت ارجاع اختالفات خود

 داشته باشد.
ذکور در بهترین شیوه برای تفسیر این شرط همانند تفسیر سایر اسـتانداردهای مـ  

، پرهیز از تفسیر گستردة این شرط به نحوی گذاری سرمایهمعاهدات دوجانبه حمایت از 
و همچنین اختیـارات   المللی بیناست که تمایز میان نظم حقوقی داخلی و نظم حقوقی 

رسـد کـه تفسـیر دیـوان      مـی نظر ه حاکمه دولت میزبان را نادیده بگیرد. در این زمینه ب
راسـتای ایـن    بعـدی داوری در  یو آرا سو علیه جمهوری آرژانتـین پا داوری در قضیه ال

تفسیر در قواعد مندرج در معاهده  های که ابهام دیدگاه این این دیوان با رد .استهدف 

خـارجی حـل و فصـل شـود، اقـدام بـه تفسـیر         گـذار  سرمایهبایست به نفع  می دوجانبه
که هـم   ، دیوان تالش نمودمتعادلاین تفسیر  تری در این زمینه نموده است. در متعادل

هـم مسـئولیت آن دولـت بـرای ایجـاد یـک چـارچوب         حاکمیت دولت میزبان و مسأله
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خـارجی   گذاری سرمایهاقتصادی و حمایت از  های حقوقی پیشرفته جهت توسعه فعالیت

میـان اقـدامات دولـت     ،ان در راسـتای ایـن هـدف   را در نظر بگیرد. به همین دلیل، دیـو 
 وان یک تاجر )اعمال تصدی( و اعمال حاکمیت آن دولت تمایز قائل شده وعنه میزبان ب

رط رعایـت سـایر تعهـدات در    شده در راستای اعمال حاکمیت را مطابق ش اقدامات انجام
اقداماتی ندانسـته   این دیوان اقدامات تجاری را .استدانسته  المللی بینداوری  صالحیت

بنابراین ایـن   قرار گیرد. المللی بینع داوری صالحیت مراج که مطابق مفاد این شرط در
 حـل و در قراردادهـای مربوطـه    چارچوب شرایط مقـرر  ت درـبایس اقدامات می دسته از

 فصل شوند.

بلکـه بـا سـوابق     ،است گذاری سرمایهاین تفسیر نه تنها هماهنگ با هدف معاهده 

جی در مقابـل  گـذاری خـار   سـرمایه گونه شروط که جهت حمایت از  تاریخی تدوین این

در عـین   هماهنگ اسـت.  کامالً ،ها بوده است اجرایی و تقنینی حکومت ،مداخالت اداری

گذاری  سرمایهاینکه این تفسیر هماهنگ با تفسیر سایر استانداردهای حمایتی معاهدات 

نقض استانداردهای منـدرج در معاهـده تلقـی     اقدامات حاکمیتی دولت، است که عمدتاً

کیک اعمال تجاری از اعمال حاکمیت نیز معیارهـای در رویـه داوری   برای تف شده است.

 و دکترین وجود دارد. المللی بین

عمـده ایـن معاهـدات     ایـران،  دوجانبـه ر خصوص وضعیت معاهدات دوم آنکه د -

رسـد بـا عنایـت بـه      مـی به نظر  حاوی یک متن واحد با تغییرات اندکی است.

هـای خـارجی    گـذاری  سـرمایه میزبـان  در دوره پساتحریم  اینکه ایران خصوصاً

ایـن   در خصـوص تفسـیر   المللی بینو با توجه به رویه ناهماهنگ داوری  است

ارد نقـض  گسترده از این شرط به نحوی که در بعضی مـو  شرط و تفاسیر بعضاً

 قراردادی نیز مشمول ایـن شـرط دانسـته شـده،    هر تعهدی حتی تعهدات غیر

هماننـد  اوالً  شود:وجه تتی به چند نکته ت آدر انعقاد معاهداکه ضروری است 

دامنه این شرط محدود به تعهداتی شود که  ،منعقده با کویت معاهده دوجانبه

همانند تجربه کشورهای مکزیک  ثانیاً از طریق این معاهده پذیرفته شده است.

اختالفات ناشی از نقض ایـن شـرط را در صـورت وجـود     که و هند تالش شود 

از صـالحیت مراجـع داوری    ،الف در قرارداد مبنای تعهـد صل اختقید حل و ف

دامنه این شرط به تعهـدات   که تالش شود ثالثاً .مندرج در معاهده خارج شود

نظر  صرف ،قراردادی محدود گردد تا از تفسیر موسع احتمالی که هرگونه تعهد

جانبـه دولـت    هـای یـک   که در بعضی موارد در رویه داوری اعالمیه از منبع آن

 اند، اجتناب شود. شامل آن دانسته را یزبان یا قوانین داخلیم
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