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 ائ در حوزه انت یو حقوق داخل  المللنیرابطه حقوق ب
یالمللنیب ی گذارهیبه دولت در اخت فا  سرما تیم  ول

مهر  یدیالهام عم

 الملوول،نیو ب  یگووروه حقوووق عموووم  ،یعموووم  المللنیحقوق ب  ی دکتر  ی دانشجو

دانشووگاه آزاد  قووات،یواحوود علوووم و تحق ،یاسوو یو علوم س  اتیدانشکده حقوق، اله 

 رانیتهران، ا ،یاسالم

رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشکده حقوق، دانشگاه شه  الملل،نیحقوق بگروه  اریدانشی فیجمال س

 چکیده
كـه   یي هـاو تمركـز بـر نقش  یگذارهیسـرما  انتساب عمل به دولت در چارچوب اختالفات معاهده  تيلابل

 رياخ یهاسال كه دراست  ي مباحث در زمره ندینماي م فایا ي انتساب نيدر چن ي و حقوق داخل  المللنيحقوق ب
هـا دولت تيدر ارتباط با مسـئول المللنيحقوق ب ونيسيمواد كم  3توجه حقولدانان بوده و ماده  مورد    اريبس
 ثيـرا با مسأله متخلفانه بودن اعمال از ح  ي حقوق داخل  الوالع،ي بحث است كه ف   نیا  ي اصل  امديپ  انگريب  زين
 كنياسـت لـ  الملـلنيمسئله مورد بحث، تابع حقـوق ب  داردي مقرر  ننموده، بلكه م  ي تلق  ارتباطي ب  ي المللنيب

 فياگرچـه توصـ نیرا در نظر خواهد گرفت.  بنـابرا ي خود تا حد  ارتباط، حقوق داخل  زين  المللنيحقوق ب
اسـت كـه تحـت   المللنيمستقل حقوق ب  یاز عملكردها  ي رلانونيغ  ي عمل به عنوان عمل  كی  اتيخصوص

 ي معنـ  نیگفتـه بـد  نیـا  كنيلـ  رديـگي لـرار نم  ي حقوق داخل  عمل بموجب  نیا  اتيخصوص  فيتوص  ريتأث
است به طرق است؛ بالعكس، ممكن  ارتباطي ب ي المللنيب عمل متخلفانه  فيصبا تو  ي كه حقوق داخل  ستين

و حقـوق  ي حقوق داخلـ زيبرانگچالش ي آن است كه تالل  بر ي مقاله سع نیباشد. در ا  به آن مرتبط  ي مختلف
توسـط   یگذارهیگرفتـه در چـارچوب معاهـدات سـرماصـورت  انتساب اعمـال    تيابلدر بحث ل   للملانيب

 لـرار یمورد واكـاو   ندینماي را اعمال م  ي دولت  اراتيكه عناصر اخت  ي دولتمهين  یو نهادها  ي دولت  یهاارگان
 . رديگ

 ،یللاا المنیباا   یداور  ،یحقوق داخل  الملل،نیحقوق ب  ت،یانتساب مسئول  واژگان کلیدی:

 .یالمللنیب  یگذارهیسرمامعاهدات 

    :نویسنده مسئولsj-seifi@sbu.ac.ir

https://qjpl.atu.ac.ir/
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 مقدمه

ــا ــل ب ــول تحلي ــوق اص ــلبين  حق ــوط آرای و المل ــه مرب ــات ب ــي اختالف ــدات از ناش  معاه
 مســئوليت ارزیــابي در الملــلبين  حقــوق و داخلــي حقــوق نقــش  بــاب در گذاریســرمایه
 داخلــي وقحقــ  و المللبين  حقوق بين  پيچيده  انفعال  و  فعل  كه  گرددميمشخص    ها،دولت
 بــه را گذاریســرمایه  معاهــدات  رژیــ   حقــوق،  علمای  كه  استشده    موجب  حوزه  ین ا  در

 حقــوق نظــام دو هــر كــه بگيرنــدنظــر در  تركيبــي و خــاص ماهيــت دارای رژیمــي عنــوان
 . نمایندمي  ایفای نقش  آن  در  ناپذیریاجتناب  بصورت  داخلي  حقوق و  المللبين 

 كــه  درلــرار دا  ميزبــان  دولــت  المللين بي   هایگذاریسرمایه  سوی  یك  در  آنجایيكه  از
 كــه  گيــردميلــرار    خــارجي  گذارســرمایه  دیگر  سوی  در  و  است  المللبين   حقوق  موضوع
 نمایــد،مي فعاليــت  داخلي  حقوق  تحت  شراكت  هایمدل  و  هاشركت  انواع  لالب  در  اغلب
 دیگــر طــرف از. دشد  خواه  مطر   المللبين   و  داخلي  حقولي  نظام  دو  هر  از  ابعادی  الجرم

 را حمایــت المللــيبين  استانداردهای كه هستند  الدوليبين   و  الملليبين   ابزاری  نيز  معاهدات
 كــه  هســتند  خصوصــي  افــراد  مزبــور،  معاهدات  حمایت  ذینفع  و  نمایندمي  تبيين   و  توصيف
 هســتند؛ داخلي حقوق تابع افراد این . انددادهانجام    را  معاهدات  این   موضوع  گذاریسرمایه
 .  است  حاك  نيز  معاهده موردنظر گذاریسرمایه  بنيان بر  كه  حقولي

در   كــه   است   حقولي   نيز   باشند مي   معاهدات   این  حمایت   موضوع   كه   منافعي   همچنين
عرصــه   ایــن  در   داخلي   حقوق   دخالت   نتيجتاً   اند، گرفته شكل    متفاوتي   داخلي   حقوق   نظام 

گذاری، ســرمایه   عاهــدات م   رژیــ    شود مي گفته    كه   روست   همين  از   و   نماید مي   ضروری 
اما در بحث مسئوليت دولــت در اختالفــات ناشــي از    . است   دوگانه   ماهيت   دارای   رژیمي 

بــا   ارتبــاط   در   الملــل بين  حقــوق   كميســيون   طــر  مــواد   2  گذاری، ماده معاهدات سرمایه 
:  ســت ا كــرده    شناســایي   را   دولــت   المللــي بين  متخلفانه   عمل   عنصر   دو   ها، دولت   مسئوليت 

نقض   به   منجر   كه   اعمالي   -ب   الملل؛ بين  حقوق   تحت   دولت   به   انتساب   لابل   ل اعما   -الف 
لابليــت   یعنــي   عنصــر،   اولــين  تحليــل   شود. این پــژوهش بــه مي   دولت   المللي بين  تعهدات 
و   پــردازد مي   گذاری ســرمایه   معاهــده   اختالفــات   چــارچوب   در   دولــت   بــه   عمــل   انتساب 
ایفــا    انتســابي   چنين  در   داخلي   حقوق   و   الملل بين  ق حقو   كه   است   هایي نقش  بر   آن   تمركز 
های مدیدی در رابطه با سه  لــانون داخلــي در ارزیــابي  علمای حقوق، مدت   . نمایند مي 

. پيامــد اصــلي ایــن  انــد كرده   انتساب اعمال به دولت تحت حقوق مسئوليت دولت بحث 
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ا  هــ ســئوليت دولت الملــل در ارتبــاط بــا م مــواد كميســيون حقــوق بين  3مباحثات در ماده  
اســت. مطــابق ایــن  ، تبيــين شــده  )المللي )اتصاف عمل دولت به عنوان عمل متخلفانه بين

المللــي، تــابع حقــوق  بين  ماده، توصيف و احتساب عمل دولت به عنوان عمــل متخلفانــه 
تأثير تشریح یك عمل به عنــوان عملــي لــانوني در  الملل است. چنين توصيفي تحت  بين

هــا  الــذكر،  دولت نــویس طــر  فوق پيش  ر جلسات تهيــه گيرد. د ر نمي حقوق داخلي لرا 
كردند كه مبنای انتساب مسئوليت باید به اندازه كــافي    نگراني خود را از این مسأله ابراز 

هــای تشــكيل  توانند بر اساس تعریــف ارگان ها نمي نماید كه دولت موسع باشد تا تضمين
های اخيــر كــه بــه افــزایش  به پيشرفت ویژه با توجه  دهنده خود، از مسئوليت بگریزند؛ به 

اســت. در ایــن راســتا  شــده    واگــذاری عملكردهــای دولتــي بــه بخــش خصوصــي منجــر 
ي ارجاع به حقــوق داخلــ   ا ی كه آ   مسأله پرداخت   نی ا   ي به بررس   الملل نيحقوق ب   ون يس يكم 
حــذف ساختار دولت    نييدر تع   الملل نينقش حقوق ب   ف ياز تضع   ی ر يبمنظور جلوگ   د ی با 

داشــت چنــين ارجــاعي بــه حقــوق داخلــي بــه مثابــه این نگرانــي وجــود    كه   ا چر گردد؟  
گيرد، باالخص    المللي خود لرار ها جهت اجتناب از مسئوليت بيندستاویزی برای دولت 

 دهد.  مي زمانيكه تغييراتي در حقوق داخلي ذیربط روی  
ارجاع بــه    در برابر حذف   الملل با این وجود چندین عضو كميته كميسيون حقوق بين

بودند حقوق داخلي در تعيين این مسأله كه  كه معتقد  كردند، چرا   حقوق داخلي مقاومت 
نمایــد كــه در  مي   گردد یا خير نقش مهمي ایفــا مي آیا یك نهاد، ارگان دولتي محسوب  

ها برای تعيين ساختار داخلــي خــود در غيــاب تعریــف لبلــي از  تطابق كامل با حق دولت 
ــا  ــت س ــت تح ــوق بين  ختار دول ــل مي حق ــد.  المل ــت يدر حقباش ــ ا   ق ــأله به   نی ــده  مس عه

آنهــا را از حــق    تــوان ي و نم   رنــد يبگ     يخود تصم   ي هاست كه درباره سازمان داخل دولت 
نــد ی در فرآ   ي نقش مهمــ   ز ين   الملل نينمود، اگرچه حقوق ب   خود محروم   مستقل   ت يحاكم 

 .  د ی نما ي م   فا ی ا   ت يانتساب مسئول 
الملــل كــه پــيش از اتخــاذ مــواد مربــوط بــه يســيون حقــوق بين كم  ل در جلسهبا این حا

، حقــوق 3ســاخت كــه مــاده  نــویس روشــن  پيش   بود، كميتــه  مسئوليت دولت برگزار شده
اســت، تــا المللي تلقي ننموده بودن اعمال از حيث بين متخلفانه    ارتباط با مسألهداخلي را بي

مســئوليت  وق داخلــي بــه مســألهد كــه حقــ آیــ  يش هــایي پــ جایي كه ممكــن اســت مولعيت
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در  1.اســتلابــل مشــاهده  3كنــد و بازتــاب ایــن امــر در ســياق مــاده   المللي ارتباط پيدابين 
بودند كه اگرچه توصيف خصوصيات یــك عمــل نویس معتقد  كنندگان پيش حقيقت تهيه

 ســت و متــأثر ازالملــل ابه عنوان عملي غيرلانوني، یكي از عملكردهای مستقل حقــوق بين 
لــيكن ممكــن اســت بــه طــرق   2های این عمــل در حقــوق داخلــي نيســت،توصيف ویژگي

مختلفي به آن مرتبط باشد. هدف اصــلي ایــن مقالــه نيــز شناســایي نقــش حقــوق داخلــي و 
گذاری توســط ســرمایه  شده در چــارچوب معاهــده  الملل در انتساب عمل انجامحقوق بين 

كنند.  مي دولتي را اعمال  ناصر اختياراتدولتي است كه عنهادهای نيمه

 گذاریها در چارچوب معاهدات سرمایه. مسئولیت دولت1
باشــد. الملل عرفي، دولــت مســئول اعمــال كليــه نهادهــای خــویش ميبر اساس حقوق بين 

ها نيــز للمــداد ها و شــهرنهای خــود نظيــر اســتاهمچنين، دولت مسئول اعمال زیرمجموعــه
ای واحد تلقي گيرد كه یك دولت مجموعهميفهوم  نشأت  زبور از این مگردد. اصل ممي
نظر از اینكــه جایگــاه گــردد؛ صــرفنهادهــا در تمــامي ســطو  مي شود كه شامل كليــهمي

توانــد باشــد. مســئوليت دولــت مينهادهای حكومتي در نظام اداری دولت در چه وضعيتي  
وه مجریه، لــوه مقننــه و لــوه يت شامل لحاكمهای  مجموعهدر اثر عملكرد تمامي لوا و زیر

طــر  كميســيون  4لضائيه ایجاد شود. اصول مربوط به انتساب اعمــال دولــت كــه در مــاده 
اســت، در مباحــث بعــدی بطــور   شــدهمطــر     3هاالملل راجع به مسئوليت دولتحقوق بين 

ایز شــده اســت كــه رژیــ  خــاص و متمــ شود. در ایــن رابطــه چنــين بيــان مفصل تشریح مي
های و بخش  4شودمي گذار اعمالبر روابط بين دولت ميزبان و سرمایه الملليين مسئوليت ب

گذاری، لابــل اعمــال هــا در داوری معاهــدات ســرمایهمــواد طــر  مســئوليت دولت 3و  2

 مالحظــه یبــرا. شــد برگــزار 2001 ســال  مه ماه  29 خیتار در كه  ILCنشست نيكمی و هشتاد و ششصد و هزار دو. 1

:به  دينشست رجوع كن نیحه در امباحث مطرو  خالصه

 ILC Yearbook 2001, Vol. I, 91, para. 14.

2. Report of the International Law Commission on the Work of its Fiftieth Session,

20 Apr.–12 Jun. and 27 Jul.–14 Aug. 1998, A/53/10, ILC Yearbook 1998, Vol. II 

(2): 79, para. 346.

 نيه و ســومپنجــا  در  الملــلنيب  قــوقح  ونيســ يكم  توســط  ،يالمللــ نيمــال متخلفانــه باع  یها برادولت  تيواد مسئول. م3

   .گرفت لرار  بیمورد تصو   2001اش در سال  جلسه

4. Zachary Douglas, The International Law of Investment Claims (Cambridge:

Cambridge University Press, 2009) p 96. 
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سازد كه اگرچه بخش اول بــر الملل روشن ميكميسيون حقوق بين   281تفسير ماده    نيستند.
 گــردد اعمــالالمللــي توســط دولتــي انجــام ميخلفانــه بين ر آنها عمل مت تمام مواردی كه د

شود، امــا بخــش دوم آن للمــروی اجرایــي محــدودتری دارد. ایــن بخــش در رابطــه بــا مي
تعهدات پرداخت غرامت چنانچه ناشي از اعمــال شــخص یــا نهــادی غيــر از دولــت باشــد، 

هســتند، مــواد   ا این مقالهها كه مرتبط باما مواد مربوط به مسئوليت دولت  2شود.نميا عمال  
المللــي دولــت اســت و نــه باشد كه لابل اعمال بر تمــامي تعهــدات بين مي  1بخش    54و    43

 5و  4با توجه به لابل اعمال بودن مــواد  5دارند.  صرفاً تعهداتي كه در لبال سایر دول وجود
گذاری ســرمایه آیا معاهــده الملل، گام بعدی تبيين این مسأله است كهكميسيون حقوق بين 

مورد نظر، مفادی در باب انتساب یك عمل بــه دولــت دارد یــا خيــر و بــویژه آیــا متضــمن 
در غيــاب  6باشد یا خيرهای دولتي« و »فعاليت دولتي« ميمفادی در رابطه با تعریف »ارگان

 مــورد  در  الملــلبين   حقــوق  كميســيون  مواد  لالب  در  عرفي  الملليبين   چنين مفادی، حقوق
 4الملل، مــواد  كميسيون حقوق بين   55بر اساس ماده    .بودخواهد    حاك   هادولت  مسئوليت

1. Article 28, Legal Consequences of an Internationally Wrongful Act, ‘The

International Responsibility of a State which is Entailed by an Internationally 

Wrongful Act in Accordance with the Provisions of Part One Involves Legal 

Consequences as Set out in this Part.’

2. James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State

Responsibility (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) p 193. See also 

Art. 33 on State Responsibility, 209–210.

 های دولت:: رفتار ارگان4ماده  .3

كــاركرد  گــانار شود فار  از اینكــه آنعل آن دولت تلقي ميالملل ف ولتي بموجب حقوق بينرفتار هر ارگان د  -الف

تقنيني، لضائي، اجرایي یا كاركردی دیگر داشته باشد و اع  از اینكه ارگان مذكور در ســازمان دولتــي چــه مــولعيتي 

 ي.دارد و خواه ارگان مذكور عضوی از دولت مركزی باشد یا عضوی از واحد دولتي محل

مزبور را داشته باشد.يت  وضعشود كه بموجب حقوق داخلي دولت، نهادی ميارگان شامل هر شخص یا  -ب

 كنند: رفتار اشخاص یا نهادهایي كه عناصری از التدارات دولتي را اعمال مي5ماده  . 4

دولــت مجــاز بــه شــود امــا بموجــب لــانون آن  محسوب نمي  4رفتار شخص یا نهادی كه ارگان دولتي در مفهوم ماده  

شــود مشــروط بــر آنكــه شــخص یــا حسوب ميت مدولالملل فعل آن دولتي است بموجب حقوق بين  اعمال التدارات

نهاد مزبور در لضيه ذیربط در این سمت عمل كرده باشد.

5. Crawford, The International Law Commission's Articles on State Responsibility,

193.

6. Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, Principles of International Investment

Law (Oxford: Oxford University Press, 2012) p 195-206. 
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 كميســيون  به عبارت دیگر مواد  2شوند.ا عمال مي  1فقط در صورت فقدان لانون خاص  5و  
 لــانوني منبــع تنهــا كــه شــودمي اعمال مواردی در دولت مسئوليت باب در المللبين   حقوق
 نبــود  صــورت  در  و  باشــد  خــاص  لــانون  دنبال  به  باید  وارهیا داور هم  ضيلا  و  باشد  موجود
. نمایــداعمــال    را  دولــت  مســئوليت  بــاب  در  الملــلبين   حقوق  كميسيون  مواد  خاص،  لانون

لــانون   3تجــارت آزاد آمریكــای شــمالي،  گذاری نظيــر موافقتنامــهبرخي معاهدات ســرمایه
انتســاب  عرفي مرتبط بــا مســئله الملليين بين دارند و آن را جایگزین لوانميخاص را مقرر 

ممكــن اســت مفــاد   4،منشور انــرژی  در برخي دیگر معاهدات معين نظير معاهده  نمایند.مي
منشــور انــرژی  در تفســير معاهــده  5خاصي از معاهده در تطابق كامل با لوانين عرفي باشــد.

 بيــان نمــوده تســاب را مجــدداًمزبور، لوانين عرفي مربــوط بــه ان  است كه معاهدهگفته شده  
در غيــاب مقــررات خــاص در معاهــده، مــواد  6.باشــداست نه اینكه آنهــا را اصــال  كــرده 

المللــي الملل در ارتباط با مســئوليت دولــت تــا حــدی كــه حقــوق بين كميسيون حقوق بين 
انتســاب  نمایند، راهنمای دیوان داوری بمنظــور تعيــين تكليــف مســئلهميعرفي را منعكس  

الملل عرفي ای پيش رود كه نقش حقوق بين گونهاین تحليل باید به  7.بود  خواهدمسئوليت  
 8و نيز نقش حقوق داخلي را در تعریف »ارگان دولتي« و »اختيارات دولتــي« تعيــين نمایــد.

1. Lex Specialis.

 : لانون خاص55ماده   .2

ولــت، تــابع لواعــد المللي دالمللي یا محتوا یا اجرای مسئوليت بيناین مواد تا جایي كه شرایط تحقق فعل متخلفانه بين

 شود.الملل باشد، اعمال نمينخاص حقوق بي

3. North American Free Trade Agreement (NAFTA).

4. Energy Charter Treaty (ECT).

 ن،یمتعاهــد از كیــ  هــر معاهــده  نیــ ا »بموجــب: كــه دارديمــ  انيب یانرژ منشور معاهده ( 1) 23. به عنوان مثال، ماده  5

ز رعایــت ایــن ن اينــاتــدابير مقتضــي را جهــت حصــول اطم دیبا و رنددا عهده  به را معاهده  مفاد  متما  تیرعا  تيمسئول

ای و محلي و مقامات داخل حوزه خود اتخاذ نماید.«های منطقهموارد توسط دولت

6. Dolzer and Schreuer. op. cit. p 197.

7. Malcom N. Shaw, International Law (Cambridge: Cambridge University Press,

2008) p 120-121. 

معنای عبارت »ارگــان دولتــي« و  -د، باید در موارد ذیل ارزیابي شود: الفباشكه  نقش حقوق داخلي به هر ميزاني  .  8

پــردازد فاكتو به یك دولت. بخش دوم به تعریــف نهادهــایي ميعناصر الزم برای انتساب رفتار ارگان دولتي دی  -ب

هــای داوری واندی  پــردازد كــههمچنين به بررســي ایــن موضــوع مي  ای دولتي را به عهده دارند وهكه تصدی فعاليت

گيرنــد. در   شــده توســط نهادهــای نيمــه دولتــي بكــارفعاليت انجام    چگونه باید حقوق داخلي را جهت تعيين محدوده 

از لــانون ها كــه بــه دنبــال اســتفاده ولتدارد كه د هایي در این رابطه وجودهنگام انجام این تحليل از یك سو، نگراني
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كه ایــن حقــوق گرفت؛ چرا  توان به سادگي نادیدهاز دیگر سوی، حقوق داخلي را نيز نمي
المللي عرفي ارگــان نماید و حقوق بين ميولت را تعيين  توای ساختار دداخلي است كه مح

 معاهــدات چــارچوب  در  مســئوليت  انتســاب  بحــث  كنــد. اهــ یا نهاد دولتي را تعریف نمي
 1دژوره هــایارگان كــه را نهادهــایي باید چگونه كه پردازدمي  مسأله  این   به  گذاریسرمایه
 .نمودبندی  طبقه  نيستند، دولت

گذاری در رابطه با انتساب مسئولیت و نقررش ه سرمایهاص معاهدنون خ. قا2
 حقوق داخلي

گذاری مشتمل بر مقرراتي در باب انتساب مسئوليت باشند  است معاهدات سرمایه ممكن  
شوند یا مفــاد مــواد كمســيون حقــوق  الملل مي كه یا جایگزین مواد كميسيون حقوق بين

گذاران  ن گفت كــه امكــان اســتناد ســرمایه وا ت الوالع مي نمایند. في الملل را بازگو مي بين
گذاری، بــه ایــن نــوع از مســئوليت  خود در معاهدات سرمایه   خارجي به حقوق مشروحه 

ــا حــدودی آن را از نظــام عــام مســئوليت متمــایز  بفردی مي ویژگــي منحصــر  بخشــد و ت
در    نقــش حقــوق داخلــي را     2عليــه دولــت مكزیــك   كلــد   متال سازد. دعوای شركت  مي 

گذاری  دهد كه مقررات مربوط به انتســاب مســئوليت در معاهــده ســرمایه مي   جایي نشان 
دارد و به صورت لانون خاص، لابل ا عمال هستند و نيز زمانيكه حقوق داخلــي بــا    وجود 

گيــرد.    توجه به مفاد معاهده نقشي نداشته یا به دليل لزوم احاله، باید مورد بررســي لــرار 
انــدازی محــل  های شركت برای توسعه و راه تالش   زمينه در    كلد متال   اختالف در پرونده 

تــدابير    بــود كــه مكزیــك بواســطه مــدعي    كلــد متال شد.  های خطرنا  مطر   دفن زباله 
های این شركت  اند در فعاليت شده اجرایي و الدامات لانوني كه توسط شهرداری اتخاذ  

تجارت آزاد    وافقتنامه اوری را تحت م است و در همين راستا درخواست د   مداخله كرده 
آمریكای شمالي با ادعای نقض حدالل استاندارد برخــورد منصــفانه و برابــر )بــر اســاس  

نفتــا( طــر     1110نفتا( و نيز سلب مالكيت فعاليت شــركت )بــر اســاس مــاده    1105ماده  

كنند، یك نهاد را صرفاً با همين هدف به عنوان نهــادی خــارج از خود اجتناب    لليالمداخلي هستند تا از مسئوليت بين

 كنند. ساختار دولت شناسایي

1. De jure.

2. ICSID, 2000.
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مــواد  گرفت كــه توســط  نمود. دیوان داوری، این مسأله را مطابق با حقوق عرفي در نظر  
بنابراین، دیوان    1شد. مي   نيز حمایت   1975الملل مصوب  كميسيون حقوق بين  نویسپيش

موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای شــمالي    3201و    2105مواد    كلد متال داوری در پرونده  
نمــود. در ایــن پرونــده مفــاد موافقتنامــه  را در تطابق كامل با لوانين حقــوق عرفــي تلقــي  

یــك رژیــ  خــاص، لحــاد    دهنده وان اجزای تشكيل ی شمالي به عنتجارت آزاد آمریكا 
نشدند. این مقررات مربوط به انتساب مسئوليت، متضمن لانون متفاوتي نسبت به حقــوق  

  متال از پرونده    4است. الملل نبوده  كميسيون حقوق بين  4الملل عرفي مذكور در ماده  بين
های دولتي را  ال ارگان المللي اعم ينتواند مسئوليت ب شود كه دولت مي مي مشخص    كلد 

باشــد؛  عهــده داشــته  بر   -هــای محلــي از جمله شهرداری   -در هر یك از سه سطح دولت  
باشــد و  حتي در صورتيكه تحت حقوق داخلي تمــایزی بــين ایــن ســطو  وجــود داشــته  

بموجب مقررات حقوق داخلي، دولت مسئول الداماتي نباشد كه توسط نهادهای داخلي  
تواند از مســئوليت  به خوبي مبيّن آن است كه دولت نمي   كلد متال   ونده اند. پر شده انجام  
المللي خود بر این اساس كه چنــين مســئوليتي در ســطح داخلــي و بــه دليــل اســتقالل  بين

حقــوق   نقــش  والــع در    نــدارد بگریــزد. های محلي تحت حقوق داخلي وجــود  شهرداری 
ــ .  اســت   محلــي   نهادهای   تعریف   به   محدود   داخلي  مربــوط بــه ســرویس پســتي    ده در پرون

بود كه دولت كانادا    از این لرار   كا ی آمر   ي پست  سی سرو   ي اصل   ی ادعا آمریكا عليه كانادا،  
نموده   ي پست  ی ها نه ی شركت پست كانادا الدام به كاهش هز   ی انحصار   از يبا استفاده از امت

1. ICSID, 2000: para. 73.

 جهــتری ی الدامات ضــرونمایند كه كليهمينان حاصلدارد تمامي متعاهدین باید اطميمعاهده نفتا مقرر 105ماده  .2

 Provincial)هــای محلــي و نيــز دولت (State)اثربخشي و رعایت مقررات این توافقنامه از جانب خود دولت ها 

Government)  است.   اتخاذ شده 

 ((Provinceیــا اســتان  (State)فقنامــه ارجــاع بــه دولــت دارد كه در این تواميبيان  معاهده نفتا 201ماده  2. بند 3

 باشد.  لي آن دولت یا استان ميمح  هایدولت  دربرگيرنده 

 1110و  1105نفتــا شــامل مــواد  معاهده  1108 ماده  در مذكور استثنائات كه دارديم انيب یرأ نیا در یداور وانید .4

 ريــ اخ مفاد دو ماده  یاجراهمچنان مكلف به  Local Government ای االتیكه ا يمعن نیبد شوديمعاهده نم نیا

 ونيســ يكم  یلد مواد 10 ماده  با را یريگجهينت نیا وانید سپس. شوندينم  معاف  تيمسئول  از  نفتا  ه اهدمع  لیهستند و ذ

 چــون  كــه  رديــ گيم  جــهينت  و  كــرده   سهیمقا  يالمللنيب  متخلفانه  الدامات  یبرا  دولت  تيمسئول  باب  در  المللنيب  حقوق

 . باشديم  موجود عرف  یستارا در زين وانید  یريگجهينت نیا پس است،  موجود عرف  نیتدو  10 ماده 
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ض يتبعــ مشــابه    ط ی شــرا   گذاران در ه ی ســرما   ر ی خواهان و سا   ان يم   ی ا منصفانه ر يو به شكل غ 
نقض حقــوق رلابــت    نيهمچن  1است.   نفتا را نقض نموده   موافقتنامه   جه يو در نتشده  لائل  

كانادا نپذیرفت. در مقابل  آن را    ت ی در نها   ی داور   وان ی كه د نمود  مطر   توسط كانادا را  
از    یــي مجزا   ي حقــول   ت يشركت پست كانادا شخصــ   كه یياز آنجا كرد    مسأله استناد   اینبه  
كــه وضــع   یي ها نه ی است، هز  2شركت متعلق به خاندان سلطنتي   ك ی د و  ادا دار لت كان دو 
دولــت بموجــب    نیــ و در للمــرو تعهــدات ا   بــوده   كند خارج از كنترل دولــت كانــادا ي م 

توان به دولــت  بود كه عمل اداره پست كانادا را نمي .كانادا معتقد  گنجد ي نفتا نم معاهده  
الملــل عرفــي در ارتبــاط بــا مســئوليت  نين حقــوق بينكــرد، زیــرا لــوا این كشور منتسب  

اند كــه  جایگزین شده   مریكای شمالي آ موافقتنامه تجارت آزاد  ها با شرایط خاص  دولت 
كرد و  دهد. دیوان داوری با كانادا موافقت  اجازه انتساب مسئوليت در این شرایط را نمي 

مریكای  آ   آزاد   نامه تجارت فقتموا   15و    11های  شده در فصل   داشت كه لوانين بيان   مقرر 
الملــل را متولــف  كميسيون حقــوق بين  4، تابع مسأله انتساب هستند و ا عمال ماده  شمالي 

مــواد كميســيون    4الملل عرفي كه در مــاده  آید كه لوانين حقوق بينسازد. به نظر مي مي 
ره بــرای  طبق رأی صــاد   3شوند. مي اند، در این مورد ا عمال  الملل منعكس شده حقوق بين

تــوان موافقتنامــه تجــارت آزاد آمریكــای  ، مي كانــادا   ه يعل   كا ی آمر   ي پست  سی سرو ه  د پرون 
گرفت كه ارگان دولتي و عمل لابل انتساب آن    خودبسنده در نظر   شمالي را  یك رژی  

بحث تحت مفاد تفصيلي موافقتنامه تجارت آزاد  كند. چنانچه اعمال مورد  مي را تعریف  
نمایــد. اگــر  نمي قوق داخلــي نقشــي در ایــن زمينــه ایفــا  بگيرند، ح ار  آمریكای شمالي لر 

معاهــده تفــاوت    1505تعریف انحصار تحت حقوق داخلي كانادا با تعریف آن در مــاده  
باشد، تعریف این معاهده باید جــایگزین مفــاد حقــوق داخلــي شــود. امــا چنانچــه  داشته  

الملــل عرفــي بایــد  اشــد، حقــوق بيناعمال مربوطه شامل ا عمال اختيار و لدرت دولتــي ب 
نماید چراكــه مفــاد موافقتنامــه تجــارت آزاد آمریكــای  انتساب چنين اعمالي را لانونمند  

حقيقــت پرونــده    كنــد. در نمي شمالي، رژی  خاصي را در رابطه با چنين الداماتي فــراه   
حقــوق  گونــه احالــه بــه  بيانگر مــولعيتي اســت كــه هيچ   كانادا   ه يعل   كا ی آمر پست    شركت 

تابد. عمل دولــت بــر اســاس رژیــ  خاصــي كــه توســط مفــاد موافقتنامــه  نمي بر   داخلي را 

1. ICSID Rep, 2005: para. 285.

2. Crown Corporation.

3. ICSID Rep, 2005: para. 285.
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گــردد و مفــاد خــاص معاهــده،  مي   شــود، تنظــي  مي   تجارت آزاد آمریكای شمالي ارائــه 
شود. برخي حقولدانان در تأیيد این رأی  انتساب مي   الملل در حوزه جایگزین حقوق بين

بــاب مســئوليت دولــت در مــواردی    الملل در نيسيون حقوق بيدارند كه مواد كم مي   بيان 
شود كه تنها منبع لانوني موجود باشد و لاضي همواره بایــد در ابتــدا بــه دنبــال  مي اعمال  

الملــل در  بين  لانون خاص بوده و در صورت نيافتن لانون خاص، مواد كميسيون حقــوق 
   1نماید. باب مسئوليت را اعمال  

وابط ساختار، عملکرد و کنترل مبنای ضیت بر مسئول انتساب. 3
سرراختار الملل و حقوق داخلي در سنجش ضررابطهتعامل حقوق بین -الف
طرح( 4)ماده 

الملــل توان در طر  كميسيون حقوق بين الملل را ميلواعد مربوط به انتساب در حقوق بين 
ن الملــل بيــابين طــر  كميســيون حقــوق    4مــاده    2كردها مشــاهدهدر مورد مسئوليت دولت

توان به عنوان عمل آن دولــت تحــت دولتي را مي  هایدارد كه اعمال هر یك از ارگانمي
المللــي دیــوان بين و  3گرفــت. ایــن لاعــده، ماهيــت عرفــي داردالملــل در نظــر حقــوق بين 
 عنــوان بــه را مزبــور لاعــده نمــود وكشي تأیيــد این مسأله را در پرونده نسل  نيز  دادگستری

ســازد ميروشــن  4تفســير مــاده . شناخت رسميتبه  عرفي«   المللبين   وق»حق   لواعد  از  یكي
های فردی یا جمعي كه سازمان یك دولت را كه »ارجاع به ارگان دولتي، تمام موجودیت

بنــابراین، هــر ارگــان  4دهــد« ميكننــد پوشــش ميدهند و از جانب دولت عمــل ميتشكيل  
گونــه مللي شود. این تفسير مبّين آنست كه هيچالخلفانه بين تواند مرتكب عمل مت دولتي مي

است و ارجــاع بــه »ارگــان   های مقننه، مجریه یا لضائيه« صورت نگرفتهتمایزی بين »ارگان
گونه تعریفي برای ارگان دولتي هيچ  4گردد. ليكن ماده  دولتي« باید بصورت موسع تفسير  

شــوند مــيیي را كه مشمول این تعریــف  هااد یا نهادكند تا افرنماید و تالشي نميارائه نمي

1. James Crawford, “Investment Arbitration and the ILC Articles on State

Responsibility”, ICSID Review - Foreign Investment Law, Vol. 25, (2010), p. 131.

2. ICSID Rep, 2005: para. 69.

3. ICJ Reports,1999, para. 62.

4. Crawford, 2002, op. cit. p 94.
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روشــن  را  دولتــي  ارگــان  داخلي  مولعيت(  2)  4  ماده  نماید.در لالب یك فهرست مشخص  
 حقــوق دیــدگاه از  دولتــي  ارگــان  تعریــف  بــرای  تالشــي  گونــههيچ  مجدداً  ليكن   1سازدمي
 ارگــان  كــه  را  مســأله  ن ایــ   داخلــي  حقــوق  كــه  دهدمينشان    بند مزبور.  نمایدنمي  المللبين 

 حقــوق  بلكــه  كنــدنمي  محدود  شود،مي  شناسایي  المللبين   حقوق  دیدگاه  از  چطور  دولتي
 چيــزی  چــه  كــه  دهــد  نشان  و  نماید  اضافه  الملليبين   شدهپذیرفته    در   به  تواندمي  داخلي
 مســئوليت نــاحق بــه توانــدمي  دولــت  صورت،  این   غير  در.  دهدمي  تشكيل  را  دولتي  ارگان
 ارگــان  كــه  نهادهــایي  یــا  اشخاص  از  محدود  تعریف  ارائه  با  المللبين   وقحق   تحت  را  خود
»للمــروی«   بــر  تأثيری  گونههيچ  داخلي  حقوق  لذا  .نمایدمحدود    شوند،ميمحسوب    دولتي
 نقــض  از  ناشــي  منحصــراً  تعریــف،  حســب  نيز  الملليبين   مسئوليت  و  ندارد  المللبين   حقوق
 تعهــدات مفــاد و محتــوا تعيــين  بــه توانــدمي اخلــيد حقوق ليكن  ،باشدمي المللبين   حقوق
 یــا  نهــاد  هــر  شــامل  دولــت  كه  مفهوم  این   و(  2)  4  ماده  سازی لاعده.  باشدمرتبط    الملليبين 

 انتســاب از  مــانع  باشــد،برخــوردار    جایگــاهي  چنــين   از  داخلــي  حقــوق  در  كــه  است  فردی
 3ي،اســتون  هيــ عل  ن ي جنــ نده  در پرو  .شودينم  دولت  به  2فاكتودی  هایارگان  اعمال  مسئوليت

بود. دیــوان بيني شده  مشخصي پيش   گذاری، طي مادهدوجانبه سرمایه  این اصل در معاهده
داشت: »بانك استوني نماینده دولت یك طرف لــرارداد اســت.   داوری در این ارتباط بيان

 اری، یــك »نهــادگذبانك مركزی استوني طبق تعریف مندرج در معاهده دوجانبه ســرمایه
شده كه بيــان ليد  2ماده    2شود. تعریف مذكور در لسمت »ب« از بند  ميدولتي« محسوب  

تأســيس، هــر نماید كه هر نهاد دولتي فعال یا تازه  یك از طرفين باید تضمين    دارد: »هرمي
لــدرت نماید كه جا كه الدام به اعمال تقنيني، اداری یا هرگونه الدام حاكميتي دیگری مي

اســت مثــل اختيــار مصــادره، اعطــای مجــوز و را طرف معاهده به آن اعطا كرده   اعمال آن
شده   نماید كه با تعهدات طرف معاهده كه در این معاهده مقررای رفتار  غيره، باید به شيوه
باشد«. لذا با توجــه بــه شــكایت مطروحــه نســبت بــه بانــك اســتوني، تلقــي مغایرت نداشته  
موضــوعي كــه در  4باشد.نده دعوا امری صحيح و موجه ميبه عنوان خوا  جمهوری استوني

1. Article 4(2): An organ Includes any Person or Entity which has that Status in

Accordance with the Internal Law of the State.

2. De facto.

3. ICSID, 2001.

4. ICSID, 2001: para. 327.
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ــل طــر  اســت آن اســت كــه زماني ــا اینجــا لاب ــراردادی را ب ــي، ل كــه یــك ارگــان دولت
نماید آیا لاضي یا داور اساســاً نيــازی بــه مينموده و متعالباً آن را نقض  گذار منعقد  سرمایه

داشت كه انتساب اساســاً یــك دكتــرین  نظراید در داشت؟ بانتساب خواهد  توسل به مقوله
هــای های لــراردادی هرچنــد توســط ارگانالملل است و در خصوص مســئوليتحقوق بين 

گونــه مــوارد گــردد و در این نميباشــد مطــر  گذار وجود داشته دولتي در رابطه با سرمایه
نگامي كــه گردد هطر  ميكرد. همچنين این سؤال م  باید به لانون حاك  بر لرارداد رجوع
الملل عام، به دليل نقــض حقــوق منــدرج در معاهــده و موضوع مسئوليت تحت حقوق بين 

شود، آیا اعمــالي كــه از جانــب دارد مطر  ميگذاری كه در معاهده وجود  حقوق سرمایه
هــایي كــه بــه دیوان  نمــود یــا خيــر. رویــه  است را باید به دولــت منتســبنهادها اتخاذ شده  

اند با موارد فوق همسو بوده و اصل را بر ایــن لــرار نمودهری رسيدگي  گذاوع سرمایهموض
گــردد و ایــن تواند در اثر عملكرد هر یك از نهادهایش ایجاد داده كه مسئوليت دولت مي
 چنانچــه معاهــده1اند.نمودهگذاران خارجي اعمال  ها و سرمایهاصل را در روابط بين دولت

شده توســط ارگــان مقرراتي در باب انتساب عمل انجام    گذاری متضمن هحمایت از سرمای
دولتي به دولت باشد، عبارات مصر  در معاهده اهميــت اساســي در تعيــين یا نهادهای نيمه

ممكن است شامل لواعد مربوط بــه   -الف  داشت. این عبارات:نقش حقوق داخلي خواهد  
ری كه احاله بــه حقــوق داخلــي لتي باشد، بطوانتساب و تعریف ارگان دولتي یا فعاليت دو

برای تعریف ارگان دولتي یا اختيارات دولتي به حقــوق داخلــي ارجــاع   -ب  االزم نباشد؛ ی
الملــل بــود، زیــرا یــك اســتاندارد حقــوق بين دهد. اما در حالت دوم، احاله كامل نخواهــد 

مــود. لــيكن گزین نرا جــای  توان آندارد كه نمي  )ميزان كنترل دولت بر نهاد مزبور( وجود
گذاری متضــمن مقــررات مربــوط بــه انتســاب نباشــد، حقــوق در صورتيكه معاهده سرمایه

آیــد كــه در ایــن مينماید. حــال ایــن ســؤال پــيش  الملل عرفي باید این لواعد را تعيين  بين 
شرایط و شرایط مشابه حالت )ب(، حقوق داخلي چه مشاركتي در تعریــف ارگــان دولتــي 

 آرژانتــين المللــيبين مسئوليت با رابطه در»: داردمي  بيان  آرژانتين  عليه  اس.  ام.  سي  پرونده   در  دیوان  راستا  همين  در.  1

 بــه دیگــر برخــي و لضــایيه لــوه  وســيله هب اعمال  از برخي كه  نيست  طر م  موضوع  این  اصالً  گفت،  باید  معاهده   تحت

 وســيله بــه  كــه  دولــت  مســئوليت(  طــر )  4  مــاده .  اســت  شــده   انجــام  مقننــه  لوه   یا  مجریه  لوه   اداری،  شبخ  یك  وسيله

 :  به  كنيد  رجوع  همچنين. است  شفاف كامالً  رابطه این در  شده تصویب   المللبين حقوق  كميسيون

CMS, V. Argentina, Decision on Jurisdiction, 17 July 2003m42 ILM788 (2003),7 

ICSID Reports 494.
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الملل، ارگــان دولتــي را بــا هــدف انتســاب مســئوليت بــه دولــت ين داشت؟ حقوق بخواهد  
 دادن مفاد ایــن تعریــف، بــه حقــوق داخلــي ارجــاع  كند، اما همزمان برای نشانمي  تعریف

نگيــرد، ســاختار نماید. چنانچه حقوق داخلي یك نهاد را به عنوان یك ارگــان در نظــر مي
گردد كه آیا این نهــاد   سي شود تا مشخصزبور باید برردولت و روابط بين دولت و نهاد م

 به  دولت  توسط  كه  برچسبي  الوالعتحت كنترل بالفعل و مؤكد دولت لرار دارد یا خير. في
 آیــا كه است  این   مسأله  نيست؛  نهاد  آن  مولعيت  دهندهنشان  شود،مي  داده  اختصاص  نهادی
 دولــت عملكردهــای برخي و نمایديم عمل دولتي ارگان یك ظرفيت و  لابليت  با  نهاد  این 
 مسئوليت  منظر  از.  شدتأیيد    نيز  كشينسل  پرونده  در  مه   اصل  این .  خير  یا  دهدميانجام    را
 حتــي شــوندگرفتــه  در نظر برابر دولتي  هایارگان  با  استممكن    نهادها  یا  افراد  المللي،بين 

 یــا  هــاگروه  ص،اشــخا  اینكه  بر  مشروط  نكند،  پيروی  داخلي  حقوق  از  مولعيت  این   چنانچه
 هــادولت اختيــار در ابــزاری نهایــت، در و بــوده دولــت بــه وابســته كــاماًل مزبــور نهادهــای
 كــه صــورتي بــه خــود ســازماندهي بــرای  كشــور  یك  آزادی  ميان  تعادل  گردند.  محسوب
 با  بتوانند  هادولت  آنكه  از  جلوگيری  جهت  در  المللبين   حقوق  تكميلي  نقش   و  دارد  تمایل
 در  »شــامل«   واژه  اتخــاذ  بــا  بگریزند،  شانالملليبين   مسئوليت  از  خود  داخلي  حقوق  بر  تكيه
 بيــان  درصدد  المللبين   حقوق  كميسيون  وسيله،بدین    1.شودميطر  برلرار    4  ماده  دوم  بند
 حقــوق بــا تعــارض در كه است موضوع با مرتبط حدی تا داخلي حقوق كه  است  نكته  این 
 .نباشد  المللبين 

عملکرررد الملل و حقوق داخلي در سررنجش ضررابطهبین تعامل حقوق -ب
 (5ماده )

از انتسابي    5است، اما ماده  از انتساب بر مبنای ساختار صحبت نموده   4در حالي كه ماده 
مــواد كميســيون حقــوق    5الوالــع مــاده  باشــد. في سخن گفته كــه بــر مبنــای عملكــرد مي 

ی نهادهــا   ف یــ در تعر   ي وق داخلــ قــ ش ح نقــ مللي دولــت،  ال الملل درباره مسئوليت بينبين
دارد كه رفتار یــك شــخص یــا نهــاد كــه  مي سازد. این ماده بيان  ي را روشن مي دولتمه ين 

نمایــد، بموجــب حقــوق  مي   ارگان دولتي نيست بلكه عناصر اختيــارات دولتــي را اعمــال 
دولتي  یك نهاد نيمــه   شود. مطابق این ماده، عمل مي الملل، عمل دولت در نظر گرفته  بين

.دارا است كشور داخلي حقوق  با  مطابق را مزبور  مولعيت كه است  واحدی یا  فرد هر  شامل ارگان،. 1
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نمود كه آن نهاد در یــك »فعاليــت دولتــي«توان به دولت منتسب  را فقط در صورتي مي 
است    عبارت »نهاد یا موجودیت« به صورت گسترده تعریف شده   1مشاركت داشته باشد. 

ویژه چنانچــه عناصــر  گيــرد؛ بــه های خصوصــي را نيــز در بر و حتي ممكن است شــركت 
الملــل، عمــل  كميسيون حقوق بين  5كنند. بموجب ماده    لت را ا عمال اختيار و لدرت دو 

هــای  شود و نه بــه ســایر فعاليت یك نهاد یا موجودیت باید به یك فعاليت دولتي مربوط  
باشد. اگرچه مــاده  خصوصي یا تجاری كه یك نهاد ممكن است در آن مشاركت داشته  

كنــد )تفســير كميســيون  نمي ا تعریف  الملل للمرو فعاليت دولتي ر كميسيون حقوق بين  5
گــرفتن یــك جامعــه خــاص،  دهد كه این عبارت باید با در نظر مي الملل نشان  حقوق بين

، امــا در مجمــوع للمــروی شــمول آن را محــدود 2شــود( تاریخ، عرف و سنن آن تفســير  
ه  شود ك های دولتي به نهادهایي مي شدن ارگان به وضو  باعث محدود   5نماید. ماده  مي 

تمركــز بــر    نجــا ی در ا شــوند.  اخلــي لــادر بــه ا عمــال اخيــارات دولتــي مي توسط حقــوق د 
اســت و نــه ســاختار دولــت.    گرفتــه   صورت موردنظر  است كه توسط نهاد    یي عملكردها 

فقــط    لــيكن  ، گردد مرتبط مي مسأله    نی به ا   نيز   ی و اعمال تصد   ت ياعمال حاكم   نيب   ز ی تما 
پوشش  ي دولت  ت يچتر فعال   ر ی ه ز است ك   ي ا عمال شامل    ت ين مفهوم كه اعمال حاكم ی در ا 
چتر لــرار   نی است كه خارج از پوشش ا   ي شامل ا عمال   نيز   ی و اعمال تصد   شوند ي م   داده 
شــود تــا    اعتقاد بر این است كه عبارت »دولتي« بایــد بــه روش تطبيقــي تفســير   . رند يگ ي م 

«تــي مفهوم »دول   تعریف عيني   3. شود تعریف عيني اینكه چه چيزی دولتي است، مشخص  
تواند منجر به نقض حقوق حاكميتي دولت و آزادی آن برای سازماندهي ســاختارش  مي 

4شود گردد. و تشخيص این مسأله كه چه چيز عمومي و چه چيز خصوصي محسوب مي 

1. Crawford, 2002, op. cit. p 100.

2. Ibid. p 101.

3. Dolzer and Schreuer. op. cit. p 200-201.

 در یيهــاشــركت تــوانيم را يپســت خــدمات  یاهتشرك  ای  آهنراه   یهاشركت  كشورها،  يبرخ  در  ال مث  عنوان  به.  4

 كــاركرد فقــط هــاشــركت نیــ ا كشــورها، گــرید  در  كــه  يحــال  در  كنند،يم  ا عمال   را  يدولت  اراتياخت  كه  گرفت  نظر

 ســطح در «ي»دولتــ  فیــ تعر بــا اســت  ممكــن  است  «يولت»د  یزيچ  چه  يداخل  سطح  در  نكهیا  فیتعر.  دارند  يخصوص

 كــه دولت به عمل كی انتساب عدم -الف: گردد برلرار تعادل  مورد دو نیا نيب دیبا نیرانابب. باشد تضاد در  يالمللنيب

 بــه يالمللــ نيب تيمســئول فیــ تعر نمــودن محــول  عــدم -ب داننــد؛يم يردولتيغ  را  عمل  نیا  سنت،  و  خچهیتار  جامعه،

 .دولت  تيحاكم
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رویــه   از   و   كرده تفســير   »ارگــان«  عبارت   با   مشابه   توان مي   را   »دولتي«  عبارت   حال، عين  در 
نقطــه   كــه   ترتيــب بــدین    نمــود؛ پيروی    كشي نسل   ونده پر   در   دگستری ا د   المللي بين  دیوان 
دولتــي   عملكرد   به   والعيات   چنانچه   اما   باشد،   داخلي   حقوق   در   ذیربط   مقررات   آن،   آغاز 
بــا    . گــردد   جــایگزین  دیگــری   مفاد   با   باید   داخلي   حقوق   تعریف   نماید، داللت    فاكتو دی 

اختيــارات دولتــي خــود را    دولتي اد نيمــه مورد نظر این است كه آیا نه   فرض اینكه مسأله 
ــا صــرفاً در فعاليت مي ا عمــال   ــا تجــاری دخيــل اســت، مرجــع  كنــد ی هــای خصوصــي ی
نماید تا ایــن مســأله را مشــخص    كننده باید در بدو امر حقوق داخلي را بررسي رسيدگي 

اختيــارات  باشد كه متضمن ا عمــال  دولتي مجاز به انجام فعاليتي مي سازد كه آیا نهاد نيمه 
فعاليــت نهادهــای    عالوه، حقوق داخلي در رابطه با تعيين محدوده ي است یا خير. به دولت
1عليه اكوادور   انكانا در رأی داوری در دعوای شركت    اهميت است. دولتي نيز حائز  نيمه 

پــردازد مــورد بحــث و  دولتي مربوطــه مي های نيمه گذاری كه به نهادهای معاهده سرمایه 
های نقــش حقــوق داخلــي در تعيــين  خــود پيچيــدگي   بــه نوبــه گيرد كــه  مي   بررسي لرار 

گذاری  ســرمایه   دوجانبــه   تحــت معاهــده   دعوا دهند. این  مي های دولتي« را نشان  »فعاليت 
شد و به انكار اكوادور برای استرداد ماليــات بــر ارزش افــزوده بــه  اكوادور الامه    -كانادا 
بــرداری و  ز اجــرای لراردادهــای بهره گشت و ناشــي ا مي   های تابعه انكانا مربوط شركت 

المللي لندن، شواهد ذیل را مرتبط به این امــر  اكتشاف نفت و گاز بود. دیوان داوری بين
دادستان    -كرد؛ ب مي   شركت بر اساس دستورات رئيس جمهور عمل   -دانست: الف مي 

ت لضایي  اتخاذ الداما   كل بر اساس لانون، لدرت و اختيار نظارت بر اجرای لراردادها و 
همچنين دادســتان    -های ملي و منافع عمومي را دارا بود؛ پ مقتضي برای دفاع از دارایي 

بــرای مشــاركت در لراردادهــا و مــذاكرات    پترواكــوادور كل نظارت و كنترل عملكــرد  
گرفت كه عمل پترواكوادور را  نهایتاً دیوان نتيجه    2داشت.   عهده مجدد در باب آنها را بر 

داد و این مسأله اهميتي ندارد كه آیا انتساب بــر اســاس  ت اكوادور نسبت  توان به دول ي م 
كه هر دو مــاده    است، چرا آن صورت گرفته    8الملل یا ماده  كميسيون حقوق بين  5ماده  

مذكور، تمركز دیــوان داوری بــر ایــن بــوده    شوند. در پرونده مي   واحدی منتهي   به نتيجه 
است و نقش شركت متعلق بــه دولــت در  جام داده  يات خود را ان كه شركت چگونه عمل 

1. ICSID, 2006.

2. Ibid. para. 154.
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مقابل دولت و در رابطه با اجرای لراردادهــای مــورد اخــتالف چيســت. همچنــين، بــرای  
شــده توســط كميســيون  گــردد، شــر  ارائــه  تعيين اینكه چه عملي »حــاكميتي« تلقــي مي 

وطــه در  ای كه عمل مرب های موجود در جامعه الملل، بر توجه و دلت بر عرف حقوق بين
 1. دارد شده تأكيد    آن والع 

کنترررل   الملل و حقرروق داخلرري در سررنجش ضررابطهتعامل حقوق بین  -پ
 (8)ماده

الملل در مورد انتساب، عالوه بر ســاختار و عملكــرد، بــه معيــار طر  كميسيون حقوق بين  
 نهــاد ذیــربط كــهگردد كه این معيار عبارتست از معيار كنترل دولت بر  دیگری متوسل مي

است. بمنظور انتساب یك عمــل بــه دولتــي كــه طر ، مفصل بدان پرداخته شده  8در ماده 
اســت، نــه تنهــا بایــد نهــاد آن عمل تحت »هدایت یا كنترل« دولــت مزبــور ارتكــاب یافتــه  

گردد، بلكه الزم است كه عمل مورد بحــث مربوطه به صورت كلي به وسيله دولت كنترل 
شده و بخش عمده و مهمي از عمليــات مــورد نظــر رل  دولت كنت   توسطثری  ؤبه صورت م

دارد: »....جــایي كــه دولــت از مــي  دهد. تفسير طر  مواد كميســيون بيــان  دولت را تشكيل
كند تــا مشخصــاً بــه نتيجــه خاصــي برســد، ميمالكيت خود در كنترل یك شركت استفاده 

 الملــلبين   حقــوق  يونكميســ   منازعه  و  بحث  دوره  در  2عمل ذیربط به دولت منتسب است«.
 دولــت، بــه ارگــان یــك توســط  شدهانجام  عمل  انتساب  در  داخلي  حقوق  نقش   با  رابطه  در

 كننــدهتعيين   داخلــي  حقــوق  تحــت  مســتقل  لــانوني  شخصــيت  داشــتن   كه  بود  این   بر  تأكيد
 هایيوزارتخانــه دارای كــه هســتند( بریتانيــا جملــه از) زیــادی هــایدولت چراكــه نيســت،

. اســت  دولــت  از  متمــایز  كــاماًل  آنها  حقولي  شخصيت  شانداخلي  لوانين   قطب   كه  باشنديم
 یــك آیا  كه  مسأله  این   تعيين   برای  كافي  ایضابطه  مجزا  و  مستقل  شخصيت  از  برخورداری

 كــه  اســت  آن  كليــدی  نكته.  دهدنميبدست    خير،  یا  شودمي  محسوب  دولتي  ارگاني  نهاد،
 هــاآن  بتــوان  كه  هستند  دولت  كنترل  تحت  و  یكنزد  ایاندازه  به  مجزا  نهادهای  -الف:  آیا
 دولــت از مســتقل مشــخص، كاماًل بصورت -ب ای  گرفت؛در نظر   ارگان  یك  عنوان  به  را

انجــام  را استشده  محول آنها  به  دولت  طرف  از  كه  عملكردهایي  از  ایپاره  فقط  و  هستند

1. Crawford, 2002, op. cit. p 101.

2. Ibid. p 112-113.
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 تركيبي از معيارهای حل اختالف عماًلهای داوری در بحث انتساب، برای  دیوان.  دهندمي
تــوان در انــد. مســتند ایــن امــر را ميداده  ساختار، عملكرد و كنترل را مــورد اســتفاده لــرار

كه دیوان داوری معيارهــای ســاختار، عملكــرد و   1نمودعليه اسپانيا مشاهده    مفزینيپرونده  
كــه آیــا ســودیگا  خ به ایــن ســؤالدارد: »برای پاسميداده و بيان    كنترل را مورد توجه لرار

باشد یا خير، ابتدا باید این نهاد از لحاد رسمي یا ساختاری مورد توجه یك نهاد دولتي مي
گيرد. در اینجا با توجه بــه اینكــه ایــن نهــاد، مســتقي  یــا غيرمســتقي  متعلــق بــه دولــت   لرار
ســت. نهادی دولتــي اآید كه نهاد موردنظر،  ميباشد، این فرضيه غيرلابل خدشه بدست  مي

ای اگر این نهاد مستقيماً یا بطور غيرمستقي ، توســط دولــت كنتــرل و اداره شــود نيــز نتيجــه
شود. همچنين، اگر موضوع و هدف نهاد ذیربط انجــام امــوری مشابه نتيجه فوق حاصل مي

هــا باشد كه ماهيت حــاكميتي داشــته یــا موضــوعاتي باشــد كــه اصــوالً مــورد توجــه دولت
ت آن موضــوعات و اهــداف بــه نــوعي اســت كــه معمــوالً بــه وســيله یا اینكه ماهي باشد  مي

«آیــد.ميای مشــابه فرضــيه فــوق بدســت شود، فرضــيهمشاغل خصوصي یا افراد انجام نمي
ها و الــدامات دیوان داوری مأمور رسيدگي به پرونده مفزیني در جریان رسيدگي، فعاليت

گذار مشاوره به ســرمایه  د، از جمله ارائهدا  ررسي لراربمختلف نهاد دولتي مربوطه را مورد  
گرفتــه  گذار كه توسط این نهــاد صــورتو انتقال اعتبارات مالي از حساب شخصي سرمایه

مشاوره را امری تجاری، اما انتقــال اعتبــارات مــالي را بــه عنــوان عملــي بــا   بود. دیوان ارائه
الملــل كميســيون حقــوق بين ( مــواد  i)ب()2نمــود. مــاده  ساختار و ویژگي حاكميتي تلقي  
های آنها كه متعالبــاً توســط كنوانســيون ســازمان ها و دارایيدرباره مصونيت لضایي دولت

شد، تعریف »دولت« را ارائه   های آنها اتخاذها و دارایيملل درباره مصونيت لضایي دولت
هــا و نس ای سياســي، آژاه(، زیربخش 5( و )4( )3( )2)ب( بخش های )  2و ماده    2كندمي

های مختلف آن ( دولت و ارگان1)ب( )  2تفسير ماده    3دهد.مينمایندگان دولت را شر   
های مختلف دولتي دهد؛ از جمله: خود دولت كه بنام خود و از طریق ارگانرا توضيح مي

1. ICSID, 2000.

2. Article 2(b)(i): The State and its Various Organs of Government.

اسي دولت كه مجاز بــه انجــام های سي( زیرمجموعه3دهنده یك دولت فدرال؛ )( واحدهای تشكيل2)ب( )  2ماده    .3

هــایي از هــا یــا بخــش( سازمان4نمایند؛ )در آن ظرفيت عمل مي  د واشنبلداماتي در راستای اعمال لدرت حاكمه ميا

باشــند و در عمــل الــداماتي را در ایــن دولت یا نهادهای دیگر تا حدودی كه مجاز به اعمال لدرت حاكمه دولت مــي

نمایند.ور عمل ميیندگان دولت كه در ظرفيت مزب( نما5دهند؛ )مورد انجام مي
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ــزی، مي عمــل ــت مرك ــت، دول ــيس دول ــا توســط رئ ــت ی ــوان حكوم ــه عن ــه ب ــد، چ نمای
ای و فرعــي، ادارات كــل های وزارتخانههای دولتي، بخش مختلف و بخش   هایوزارتخانه
های هــای دیپلماتيــك و پســتهای دولتي از جمله مأموریتهای تابعه و مأموریتو ارگان

هــای هــای نماینــدگي. اســتفاده از عبــارت »ارگانهــای دائمــي و هيأتكنسولي، مأموریت
است و فقط محدود بــه شــاخه های دولت عبهها و شمختلف دولتي« دربرگيرنده تمام شاخه

طور كه دولت نماینــده یــك كشــور سازند هماناین تفسيرها خاطرنشان مي  1مجریه نيست.
هایي است كه به ها یا وزارتخانههای دولتي یا بخش است، خود دولت نيز متشكل از ارگان

ت ا مســأله مصــوني نمایند. تعریف »دولت« كــه در رابطــه بــ مي  نمایندگي از آن دولت عمل
گيرد و فقط محدود بــه شــاخه بر ميها را درها و شاخهگردد، تمامي شعبهدولت اعمال مي

باشد. این تعریف گســترده از دولــت در رابطــه بــا مســئوليت دولــت تــا جــایي اجرایي نمي
ترین حالــت آن در شود كه تعریف مــذكور، مفهــوم »ارگــان« را در موســعتواند اعمال  مي

مصــونيت دولــت در مقابــل   هــا« در حــوزهت بين كــاربرد واژه »ارگانتنها تفاو  رد.نظر بگي 
شــود. در ایــن مسئوليت دولت، به تمایز بين اعمال حاكميــت و اعمــال تصــدی مربــوط مي

هــا در رابطــه بــا ایــن موضــوع الملــل بــه بررســي دیــدگاه دولتراستا كميسيون حقــوق بين 
لابــل انتســاب بــه آن دولــت  5ه دولتي تحــت مــادپرداخت كه آیا »تمام اعمال یك ارگان 

باشد یا خير، بدون اینكه ماهيــت اعمــال تصــدی یــا اعمــال حاكميــت عمــل را در نظــر مي
ارتباط بودن چنين تمــایزی اعضای كميته شش  كه به این سؤاالت پاسخ دادند، بي  2بگيرد.
ه باشــد عيين ایــن مســألتواند تنها منبع تروشن است كه حقوق داخلي نمي  3كردند«.را تأیيد

الملــل باشد یا خير. به همين منظور، كميسيون حقوق بين كه آیا یك نهاد، ارگان دولتي مي
هــا نيــز نگرانــي خــود را از ایــن این مسأله را به صورت گسترده به بحث گذاشــت و دولت

شــد تــا كردند كه مبنای انتساب مسئوليت به دولت باید به اندازه كافي موســع بامسأله ابراز  
خــود از   دهنــده  هــای تشــكيلتوانند بر اساس تعریف ارگانها نميماید كه دولتتضمين ن

1. Commentaries on Art. 2(b)(i) of the ILC's Articles on Jurisdictional Immunities

of States and their Property, 14–15, available on the ILC website:< http:// untreaty. 

un. org/ ilc/ texts/ instruments/ english/ commentaries/4_1_1991.pdf>.

2. Report of the International Law Commission on the work of its Fiftieth Session,

20 Apr.–12 Jun. and 27 Jul.–14 Aug. 1998, A/53/10, ILC Yearbook 1998, Vol. II 

(2): 17, para. 35. 

3. Crawford, (2002), op. cit. p 96.
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اســت كــه شــرایط مسئوليت بگریزند. از سوی دیگر، هيچ دولتي تا به امــروز معتقــد نبــوده 
الملل كميسيون حقوق بين   1شود.انتساب مسئوليت باید به صورت محدود و مضيق تعریف  

است كه آیا ارجاع به حقوق داخلي باید بمنظور له پرداخته  بررسي این مسأدر این راستا به  
در  2الملل در تعيــين ســاختار دولــت حــذف گــردد؟جلوگيری از تضعيف نقش حقوق بين 

هاست كه درباره سازمان داخلي خــود تصــمي  بگيرنــد و حقيقت این مسأله به عهده دولت
الملــل نيــز اگرچــه حقــوق بين نمــود، محروم توان آنها را از حق حاكميت مستقل خود نمي

نماید. نقش مهمي در فرآیند انتساب مسئوليت ایفا مي
 دیــوان  رأی  و  دولــت  مســئوليت  بــا  ارتبــاط  در  الملــلبين   حقــوق  كميسيون  مواد  مطالعه

 الملــلبين  حقــوق -الــف: كــه اســت آن مبــين  كشــينسل پرونــده در دادگستری  الملليبين 
 بــر استثناء  مورد تنها -ب كند؛ميرجوع  داخلي وقحق   به  دولتي  نارگا  تعریف  برای  عرفي
نشــان  حقــایق كــه اســت زمــاني داخلــي حقــوق در دولتــي هــایارگان  بندیطبقه  بر  اتكای
 .گرددميكنترل   دولت  توسط و بوده  دولت به  وابسته  كاماًل مورد نظر  نهاد  دهندمي

 و داران شــركتســهام  مــابين   فاخــتال   3لهســتان،  عليه جمهــوری  الماس  ژیردر پرونده  
و  ارتقــا بــا پادشــاهي نــروژ بــه ای معتبربود. لهستان طي توافقنامهشده  دولت لهستان حادث

مزبــور   بود. توافقنامه  گشته  ملتزم  گذاری تا باالترین درجه حمایتسرمایه  از  ایمن   حفاظت
ــاریخ در ــن  5 ت ــاریخ  1990 ژوئ الجــرا گردیــد. االزم 1990اكتبــر  24امضــاء شــده و در ت

 نروژ بودند كه تنهــا كشور اتباع ،الماس ژیر و الماس كریستين  داوری،  این پرونده  خواهان
 ایــن پرونــده  شــدند. خوانــدهميمحسوب    4فارم  پلمحدود    شركت با مسئوليت  سهامداران
 ژالذكر مابين نروفوق معاهده  Xماده    استناد  به  لهستان بود. دیوان داوری نيز  دولت  داوری،

در   گذاری خواهانسرمایه  آغاز به كار نمود. موضوع اختالف ناشي از  ستانو جمهوری له

1. ILC's 2553rd Meeting of 31 Jul. 1998, The Summary of which is Recorded in

the ILC Yearbook 1998, Vol. I: 228. 

2. See ILC's 2554th Meeting of 3 Aug. 1998, The Summary of which is Recorded

in the ILC Yearbook 1998, vol. I: 236–241; ILC's 2555th meeting of 4 Aug. 1998, 

the summary of which is recorded in the ILC Yearbook 1998, vol. I: 241–247; 

ILC's 2562nd meeting of 13 Aug. 1998, the summary of which is recorded in the 

ILC Yearbook 1998, vol. I: 284– 292; Report of the International Law Commission 

on the work of its Fiftieth Session, 20 Apr.–12 Jun. and 27 Jul.–14 Aug. 1998, 

A/53/10, ILC Yearbook 1998, vol. II (2): 82, paras 383–385. 

3. ICSID, 2016.

4. Pol Farm.
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ها بر اســاس این زمين  لهستان بود. اجاره كمون در زمين  هكتار 4200 حدود اجاره رابطه با
هــای فارم و سازمان مالكيتمابين شركت پل  1997  فوریه  14  تاریخ  در  كه  ای بودتوافقنامه

ســي   گشته و متضمن ليد حمایتي مهمي مبني بر تعهــد بــه اجــاره  منعقد  1ستانكشاورزی له
 2009 ســال و در اجــاره انقضــای از امــا پــيش  بــود. فــارمپــلبــه شــركت  زمين مزبــور  ساله
موجب حك  لضایي، شركت پل فــارم ملــزم بــه تســویه و تحویــل زمــين شــد و ســازمان به

 لهستان  هان مدعي بود كهده گذاشت. خواهای كشاورزی، زمين مذكور را به مزایمالكيت
گذار بــدون پرداخــت غرامــت كــافي و نيــز بــا عــدول از رفتــار با سلب مالكيت از ســرمایه

ــرمایه ــت از س ــفانه و حمای ــدامات تبعيضمنص ــاذ ال ــدهگذار و اتخ ــز، معاه ــوانين  و آمي  ل
بحــث عــدم  خوانــده دعــوی 2زمــين، است. مطابق با لوانين اجــارهكرده   نقض  را  الملليبين 
زماندهي تمهيــدات امنيتــي، كشــت و ســايت پل فــارم در خصــوص انجــام تعميــرات،  ق موف

نمــود كــه همــه مــرتبط بــا تعهــد بــه بهــا را مطــر   زمين و پرداخت به مولــع اجــاره    توسعه
مناســب از زمــين« لــرار   »مدیریت مقتضي و شایسته« بوده و تحت پوشش مفهــوم »اســتفاده

ایــن اســاس، مبــادرت تــأمين آن الزامــي اســت. بــر نامــه، اجاره 5(1دارند كه طبــق بخــش )
هــای شــده توســط ســازمان مالكيتشركت به نقض مستمر تعهدات متعالب بازرسي انجام  

نامه، ســازمان را ایجاد نمود كه بموجب مفاد اجاره  هایي، زمينه2007كشاورزی در دسامبر  
 مهمي  سؤال  3نمود.مابين ميفي  وافقتنامهدادن به مهای كشاورزی را مجاز به خاتمهمالكيت

 آیــا  كــه  اســت  آن  شــودمي  مطــر   رابطه با مسئله انتساب مسئوليت در ایــن پرونــده  در  كه
 اســاس  خير؟ بر  یا  شودمي  محسوب  دولتي  ارگاني  لهستان،  كشاورزی  هایمالكيت  سازمان
 تمــامي  شــامل  ارگــان  هــا،دولت  مســئوليت  باب  در  المللبين   حقوق  كميسيون  طر   4  ماده
 جایگــاهي  چنــين   از  مربوطه  كشور  داخلي  حقوق  با  مطابق  كه  شودمي  نهادهایي  و  خاصاش

 .  باشند  برخوردار
 لهســتان، كشــاورزی هــایمالكيت ســازمان كــه داردمــي مقــرر دیــوان راســتا همــين  در
 از  ســازمان  ایــن .  شــودنمي  محســوب  دولتي  ارگان  كشور،  این   1991لانون    3  ماده  بموجب
همچنــين بــر   عمليــاتي اســت و  اســتقالل  دارای  و  بوده  رخوردارب  مستقلي  وليق ح  شخصيت

1. Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR).

2. Lease of the Property of the Agricultural Property Stock of the State Treasury,’

dated January 2008. 

3. ICSID, 2016: para. 172.
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. بپــردازد  تعهــدات  و  حقــوق  اجــرای  بــه  خــود  جانب  از  تواندمي  مزبور  لانون  5  اساس ماده
 محســوب 1دژوره دولتــي ارگــان ســازمان ایــن  لهســتان، داخلــي لــوانين  بموجــب بنــابراین 

 بــرای  معمــوالً  كــه  ایيمعيارهــ   متضــمن   كشــاورزی  هایمالكيت  سازمان  همچنين .  شودنمي
 از طرف دیگر خواهان چنين استناد.  باشدنمي  نيز  است  الزم  2فاكتودی  دولتي  ارگان  احراز

 مســئوليت  طــر   4  مــاده  بــا  رابطــه  در  الملــلبين   حقــوق  كميسيون  نمود كه بر اساس تفسير
 اعمــال  را  عمــومي  اختيارات  و  لدرت  كه  مشخص  مؤسسات  برخي  رفتار  دولت،  الملليبين 
 و مســتقل داخلــي، لــوانين  بموجــب اگرچــه  بــود  خواهــد  دولــت  به  انتساب  لابل  نمایند،مي

 حســاب به را تجاری  معامالت  نهاد  یك  چنانچه  اما از طرف دیگر.  گردند  تلقي  خودمختار
 دولتــي  باشــند،داشــته    ملــي  التصــاد  در  مهمــي  نقــش   معامالت  این   اگرچه  دهد،انجام    خود

 كشــاورزی،  زمــين   دادن  اجــاره  كه  نمود  استدالل  نيز  یوانبنابراین د.  دشنخواهند    محسوب
 لرارداد  طرف  اگرچه  دولتي؛  اجرایي  عملكرد  یك  نه  و  شودمي  محسوب  تجاری  ایمعامله
 هــایمالكيت  ســازمان  عمل   بنابراین .  باشد  دولتي  زمين   یك  اجاره  مورد  یا  باشد  دولتي  نهاد

.نستندا  لهستان لتدو  به  انتساب لابل  را  لهستان  كشاورزی

گذار. مسئولت دولت در راستای قصور در حمایت از سرمایه4
عالوه بر مواردی كه راجع به مباحث انتساب مطر  شد، امكان دارد كه اگر دولتي متعهد  

نمایــد و در انجــام ایــن تعهــد بار حمایت  گذار خارجي را در برابر اعمال زیانباشد سرمایه
گــردد.   بار، مسئول للمدادا و مرتكبين رفتار خسارتر اعمال نهادهورزد، در اث  خود لصور

شــود بلكــه نميدر چنين شرایطي مسئوليت بر اثر انتساب عمــل متخلفانــه بــه دولــت ایجــاد 
گــردد. مي گذار ایجــادمسئوليت، در اثر تعهد مستقل دولت به حمایت و مرالبت از سرمایه

الملــل رفتــاری موجــود در حقــوق بين  الل استانداردتواند از بخشي از حداین تعهد، ه  مي
گذاری یــا جانبه ســرمایهتواند از تعهد مندرج در یك معاهده دوشود و ه  ميعرفي ناشي  

الملــل عرفــي دليقــاً هماننــد وضــعيت طبــق حقــوق بين  3گردد. حتي دیگر معاهدات منبعث
گذار تند كــه ســرمایههــای ميزبــان متعهــد هســ گذاری، دولتموجود در معاهــدات ســرمایه

1. de jure.

2. de facto.

3. Martins Paparinskis, “Investment Treaty Arbitration and the (New) Law of State

Responsibility”, The European Journal of International Law, Vol. 24, (2013), p. 

621. 
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خارجي را در سرزمين خود در برابر تعرضات و مداخالت غيرلانوني و نامشروع محافظت 
گذاری، این استاندارد تحت عنوان استاندارد حمایــت نمایند. در معاهدات دوجانبه سرمایه

تعهــد شــود. ایــن ميو امنيت كامل و یا به عنوان بخشي از استاندارد رفتار منصفانه شــناخته 
بان تنها به خاطر اعمال نهادهای دولتي نيست، بلكه در اثر تعهــد خــود دولــت بــه دولت ميز

باشــد كــه حتــي شــامل حمایــت و مرالبــت از گذار خــارجي ميمرالبت مقتضي از ســرمایه
هــا شــود. امــا از آنجــا كــه دولتگذار در برابر عملكرد اشخاص خصوصــي نيــز ميسرمایه

هــای والعــي ها و فعاليتنتــرل دارنــد و از برنامــهخود نظارت و كاصوالً بر نهادهای دولتي  
بار نهادهایشــان در گذار در برابر اعمال خسارتهستند، لذا در حمایت از سرمایهآنها مطلع  

 باشند. تری دارا ميمقایسه با اشخاص خصوصي وظيفه سنگين 
 نمونه  1نكاسریال   جمهوری  عليه(  AAPL)  آسيایي  كشاورزی  توليدات  شركت  دعوای

 این   در.  شودميمحسوب    گذارسرمایه  از  حمایت  در  ميزبان  دولت  لصور  راستای  در  مهمي
 ( بــاAAPL)  آســيایي  كشــاورزی  توليــدات  شــركت  كه  ميگو  پرورش  یك استخر  پرونده

 ســریالنكا  ارتــش   نظــامي  الــدامات  بواسطه  بودكرده    احداث  محلي  شركت  یك  مشاركت
 2مربوطــه  گذاریســرمایه  معاهــده  كــه  بــود  عيمــد  خواهان.  یدگردتخریب    شورشيان  عليه

 دیــوان. شــدخواهــد  دولــت مســئوليت بــه منجــر آن نقض كه نمودهایجاد    حمایتي  معياری
 گذارســرمایه چنانچــه مــذكور معاهــده بموجــب اگرچــه كــه دادرأی  چنــين  نهایتــاً داوری
 دولــت  یــك  مينظا  نيروهای  تبواسطه الداما  اموالش   تخریب  یا  مصادره  نتيجه  در  خارجي
 را آن خــاص احــوال و اوضــاع ضرورت یا و نگرفته صورت عمليات  جریان  در  كه  متعاهد
 بــود لــيكن خواهــد    مســئول  متعاهــد  طــرف  آن  گردد،متحمل    خسارتي  باشد،ننموده    التضا

گشــته   خــارجي  گذارســرمایه  اموال  تخریب  به  منجر  كه  سریالنكا  نظامي  نيروهای  الدامات
 معاهــده در مــذكور مســئوليت اســتثنای مشــمول و شــدهســوب مح جنگــي اعمــال اســت،

 حقــوق  حمــایتي  معيارهای  كه  نموداضافه    داوری  دیوان  مه  آن بود كه  اما نكته.  گرددمي
 بــدان  تواندمي  خارجي  گذارسرمایه  و  استشده    گنجانده  مربوطه  معاهده  در  عام  المللبين 

 مســئول  مقتضــي   حمایــت  اعطــای  در  لصــور  دليــل  بــه  را  ميزبــان  دولت  لذا.  تمسك جوید
.دادرأی  غرامت  پرداخت به و نمودهللمداد 

1. ICSID, 1990.

2. Sri Lanka - United Kingdom BIT (1980).
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 گیری نتیجه
تعامل   با   رابطه   در   دليق   تحليلي   چارچوب   یك   ارائه   بمنظور   این پژوهش   كه   راهكاری 
ناشي   اختالفات   در   دولت   ارزیابي مسئوليت   بحث   در   داخلي   حقوق   و   الملل بين   حقوق 

داوری   هــای دیوان   كــه   است   شر    نماید، بدین مي   شنهاد پي   گذاری یه ما سر   معاهدات   از 
تحليــل   و   تجزیــه   آغازین   نقطه   عنوان   به   را   داخلي   حقوق   باید   گذاری سرمایه   معاهدات 
از   المللــي بين   مســئوليت   اگرچــه   نظــر گيرنــد.   در   دولــت   بــه   مســئوليت   انتســاب لابليت  
المللــي بين   تعهد   وجود   كه   است   آن   نكته   ليكن   كند نمي تبعيت    داخلي   حقوق   مقررات 

از   ناشــي   كــه   دارد   بستگي   داخلي   حقوق   در   شده   ایجاد   امور   از   ای مجموعه   وضعيت   به 
متخلفانــه   عمــل   عنــوان   بــه   عمــل   یــك   توصــيف   اینكــه   عليــرغ    . نيســت   داخلي   حقوق 
بندی طبقه   الملل، بين   حقوق   ليكن   گردد مي   مربوط   الملل بين   حقوق   حوزه   به   المللي بين 
داخلــي   حقــوق   بــه   نماینــد مي عمــل    دولــت   جانب   از   كه   را   دولتي   ی نهادها   و   ها ن ارگا 

مــورد    عمــل   المللــي بين   توصــيف   داخلــي،   حقــوق   ا عمــال   چنانچــه   امــا   كند مي واگذار  
شود   انگاشته   نادیده   باید   ميزبان   كشور   داخلي   حقوق   دهد، لرار    تأثير تحت    را   اختالف 

احاله   اساس،   این   بر .  گيرد صورت    داخلي   حقولي   های نظام   بر   باید   اتكا   آن،   جای   به   و 
ممكــن اســت بــه   و   شــود خــت     ميزبــان   دولــت   داخلــي   حقــوق   ا عمــال   به   ضرورتاً   نباید 
ــ ا   پيشــنهادی    چــارچوب .  گــردد   دیگری رجوع   داخلي   حقولي   های نظام  در   مطالعــه   ن ی
به   مسئوليت   انتساب   بحث   در   مباحث   مهمترین   از   كه   دولتي   های ارگان   تعریف   با   رابطه 
وفــق   »ارگــان«   اصــطال    مربــوط بــه تعریــف   لــوانين   تعيــين   گردد، مي   ب محسو   دولت 
معاهــده   چنانچــه .  دارد مــي الزم    گام   نخستين   عنوان   به   را   ذیربط   گذاری سرمایه   معاهده 
در   الملل بين   حقوق   كميسيون   مواد   4  ماده   توسط   مرتبط   لوانين   نباشد،   تعریفي   متضمن 
تبيــين    اســت،   عرفــي   الملــل بين   ق حقــو   لــوانين   ین تــدو   كــه   دولــت   مســئوليت   بــا   رابطــه 
روابــط   بــر   اعمــال   بــرای   را   مســئوليت   خــاص   نظــام   گذاری سرمایه   معاهدات .  گردد مي 

تداخلي  نظام،   این  لواعد   و   نمایند مي   ارائه   خارجي   گذار سرمایه   و   ميزبان   دولت   فيمابين 
حــاك    اری گذ ســرمایه   معاهــده   طــرف   هــای دولت   روابط   بر   كه   مسئوليت   عام   لواعد   با 

مســئوليت   مــورد   در   الملــل بين   حقــوق   كميســيون   مواد   الوالع في .  نماید نمي ایجاد    است 
گذاری ســرمایه   معاهــدات   ایــن   و   شوند مي ا عمال    خاص   لانون   غياب   در   فقط   ها، دولت 
حقــوق   جــایگزین   توانــد مي   كــه   كننــد مي   ارائــه   را   خــاص   لــانون   كــه   هستند   المللي بين 
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بازگو    مجدداً   را   مزبور   لواعد   یا   و   گيرد لرار    آن   لواعد   كنار   در   یا   شود   عرفي   الملل بين 
تری گسترده   مقوله   ،  4ILC  ماده   مطابق   و   الملل بين   حقوق   تحت   دولتي«  ارگان » .  نماید 

مقولــه   ایــن   محتــوای   تعيــين   بــرای   داخلي؛ لــيكن   حقوق   بموجب   تا   گردد مي   محسوب 
و   داخلــي   حقــوق   نقش   مجموع،   ر د .  شود   ارجاع   داخلي   حقوق   به   باید   الملل بين   حقوق 
را   گذاری ســرمایه   اختالفــات   در   دولــت   به   مسئوليت   انتساب   حوزه   در   الملل بين   حقوق 
 :گرفت   در نظر   است شده    بيان    4ILC  ماده   در   كه   همانگونه   توان مي 

 -ب  نمایــد؛مي  رجــوع  داخلــي  حقــوق  بــه  ارگــان  تعریــف  بمنظور  المللبين   حقوق  -الف
 طوربه  بنابراین   شود،مي  محسوب  ارگان  داخلي  قحقو  تحت  نهاد،  یك  یا  فرد  یك  چنانچه
 ارگــاني  فرد،  یا  نهاد  اگر  -پ  و  گرددميتلقي    ارگان  یك  نيز  الملليبين   سطح  در  خودكار
 باشــد ارگــان شــرایط واجــد المللــيبين  سطح در است ممكن   نهاد  یا  فرد  این   نباشد،  دژوره
. باشــد  آن  بــه  وابســته  و  بــوده  دولــت  كنترلت  تح  نظر،  مورد  فرد  یا  نهاد  كه  این   بر  مشروط
 الملــل،بين   حقــوق  تحــت  مــورد نظــر  فــرد  یــا  نهاد  مواردی  چنين   در  آیا  كه  این   تعيين   برای
 مزبــور،  فــرد  یا  نهاد  آیا  كه  نمودتوجه    نكته  این   به  توانمي  خير؛  یا  شودميمحسوب    ارگان
 تــوانمي  براین،بنــا.  خيــر  یــا  دشــومي  تلقي  نهاد  عنوان  به  هادولت  سایر  داخلي  حقوق  تحت
 المللــي،بين   هایگذاریســرمایه  در  دولت  الملليبين   مسئوليت  باب  در  داخلي  حقوق  گفت
:نمایدمي  نقش ایفا   ذیل موارد  در

دولتــي ارگــان عمــل مســئوليت انتســاب بــرای الزم عناصــر -2 و دولتــي ارگان معنای -1
 .دولت به  فاكتودی
 مشــخص  تــا  شود  تحليل  گذاریسرمایه  معاهده  متن   ئاًابتدا  باید  ي،دولت   نهادهای  با  رابطه  در

 جــامع،  مقرره  یك  نبود  در  1.خير  یا  باشدمي  انتساب  باب  در  لواعدی  متضمن   آیا  كه  گردد
 دولتي نهادهای از دولت جدایي لاعده استثنائات دولت، مسئوليت با رابطه در ILC 5 ماده
 كــه دولــت از مجــزای نهادهــای المللــي بين  متخلفانــه مــالعا ،5 ماده تحت. داردميبيان    را

 حقــوق نقش . باشدمي دولت  به  انتساب  لابل  كنندمي  اعمال  را  دولتي  اختيارات  از  عناصری
 از  عناصــری  كــه  نهــادی  عنــوان  بــه  را  مزبــور  نهــاد  رفتــار  كه  است  آن  رابطه  این   در  داخلي

1. Abby Cohen Smutny, State Responsibility and Attribution: When Is a State

Responsible for the Acts of State Enterprises? Emilio Agustìn Maffezini v. The 

Kingdom of Spain’, in International Investment Law and Arbitration: Leading

Cases from the ICSID, NAFTA, Bilateral Treaties and Customary International 

Law (London: ed. T. Weiler, 2005) p 17. 
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 نهــاد كــاركرد و عمل  بر  تمركز  اینجا  رد.  نمایدتصدیق    كندمياعمال    را  عمومي  التدارات
 حقــوق مــرور راســتا، ایــن  در گــام نخســتين . دولــت ســاختار نــه و  است  معطوف  نظر  مورد
 نظــر، مــورد ارگان  توسط  شدهانجام    فعاليت  آیا  كه  است  مسأله  این   تعيين   و  مربوطه  داخلي
 حقــوق تحليــل كــه  صــورتي  در  است  این   بعدی  گام.  خير  یا  است  دولتي  و  عمومي  فعاليتي
 بایــد  گــردد،  عمــومي  عملكــرد  از  يســت ي فرمالو    تشــریفاتي  تعریــف  به  منجر  ربوطهم  داخلي

 یــاخير،  باشــدمي  فــاكتودی  دولتــي  فعاليــت  اخــتالف،  موضوع  فعاليت  اینكه  تعيين   منظوربه
 حقــوق هــاینظام سایر. شودگرفته  در نظر كنندهتعيين  عاملي عنوان به دولت رویه و  تاریخ
 فــاكتودی  دولتي   فعاليت  تعریف  در  است  ممكن   نيز  دولتي  ليتفعا  از  آنها  فتعری  و  داخلي
  نمایند.  نقش ایفای  
گســترش   بــا   رابطه   در   دادگستری   المللي بين   دیوان   كه   داشت   بخاطر   باید   نهایت   در 
هــای دیوان   لــذا   و   اســت داده    هشــدار   هــا دولت   بــه   مســئوليت   انتســاب   به   مربوط   لوانين 
ایــن   تعيــين   خصوص   در   باید   المللي بين   ذاری گ سرمایه   فات اختال   حل   مراجع   و   داوری 
لائــل   محدودكننــده   رویكــرد   بــه   خيــر،   یــا   است   دولتي   خاص،   عمل   یك   آیا   كه   مسأله 
در   گذاری ســرمایه   معاهــدات   داوری   هــای دیوان   رسالت   گفت باید   مجموع   در .  گردند 
برلــرار   دل تعــا   ذیــل   مــوارد   بــين   كه   است   آن   دولت   به   مسئوليت   انتساب   بحث   با   رابطه 
حقــوق   بــر   تكيــه   بــا   خــود   مســئوليت   از   بالقوه   صورت   به   كه   هایي دولت   -الف   :یند نما 

ــوط   های ریســك   -نماینــد و ب مي   اجتنــاب   داخلــي  ــه   مرب حقــوق   انحصــاری   ا عمــال   ب
شود مي   نهادهایي   عملكرد   لبال   در   دولت   مسئوليت   بالقوه   گسترش   باعث   كه   الملل بين 
هــای دیوان   تعــادل،   ایــن   بــه   دســتيابي   بمنظــور .  كنند نمي اعمال    را   دولتي   اختيارات   كه 

در   گام   نخستين   داخلي،   بلكه حقوق   انگارند نادیده    را   داخلي   حقوق   توانند نمي   داوری 
نكتــه   ایــن   بــه   توجــه   نهایتاً  شود. مي   محسوب   الملل بين   حقوق   مقتضي   و   درست   اعمال 

ط شــرای   فالــد   ي خل دا   حقوق   و   الملل بين   حقوق   بين   جدایي   نظریه   كه   نماید مي   ضروری 
در   كــه چرا   باشــد، مي   گذاری سرمایه   معاهدات   از   ناشي   اختالفات   در   ا عمال   برای   الزم 
داخلــي   حقــوق   بــه   احالــه   مستلزم   اغلب   الملل بين   حقوق   ا عمال   اختالفات،   از   دسته   این 
را   داخلــي   حقوق   كننده تعيين   نقش   گذاری، سرمایه   معاهدات   از   ناشي   اختالفات .  است 
الملــل بين   حقــوق   ا عمــال لابــل    اســتانداردهای   توســط   كــه   موضوعاتي   مفاد   تعریف   در 

دهد. مي   نشان   اند شده   گذاری لاعده 
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