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 دعــوي در ICSID دیــوان صــالحیتی راي تحلیــل
 اوکـراین  کشـور  طرفیت به توکلس توکیوس شرکت

  2004 آوریل 29 مورخ ARB/18/02 کالسه درپرونده
  

  * فرهادي خرم یوسف

  چكيده
 و صـالحیت  مبـانی  و شـرایط  حیث از  ICSID داوري دیوان صالحیتی آراء از اي نمونه نوشتار این در

 دو معاهـده  طرفین اختیارات حدود همچنانکه است، گرفته قرار بررسی و نقد وردم دعوا پذیرش نحوه
 نظـر   در با نیز گذار سرمایه  حقوقی شخصیت تابعیت تعیین در خارجی گذاري سرمایه از حمایت جانبه

  .باشد می توجه مورد ICSID کنوانسیون هدف گرفتن
 به ایران الحاق در ایرانی مقامات براي اسبیمن راهنماي مقاله این در آن تحلیل و راي مفاد مطالعه

  .است خارجی گذاري سرمایه از حمایت جانبه دو معاهدات انعقاد نیز و  ICSID کنوانسیون

  
  ها واژه كليد
 گذاري ،سرمایه)BIT( گذاري سرمایه جانبه دو معاهده ، ICSID کنوانسیون ، ICSID داوري دیوان

  دعوا پذیرش نحوه صالحیت، خارجی،

                                                             
 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس  *
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  دمهمق
 میـان  گـذاري  سرمایه از ناشی اختالفات فیصله مرکز داوري دیوانهاي سوي از صادره آراء تحلیل

 ناشـی  اختالفات فیصله در مرکز موفقیت میزان مؤید اینکه ضمن دیگر دولتهاي اتباع و کشورها
 از حمایـت  نهایت در و)1()واشنگتن کنوانسیون( ICSID1  کنوانسیون براساس گذاري سرمایه از

 و اشـکاالت  رفـع  در داوران توجـه  هـدف  بـا  آراء ضـعف  نقاط است،بیانگر خارجی گذاري سرمایه
 معمـوالً  کـه  ICSID متخصصـین  اینکـه  بـویژه  ، باشـد  می  آتی و بعدي آراء در موجود، نواقص
 کنوانسـیون  در منـدرج  مکـانیزم  تقویت منظور به شوند می منصوب یا انتخاب آنها بین از داوران
 بررسـی  بـا  جهـت  ایـن  در را فراوانی تالش گذاري سرمایه از ناشی اختالفات فیصله براي مذکور
 دارنـد،  مـی  معمـول  المللی بین قضائی یا داوري آراء سایر مالحظه نیز و حقوقدانان سایر نظرات
  .است واقعیت این بیانگر آنان از برخی آثار به گذرا نگاهی

 اسـناد  و  مرکـز  صـالحیت  به راجع ICSID وريدا توسط صادره آراء از نمونه یک مقاله این در
 در 2004 آوریـل 29 تـاریخ  در راي ایـن )2(.اسـت  گرفتـه  قـرار  تحلیل و تجزیه مورد آن ضمیمه
 منتخـب  داوران توسـط  اوکـراین  طرفیـت  به»توکلس توکیوس« دعوي در ARB/18/02 پرونده
 ایـرادات .گردید رصاد منصوب، سرداور مخالفت علیرغم دیوان صالحیت پذیرش بر مبنی طرفین
 تحلیـل  و دیوان،تجزیـه  در دعـوي  پـذیرش  نحـوه  نیز و دیوان صالحیت به راجع خوانده متعدد
 و ایـرادات  اینکـه  ضـمن   اسـت  درخورتوجه و مهم بسیار ایرادات این رد در دیوان مفصل نسبتاً

 دیوان لاستدال تقویت منظور به که داشته وجود راي در مقاله نویسنده نظر به نیز هایی کاستی
  .گردید اشاره بدان زیرنویسها در یا و[ ]   عالمت داخل در جداگانه بصورت قسمت هر ذیل در

 کنـار  در دیـوان  البتـه .گردید نقل ضرورت لحاظ به راي مفاد از مهمی بخش مقاله این در ضمناً
 موضـوع  بـا  ارتبـاط  عـدم  لحـاظ  بـه  که نمود نیز موقت دستور صدور به مبادرت صالحیتی راي
  عمدتاً نیز سرداور اینکه لحاظ به ضمناً است شده خودداري مقاله این در آن بررسی از حیتصال

 بـه  دیـوان  و نمـوده  مطـرح  یا و تأیید دیگر بیانی بود،با نموده طرح خوانده که را ایراداتی همان 
 از کـه  سـرداور  نظـر  از قسمتی صرفاً و خودداري آن ذکر از پرداخته، مفصالً آنها تحلیل و تجزیه

                                                             
 فصـل  و حـل  المللی بین مرکز«  مقصود است، شده  استفاده )ICSID( ایکسید اصطالح از هرجا مقاله این در -1

                                               » دیگــــر هــــاي دولــــت عاتبــــا و هــــا دولــــت بــــین گــــذاري ســــرمایه از ناشــــی اختالفــــات
International Center Settlement Investment Disputes)( و تـرمیم  المللـی  بـین  بانک نظر زیر که 

 و حل  کنوانسیون«  مقصود  است، رفته بکار )ICSID( ایکسید کنوانسیون اصطالح هرجا و باشد می است، توسعه
 کنوانسـیون  بـه  موسـوم  1965 مصوب دیگر هاي دولت اتباع و ها دولت بین گذاري سرمایه از ناشی ختالفاتا فصل

 .بود خواهد واشنگتن
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 اشاره آن به راي نهائی نقد در و گیري نتیجه قسمت در نمود می صحیح نیز مقاله نویسنده نظر
 ازاعـالم  پرونـده  افتادن جریان به ي نحوه ، دعوا ارکان به اینکه ضمن خود راي در دیوان. گردید

 و دیـوان  تشـکیل  و دادخواسـت  ثبـت  تـا  گرفتـه  مرکز به دادخواست تقدیم و داوري به موافقت
 تجزیـه  به صالحیت به راجع خوانده اعتراض هر خصوص در بدواً کند، می اشاره صالحیت مبانی

 جمله از مستندات سایر نیز و هم با دو این انطباق وICSID  ،BIT 1 کنوانسیون مفاد تحلیل و
 درقسـمتی  و پـردازد  مـی  سـنتی  روش و متخصصین نظرات ، )ICSID رویۀ بویژه(  قضائی رویه
 و تجزیـه  و بررسـی  مـورد  نیـز  دیـوان  در دعـوا  پذیرش نحوه حیث از را خوانده اتاعتراض دیگر

 نتیجـه  در نمایـد،  مـی  راي صـدور  بـه  مبـادرت  آراء اکثریـت  بـا  پایان در و دهد می قرار تحلیل
 را راي ایـن  شـکلی،  حیـث  از انـدك  تغییراتی با و ترتیب همان رعایت با نیز مقاله این نویسنده

 دیـوان  مسـتندات  اسـت  یادآوري به الزم پایان در. اسـت  داده قرار تحلیل و تجزیه مورد
 لـوایح  داوري، تقاضـاي  جملـه  از خوانـده  و خواهـان  سوي از شده ارائه اسناد شامل

 عنوان به و است آمده صفحه هر پاورقی در عیناً آنها ضمائم و متمم اعتراضات، دفاعیه،
  .باشد نمی مقاله نویسنده استنادي منابع

  
  کلیات: اول فصل

  :اختالف -1 
   توکلس توکیوس: خواهان  -الف

 تأسـیس  لیتـوانی  کشـور  قـوانین  طبق که است تجاري شرکت یا مؤسسه یک توکلس توکیوس
 1991 سـال  از و شـد  تشـکیل  تعاونی شرکت یک بعنوان 1989 سال در شرکت این. است شده

 و انتشـارات  تبلیغات، ارک عمدتاً خواهان فعالیت. رسید ثبت به خاص سهامی شرکت یک بعنوان
 فرعی شرکت یک 1994 سال در خواهان. است بوده کشور آن از خارج و لیتوانی کشور در چاپ
 تأسـیس  کشـور  آن در اوکـراین  کشور قوانین طبق را اسپراوي تاکی نام به خود به وابسته کامالً
 خارج و اوکراین در آن با مرتبط فعالیت و چاپ انتشارات، تبلیغات، نیز اخیر شرکت فعالیت کرد

 وابسـته  شـرکت  در را خـود  اولیه گذاري سرمایه 1994 سال در خواهان. است بوده کشور آن از
 وسـایل  و چـاپ  دسـتگاههاي  و لوازم شامل آن اعم که داد انجام USD 170000 میزان به خود

                                                             
 معاهـده «یا  Treaty   Bilateral Investmentمقصود شد، استفاده) BIT( اصطالح از هرجا مقاله این در -1
 .است» گذاري سرمایه از متقابل حمایت و ویقتش جانبه دو معاهده« همان یا» گذاري سرمایه جانبه دو
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 یـزات تجه خریـد  براي خود تابعۀ شرکت فعالیت از حاصله سودهاي از خواهان. است بوده اداري
 مجـدد  گـذاري  سـرمایه  اتومبیل خرید و بانکی سهام کامپیوتر، تجهیزات چاپ، تکمیلی و اضافی
 5/6 بـر  بـالغ  2002 تا 1994 سالهاي بین تابعه شرکت در آن گذاري سرمایه مجموع و داد انجام

  . گردید USD میلیون
  :آن موجبات و خواهان ادعاي مبانی -ب

 اسـپراوي  تـاکی  شـرکت  علیـه  را اقداماتی سري یک وکراینا دولتی مقامات بود مدعی خواهان 
 و 1 بـود  )3(لیتوانی و اوکراین میان دوجانبه گذاري سرمایه قرارداد تعهدات ناقض که دادند انجام

 در خواهـان  گـذاري  سـرمایه  در را نامطلوبی تأثیر و شد شروع 2002 سال ابتداء از اقدامات این
 عنـوان  تحـت  تجاوزگرانـه  و متعدد تحقیقات ـ1: شامل اتاقدام این گذاشت جا به تابعه شرکت
 از داخلـی  دادگاههـاي  در اسـاس  و پایه بی دعاوي تعقیب و طرح ـ2 ملی مالیاتی قوانین اعمال
 ــ 3 بـود  کـرده  منعقـد  تابعه شرکت که قراردادهایی کردن اعتبار بی انگیزة با دعاوي طرح جمله

 وارد ــ 5  نـامعقول  طـور  بـه  اسـناد  سایر و مالی داسنا توقیف ـ4 تابعه شرکت داراییهاي توقیف
  . قانونی غیر فعالیتهاي به اسپراوي تاکی شرکت به اتهام کردن

 انتشـار  بـه  پاسـخ  در و انگیـزة  بـا  را اقدامات این خوانده، دولتی مقامات که است معتقد خواهان
 مسـاعد  تصـویري  و توصیف کتاب این زیرا اند داده انجام 2002 فوریه در خواهان سوي از کتابی

 و گذاشـت  مـی  نمـایش  بـه  یولیاتیموشنکو یعنی اوکراین دولت مخالف جناح سیاستمدار رهبر از
 تالشـهاي  اخـتالف  فصـل  و حـل  بـراي . گرفت قرار خوانده دولتی مقامات اعتراض مورد کار این
 و محلـی  مقامـات  بـا  مالقـات  آن جملـه  از کـه  گرفت صورت خواهان سوي از بسیاري نتیجه بی

  . است بوده اوکراین جمهور رئیس نیز و اجرایی مقامات به کتبی شکایت رسالا
   اوکراین کشور: خوانده -ج
   خسارت جبران ـ) 2            فوري دادرسی ـ) 1          :خواسته -د
 مالکیـت  سـلب  مصـادیق  از خوانده به استنادي اقدامات زیرا بود خسارت جبران اصلی خواسته[

   ].شد می محسوب

                                                             
 BIT به موسوم 1995 فوریه 27 در شده االجراء ،الزم 1994 فوریه 8 در منعقده ـ1
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  پذیرش دادخواست و شروع به رسیدگی -2
 داوري جهـت  تقاضـایی  2002 آگوست 14 در خواهان مذاکرات، در نتیجه حصول عدم لحاظ به
 شـرکت  با رابطه در ICSID 1 گذاري سرمایه از ناشی اختالفات فصل و حل المللی بین مرکز به

 سوي از داوري با موافقت بر مبنی هایی اعالمیه درخواست، این ضمیمه کرد، تقدیم خود وابسته
 2002 سـپتامبر  چهارم در و باشد می 2002 آگوست 9 و 7 تاریخهاي به تابعه شرکت و خواهان

 نمـود  اعالم کتباً مرکز به خوانده 2002 اکتبر 15 در. شد تقدیم نیز خسارت مطالبه تقاضاي نیز
 لیتـوانی  و کـراین او معاهـده  8 مـادة  در مذکور ماهه شش دورة یک طی مذاکره انجام شرط که

 داوري تقاضاي خواهانها 2002 اکتبر 17 در لذا است نشده رعایت داوري رسیدگی امکان جهت
 و خواهـان  مجـدداً  2002 نوامبر 22 در. یابد تحقق مجدد دعوي طرح امکان تا نمودند مسترد را

 اعالم اهانخو به مرکز 2002 دسامبر 6 در. کردند تقدیم مرکز به را داوري تقاضاي تابعه شرکت
 و اوکـراین  باشـد،  شـده  تأسـیس  اوکـراین  قـوانین  طبق اسپراوي کی تا اینکه خصوص در  نمود

 نیز و کنوانسیون 25 مادة 2 شق b بند طبق لیتوانی تبعه بعنوان باید لذا نیستند موافق لیتوانی
 کـراین او 2002 دسامبر 9 در. شود عمل )BIT( لیتوانی و اوکراین معاهده 1 مادة 2 شق C بند
 در دادخواسـت  ثبت از قبل صالحیت به راجع مقدماتی مالحظات تا کرد مهلت تقاضاي مرکز از

 آیـین  مقررات 6 ماده یک شق ازb بند طبق بود معتقد زیرا نماید، ارائه )RFA( مرکزي دبیرخانه
 خوانـده  تقاضـاي  علـت [. است مرکز صالحیت از خارج آشکارا اختالف سازش، و داوري دادرسی

 از بتوانـد  کـه  بـود  این مرکز دبیرخانه در دادخواست ثبت از قبل مقدماتی مالحظات ارائه جهت
 دبیرکـل  بند، آن طبق زیرا شود بهرمند ICSID کنوانسیون 36 ماده 3 بند طبق دبیرکل اختیار

 تقاضـا  ثبـت  از باشـد  مرکـز  صـالحیت  از خـارج  آشکارا اختالف مورد که دهد تشخیص چنانچه
 قبـل  بتواند ترتیب این به و داد خواهد اطالع طرفین به فوراً را درخواست رد مراتب و خودداري

   ].نماید خارج مرکز کار دستور از را پرونده موضوع دیوان تشکیل از
 دسـامبر  20 در مرکـز  دبیرکـل  خواهـان  و اوکـراین  نظرات نقطه دریافت و مهلت انقضاي از بعد

 در موضوع که داد تشخیص دبیرکل ترتیب این هب[. نمود ثبت دبیرخانه در را دادخواست 2002
  ].نیست مرکز صالحیت از خارج آشکارا حداقل یا و است مرکز صالحیت

 اسـاس  بـر  کـه  نمودند عمل کنوانسیون 37 ماده 2 شق b بند طبق طرفین دیوان، تشکیل براي
ـ  بعنـوان  سوم داور براي طرف دو توافق و داور یک گزینش جهت طرف هر بایست می آن  یسرئ

                                                             
 .شدند ICSID کنوانسیون عضو 2000 جوالي 7 ،1992 آگوست 5 تاریخ در ترتیب به واوکراین لیتوانی  ـ1
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ــوان ــدام دی ــی اق ــرد م ــارس در. ک ــان 2003 م ــل« خواه ــرایس دانی ــایی» پ ــراین و آمریک  اوک
 داور انتخـاب  بـراي  طـرفین  توافق عدم لحاظ به و نمودند انتخاب را ایتالیایی» پیروبرنادردینی«

 مقـررات  4 مـاده 1 بنـد  و کنوانسیون 38 ماده طبق مرکز اجرایی شوراي رئیس از خواهان سوم،
 طـرف  دو بـا  مشـورت  از پـس  شـورا  رئـیس  و کند منصوب را سوم داور نمود ستدرخوا داوري،

 آوریـل 29 در رسماً داوري دیوان ترتیب بدین و کرد منصوب را فرانسوي» پروسپرویل« پروفسور
 دفتـر  مـدیر  بعنـوان  دیـوان  سـوي  از» ماتینابوالسک« خانم و نمود بکار شروع و تأسیس 2003
 و برگـزار  پـاریس  شهر در دیوان رسیدگی جلسه اولین 2003 ژوئن سوم در. شد برگزیده دیوان

 بایـد  کـرد  درخواست و نمود مطرح را اعتراضاتی دیوان صالحیت به نسبت خوانده جلسه آن در
 بـا  مخالفـت  در خواهـان . گیـرد  قرار رسیدگی مورد دعوي ماهیت از جداي دیوان صالحیت بدواً
ـ  به دعوي ماهیت نمود استدالل درخواست این  دیـوان  صـالحیت  موضـوع  از کـه  اسـت  اي هگون

  . است ناپذیر تفکیک
 نیـز  و اوکـراین  ملـی  دادگـاه  رسـیدگی  تعلیـق  جهـت  فوري دادرسی درخواست خواهان بعالوه

 هـم  بتوانـد  تـا  کرد ارائه بوده انجام و رسیدگی حال در که را کشور آن مالیاتی مقامات اقدامات
 بـا  خوانـده  بگیـرد،  را ناپذیر جبران احتمالی اراتخس جلوي هم و برساند، اثبات به را حقانیتش

 با دیوان 2003 جوالي اول در طرفین کتبی نظرات دریافت از بعد. نمود مخالفت درخواست این
 صـالحیت  بـه  بـدوي   رسـیدگی  به مبنی خوانده درخواست و خواهان فوري دادرسی درخواست

 بوده صحیح قسمت این در دیوان تصمیم رسد می بنظر[ 1.نمود موافقت دعوي، ماهیت از جداي
 بـا  صالحیت موضوع دید خواهیم خوانده اعتراض موجبات بخش در بعداً که همانگونه زیرا است

 خواهـان  بیشتر خسارات از جلوگیري براي دیگر سوي از و نداشته مستقیم ارتباط دعوي ماهیت
 قابـل  غیـر  یـا  و انجبـر  قابـل  غیـر  بعضـاً  محلی مقامات اقدامات و داخلی رسیدگی بواسطۀ که

 از لـوایح  تبادل از پس.  ]داشت ضرورت موقت دستور قرار صدور بوده، فعلی دیوان در رسیدگی
 بـه  راجـع  طـرفین  اظهـارات  شـفاهی  اسـتماع  جهـت  دیوان 2003 دسامبر 10 در طرفین سوي

  . داد تشکیل رسیدگی جلسه فرانسه در دیوان، صالحیت
  
  
  )صالحیت بانیم( صالحیت به مربوط حقوقی مقررات-3

                                                             
 . باشد شده احراز دیوان صالحیت که شود می صادر زمانی موقت دستور دادگستري المللی بین دیوان در اصوالً –١
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 ICSID کنوانسـیون  25 ماده به ناظر ولیتوانی اوکراین BIT 8 و 1 مواد موجب به پرونده این در
  . شد می تصمیم اتخاذ آراء اکثریت با دیوان صالحیت عدم یا صالحیت موضوع به باید

 در مرکـز  صـالحیت  بـه  راجـع  واقعـی  و عینی معیارهاي ICSID کنوانسیون 25 ماده طبق ـ1
  : است زیر شرح به داوري خصوص
 و عضو دولت بین گذاري سرمایه از مستقیماً که حقوقی اختالف هر به مرکز صالحیت)1« 

 طـرفین  کـه  یافـت  خواهـد  گسـترش  گیـرد  سرچشـمه  کنوانسـیون  عضو دیگر دولت تبعه
 طـرفین  وقتـی . نماینـد  مـی  موافقـت  مرکـز  در آن اقامـه  بـراي  کتبـی  صـورت  به اختالف

 را مـوافقتش  یکجانبـه  طـور  بـه  توانـد  نمی طرفین از کدام هیچ کردند ماعال را موافقتشان
  . نماید مسترد

  : دهد می معنی کنوانسیون عضو دیگر کشور تبعه)2
a -.……   
b کـه  تـاریخی  در را اخـتالف  طرف کشور جز به متعاهد کشور تابعیت که حقوقی شخص هر ـ 

 هر و داراست اند، داشته رضایت زشسا یا داوري طریق از اختالفی چنین رسیدگی براي طرفین
 کنتـرل  خاطر به اما دارد تاریخ آن در را اختالف طرف متعاهد کشور تابعیت که حقوقی شخص
 بـراي  دیگـر  متعاهـد  کشـور  تبعـه  بعنوان تا باشند نموده توافق متعاهد طرفین) آن بر( خارجی
  ». گردد رفتار آن با کنوانسیون این اهداف تحقق

 بـه  کـرد  ارائـه  المللی بین داوري به توان می که را اختالفاتی لیتوانی و کرایناو BIT 8 مادة ـ2
  : نمود اعالم زیر شرح

 بـا  ارتبـاط  در قـرارداد  دیگـر  طـرف  و قرارداد طرف یک گذار سرمایه بین واقع اختالف هر) 3« 
 اخـتالف  طـرفین  بـین  مـذاکراتی  اینکـه  بر مشروط قرارداد دیگر طرف قلمرو در گذاري سرمایه
  » باشد گرفته صورت
 طـی  نتواند که قرارداد دیگر طرف و قرارداد طرف یک گذار سرمایه بین اختالفی هر اگر)4

 دهد ارائه را حقوقی دعوي است مجاز گذار سرمایه گردد، فصل و حل ماهه شش دوره یک
  : به

a گذاري سرمایه اختالفات فصل و حل المللی بین مرکز ـ ICSID …  «  
 بـه  که دارایی نوع هر« عنوان به را گذاري سرمایه اوکراین و لیتوانی بین BIT 1 ماده 1 بند ـ3

 مقررات و قوانین با مطابق قرارداد دیگر طرف سرزمین در قرارداد طرف یک گذار سرمایه وسیله
 را داراییهـا  از کـاملی  غیر لیست تعریف این. است کرده تعریف» شود گذاري سرمایه اخیر طرف
 و منقـول  دارایـی : قبیل از شود تحصیل گذاري سرمایه طریق از است ممکن که شود می شامل
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 شـکل  تغییر هر« است کرده مقرر ضمناً ماده این. پولی مطالبات و سهام، و حصص ـ منقول غیر
 تحـت  گذاري سرمایه عنوان به را آنها ویژگی دهد، روي شده گذاري سرمایه داراییهاي به نسبت
 در قرارداد طرف قوانین با مطابق اي شده انجام تغییر چنین اینکه بر مشروط دهد نمی قرار تأثیر

 سـرمایه  BIT 1 مـاده  2 بنـد  و» .باشـد  گرفتـه  صورت گرفته، انجام گذاري سرمایه که کشوري
  : کند می تعریف طور این را گذار

 اوکـراین  تابعیت اوکراین قوانین طبق بر که حقیقی شخصی هر ـ  :اوکراین به نسبت ـ الف«
 بـا  و شـود  تأسـیس  اوکـراین  کشور در که) حقوقی شخصیت یا( موجودیتی هر ـ باشد داشته را

   باشد داشته مطابقت اوکراین مقررات و قوانین
 جمهـوري  تابعیـت  لیتـوانی  قـوانین  طبـق  بر که حقیقی شخص هر ـ :لیتوانی به نسبت ـ ب

 شـود  تأسیس لیتوانی کشور در که) حقوقی شخصیت یا( موجودیتی هر ـ باشد داشته را لیتوانی
  . باشد داشته مطابقت لیتوانی مقررات و قوانین با و

 کشـور  قـانون  موجب به که) حقوقی شخصیت یا( موجودیت هر :قرارداد طرف به نسبت ـ ج
 موجودیتهایی توسط یا قرارداد طرف اتباع توسط مستقیماً غیر یا مستقیماً و شده تأسیس ثالثی

. باشـد  کنتـرل  یا نظارت تحت است، قرارداد طرف سرزمین در آن مقر که) حقوقی شخصیتهاي(
  ».است ضروري مالکیت در عمده سهم بودن دارا نظارت جهت که است مسلم

 رضـایت  و دارد بسـتگی  اخـتالف  طـرفین  موافقـت  بـه  چیـز  هر از قبل مرکز صالحیت: اوالً لذا[
 تعیـین  در ذینفـع  ین،طـرف  اول درجـه  در عبـارتی  بـه  )4( اسـت  مرکـز  صالحیت مبناي طرفین

  . است طرفین توافق داور صالحیت مبناي زیرا باشند می مرکز به اختالف ارائه جهت صالحیت
 گیـرد،  مـی  قـرار  طـرفین  توافـق  محـدودة  در کـه  اختالفـاتی  کلیه به نسبت داوري دیوان: ثانیاً

 25 مـاده  در مقـرر  نظـر  مـورد  شـرایط  مذکور اختالف که شرطی به دارد را رسیدگی صالحیت
   ].باشد دارا را ICSID کنوانسیون

 دیـوان  اوکـراین،  و لیتـوانی  بـین  BIT و ICSID کنوانسـیون  25 مـاده  اساس بر دیوان نظر به
  : شود احراز زیر شرایط اگر دارد صالحیت حاضر اختالف به نسبت

  باشد قرارداد طرف یک تبعه گذار سرمایه یک خواهان ـ1
  .باشد کرده گذاري سرمایه ردادقرا دیگر طرف سرزمین در خواهان ـ2
  .باشد گرفته نشأت گذاري سرمایه از مستقیماً اختالف ـ3
  . باشند داشته موافقت اختالف مورد در مرکز صالحیت به طرفین ـ4
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 دوم فصـل  در باشـند  مـی  فـوق  شرایط تحقق عدم ادعاي بر مبتنی که را خوانده استدالل اینک
  . کنیم می بررسی

  صالحیت شرایط حیث از مرکز صالحیت به خوانده اعتراضات لیلتح و تجزیه: دوم فصل
  . نیست لیتوانیایی واقعی گذار سرمایه یک خواهان: اول اعتراض ـ1

  : خوانده استدالل ـ الف
 لیتوانی قوانین طبق که است حقوقی شخصیت قانونی طور به خواهان که ندارد مخالفتی خوانده
 اتبـاع  عمـدتاً  زیرا نیست لیتوانیایی واقعی حقوقی شخصیت یک خواهان ولی است شده تأسیس

 توکیـوس  سهام% 99 مالکیت اوکراینی اتباع زیرا. هستند دارا را آن بر نظارت و مالکیت اوکراینی

3 مدیریت و توکلس
 توکیـوس  کـه  نمـود  تأییـد  قویتـاً  خواهان بعالوه1 دارند  اختیار در را آن 2

 اسـت  اوکـراین  در آن مرکـزي  ادارة و ندارد لیتوانی در توجهی قابل جاريت فعالیت هیچ توکلس
 گذار سرمایه یک نه است لیتوانی در اوکراینی گذار سرمایه یک داراییهایش برحسب خواهان لذا

  .  اوکراین در لیتوانی
 عاتبا به اجازه اعطاء یعنی پرونده این در دیوان صالحیت بر مبنی رأي صدور معتقداست خوانده

 و هـدف  بـا  رخـداد  ایـن  و متبوعشـان  دولـت  علیه المللی بین داوري از استفاده جهت اوکراینی
 فیصله سهولت براي است کرده تصریح کنوانسیون زیرا. [است مغایر ICSID کنوانسیون مقصود
 عبـارت  لـذا  گردیـد  تصـویب  و تـدوین  دیگر دولتهاي اتباع و دولتها بین گذاري سرمایه اختالف
 مرکـز  در رسـیدگی  قابـل  خودشـان  اتباع و دولتها بین اختالف که دهد نمی را معنا این مذکور

 شـرکت  لفافه و پوشش داوري دیوان تا کند می درخواست خوانده آن از اجتناب براي) 5(. ] باشد
 بـر  را شـرکت  تابعیـت  و نکنـد  توجـه  آن تشـکیل  محل کشور معیار به یعنی بشکافد را خواهان
 خـود  درخواست توجیه در خوانده. کند مشخص آن برجسته مدیران و نسهامدارا تابعیت اساس
  :کند می مطرح را دلیل سه شرکت پوشش و لفافه شکافتن جهت

 دیـوان  بـه  شـرکت  تابعیـت  تعیین در لیتوانی و اوکراین بین BIT و ICSID کنوانسیون متن) 1
 پایه بر را شرکت یتتابع و نکند توجهی خواهان شرکت تشکیل محل کشور به تا دهد می اجازه

  . کند مشخص آن کنندگان کنترل و سهامداران تابعیت
   شرکت  اینصورت غیر در زیرا بشکافد را خواهان شرکت پوشش پرونده این در باید دیوان) 2

                                                             
 خـانم  و تـوکلس  توکیـوس  سـهام % 99 داراي اوکراینـی  لواتبـاع  الکسـاندردنی  لـو،  دنـی  سـرجی  دوشـیزگان  ـ1

 کنید رجوع. باشند می مذکور شرکت مدیران سه این است سهام مانده باقی% 1 مالک لیتوانی تبعه لودمیالزیلتسوا
  توکلس توکیوس خاص سهامی شرکت اساسنامه 6 تا 3 پاراگرافهاي  داوري، واستدرخ 6 ضمیمه به
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 دسـت  در عمـدتاً  آن مالکیـت  و کنتـرل  و نظارت اما شود تأسیس لیتوانی در یافت خواهد اجازه
 کنوانسیون مقصود و هدف با مغایر اوکراین علیه ICSID داوري مودنن دنبال و باشد ها اوکراینی
ICSID و BIT  اختالفــات فصـل  و حـل  بـراي  دیـوانی  آن در کـه  باشـد  مـی  لیتـوانی  و اوکـراین 

          داخلی اختالفات نه شده بینی پیش المللی بین

 از حقـوقی  اشـخاص  تابعیـت  تعیـین  بـراي  که است آن مبین ICSID داوري در قضایی رویه) 3
 از حمایـت  مبـین  نیز و کند می حمایت شرکت تشکیل محل کشور معیار از بیش کنترل تست

  . است اخیر پرونده مثل خاصی موقعیتهاي در شرکت پوشش شکافتن
  

 مفـاد  خصـوص  در خوانـده  اول اعتـراض  بـه  پاسـخ  در دیـوان  تحلیل و تجزیه ـ ب
  : یحقوق اشخاص تابعیت تعیین به راجع ICSID کنوانسیون
 دیگـر  متعاهـد  دولت با اختالف طرف متعاهد، کشور تبعه داند می ضروري ICSID کنوانسیون

 طـور  به را وظیفه این و نکرده تعیین حقوقی اشخاص تابعیت تعیین براي را شیوهایی ولی باشد
 موجـب  بـه  معموالً که )6( است نموده واگذار کنوانسیون متعاهد کشورهاي صالحدید به معقول

 از حمایـت  قـانون  نظیـر  ملـی  قوانین یا و ) BIT( گذاري سرمایه از حمایت جانبه دو معاهدات
 نیـز  داوري دیـوان  قبول مورد باید امر این البته که کنند می تعیین را آن خارجی گذاري سرمایه

 محـدودیتهاي  تعیـین  ،25 مـاده  دو شـق  b بنـد  در ICSID کنوانسـیون  هدف لذا )7(شود واقع
 توافـق  بـا  و مرکـز  حمایت تحت داوري یا سازش به است ممکن که است یاختالفات در خارجی

  )8(. تابعیت تعیین نه گردد، ارائه آن به متعاهدین
  
 BITمعاهـدة  مفاد خصوص در خوانده اعتراض به پاسخ در دیوان تحلیل و تجزیه ـ ج

  : حقوقی اشخاص تابعیت تعیین به راجع
ــد داوري دیوانهــاي یگــرد هماننــد BITو  ICSID کنوانســیون تفســیر در  31 مــاده وفــق بای

 عرفـی  المللـی  بین حقوق کننده منعکس که )9( معاهدات حقوق به راجع وین 1969 کنوانسیون
 و معاهـده  متن در اصطالحات عادي معناي با مطابقت در و نیت حسن براساس را معاهده است

 بـین  BIT معاهـده  1 دهمـا  2 شق b بند طبق. کرد تفسیر باید معاهده مقصود و هدف پرتو در
 موجودیـت  هـر « شـده  تعریـف  اینگونه لیتوانی به نسبت گذار سرمایه اصطالح لیتوانی و اوکراین

 معنـاي . » گـردد  تأسیس کشور آن مقررات و قوانین با مطابق لیتوانی سرزمین در که) حقوقی(
  يعـاد  معنـاي  و )10(باشـد  داشـته  واقعـی  وجـود  کـه  اسـت  چیـزي » موجودیت« اصطالح عادي
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 ثبـت  دیگر سوي از  )11(باشد شده ایجاد مطمئن و دائمی پایه بر که است این» کردن تأسیس« 
 مـذکور  کشور مقررات و قوانین با مطابق شرکت آن که است آن مؤید کشور یک در شرکت یک

 در و تأسـیس  لیتـوانی  در تعاونی شرکت بعنوان 1989 سال در خواهان و است گردیده تأسیس
 خـاص  سهامی شرکت به مؤسسین توسط1991 در و ثبت کشور این در سال همان آگوست 19

 وجـود  داراي خواهـان  لـذا  1.گردیـد  ثبـت  لیتوانی در عنوان همین تحت 1991 می در و تبدیل
 در و گردیـده  تأسـیس  کشـور  ایـن  در لیتـوانی  مقررات وفق دائمی و مطمئن پایه یک بر واقعی
 لیتوانیـایی  گـذار  سـرمایه  یـک  خواهـان  BIT 1 ةمـاد  2 شق b بند عادي معناي طبق بر نتیجه
 کنتـرل  را شـرکت  کـه  افـرادي  تابعیت یعنی BIT یک ماده 2 شق c بند در مذکور معیار. است
 و اوکـراین  در کـه  است شرکتهایی مورد در است دیگر کشور در شرکت اداري مرکز و کنند می

 ثالـث  کشـور  در کـه  حقـوقی  اشخاص به نسبت را معاهده حوزه و باشند نشده تأسیس لیتوانی
  روش این که داشتند قصد BIT طرفین اگر. دهد می توسعه و بسط اند رسیده ثبت به و تشکیل

 انـد،  شـده  تأسـیس  لیتوانی و اوکراین در قانونی بطور که حقوقی اشخاص به نسبت را انحصاري
 2 شق C بند هدف لذا. میکردند درج 1 ماده دو شق b بند در را معیارها آن طرفین اجرانمایند،

 کشـور  قانون طبق که حقوقی اشخاص به نسبت است گذار سرمایه تعریف گسترش فقط 1 ماده
 سـرمایه  از وسـیع  حمایـت  لیتـوانی  و اوکـراین  بـین  BIT هـدف  چون باشد شده تأسیس ثالث

 موجـب  امـري  به تصریح« قاعده طبق باید نتیجه در است آنها گذاري سرمایه و خارجی گذاران
 بـراي  را کنتـرل  تسـت  و نمود تلقی لیتوانیایی را خواهان شرکت و کرد عمل»  است یرغ اخراج
 معاهده اجراي قلمرو که 1 مادة زیرا. نبرد بکار 1 ماده 2 شق b بند موضوع گذاران سرمایه سوژة

 تأسـیس  لیتـوانی  یـا  اوکـراین  در کـه  موجودیتی عنوان به را گذاران سرمایه کند، می مشخص را
 توسـط  ولـی  شـود  تأسیس ثالثی کشور در موجودیتی چنانچه و محسوب کشور آن تبعه گردد،
 در شـرکت  کنترل که کشوري تبعه شوند، نظارت لیتوانیایی یا اوکراینی حقوقی اشخاص یا اتباع

  .نماید می محسوب است آن اتباع دست
 تسـت  قطریـ  از پوشش تحت گذاران سرمایه قلمرو کردن محدود براي خوانده اعتراض بنابراین
 می خارجی گذاري سرمایه و گذاران سرمایه از وسیع حمایت که BIT مقصود و هدف با کنترل
  . ندارد و نداشته سازگاري باشد،

                                                             
داوري تقاضاي 6 ـ5 ضمائم و 2003 ژوئن 20 خواهانها سوي از شده ارائه اسناد 10 شماره ضمیمه 5 بخش -١  
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 لیتـوانی  در اي عمـده  تجـاري  فعالیـت  خواهان که حیث این از خوانده استدالل اگرچه عالوه به
 اراده بـه  کـه  اسـت  کشـورها  میـان  گـذاري  سرمایه به مربوط معاهدات اما است صحیح نداشته،
 کننـد  مـی   مشـخص  در منـدرج  حمایتهـاي  از را گـذاران  سرمایه برخورداري میزان آن طرفین

 )13(آرژانتـین  و متحـده  ایـاالت  معاهده یا و )12( متحده ایاالت و اوکراین معاهده در که همانگونه
 را معاهـده  ایـن  موضـوع  منـافع  تا دارد را حق این طرف هر معاهدات این موجب به است، آمده

 تحـت  را آنهـا  ثالـث  کشـور  اتبـاع  ولی شده تأسیس مقابل طرف قلمرو در که شرکتی به نسبت
 تآسـیس  محـل  سـرزمین  در مهمی تجاري فعالیت شرکتی چنین یا دارند خود نظارت و کنترل

   .نماید رد ندارد،) مقابل طرف قلمرو در( خود
 اشـخاص  بـه  نسـبت  را نامـه  موافقت قلمرو درندقا طرفین که کنند می ثابت و تأیید توافقات این

 یـا  شوند می نظارت میزبان کشور اتباع توسط یا ثالث کشور اتباع توسط که دیگر طرف حقوقی
 معاهـده  کـه  حـالی  در کننـد  مسـتثنی  ندارنـد،  مهمـی  تجـاري  فعالیت تأسیس محل کشور در

 عنـوان  بـه  شـرطی  چنـین  فقـدان . شود نمی شامل را منافعی رد شرط چنین لیتوانی و اوکراین
 خـود  بـراي  نـدارد  عقیـده  دیـوان  و شـود  مـی  گرفتـه  نظـر  در معاهده طرفهاي آگاهانه انتخاب

 دیـوان . نمایـد  تحمیـل  شـود،  نمی یافت آن متن در که را معاهده قلمرو به راجع محدودیتهایی
 ودر فراتـر  شـده  تعیـین  آنچـه  مـاوراي  صـالحیت  اعمال براي شده تعریف حدود از نباید داوري

 آن اعمـال  به متعهد زیرا ورزد قصور شده اعطاء آن به که صالحیتی اعمال در نباید که همچنان
 لیتـوانی  در فعالیتهـایش  بـا  رابطـه  در داوري دیوان به را مهمی اطالعات خواهان عالوه به. است
 مواد از وگیکاتال شغلی، اطالعات ترازنامه، یا مالی هاي نامه اظهار یا گزارش آن جمله از کرد ارائه

 شـد  احـراز  فعالیـت  این که وقتی1 .باشد می لیتوانی در 1994 تا 1991 سالهاي طی شده تولید
 شـده  انجـام  آنها که بگیریم تصمیم اثباتاً تا نیست نیازي مهم واقعی تجاري فعالیتهاي اثبات در
 باشـد  می ربوطم که اي مسأله تنها. ندارد دیوان صالحیت تعیین با ارتباطی موضوع این زیرا اند
 جـزء  موضـوع  ایـن   زیـرا  نـه  یـا  است شده تأسیس لیتوانی قوانین وفق خواهان آیا که است این

 آن بـر  دلیـل  لیتـوانی  در شـرکت  ثبـت  شد بیان قبال که همانگونه[ و باشد می صالحیت شرایط
 سرمایه یک خواهان که نیست تردیدي2]لذا است شده تأسیس کشور آن قوانین مطابق که است
 قلمرو تعیین در معاهده طرفین آزادي ضمناً. است BIT 1 ماده 2 شق b بند طبق لیتوانی رگذا

                                                             
 سالهاي به مربوط منتشره کاتالوگهاي این. 2003 دسامبر 30 در خواهان توسط شده ارائه اسناد از 1ـ11 ضمایم 1

 . باشد می 1994و1993ـ1992ـ1991
 .نمود اکتفا گیري نتیجه به صرفاً آن ذکر ضرورت علیرغم دیوان متأسفانه است مقاله این نویسنده جانب از تأکید 2
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 که مقاصدي براي کنوانسیون مزایاي از که است حدي تا دیوان صالحیت تعیین براي آن اجراي
 رأي به خود نظر این به توجه در دیوان. ننمایند برداري بهره نبوده، کنوانسیون نظر مورد آشکارا

 اشـاره  )14(انـدونزي  جمهـوري  طرفیـت  به دیگران و آمکو آسیایی شرکت دعوي در داوري اندیو
 ICSID قضایی رویه با نیز حاضر پرونده در دیوان رأي که کند استدالل ترتیب بدین تا کند می

  . دارد مطابقت
  
 2 بنـد  مطابقت خصوص در خوانده اول اعتراض به پاسخ در دیوان تحلیل و تجزیه ـ د

  ICSID کنوانسیون با BIT 1 ماده
 بیـان  شـرکت  تابعیـت  تعیین براي را آوري الزام شیوه کنوانسیون 25 ماده 2 شق  b بند اگرچه

 یـا  آن اداري مرکـز  پایـه  بـر  شرکت تابعیت که است شده پذیرفته اصل این عموماً اما کند نمی
 کـه  زمـانی  ICSID داوري دیـوان  قضـایی  رویه در و  )15(شود می مشخص شرکت تشکیل مکان
 مکـان  یـا  شرکت تشکیل معیار جملگی گردید می مطرح حقوقی اشخاص تابعیت تعیین مسأله
 تابعیـت  بخـواهیم  اداري مرکز معیار اساس بر اگر و )16(اند پذیرفته نظارت از بیش را اداري مرکز

 اساسـنامه  و خواهـان  ثبـت  گـواهی  مالحظه خوانده، اظهارات برخالف کنیم مشخص را خواهان
 جملگـی 1خـارجی  گـذاري  سـرمایه  مبلغ خصوص در خواهان منتشره خبري هاي آگهی و کتشر

 ایـن  در[. دارد لیتـوانی  کشـور  در هم با آن اداري مرکز و شرکت تشکیل محل تطابق از حکایت
 ایـن  بـا  ولی بیند نمی ضروري را اداري مرکز و تشکیل محل تطابق اینکه علیرغم دیوان قسمت

 در خوانـده،  اظهـارات  صحت عدم اثبات و احتیاط باب از و احتمالی شبه گونه هر رفع براي حال
 کنتـرل  معیـار  بـه  اسـتناد  ].آیـد  برمی آن اداري مرکز با شرکت تشکیل محل تطبیق اثبات مقام
 BIT طـرفین  و است گذاري سرمایه معاهده طرفین تصریح نیازمند شرکت تابعیت تعیین براي
 خوانـده  و انـد  کـرده  بینـی  پـیش  حاضـر  پرونـدة  وضعیت از غیر خاصی مورد به را استثناء این

 معاهده در توافقی اینکه بدون است شرکت تشکیل محل دولت اصل بر استثنایی ایجاد متقاضی
 خوانـده  تقاضاي از حمایت در راهی هیچ دیوان. باشد شده ایجاد خصوص این در گذاري سرمایه

 کـاربرد  ICSID کنوانسیون 25 مادة 2 شق b بند اخیر قسمت و نیافت نیز کنوانسیون متن در
 BIT طـرفین  وقتیکـه  یعنـی  کند می محدود کرده توصیف که موقعیتهایی براي را کنترل معیار
 کنتـرل  لحـاظ  بـه  قـرارداد  دیگر طرف تبعه عنوان به را میزبان کشور تبعه اینکه به دارند توافق

                                                             
داوري تقاضاي 5،6،13 ضمیمه ـ2  
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 طـرفین  نه و است میزبان کشور هتبع نه خواهان حاضر پرونده در حالیکه در کنند تلقی خارجی
. شـود  تلقی شرکت تشکیل محل کشور از غیر دیگري کشور تبعه بعنوان خواهان تا دارند توافق
 و هدف با مرکز، صالحیت کردن محدود جهت در شرکت، تابعیت تعیین در کنترل معیار اعمال

 معیار از مقصود که حالی در است ناهماهنگ ICSID کنوانسیون 25 ماده 2 شق b بند مقصود
 بـراي  امر این. باشد می مرکز صالحیت توسعه براي 25 ماده 2 شق b بند دوم بخش در کنترل
 محـل  کـه  باشـد  نیازمنـد  اي خـارجی  گـذاریهاي  سـرمایه  به تا است عادي کامالً میزبان کشور

 هادامـ  باشد، کشور آن مقررات وفق شرکتی تأسیس طریق از میزبان قلمرو داخل در آنها تجارت
 یک وجود ضرورت شود تلقی میزبان تبعه مذکور، شرکت که بپذیریم تکنیکی لحاظ از اگر. یابد

 و قـرارداد  طـرف  دولـت  بـین  اخـتالف  بـه  نسـبت  مرکـز  صـالحیت  عدم« کلی اصل بر استثناء
 گـذاریهاي  سـرمایه  از بزرگـی  و مهمـی  بخش اینصورت غیر در زیرا بود خواهد آشکار» اتباعش
 را استثناء این دیوان رسد می نظر به[ )17( گرفت خواهد قرار کنوانسیون وزةح از خارج ، خارجی

 گذاري سرمایه از حمایت که کنوانسیون هدف با آن هماهنگی جهت در خود استدالل توجیه در
 مقدمـه  و 25 مـاده  مفـاد  بـا  اسـتثنایی  چنـین  حالیکـه  در کنـد  مـی  بیـان  اسـت  گذار سرمایه و

 گـذاري  سـرمایه  از حمایت کنوانسیون هدف مقررات همین ابقمط چون است مغایر کنوانسیون
 لـذا . گـذاري  سـرمایه  و گـذار  سـرمایه  از حمایـت  صرف نه است خارجی گذار سرمایه و خارجی

 نیـز  و کنوانسـیون  هدف با مغایرت در تفسیر و مطلوب به مصادره جهت این در دیوان استدالل
 توسـعه  جهـت  در را 25 مـاده  2 شـق  b بنـد  دوم قسمت دیوان  که حالی در] است آن منطوق

  .کند می تفسیر و تشریح آن محدودیت جهت در نه و صالحیت
   طرفیت به 1ونا هتلهاي شرکت قضیه در ICSID دیوان آراي به خود اخیر تفسیر در دیوان
 طرفیـت  به CMS قضیه نیز و )19(ونزوئال کشور طرفیت به اوتوپیستا قضیه نیز و )18( مصر کشور
 در 25 مـاده  2 شـق  b بنـد  تفسـیر  در ICSID دیوان قضایی رویه عنوان به )20(انتینآرژ کشور
 ICSID قضـایی  رویـه  اسـاس  بر است معتقد و کند می استناد مرکز صالحیت گسترش جهت

 توافـق  عـدم  صـورت  در حقوقی اشخاص تابعیت تعیین براي 25 ماده 2 شق b بند دوم قسمت
 در آن قبلـی  اسـتدالل  بـا  دیـوان  اسـتدالل  از قسمت این رسد می نظر به[. دارد کاربرد طرفین
 تابعیـت  تعیـین  بـراي  کنتـرل  معیـار  به استناد که بود کرده اظهار قبالً دیوان زیرا است تعارض
 دوم قسـمت  به استناد است معتقد دیوان اینجا در حالیکه در است BIT طرفین تصریح نیازمند

                                                             
  . بود مصري اتباع به متعلق آن سهام اکثریت ولی رسید ثبت به انگلستان در شرکت این 1
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 معیـار  اساس بر تابعیت تعیین براي طرفین سکوت صورت در کنوانسیون 25 ماده 2 شق b بند
 25 مـاده  2 شق  b بند اخیر قسمت مفاد که است آن امر واقعیت آنکه حال. دارد کاربرد کنترل

 کـه 1 متفـاوت  مطلب دو باشند داشته تعارض هم با اینکه بدون BIT 1 ماده c بند و کنوانسیون
 هر« کند می مقرر اولی زیرا کنند می حمطر را بوده کنترل معیار اساس بر یکدیگر با جمع قابل

 کنتـرل  علـت  بـه  ولـی  باشـد،  داشـته  را اختالف طرف متعاهد کشور تابعیت …حقوقی شخصی
 آنهـا  بـا  دیگـر  متعاهـد  کشور تبعه یک مثل...  که باشند نموده موافقت طرفین) آن بر( خارجی

  » .بشود رفتار
 تأسـیس  ثـالثی  کشـور  قـانون  موجب به که موجودیتی هر« کند می مقرر  BIT 1ماده c بند و

 در آن مقر که موجودیتهایی توسط یا قرارداد طرف اتباع توسط مستقیماً غیر یا مستقیماً و شده
» )شـود  مـی  تلقـی  قرارداد طرف تبعه( باشد کنترل یا نظارت تحت است، قرارداد طرف سرزمین

 اسـاس  بـر  حقوقی خاصاش تابعیت تعیین براي 25 مادة 2 شق b بند دوم قسمت موجب به لذا
 BIT 1 مـادة   c بنـد  در کـه  همانگونـه  است معاهده طرفین صریح توافق نیازمند کنترل معیار

 ]اسـت  گردیـده  تصـریح  حاضـر  پرونـدة  موضـوع  از غیر خاصی حالت براي معیار این از استفاده
 کنترل معیار اساس بر اینکه بر مبنی ICSID کنوانسیون یا و BIT در مبنایی هیچ اینکه نتیجه
 برخی گرچه نگردید، یافت شود، گرفته نادیده معاهده طرفین توافق شرکت تابعیت تعیین براي

 بررسـی  بدون داور که نیست معتقد دیوان و )21(اند کرده اتخاذ را متمایزي شیوة داوري دیوانهاي
  .دکن استنباط معاهده از را خود صالحیت محدودیت مخالف توافق احراز بدون و معاهده متن

  
 لفافه شکافتن معقول نظریه به راجع خوانده اول اعتراض خصوص در دیوان تحلیل و تجزیه ـ ي

  حقوقی شخص
 رسـمیت  بـه  عرفـی  الملـل  بـین  حقوق که حدي تا را لفافه شکافتن معقول نظریه بررسی دیوان

 قضـیه  در دادگسـتري  الملـل  بـین  دیـوان  رأي زمینه این در را خود مستند و پذیرد می شناخته
 دقیـق  حـوزة  پرونده آن در مذکور دیوان که است معتقد گرچه( 2.دهد می قرار تراکشن بارسلونا

                                                             
 دیگر طرف کشور تبعه عنوان به میزبان کشور تبعه شرکت تلقی با خود صالحیت گسترش درصدد کنوانسیون -1
 تلقـی  بـا  مرکـز  صالحیت گسترش صدد در BIT ولی) طرفین توافق شرط به( است آن بر خارجی کنترل علت به

  .است آن بر خارجی کنترل علت به میزبان کشور تبعه  عنوان به ثالث کشور تبعه شرکت
 
  .است دیپلماتیک حمایت هاي پرونده در تابعیت تعیین معیار تنها شرکت تشکیل محل رأي آن براساس ـ1
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 فراینـد «: اسـت  کرده بیان ICJ پرونده آن در) است نکرده تعریف لفافه شکافتن براي را اجرایی
 کـه  حدي تا و شد پذیرفته داخلی حقوق موجب به که بوده العاده فوق مورد یک لفافه جابجایی

 نشان داخلی رویه. بود خواهد پذیرفته الملل بین روابط در باشد انطباق قابل الملل بین حقوق با
 تعهـدات  از فـرار  یـا  کالهبـرداري،  امتیاز، از استفاده سوء منظور به چنانچه لفافه تغییر دهد می

 نـده پرو در  )22(»گیـرد  قـرار  تابعیت تعیین در قضائی مرجع بررسی مورد تواند می باشد، قانونی
 شخصـیت  یـک  عنـوان  بـه  خـود  اجتماعی منزلت از خواهان که است نکرده ثابت خوانده حاضر

 جهـت  لفافـه  شـکافتن  و کـرده  اسـتفاده  تخلـف  یـا  کالهبرداري ارتکاب براي لیتوانیایی حقوقی
 کـه  اسـت  نکـرده  ثابت یا و دارد  ضرورت دیوان صالحیت رد با ثالث اشخاص حقوق از حفاظت
 دیـوان . باشد کرده استفاده اش قانونی تعهدات از کردن خالی شانه براي خود تابعیت از خواهان
 بـر  بلکـه  کنـد  مخفـی  خوانده از را اش ملی هویت تا نکرده تالشی هیچگونه خواهان شد متقاعد
 و اوکـراین  قـوانین  طبق لیتوانیایی حقوقی شخص یک عنوان به خواهان اجتماعی منزلت عکس

 توکیـوس  شـرکت  آشـکارا  خواهـان . اسـت  شده شناخته و محرز هخواند توسط خوبی به لیتوانی
 زیرا نکرده تأسیس اوکراین علیه BIT طبق ICSID حکمیت به دستیابی هدف براي را توکلس
 تأسـیس  لیتوانی و اوکراین بین مذکور معاهده شدن االجرا الزم از قبل سال شش مذکور شرکت

 اش رسمی قانونی تابعیت از خواهان که ندارد وجود دلیلی هیچ سوابق در اینکه نتیجه. بود شده
 خواهـان  واقعـی  تابعیـت  احـراز  بـراي  لفافـه  شکافتن تا باشد کرده استفاده نادرستی هدف براي

 آن، هویت ابراز در خواهان اقدامات صحت خصوص در دیوان استدالل مستند. کند پیدا ضرورت
  .است بوده خصوص این در خوانده سکوت و خواهان سوي از شده ارائه مدارك

   
 بـه  راجع دیگر هاي بررسی طریق از خوانده اول اعتراض خصوص در دیوان تحلیل و تجزیه ـ ن

  خواهان تابعیت
 قضـایی  رویـه  ولـی  نـدارد  ضـرورتی  رأي عناصر ذکر گرچه دارد می اظهار قسمت این در دیوان

ICSID متخصصین دیدگاههاي و ICSID موضوع به که کنوانسیون اعضاي توسط شده معرفی   
  : مطابق زیرا است دیوان استدالل مؤید ،شود می مربوط حقوقی اشخاص تابعیت تعیین

  :  ICSID قضایی رویه) 1
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 بـر  تابعیت تعریف گذاردن کنار از حمایت در خوانده توسط استنادي داوري احکام دیوان نظر به
 قضـیه  در جملـه  از دیوان ءآرا از اندکی هاي نمونه به خوانده استناد. نیست طرفین توافق اساس

 موجـب  خواهـان  شـرکت  لفافـه  شکافتن منظور به کنگو طرفیت به بانرو آمریکایی منابع شرکت
 مبنـاي  قواعـد  نیـز  آرا همـان  در زیـرا  شـود  محدود مقررات اساس بر دیوان صالحیت شود نمی

 دیـوان  کـه  است آن بیانگر آرا این. شود می بررسی موضوع پیرامون شرایط به توجه با صالحیت
 ارزیـابی  براساس آن رأي و کند خودداري رسمی ظواهر پایه بر صالحیت بر مبنی حکم صدور از

 کـه  طرفـی  عنوان به خواهان بانرو قضیه در داوري دیوان در )23(گردد گذاري پایه شرایط، واقعی
 یترضـا  داوري به اختالف طرف عنوان به که است نبوده موجودیتی همان تقاضاکرده، را داوري

 تابعیـت  بایـد  صـالحیت  تعیـین  جهت داد نظر دیوان پرونده  آن در جهت همین به 1باشد داده
 سـرمایه  در را خـود  سـهام  کانـادایی  بـانرو  منابع شرکت بانرو قضیه در. نماید بررسی را خواهان
 از توانست نمی خواهان و داد انتقال آمریکایی بانرو یعنی خود وابسته شرکت به کانگوس گذاري

 و بـوده  متعاهـد  غیر طرف تبعه کانادایی شرکت زیرا کند استفاده کانادایی شرکت رضایت هاراظ
 غیـر  رضـایت  چنـین  نتیجـه  در )24(دهـد  ICSID داوري به رضایت توانست نمی قانونی حیث از

 کـه  کـرد  نشـان  خـاطر  بانرو دیوان اگرچه.  است نبوده آمریکایی شرکت به انتقال قابل معتبري
 قـرار  توجـه  مـورد  پذیري انعطاف روش به را آمریکایی شرکت دعوي اقامه حق عموضو تواند می

  3 )25(.دهد
 اینکـه  حیـث  از بلکـه  نکـرد  رد را صـالحیت  خواهـان،  شرکت لفافه شکافتن طریق از دیوان لذا

 داوري آمریکایی شرکت اینکه به توجه با( نشود مند بهره دیپلماتیک حمایت از کانادایی شرکت
ICSID مقصود و هدف با مغایر اینصورت غیر در کرد رد را صالحیت ،)کرد می الدنب را   

   )26(. است بوده کنوانسیون 27٢ ماده
 در اختالفی زیرا است نبوده مطرح خواهان تابعیت تعریف صحیح روش دیوان نزد بانرو قضیه در

 بانرو قضیه در سألهم. نبود بانرو منابع اصلی شرکت کانادایی تابعیت و خواهان آمریکایی  تابعیت

                                                             
 کمپـانی  مستندات، براساس حالیکه ،در شده  ارائه دیوان در شرکتها از گروهی عضو کمپانی یک سوي از داوري تقاضاي 1

 داوري متقاضی شرکت به را خود سهام چون ولی بود کرده عالما داوري به را خود رضایت شرکتها از گروه همان عضو دیگر
 .دیوان رأي 10 پاراگراف نماید، می دیوان از داوري تقاضاي مبنا همان بر داوري متقاضی شرکت بود داده انتقال

 
 در ردیگ متعاهد کشور و آن اتباع از یکی که اختالفی به نسبت متعاهدي کشور هیچ« ICSID کنوانسیون 27 ي ماده ٢

   »…کرد نخواهد المللی بین دعواي طرح و سیاسی حمایت اند، نموده تراضی کنوانسیون این موجب به داوري به آن ارجاع
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 اصلی شرکت سوي از شده اعالم رضایت از توانست می تابعیت یک داراي خواهان آیا که بود این
 داوري تقاضـاي  خواهان اینکه در تردیدي حاضر پرونده در. خیر یا شود مند بهره دیگر تابعیت با

 رأي اعمـال  لـذا  ردندا وجود داشته اظهار ICSID صالحیت بر مبنی صریحاً را موافقتش و کرده
) تـوکلس  توکیـوس ( خواهـان  تابعیت ماوراي به توجه براي را توجیهی هیچ پرونده این در بانرو

  .داشت نخواهد
 آن بـه  اسـتناد  حالیکه در کرد استناد ونزوئال طرفیت به آتوپیستا قضیه در دیوان رأي به خوانده

 اغلـب  اقتصادي معیار که پذیرفت قضیه آن در دیوان رأي گرچه زیرا است فایده بی خوانده براي
 نیـز  پرونـده  همان در ها معیار آن از استفاده اما کند می منعکس را واقعیت قانونی، معیار از بهتر

 قضـیه  در دیـوان  رأي بـه  خوانـده . اسـت  بـوده  BIT طرفین توافق به احترام و رعایت به منوط
 اینکـه  مبنـی  کنـد  مـی  ناداسـت  اش موضع توجیه درجهت متحده ایاالت طرفیت به لوون شرکت
 را اینکار عمالً پرونده آن در دیوان ولی شود شکافته خواهان شرکت لفافه نپذیرفت دیوان گرچه
 تابعیـت  کـه  کنـد  گیـري  نتیجـه  شرکت لفافه شکافتن بدون توانست نمی دیوان زیرا داد انجام

 دیـوان  پرونـده  آن در و ١اسـت   )27(یافتـه  تغییـر  امریکـایی  اصلی تابعیت به کانادایی از خواهان
 تـا  گردیـد  خواهـان  ورشکسـتگی  به منجر که حوادثی بروز نتیجه در زیرا نپذیرفت را صالحیت

 ایـن  در دیـوان  رسـد  می نظر به[. نداشت تداوم خواهان تابعیت دیوان در خسارت تقاضاي تاریخ
 خواهـان  بعیـت تا کـرد  استدالل خوانده که همانگونه زیرا کند نمی ارائه تحلیلی گونه هیچ زمینه
 کـه  حیـث  این از گیري نتیجه لذا نماید اعالم را خود رسیدگی صالحیت دیوان تا نداشت تداوم
 کـه  شـود  مـی   محسـوب  پیشـداوري  نـوعی  خیر، یا شکافت را شرکت لفافه پرونده آن در دیوان
   ].نمود امتناع آن از دیوان

  
  : ICSID متخصصین دیدگاههاي) 2

   خوانده دیوان نظر به که 2کند می استناد بروچز آقاي و مراسینگآ دکتر دیدگاههاي به خوانده
 را کنتـرل  یـا  نظـارت  معیـار  کـاربرد  آنان خوانده عقیده به. است کرده تعبیر بد را آنان اظهارات

 مـاده  2 شق b بند قسمت دومین موجب به هم و اولین بموجب هم شرکت تابعیت تعیین براي
 25 مــادة کـه  بـود  معتقـد  آمراسـینگ  حالیکـه  در نـد ا کـرده  تشـویق  ICSID کنوانسـیون  25

                                                             
 .بود آمریکایی اتباع کنترل و مالکیت در کامالً داشته کانادایی تابعیت که مذکور شرکت ١
 1ـ1ـ10 پاراگرافهاي در خوانده پاسخ. 2
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 اشـخاص  تابعیـت  تعیـین  در متعـدد  روشـهاي  اعمـال  در تـا  دهد می اجازه دیوان به کنوانسیون
 طریـق  از مرکـز  صـالحیت  اینکـه  تـا  باشد پذیر انعطاف نهایت بی کنترل معیار جمله از حقوقی
 b بنـد  مـتن  کـه  بود معتقد بروچز يآقا عالوه به )28(یابد تحقق پذیر انعطاف هاي شیوه اعمال

 تعیـین  بـراي  را شـرکت  تشـکیل  محـل  معیار ضمنی بطور ICSID کنوانسیون 25 مادة 2 شق
 معاهـده  طـرفین  توافـق  به منوط ولی مجاز را کلی قاعده این از انحراف و مفروض، الزاماً تابعیت

  )29(. داند می
  :الملل بین حقوق طبق سنتی شیوه) 3
 قاعـدة  یـا  اصـل « شـد  تشـریح  دادگسـتري  الملل بین دیوان رأي در که گونههمان دیوان نظر به

 اسـت  کشوري براي حقوقی شخصیت یک دیپلماتیک حمایت حق که است این قدیمی و عرفی
 در مقـرر  ترتیـب  )30(»اسـت  رسـیده  ثبت به آنجا در و تشکیل آن قوانین طبق شخصیت آن که

 صـورت  عرفـی  الملـل  بـین  حقـوق  در کـه  اسـت  روشـی  همان لیتوانی و اوکراین BIT معاهده
  .گیرد می
  
  صالحیت به راجع خوانده اول اعتراض خصوص در داوري دیوان گیري نتیجه:  ه
 مقـررات  و متخصصـین  نظـرات  ، قضـایی  رویـه  بـه  استناد در دیوان که تالشی تمامی علیرغم[ 

 توجـه  نکته این به اما است داده انجام آنها تحلیل و تجزیه طریق از BIT و ICSID کنوانسیون
 موجـب  به شده تأسیس اوکراین و لیتوانی دولتین از یک هر قلمرو در که تجاري شرکتهاي:نکرد
BIT نیـز  شـرکت  حقـوقی  شخصـیت  و گرفتـه  قـرار  شناسایی مورد حقوقی شخصیت عنوان به 

 و شـرکا  تابعیـت  بـه  شرکت تابعیت تعیین براي نباید لذا است شرکا حقوقی شخصیت از جداي
 را شـرکت  تابعیـت  معیـار  نیز متعاهد طرفین اینکه ویژه به کرد توجه آنها گذاري سرمایه نمیزا

 خواهـان  که گیرد می نتیجه دیوان حال هر به ]اند کرده مشخص BIT در قضایی رویه با منطبق
 متعاهـد  دیگـر  کشـور  تبعـه  یک و BIT 1 ماده 2 شق b بند طبق لیتوانیایی گذار سرمایه یک

  .باشد می ICSID کنوانسیون 25 ماده طبق
 
  است نکرده گذاري سرمایه اوکراین قوانین و مقررات طبق بر خواهان: دوم اعتراض ـ2

  : خوانده استدالل ـ الف
 نکـرده  اثبـات  خواهان باشد، لیتوانیایی خواهان دیوان عقیده طبق اگر حتی است مدعی خوانده

 در اولیـه  گـذاري  سـرمایه  بـراي  کـه  کردهن ثابت نیز و است اوکراینی غیر سرمایه منبع که است
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 گـذاري  سرمایه لذا. است داشته سرمایه کافی میزان به اسپراوي تاکی نام به خود وابسته شرکت
 ICSID کنوانسـیون  قلمرو از خارج نیز و لیتوانی و اوکراین BIT قلمرو از خارج اسپراوي تاکی در

. اسـت  )cross-border( المللـی  بـین  يگذار سرمایه از حمایت معاهده دو هر مقصود زیرا است
 سـرمایه  ایـن  داده، انجـام  اوکـراین  در گذاري سرمایه خواهان باشد معتقد دیوان اگر حتی بعالوه
   گیرد نمی قرار BIT پوشش تحت لذا نگرفت انجام اوکراین مقررات طبق گذاري

 کنوانسـیون  اسـاس  بـر  خوانده دوم اعتراض خصوص در دیوان تحلیل و تجزیه ـ ب
ICSID   

 طـرفین  باشـد  گذاري سرمایه از ناشی اختالف است ضروري ICSID کنوانسیون 25 مادة طبق
 هستند، مربوط اختالفات ارجاع به متمایل که را گذاري سرمایه انواع تا دارند را عمل آزادي این

 بـه  گـذاري  سـرمایه  از تعریفـی  کنوانسیون جهت همین به )31( دهند قرار مرکز صالحیت تحت
 BIT در عمـل  آزادي این پرونده این در و است BIT طرفین ي اراده تابع امر این و نیاورده عمل
  .است شده اعمال لیتوانی و اوکراین میان

 BIT براساس خوانده دوم اعتراض خصوص در دیوان تحلیل و تجزیه) ج

 دارایـی  عنـو  هر از است عبارت گذاري سرمایه لیتوانی و اوکراین میان BIT 1 مادة 1 بند طبق 
 طبـق  قـرارداد  دیگـر  طـرف  سـرزمین  در قـرارداد  طرف یک تبعه گذار سرمایه یک وسیله به که

 سـرمایه  هایی دارایی که فرمی تناوب عالوه به گردد گذاري سرمایه اخیر طرف مقررات و قوانین
 هـیچ  معاهـده  لذا. گذاشت نخواهند گذار سرمایه شخصیت در تأثیري باشند داشته شده گذاري
 در اي سـرمایه  چنـین  یـا  باشـد  گرفتـه  سرچشـمه  لیتوانی از سرمایه آن موجب به که را شرطی
 را اصـطالحات  معانی باید BIT تفسیر در عالوه به. ندارد  بر در باشد، نگرفته سرچشمه اوکراین

 سـرمایه  عـادي  معنـاي  و گرفـت  نظـر  در معاهـده  مقصود و هدف پرتو در آنها عادي معناي در
 انتظـار  آن از بتـوان  را اي فایـده  یـا  سـود  که چیزي در تالش و پول کردن صرف« یعنی گذاري
 گـذاري  سـرمایه  بنابراین )33(.باشد می»  علت یا وسایل« نیز» by« عادي معناي و )32(»  داشت
 باعـث  قـرارداد  طـرف  یـک  تبعـه  گذار سرمایه یک  سوي از که دارایی نوع هر یعنی BIT طبق
 داشـته  قـرارداد  دیگر طرف سرزمین در اي فایده یا سود انتظار آن از و گردد تالش و پول صرف
 شـده  خوانـده  سرزمین در گذاري سرمایه  یک باعث کند ثابت خواهان که است کافی لذا. باشد
 کـرده  ارائـه  اوکـراین  در گذاري سرمایه اثبات براي را محکمی دلیل خواهان پرونده این در. است
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 هر 1مجدد گذاري سرمایه ادامه و 1994 سال در USD 000/170 اولیه گذاري سرمایه با او زیرا
 آن بـر  عـالوه 2 اسـت  کـرده  گذاري سرمایه USD ملیون 5/6 از بیش جمعاً 2002 سال تا ساله

 دیگر طرف حقوقی اشخاص هاي گذاري سرمایه قرارداد طرفین که داند نمی ضروري BIT گرچه
 خوانـده  نیـز  پرونـده  این در و( نمایند تصدیق گیرد می قرار معاهده ي محدوده در که را داد قرار

 کـرد  ثابت نمود ارائه که اسنادي از نسخه سه و بیست طی خواهان اما) نداده انجام کاري چنین
 اوکراین دولتی مسؤلین وسیله به اوکراین در او توسط شده انجام خارجی هاي گذاري سرمایه که
 کرده تصریح BIT متن اینکه بدون تا نموده اتقاض داوري دیوان از خوانده 3.است رسیده ثبت به

 بر مبنی کند ارائه بیشتري دالیل خواهان که داند می ضروري مذکور معاهده کند استنباط باشد
 گرفتـه  نشـأت  اوکراینـی  غیـر  منـابع  از اوکراین در گذاري سرمایه در رفته کار به سرمایه اینکه
 سـرمایه  شـرایط  کـه  متنـی  نـه  و گـذاري  یهسـرما  تعریف متن نه نظردیوان به حالیکه در. باشد

 بطـور  ولو را درخواستی چنین ضرورت اجازه معاهده مقصود و هدف نه و کرده تشریح را گذاري
 کـرده  تعریف را گذاري سرمایه اصطالح که متنی بعالوه. دهد نمی سرمایه اصل به راجع تلویحی

 کـه  محـدودیتی  از» شود می گذاري سرمایه گذار، سرمایه یک وسیله به که دارایی نوع هر« یعنی
 و هـدف  بـا  سـرمایه  اصـلی  منشأ بررسی ضرورت لذا کند نمی حمایت شده، دفاع خوانده توسط
 طرف هر سرزمین در گذاریشان سرمایه و گذاران سرمایه براي گسترده حمایت که BIT مقصود
 کنـد  تحمیـل  را تیمحدودی تا یابد نمی  اصلی هیچ دیوان لذا. باشد می ناهماهنگ و مغایر است،

  . است کرده پیشنهاد گذاري سرمایه حوزه در خوانده توسط که
 و اند شده گذاري سرمایه اوکراین سرزمین در خواهان داراییهاي BIT شرایط طبق که این نتیجه

 و اوکـراین  در شـرکت  یـک  تأسـیس  جهـت  خواهـان  اتخـاذي  تصمیمات  با گذاري سرمایه این
 کاري چنین انجام براي و است داده رخ خواهان نظارت طبق کتشر آن به مالی منابع اختصاص

  .است داشته اوکراین در را آن فایده و سود توقع و شده تالش و پول صرف سبب خواهان
  
  1 بند هماهنگی به راجع خوانده، دوم اعتراض خصوص در دیوان تحلیل و تجزیه ـ د
  ICSID کنوانسیون 25 ماده با BIT 1 ماده 

                                                             
 یـک  توسـط  شده گذاري سرمایه دارایی نوع هر« کند می مقرر که BIT 1 ماده 1 بند در گذاري سرمایه تعریف ـ 1

  .شود می اولیه گذاري سرمایه از حاصله منافع مجدد گذاري سرمایه شامل مشخصاً» گذار سرمایه
  2003 ژوئن 20 خواهان تسلیمی اسناد 2ـ4 بخش مثال براي -2

 داوري تقاضاي 13 ضمیمه -3
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 شرط یک افزایش با را پوشش تحت گذاري سرمایه حوزه تا بود کرده درخواست یواند از خوانده
 یافتـه  که حالی در. است نبوده مستقیم گرفته صورت گذاري سرمایه اینکه بر مبنی کند محدود

  . است هماهنگ ICSID کنوانسیون با BIT طبق دیوان هاي
 طرفیــت بــه وي. ان. فــداکس هپرونــد در ICSID داوري دیــوان رأي بــه مــورد ایــن در دیــوان

 هـاي  سـفته  کـه  کـرد  مـی  استدالل خوانده پرونده آن در) 34(. کند می استناد ونزوئال جمهوري
   روش بـا  را هـا  سفته خواهان زیرا نیست گذاري سرمایه خواهان توسط دولتی معتبر شده منتشر

 مستقیم گذاري رمایهس خواهان لذا است) 35( آورده دست به ونزوئالیی شرکت یک از نویسی ظهر
) 36( اسـت  بوده ضروري کنوانسیون طبق گذاري سرمایه چنین حالیکه در است نکرده ونزوئال در

 موجـب  بـه  کـه  گـذاري  سـرمایه  وسیع تعریف و کرد رد را خوانده استدالل پرونده آن در دیوان
 25 مـاده  1 بنـد  در» مسـتقیماً « اصـطالح  رأي بنـابرآن  کرد تأیید را رفت می انتظار کنوانسیون
  مرکـز  صـالحیت » گـذاري  سـرمایه « نـه  و شـود  مـی  مربـوط » اخـتالف « به ICSID کنوانسیون

 اینکـه  شـرط  بـه  باشـد  داشته تسري نیستند مستقیم که گذاري سرمایه به نسبت حتی تواند می
    )37(. باشد گرفته سرچشمه گذاري سرمایه چنین از مستقیماً اختالف

 تصـمیم و داده انجـام  کنوانسیون اهداف راستاي در گذاري ایهسرم یک خواهان حاضر پرونده در
 دیگر جاي در گذاري سرمایه جاي به اوکراین سرزمین در خود نظارت تحت را سرمایه تا گرفته

  .ندارد ارتباطی گذاري سرمایه یک وجود به سرمایه مبدأ. گیرد کار به
 ایـن . گـردد  تـامین  آن مالی نابعم اي ویژه مبدأ یک از سرمایه که داند نمی ضروري کنوانسیون

 طرفیـت  بـه  اي. اس. هـالس  تـرادکس  قضـیه  در ICSID داوري دیـوان  رأي موجـب  به مطلب
 بـا  رفته کار به داراییهاي تحصیل یا استفاده مورد سرمایه مبدأ لذا) 38( شد تأیید آلبانی جمهوري

 هـیچ  بدواً ICSID کنوانسیون دیوان نظر به. است ارتباط بی کنوانسیون تحت صالحیت موضوع
 را المللـی  بـین  ویژگـی  یک اختالف موضوع در گذاري سرمایه اینکه براي نیست قائل را ضرورتی

 رأي از قسـمت  ایـن  در دیـوان [. باشـد  سـاز  سرنوشت و کننده تعیین سرمایه مبدأ باشد، داشته
 اصـطالح  تشریح از  است ICSID کنوانسیون وBIT  مفاد انطباق بررسی مقام در اینکه علیرغم
 بیـان  مطلبـی  BIT موجـب  بـه  آن بـودن  مستقیم غیر یا مستقیم و آن منشاء و گذاري سرمایه

 در که آنچه طی کنوانسیون با مطابقت در کامالً و پرداخته آن به قبلی قسمت در چون کند نمی
 در ].کـرد  می اشاره نیز قسمت این در مطلب این به بود بهتر ولی باشد می شد، بیان قسمت این
 گونـه  به اوکراین مقررات و قوانین با مطابق گذاري سرمایه اینکه بر مبنی خوانده ادعاي صوصخ
 نادرسـت  وابسـته  شـرکت  کامـل  نام: مثال براي نگرفته انجام بود، آمده BIT 1 ماده 1 بند در که اي
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 یـا  اامضـ  فاقـد  مـدارك  برخی دارد، وجود خواهان توسط شده ارائه اسناد در اشتباهاتی و  1شده ثبت
 نکـرده  مخـالفتی  و اعتراض خوانده ادعاي این به نسبت خواهان و 2باشد می ضروري  امضا گواهی فاقد
 کـه  اسـت  ایـن  BIT 1 ماده 1 بند در مقرر شرط: کند می استدالل چنین مقابل در دیوان  3،......است

 شـرطی  چنـین  از هـدف  گیرد انجام میزبان کشور مقررات و قوانین از متابعت با باید ها گذاري سرمایه
. پـی . اس ایتالسـترید  و اي. پـی . اس کاسـتروتري  سالینی قضیه در داوري دیوان رأي در که همانگونه

 دوجانبـه،  معاهدات در سرماگذاریها حمایت از جلوگیري در شده اعالم موراکو پادشاهی طرفیت به اي
   )39(.نشود حمایت قانونی غیر هاي گذاري سرمایه از که است بوده این
 تجـاري،  فعالیـت  زمینـه  در خواهـان  گـذاري  سـرمایه  که دارد نمی اظهار خوانده پرونده، این در

 بـه  نیز را خواهان وابسته شرکت خوانده، دولتی مقامات و هستند قانونی غیر نشر و چاپ تبلیغ،
 از کـدام  هـر  آن از پـس  سال 8 طی و رساندند ثبت به 1994 سال در معتبر شرکت یک عنوان

 مـوارد  برخی دارد می اظهار خوانده اکنون. کردند ثبت اوکراین در را خواهان هاي گذاري سرمایه
 نقایصـی  و عیـوب  داراي دادنـد  مـی  تشـکیل  را شـده  ثبـت  هاي گذاري سرمایه این ي شالوده که

 دیـوان  نظـر  به. شود می مربوط اوکراین قانون مضمون و محتوا به نیز نواقص از برخی و هستند
 بررسـی  بـه  کـار  ایـن  اینکه از نظر صرف 4کنیم تآیید و ثابت را خوانده اظهارات یمبتوان اگر حتی
 موضـوع  ایـن  اسـت،  نیازمنـد  اوکراین قانون در اجرایی هاي شیوه دقیق و کوچک جزییات کامل
 BIT مقصـود  و هـدف  بـا  امر این و شود می کوچک اشتباهات لحاظ به گذاري سرمایه یک مانع

 خوانـده  توسـط  خواهان هاي گذاري سرمایه از یک هر ثبت دیوان نظر به عالوه به باشد می مغایر
 گرفتـه  انجـام  اوکـراین  مقـررات  و قوانین طبق موضوع این در گذاري سرمایه که دهد می نشان
 این داده رخ هم اشتباهی اگر که کرد می اشاره باید نیز نکته این به دیوان رسد می نظر به[ است

 اعتبـاري  بـی  فـرض  بـر  کـه  گـردد  مـی  بـر  سـرمایه  ثبـت  در میزبان دولت مقامات به اشتباهات
  ].بود نخواهد خواهان به وارده خسارات جریان در خوانده مسؤلیت رافع نیز گذاري سرمایه

  است نگرفته نشأت گذاري سرمایه از اختالف: سوم اعتراض ـ3
  :خوانده استدالل -الف

 ارتبـاط  یـک  باید باشد داشته رسیدگی تصالحی اختالف به نسبت داوري دیوان اینکه منظور به
. باشـد  داشـته  وجـود  قـرارداد  طرف سرزمین در خواهان گذاري سرمایه و اختالف بین، مناسبی

                                                             
 2ـ2ـ 2 در خوانده اعتراض و 8 میمهض داوري درخواست 1
 4 بخش در خوانده پاسخ 2
 48ـ86ـ138 در خواهان پاسخ 3
 .کند ثابت را خود ادعاي که بود خوانده ي وظیفه این البته4
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 بـه  گذاري سرمایه از مستقیماً که اختالفی هر به را صالحیت  ICSID کنوانسیون 25 ماده 1بند
 و اخــتالف شــود، ردهبــرآو صــریحاً ضــرورت ایــن اینکــه بــراي و دهــد مــی توســعه آیــد وجــود
  ) 40(.باشند مرتبط هم با معقول بطور و دقیقاً باید گذاري سرمایه

 تواند می قرارداد طرفین از یکی گذار سرمایه که کند می مقرر نیز لیتوانی و اوکراین BIT 8 ماده
 حالیکـه  در. کند تسلیم داوري به دیگر طرف سرزمین در گذاري سرمایه با رابطه در را اختالفات

 خواهـان،  ادعـاي  طبـق  زیرا است نگرفته سرچشمه گذاري سرمایه یک از مستقیماً فعلی اختالف
 کـه  حالی در گرفته صورت وي مادي هاي دارایی علیه اوکراین دولتی مقامات غیرقانونی اقدامات

 نشـده  گیري هدف تجهیزات و وسایل یعنی خواهان مادي هاي دارایی برعلیه واقدامات کارها این
   1.است نبوده مربوط آن به مستقیماً یا است

  خوانده سوم اعتراض با رابطه در دیوان تحلیل و تجزیه ـ ب
 25 مـاده  1 بنـد  بـه  نسـبت  BIT طبـق  داوري بـه  ارجـاع  قابل اختالفات حوزه که موضوع این

 اسـاس  بر فقط اگر حتی حال این با باشد معتبر و دفاع قابل تواند می هستند وسیعتر کنوانسیون
 زیـرا . شـود  مـی  مواجـه  شکست با یقیناً خوانده استدالل هم باز گردد مطرح اختالف نسیونکنوا

 از مسـتقیماً  اخـتالف  اینکـه  براي. است کرده تعبیر اشتباه به را 25 ماده حقوقی شرایط خوانده
 علیـه  بـر  تـا  نـدارد  این به نیازي دولت غیرقانونی شودرفتار می گفته گیرد نشأت گذاري سرمایه
 بـرآورده  اخـتالف  بـودن  مسـتقیم  ضـروري  شـرط . کند گیري هدف گذاري سرمایه مادي دارایی

 مـورد  ماننـد  گـذاري  سـرمایه  بـا  مـرتبط  فعالیتهاي یا گذاري سرمایه خود از اختالف اگر شود می
 مـورد  ICSID داوري دیـوان  اولـین  وسـیله  به شرط این حوزه. باشد گرفته نشأت حاضر پرونده
 بـه  دیـوان  کـه  بـود  موراکـو  طرفیـت  به ، اي.  اس. انس هالیدي قضیه در آن و گرفت قرار توجه

 اصـلی  موضـوع  از قراردادهـا  ایـن  حالیکه در داد رأي وام قراردادهاي خصوص در خود صالحیت
 کـار  کلـی  یکپـارچگی  و گـذاري  سـرمایه  بـه  راجع توافق به موکداً ولی بودند جدا گذاري سرمایه
 تنهـا  نـه  گذاري سرمایه به نسبت خوانده تعهدات ترتیب نبدی )41(.شد می مربوط گذاري سرمایه

 بـه  کـه  تجـاري  فعالیتهـاي  بـه  بلکـه  شود می مربوط لیتوانیایی گذار سرمایه مادي هاي دارایی به
 کـاربرد « و» دارایـی « بـه  نسـبت  کشـورها  تعهدات. باشد می وابسته است، مربوط مادي دارایی
 تـدوین  کنفـرانس  طـرح  در مثال براي است دهش مشخص خوبی به الملل بین حقوق در» دارایی
 خـود  امـوال  انتقال یا  اداره استفاده، در مالک محرومیت گونه هر الهه، 1930 الملل بین حقوق

                                                             
 12-16 در صالحیت به راجع خوانده اعتراضات  -1
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 ایـن  در دیـوان . گـردد  مـی  محسـوب  مالکیـت   سـلب  ، دائـم  یـا  موقت ، بالفعل یا رسمی از اعم
 شرح به مسئولیت کنوانسیون طرح مؤید که متحده ایاالت و ایران داوري دیوان رأي به خصوص

  )42(.کند می استناد نیز است فوق
 تحقیقـات  نظیـر ) خواهـان  توسـط  ادعایی( دولت، غیرقانونی اقدامات از یک هر حاضر پرونده در

 و پایـه  بـی   دعـاوي  تعقیـب  و طـرح  ملی، مالیاتی قوانین اعمال عنوان تحت غیرقانونی و متعدد
 منعقـده  قراردادهاي کردن اعتبار بی انگیزه با دعاوي طرح هجمل از داخلی هاي دادگاه در اساس
 بـه  اسناد سایر و مالی اسناد توقیف تابعه، شرکت هاي دارایی توقیف تابعه، فرعی شرکت توسط

 اند اقداماتی جمله از. . .  غیرقانونی فعالیتهاي به فرعی شرکت به اتهام کردن وارد نامعقول، طور
 مـی  متقاعـد  دیـوان  بنابراین گرفته انجام اوکراین در خواهان تهوابس فرعی شرکت به نسبت که

 قسـمت  ایـن  در[ گیـرد  می سرچشمه خواهان گذاري سرمایه از مستقیماً فعلی اختالف که شود
 اقـدامات  ایـن  کـه  زمـانی  تـا  کـه  اسـت  ایـن  کـرد  وارد دیوان راي به توان می که ایرادي ظاهراً

 سـرمایه   از ناشـی  اخـتالف  بـه  مـذکور  اقـدامات  کـرد  زاحرا توان نمی نرسد اثبات به غیرقانونی
 بـر  مبنـی  خوانـده  دفـاع  بـه  پاسخ در بدواً خواهان که را آنچه نتیجه در شود می مربوط گذاري
 رسـید  مـی  نظر به منطقی بود کرده مطرح اختالف ماهیت با صالحیت موضوع ناپذیري تفکیک

 بـه  رسـیدگی  پایـان  در وجـود  ایـن  بـا  ردنک قبول را خواهان دفاع این اینکه علیرغم دیوان ولی
 سـرمایه  از ناشـی  اختالفـات  بـه  مربـوط  اختالفات این که رسید نتیجه این به صالحیت موضوع
 امـا  نمایـد  رسـیدگی  موضـوع  این به اجمال طور به ولو اینکه بدون       دارد مستقیم ارتباط گذاري
 توجه آن نبودن یا بودن قانونی از رصرفنظ اوکراین دولت اقدامات به دیوان که است این واقعیت

 لـذا  دانـد  مـی  گـذاري  سـرمایه  از ناشـی  اختالف موارد از المجموع حیث من را اقدامات آن و کرده
  ]١آن محتواي نه است مربوط راي انشا کیفیت به شبهه و اشکال
 نحوه به مربوط شرایط حیث از مرکز صالحیت به خوانده اعتراضات تحلیل و تجزیه ـ سوم فصل
  )پذیرشی ایرادات یا دعوي پذیرش نحوه به مربوط ایرادات( دعوي طرح

  است بوده بیموقع و نادرست خواهان کتبی رضایت: اول اعتراض ـ1
  :خوانده استدالل ـ الف

                                                             
 را اجمالی بررسی این اقدامات، بودن قانونی غیر درخصوص موقت دستور قرار صدور در دیوان شود تصور است ممکن –١

 دولت سوي از اقدامات برخی موید توانست می صرفاً نمود ارائه خواهان که مدارکی که است این واقعیت ولی داده انجام
 قـرار  صـدور  براي که اتهامات، وطرح اسناد و اموال توقیف یا اوکراین داخلی محاکم در دعوي جریان نظیر باشد خوانده
  . است ماهیت در بررسی نیازمند نه یا اند بوده قانونی غیر اقدامات آن اینکه ولی کرد می ایتکف موقت دستور
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 طـرفین  کـه  حقـوقی  اخـتالف  هـر  به مرکز صالحیت ICSID کنوانسیون 25 ماده 1 بند طبق
  .یابد می گسترش و بسط دارند قتواف کتباً مرکز به آن ارایه براي اختالف
 گذار سرمایه که کند می مقرر ماده آن زیرا گردید احراز BIT 8 ماده 2 بند مطابق اوکراین موافقت

 که ندارد اعتراضی خوانده. نماید ارجاع ICSID طریق از داوري به را موضوع تا بود خواهد مجاز
 بوده زودهنگام و نادرست خواهان یترضا که است معتقد ولی است بوده موافق ICSID داوري با

 2002 اگوست 7 تاریخ با داوري به موافقت عنوان تحت نشانی و نام بی مدارك خواهان زیرا است
 اکتبـر  17 در ولـی  کـرد  مرکـز  تقدیم 2002 آگوست 14 تاریخ در داوري درخواست ضمیمه به

 اعالم خوانده نظر به. مودن داوري درخواست 2002 نوامبر 22 در مجدداً و گرفت پس را آن 2002
 را خوانـده  مرکـز  صـالحیت  بـه  موافقـت  بر مبنی اعالمیه در زیرا نیست صحیح خواهان موافقت
   ١.ننمود ارسال خوانده براي مستقیماً و بود نداده قرار مخاطب

 شـروع  از قبـل  موافقـت  یکسـو  از زیرا است بوده زودهنگام و موقع بی خواهان موافقت همچنین
  از و ٢بود ضروري کنوانسیون موجب به امر این حالیکه در نشده داده ICSID در عقوقی دعوي

 بـود  ضـروري  BIT 8 مـاده  طی که مذاکره ماهه 6 دوره اتمام از قبل موافقت اعالم دیگر سوي 
  ٣.شد ارایه

  خوانده اول اعتراض خصوص در دیوان تحلیل و تجزیه ـ ب
 در رسیدگی کنوانسیون بدواً زیرا نپذیرفت مورد ینا در را خوانده استداللهاي از هیچکدام دیوان
 کتبـی،  موافقـت  اعـالم  در بلکـه  دانـد  نمـی  ، خاص شکلی به کتبی موافقت به مشروط را مرکز

 گردنـد  ارسـال  مرکـز  به  و شوند مشخص اجمال نحو به یا کلی طور به آن مخاطبان یا مخاطب
 کـه  نیسـت  الزم بنـابراین  دانـد  یمـ  ضـروري  را کتبـی  رضایت صرفاً کنوانسیون کند می کفایت

 مـی  موافقتهـا . گـردد  ارسال خوانده براي ابتدائاً یا شود آورده واحد سند یک در طرفین موافقت
 دیگـر  طرف براي تا نیست نیازي و گردد اعالم گوناگون کامالً هاي ویژگی با اسناد در واقعاً تواند

 نیـاز  خواهـان  حقیقت در )43(گردد جاعار خاصی نظم و ترتیب با اختالف هر در یا و شود ارسال
 رویه این بلکه نماید ارسال مرکز دبیرخانه به خاص فرم با سند یک در را رضایتش اعالم تا ندارد
 ضـمن  آمـده  معاهـده  در کـه  را موافقتی پیشنهاد تواند می گذار سرمایه یک که است شده ایجاد

                                                             
  3-1-3 صالحیت به راجع خوانده اعتراضات - 2
  3-1-4 در صالحیت به راجع خوانده اعتراضات –۴و  ٣
٣ 4 -   
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 نامـه  موافقـت  تنهـا  نـه   نابراینب١بپذیرد دعوي با هماهنگی در ICSID در حقوقی دعوي طرح
 صـالحیت  بـر  مبنی کتبی رضایت ضرورت شرط تواند می مرکز دبیرخانه همچنین بلکه خواهان

 ندارد لزومی هیچ دارد نظر در کنوانسیون که همانطور کند احراز یا برآورده مورد حسب را مرکز
 نـه  عبـارتی  بـه  یابـد  امـه اد آن بـا  تالقی در یا و باشد خاصی اختالف بر مقدم رضایت اعالم که

 اخـتالف  بـه  مربـوط  مـذاکرات  ادامـه  در نـه  و باشـد  اخـتالف  بر مقدم رضایت که دارد ضرورت
. دهـد  ارائـه  دادخـواهی  شـروع  از قبـل  را مـوافقتش  خواهـان  نیست ضروري عالوه به )44(.باشد

: است دهکر عنوان شرح بدین 24 پاراگراف در را طرفین موافقت بندي زمان اجرایی مدیر گزارش
 مـاده  3 بنـد (» باشد داشته وجود باید شده تسلیم مرکز به دعوي که زمانی در طرفین موافقت«

 رضـایت  بایـد  کـه  را زمـانی  دیگري طریق به کنوانسیون گرچه) کنوانسیون 36 ماده 3بند و 28
 BIT در که را کشوري کلی پیشنهاد گذار سرمایه یک وقتی لذا است نکرده مشخص شود، اعالم

 از بعـد  کـار  ایـن  کـه  مادامی است صحیح پذیرشی چنین پذیرد، می نمود، اعالم را خود فقتموا
 موافقـت  کـه  نیسـت  نیـازي  هـیچ  )45(.نیفتـد  اتفـاق  داوري به خواهان دادخواست تحویل زمان

 رسـیدگی  درخواسـت  بـر  مـؤخر  اسـت  کافی[ باشد داشته تقدم رسیدگی درخواست بر خواهان
 طی از بعد تا داند نمی ملزم را خواهان ICSID کنوانسیون نه و BIT نه ترتیب همین به] نباشد

 ICSID صـالحیت  بـه  را خـود  موافقـت  اینکـه  براي مذاکره جهت ضروري ماهه شش دوره یک
 از بعد ماهه شش مذاکره دوره یک که داند می ضروري صرفاً BIT 8 ماده. کند صبر نماید اعالم
  .شود طی شود تقدیم داوري جهت ادخواستد اینکه از قبل و داد رخ اختالف اینکه
 مـذکور  دالیـل  بـه  بنا و بنابراین است یافته تحقق مربوط ضروري شرط که دارد اطمینان دیوان

  .است کرده برآورده را کنوانسیون شرایط خواهان کتبی موافقت
  نبودند BIT 8 ماده موضوع مذاکره طرفین خوانده و خواهان:  دوم اعتراض ـ2

  : خوانده لاستدال ـ الف
 بـین  مـذاکره  درگیـر  آنهـا  شـده  انجـام  مـذاکرات  گستردگی به توجه با که است مدعی خوانده
 مقـرر  مذاکره شرط لذا 2 خواهان نه بودند اسپراوي تاکی شرکت و کیف در محلی دولتی مقامات

 دیگـر  طـرف  و قرارداد طرف یک گذار سرمایه بین لیتوانی و اوکراین BIT 8 ماده 2 و 1 بند در
 اوکـراین  طـرف  از تـا  نبودنـد  مجـاز  قانوناً کیف محلی مقامات بعالوه. است نیافته تحقق قرارداد
 نـه  و اسپراوي تاکی برابر در دولت طرف از نمایندگی به محلی مقامات اینکه ضمن کنند مذاکره

                                                             
  .)218 در اسکریر از نقل به. ( پذیرفت را رویه این ICSID دیوان فیلیپین طرفیت به SGS قضیه در. 1
 57ـ59 در صالحیت به راجع شفاهی استماع رونوشت  3ـ25ـ3ـ2ـ6 در خوانده اعتراضات 2
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 به( کردند مذاکره وارد را دولتی مقامات که دادند انجام را اعمالی مذاکره براي توکلس توکیوس
  ).گرفتند قرار شده انجام عمل در دولتی مقامات عبارتی

  خوانده دوم اعتراض خصوص در دیوان تحلیل و تجزیه ـ ب
ـتالف  بـه  مربوط ضروري مذاکرات در گسترده طور به خوانده و خواهان که  است خرسند دیوان  شـرکت  اخ

ـیس  جمله از مرکز دولتی مقامات توجه مورد اختالف این که شد باعث خواهان. جستند  اوکـراین  جمهـور  رئ
 نشـان  کـه  کرده تهیه کتبی نامه بصورت فدرال مقامات با مذاکراتش از مدارکی خواهان عالوه به 1.گیرد قرار
 کـرده  مبادلـه  اوکـراین  کشـور  مالیـات  اجرایی رئیس و اوکراین کل دادستان با را مکاتباتی خواهان دهد می

 کـه  زمـانی  3دارد وجـود  محلی دولتی مقامات و خواهان بین النیطو مذاکرات از مدارکی آن بر عالوه 2.است
 که بگیرد تصمیم دیوان که نیست نیازي 4باشد )46(انتساب قابل مرکزي دولت به محلی مقامات اقدامات

 بـه  کـه  ماهـه  شش مذاکره دوره طی شرط تحقق براي تواند می مقامات این توسط مذاکرات آیا
 مستقیم مذاکرات که همانگونه نه یا شود تلقی مهم و اسبهمح مورد شده تصریح معاهده موجب

 نیز محلی هاي مقام با مذاکره[ کند می برآورده را حقوقی شرط ضرورت مرکزي دولت مقامات با
 تصـویب  را بیهوده مذاکرات این از یک هر اوکراین جمهور رئیس آیا اینکه یا و] دارد را اثر همین
 جملـه  از خود داخلی مقررات به تواند نمی کشور یک که انطورهم نیست، مهم ؟ نه یا کرد خواهد
 در نیـز  خواهـان  شـرکت  بـه  نسـبت  )47( .کند دفاع المللی بین دعاوي به پاسخ در اساسی قانون

 اصـلی  شـرکت  نماینـدگان  هماننـد  خواهـان  نماینـدگان  آیـا  که ندارد اهمیتی مذاکره خصوص
 اسـپراوي  تـاکی  وابسته کامالً شرکت مایندگانن مانند یا و باشند کرده مذاکره توکلس توکیوس

  .است بوده مذاکره طرف خواهان مورد این در. اند کرده مذاکره
 دیگـر  طـرف  و قـرارداد  طـرف  یـک  گذار سرمایه یک بین مذاکره موضوع فعلی اختالف بنابراین
  .است بوده BIT 8 مادة با مطابق قرارداد

  است نبوده BIT 8 مادة با قمطاب مذاکره موضوع» اختالف«: سوم اعتراض ـ3
  : خوانده استدالل ـ الف

                                                             
 20 ي ضمیمه ، داوري تقاضاي نویس پیش 1
 21ـ19 ـ18ـ17ـ16 ضمائم داوري، تقاضاي نویس پیش 2
 3-8 در داوري تقاضاي متمم3
 رفتـار  "عنـوان   تحـت  1980غیرقـانونی   اقـدامات  ايبر ها دولت المللی بین مسئولیت کنوانسیون طرح 17 ماده 4

 محسوب الملل بین حقوق بموجب دولت آن اقدام بعنوان دولتی ارگان هر رفتار« : دارد می مقرر "دولت هاي ارگان
  ». دولت آن سرزمینهاي واحد یک یا باشد مرکزي دولت ارگان یک بعنوان آن خصیصه اینکه از اعم شد خواهد
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 مـذاکرات  موضـوع  اخـتالف، . باشند کرده مذاکره خوانده و خواهان اگر حتی است مدعی خوانده
 ایـن  گرفتـه  قـرار  اعتـراض  مورد خواهان توسط که دولتی اعمال اینکه ویژه به 1 است نبوده آنها

 نشده متبلور) داوري درخواست دریافت تاریخ( 2002 اگوست 16 تا اختالف داخل در اعتراضات
 20 در دادخواسـت  ثبـت  از قبـل  ضـروري  ماهـه  شش دوره طی اختالف طرفین نتیجه در است

  . نکردند مذاکره دسامبر
  

  : خوانده سوم اعتراض خصوص در دیوان تحلیل و تجزیه ـ ب
 بـه « کنـد  مـی  عریـف ت چنین را اختالف دادگستري الملل بین دایمی دیوان ماروماتیس قضیه در

 منـافع  یـا  حقـوقی  دیـدگاههایی  در تعارض واقعیتی، یا حقوقی موضوعی روي توافق عدم عنوان
: کنـد  مـی  توصـیف  چنـین  زیـر  مـتن  در را اختالف شرایط اسکریر پروفسور ) 48(»طرف دو بین

 صـرفاً  نباید و باشد مرتبط طرفین بین آشکار شده محقق و مشخص موضوعات به باید اختالف«
 یـا  گیـرد  انجام طرف یک توسط اي ویژه اقدام که نیست آن معناي به این باشد) انتزاعی(  لمیع

 منـافع  بایـد  صـرفاً  آن بلکـه  یابد گسترش رویارویی و برخورد از مشخصی سطح به یابد اختالف
 حسـب  بایـد  و باشـد  عمـومی  نارضـایتی  ماوراي باید اختالف. باشد داشته را طرفین براي فوري

 اي گونـه  به کافی قدر به اختالف که شد متقاعد دیوان) 49(». گردد بیان حساس ینیمع تقاضاي
 گرفتـه  قـرار  دادخواسـت  ثبـت  تاریخ از قبل ماه شش طی حداقل مذاکره مورد شده تعریف که

 تحقیقـات  شـامل  خـود  اعتـراض  موجبـات  درخصـوص  خوانـده  دولتی مقامات به خواهان. است
 قراردادهـا،  لغو براي اساس بی قضایی اقدامات داراییها، و مدارك و اسناد نامعقول توقیف ناموجه،
 خسـارت  دادخواسـت  کـه  شـد  مشـخص  و است کرده اعالم را مراتب.. علنی موجه غیر اتهامات

 دیگـر  عبـارت  به. [ باشد می هماهنگ صالحیت حقوقی شرایط تحقق با که است اختالفی مبین
 بنـابراین  بـوده  خسارات جبران و اقدامات آن قطع جهت مذاکرات، ضمن اعتراض موجبات طرح

 بـراي  اینکه ویژه به گیرد صورت خسارت جبران عنوان تحت صریحاً مذاکره که نداشت ضرورتی
 در تـا  گرفـت  مـی  قـرار  بحـث  مورد باید دولت قانونی غیر اقدامات مذاکره، ضمن خسارت طرح

  نرسید نتیجه به و بود یهودهب مذاکرات شده اشاره که همانگونه ولی شود خسارت مطالبه نهایت
  2 .]گردد مطرح خسارت موضوع تا 

  
                                                             

3ـ3ـ2 در دهخوان اعتراضات - 1  

 .شود مراجعه www.worldbank.org به سایت  ICSID آراء سایر نیز و آن ضمائم و راي این متن به دستیابی براي - 1
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  :صالحیت به راجع دیوان نهایی گیري نتیجه
 خـود  اعضـاي  اکثریـت  با داوري دیوان دیوان، رئیس مخالف نظر دریافت از بعد و مذکور دالیل به بنا«

    ».باشد می داوري ندیوا صالحیت در و مرکز صالحیت ي محدوده در فعلی اختالف که گیرد می تصمیم
  

  :گیري نتیجه
  کلی تحلیل -الف

 تعیـین  کیفیـت  درخصـوص  صـریحاً  لیتوانی و اوکراین دولتین اینکه به توجه با دیوان نظر به-1
 و  کنتـرل  معیـار  بـه  توجـه  بـراي  محملی اند نموده توافقBIT  بموجب حقوقی شخص تابعیت
  .ندارد وجود شرکت لفافه شکافتن نیز و نظارت

 رسـیده  ثبـت  بـه  خوانـده  توسط خواهان هاي گذاري سرمایه از یک هر همینکه دیوان ظرن به-2
  .است گرفته انجام اوکراین مقررات و قوانین طبق گذاري سرمایه  که است آن بیانگر

 رفتـار  تا نیست نیازي گیرد نشأت گذاري سرمایه از مستقیماً اختالف اینکه براي دیوان نظر به-3
 کـه  قـدر  همـین  بلکـه  کنـد  گیـري  هدف گذار، سرمایه مادي دارائیهاي علیه بر دولت قانونی غیر

  .کند می کفایت باشد گرفته نشأت آن با مرتبط فعالیتهاي یا گذاري سرمایه خود از اختالف
 نیسـت  الزم و دانـد  می ضروري را کتبی رضایت اعالم صرفاً ICSID کنوانسیون دیوان نظر به-4

 بـه  خوانـده  بـه  خطـاب  یـا  و خوانده براي ابتدائاً یا شود آورده واحد سند در طرفین موافقت که
 مـذاکره  دوره از بعـد  یا و اختالف بر مقدم رضایت اعالم که ندارد لزومی نیز و گردد ارسال مرکز
 تقـدیم  و نباشد دادخواست تقدیم از بعد است کافی فقط بلکه شود، داده مرکز بهBIT  در مقرر

  .گیرد صورت مذاکره براي مقرر دتم ازانقضا بعد نیز دادخواست
 مکاتبـاتی  نیـز  فـدرال  مقامـات  بـا  خواهـان  که است آن گویاي خواهان مدارك دیوان نظر به-5

 دولـت  مقامـات  با مذاکره که دارد را اثري همان اوکراین محلی مقامات با مذاکره وبعالوه داشته
 کرده مذاکره محلی مقامات با هم و مرکزي مقامات با هم خواهان  اینحال با شود، انجام مرکزي

  .است
 اسـتدالل  ICSID متخصصـین  نظـر  و قضـائی  رویـه  اسـاس  بـر  اختالف تعریف ضمن دیوان-6

 نهایـت  در و گردیـده )آن موسـع  معناي در( خواهان مالکیت سلب به منجر که اقداماتی کند می
 قـانونی  حیث زا مذاکراتی چنین تا زیرا  بوده طرفین بین مذاکره موضوع شده خسارت به منجر
 بـی  نیـز  خسـارت  باب در مذاکره شد نمی نتیجه به منجر  اقدامات آن  بودن قانونی غیر یا بودن

  .است بوده نتیجه
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  .نماید می صادر داوري دیوان نیز و مرکز صالحیت به راي آرا اکثریت با دیوان نهایت در
 بـه  اقـدام  صـالحیت،  درخصـوص  خوانده اعتراض هر به راجع خود تحلیل و تجزیه در دیوان -7

 چـون  ؟ خیـر   یـا  منطبقنـد  هـم  با آیا اینکه بر مبنی نمود  ICSID کنوانسیون وBIT  مقایسه
 در  ICSID کنوانسـیون  کـه  آنچـه  از بـیش  صـالحیتی  توانـد  نمـی  BIT اسـت  معتقـد  دیوان

 از کمتـر  دارد حقـوقی  الـزام  و تعهـد  کـه  همچنان. نماید اعطا مرکز به داده، قرار مرکز صالحیت
 در را  ICSID کنوانسـیون  ظرفیـت  تمـام  و ننماید عمل شده گذاشته آن صالحیت در که آنچه
  .  کند اعمال خصوص این
  

  :انتقاد و پیشنهاد-ب
  : انتقاد-1
 طـرح  اصـلی  شـرکت  همـراه  نیز اسپراوي تاکی نام به خواهان فرعی شرکت اینکه علیرغم 1-1 

 نظري اظهار هیچگونه دعوا طرح در آن اهلیت عدم یا و اهلیت خصوص در دیوان ولی نمود دعوا
  .ننمود

 گـذاري  سـرمایه   از حمایـت  واشـنگتن   کنوانسـیون  هدف نمود اشاره سرداور که همانگونه 2-1
 گذاري سرمایه ماهیت تعیین براي و است خارجی گذار سرمایه آن تبع به و المللی بین یا خارجی

 دولتین قوانین طبق گذار سرمایه گرچه پرونده این در کرد توجه سرمایه منبع به باید المللی بین
 او گـذاري  سـرمایه  امـا  بـوده  لیتوانیـایی ) خوانده نظر برخالف( BIT ومقررات لیتوانی، و اوکراین

 عمـده  زیـرا  داشـته )اوکراینی( منشأداخلی آن عمده بخش حداقل یا نبوده خارجی یا المللی بین
  .است بوده اوکراینی اتباع به متعلق)تأسیس بدو از حتی%)(99( خواهان شرکت سهام مالکیت

 اعضاء عهده به آنرا تعریف و کند نمی ارائه گذاري سرمایه از تعریفی گرچه کنوانسیون
 کـه  کنوانسـیون  مقصود از فارغ تواند نمی اعضا این تعاریف اما گذارد می کنوانسیون

 و آن در مقـرر  يمزایا از واقعی خارجی گذاري سرمایه شدن محروم از جلوگیري همانا
 گـذاران  سرمایه تشویق به منجر که صوري گذاریهاي سرمایه حمایت از جلوگیري نیز
 جهـت  همـین  به و باشد ، است مرکز در خود متبوع دولت طرفیت به دعوي طرح در

 اقتصادي واقعیات به کنوانسیون، هدف با منطبق خارجی گذاري سرمایه تعریف در باید
  .نمود توجه نیز
  
  :ادپیشنه-2
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 امکـان  جهـت  المللـی  بـین  یا خارجی گذاري سرمایه ماهیت تعیین در شود می پیشنهاد پایان در
 محـل  گـذار،  سـرمایه  تابعیـت  نظیـر  عوامـل  از اي مجموعـه  بایـد  ICSID مرکـز  در دعوي طرح

 گرفـت  نظـر  در را) کنتـرل  معیـار ( مـدیریت  و مالکیت میزان نیز و سرمایه منشأ گذاري، سرمایه
 اختالفـات  در را حاضـر  پرونـده  خواهان نظیر هایی شرکت از حمایت نظر این ستا ممکن گرچه
 طریـق  از آن، شـرکاء  از مسـتقل  حقـوقی  شخصـیت  بـودن  دارا علیـرغم  گذاري سرمایه از ناشی

  .سازد منتفی ICSID  مکانیزم
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