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 چکیده
 سازد.می رحمط را زیستمحیط و اقتصاد تقابل موضوع دیگر سوی از سالم زیستمحیط حفظ و سو یک از اقتصادی توسعه به هادولت تمایل
 تعارض موجب حقوقی نظام دو این .اندکرده منعقد خارجی گذاریسرمایه از حمایت در نیز و زیستمحیط از حمایت در زیادی معاهدات هادولت
 الزم خارجی گذارانسرمایه اقتصادی منافع برابر در زیستمحیط از حفاظت جایگاه تعیین منظور به است. شده اکشوره توسعه مسیر در منافع
 رد،ک مالحظه را دو این میان تعارض آن در توانمی که حقوقی هایرویه مهمترین از یکی گیرد. قرار بررسی مورد المللیبین رویه تا است
 دولت و ارجیخ گذارسرمایه اختالفات به تخصصی صورت به که است (ایکسید) گذاریسرمایه اختالفات فصل و حل المللیبین مرکز رویه

 منافع ابلمق در زیستمحیط از اندازه چه تا خارجی گذاریسرمایه مرکز داوری رویه در که است این اصلی پرسش لذا .کندمی رسیدگی میزبان
 ینا در گذاریسرمایه مرجع یک عنوان به ایکسید رودمی انتظار که است چنین فرضیه است؟ آمده عمل به حمایت خارجی گذارانسرمایه
 دو در امر ادیب در ایکسید رویه چند هر که داد نشان تحلیلی-توصیفی مطالعه حال این با باشد. داشته را خارجی گذارانسرمایه جانب تعارض
 گذارانرمایهس حقوق به را ارجحیت گذارانسرمایه منافع و زیستیمحیط منافع میان تنازع در جهانی ویوندی شرکت و کِلَدمتال شرکت قضیه

 رکتش قضیه دو در را خود رویه تغییر این شود. داده زیستی جوانب هب ارجحیت است ممکن که داد نشان اخیر موارد در ایکسید رویه اما ،داد
 نفع به رامتغ تعیین به اقدام گذاریسرمایه توقف از ناشی خسارات در ایکسید چند هر داد. نشان مَنکِی ریمپک شرکت و اِلنا سانتا توسعه

  ماید.ن برقرار آشتی ضرورت دو این میان نوعی به و شود جبران نیز گذارسرمایه انتظار مورد منافع از بخشی تا است نموده گذارسرمایه
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 سرآغاز
 نبی اختالف و چالش عوامل مهمترین از یکی کنونی دنیای در

 لمسای و زیستمحیط اشخاص، و المللیبین هایسازمان ،دولتها
 ینزم در موجود منابع از اصولیغیر برداریبهره است. آن به مربوط

 تولید هوا، آلودگی ها،رودخانه و دریاها آلودگی منابع، کمبود و
 و بشر زندگی تهدید و ازن الیه شدن سوراخ و ایگلخانه گازهای

 اساحس و زیستی تنوع گرفتن قرار خطر معرض در کلی طور به
 المللیبین امنیت و صلح تهدیدها، این از ناشی استرس و اضطراب

 است. کشیده چالش به را
 اقتصادی توسعه در گذارانسرمایه موثر و مثبت نقش رغم به

 و ریبتخ روند در را سهم بیشترین آنها ،سرمایه میزبان کشورهای
 هاییتفعال روزافزون گسترش با دارند. نیز زیستیمحیط آلودگی
 عهتوس کمتر و توسعه حال در کشورهای در ویژه به گذاریسرمایه

 و محتمل بسیار زیستمحیط آلودگی و تخریب امکان ،یافته
 جذب و اقتصادی منفعت کسب عالوه به ست.ا ناپذیراجتناب
 هر اهشک به منجر کشورها سایر با رقابت در بیشتر گذاریسرمایه

 شده هاکشور برخی جانب از زیستیمحیط یاستانداردها بیشتر چه
 ت.اس

 دولت زیستمحیط از حفاظت و خارجی گذاریسرمایه از حمایت
 شوندمی محسوب ناهماهنگ و متعارض منفعت دو غالباً میزبان

 ریکدیگ با هادولت عمیق اختالفات ایجاد سبب تعارض این که
 هب خارجی گذارسرمایه اعتماد عدم و اختالفات این رشد با شود.می

 به هک المللیبین نهاد یک تاسیس به نیاز موجود قضایی نظام
 عمیقا ،دکن رسیدگی زیستیمحیط اختالفات به تخصصی صورت

 از حفاظت برای ناچار به المللبین جامعه و ودشمی احساس
 ایدب المللبین زیستمحیط حوزه در عدالت تحقق و زیستمحیط

  بخشد. بهبود زمینه این در را المللبین قضایی سیستم
 المللبین حقوق معاهدات ترینمهم از یکی ایکسید، کنوانسیون

 و دولت اختالفات فصل و حل وظیفه که است اقتصادی
 اتاختالف فصل و حل المللیبین مرکز به را خارجی گذارسرمایه
 ییهاحوزه در مرکز این رویه بررسی که کرده واگذار گذاریسرمایه

 المللبین حقوق ماهوی و شکلی نظر از زیستمحیط مانند
 و )ابراهیمی است برخوردار زیادی اهمیت از گذاریسرمایه
 .(1131 زاده،سلطان

 سوی از داوری مرکز به اختالف ارجاع امکان منظور به مرکز این
 قتحقی در که شده ایجاد میزبان دولت علیه خارجی گذارانسرمایه

 رکمت درکشورهای خارجی گذاریسرمایه گسترش برای ایزمینه
 تاکنون 1300 سال در ایکسید تاسیس ابتدای از است. یافته توسعه
 است گرفته قرار رسیدگی مورد قضیه 011 از بیش (2121 )سال

 ماداعت نیز و سازمان این اعتبار و اهمیت از نشان موضوع این که
 موضوعات تعداد چند هر .باشد می موضوع این به جهانی جامعه

 بوده، ارشم انگشت ایکسید به زیستمحیط حوزه به مربوط ارجاعی
 صادره یآرا مقبولیت و تاثیر و نهاد این ویژه جایگاه به نظر لیکن
  رویه اتخاذ و ایجاد در را مهمی نقش اختالفات این از ناشی

 زنی و خارجی گذارانسرمایه و هادولت برای الشکلمتحد حقوقی
 نتجم نهایتاً که است کرده ایفا جدید اختالفات ایجاد از جلوگیری

 مللالبین حقوق و زیستمحیط المللبین حقوق میان توازن به
 و حفاظت عناصر به توجه مقاله این در است. شده گذاریسرمایه
 رارق مداقه مورد ایکسید رویه بر تاکید با زیستمحیط از حمایت
 است. گرفته

 

 اختالفات فصل و حل المللیبین مرکز معرفی

 )ایکسید( خارجی گذاریسرمایه
 خارجی گذاریسرمایه اختالفات فصل و حل المللیبین مرکز

 بانک 1300 سپتامبر 11 مورخ 210 شماره مصوبۀ با )ایکسید(
 کمیسیون همکاری با و (1)جهانی( )بانک توسعه و ترمیم جهانی

 جایگاه نظر از .شد ریزی پایه متحد ملل سازمان اقتصادی
 چرا د،رومی شمار به موسس بانک از بخشی عنوان به المللیبین
 سمت اعتبار به جهانی بانک رئیس کنوانسیون، 5 مادۀ اساس بر که
 اگرچه ؛باشد می نیز ایکسید اداری شورای رئیس (2)مقامش، و

 کنوانسیون به معروف کنوانسیون این باشد.نمی رأی صاحب
 حالی در 06 مادۀ 2 بند طبق 1300 اکتبر 10 تاریخ در واشنگتن

 ینا شد. االجرا الزم بودند کرده تصویب را آن کشور بیست که
 اداری، شورای شامل که باشدمی رکن دو دارای داوری مرکز

 یک زا متشکل دبیرخانه، و عضو هایدولت نمایندگان از متشکل
  است. کارمندان و معاونان دبیرکل، نفر

 شده داده شرح کنوانسیون مقدمه در مرکز این تأسیس از هدف
 هتج مناسب فضای تامین» گفت توان می خالصه بطور که است

 طریق از اقتصادی توسعه زمینه در المللیبین همکاری
 صورت در که است فراملی سطح در خصوصی هایگذاریسرمایه

 المللیینب داوری طریق از سازش فرآیند بینیپیش با اختالف بروز
 زا اجتناب آن نهایی هدف که شود فصل و حل مابینفی مسایل



 3 (سید یاسر ضیائی و مجتبی محمدی) گذاری خارجیحمایت از محیط زیست در رویه مرکز داوری سرمایه

 طرف هایدولت بین که است اختالفاتی حلّ یا و منازعات
 هدف .«آیدمی وجود به دیگر متعاهد کشورهای اتباع و کنوانسیون

 یواسطه به اقتصادی توسعه تقویت واشنگتن کنوانسیون اولیه
 خصوصی گذاریسرمایه جریان تسهیل و مطلوب فضای ایجاد
  است.

 ست.ا بدیهی امری خارجی گذاریسرمایه برای کنوانسیون منافع»
 نهاد کی به گذارسرمایه مستقیم دسترسی اختالف، بروز صورت در

 یک داوری، به مراجعه امکان و شودمی میسر مؤثر المللیبین
 است. گذاریسرمایه برای حقوقی امنیت تأمین در مهم عنصر

 به میزبان دولت است: چندان دو میزبان، دولت برای آن مزایای
 را خود گذاریایهسرم محیط داوری، امکان آوردن فراهم واسطه
 به ند.کمی بیشتر را گذاریسرمایه جذب الاحتم و بخشیده بهبود

 زا را خود ایکسید داوری به دادن رضایت با میزبان دولت عالوه،
 در و رهاندمی المللیبین یا خارجی قضایی دادرسی اشکال دیگر
 ونمص نیز گذارسرمایه متبوع تدول دیپلماتیک حمایت مقابل

 .(hristophe,C 2009) «سازدمی
 صالحیت» داردمی مقرر0513 واشنگتن کنوانسیون 25 ماده 1 بند

 از ناشی مستقیما که یحقوق اختالفات همه شامل مرکز
 یا تابعه سساتوم )یا متعاهد هایدولت بین گذاریسرمایه

 آن طرفین که دیگر متعاهد دولت تبعه یک و (آنها هاینمایندگی
 وسلت «.بود خواهد باشند، نموده مرکز به آن ارجاع به موافقت کتبا

 طیشرای رعایت به منوط خارجی گذارسرمایه سوی از ایکسید به
 یک انمی باشد، گذاریسرمایه از ناشی باشد، حقوقی اختالف است:
 اورید به طرفین و باشد دیگر متعاهد دولت تبعه و متعاهد دولت

 (.1130 پرور،درون و زمانی )سید باشند داده رضایت ایکسید
 

 رد زیستیمحیط مسایل با مرتبط قضایای بررسی

 ایکسید
 011 بر بالغ کنون تا و گردید تاسیس 1300 سال در ایکسید مرکز

 این های رویه و آراء است. نموده فصل و حل را ارجاعی اختالف
 هداشت فراوانی هاینشیب و فراز تاکنون تاسیس زمان از مرکز
 آن ایهقضاوت گستردگی و تداوم و مرکز این ثبات لیکن است،

 حقوق منابع ارزشمندترین و مهمترین از مختلف هایزمینه در
 ایجاد باعث که است المللیبین داوری رویه در الخصوصعلی

 هایدادرسی در ارشاد زمینه ایجاد و رویه وحدت حقوقی، قواعد
 دلی،بیگ )ضیایی است شده کشورها داخلی حقوق حتی و فراملی

 هایدغدغه مهمترین از زیستمحیط از حمایت و توجه .(1161
 و اقتصادی توسعه که است هاملت و هادولت فراملی و ملی

 موثرترین رود.می شمار به آن علیه غالب تهدید گذاریسرمایه
 اری،گذسرمایه طریق از زیستمحیط تخریب منع و بازدارنده عامل

 اورید مرکز نیز المللیبین عرصه در است. قضایی مرجع برخورد
 قسمت این در که دارد عهده بر را خطیر وظیفه این المللیبین

 امر تداوم و تقویت جهت در مرکز این هایقضاوت از مواردی
 رانجب گرفتن درنظر با زیستمحیط ارجحیت یا و گذاریسرمایه

 گیرد.می قرار تحلیل مورد گذارسرمایه برای خسارات
 

 کمکزی متحده ایاالت علیه کِلَدمتال شرکت قضیه -

(2222) (3) 
 آمریکایی شرکت و مکزیک دولت بین قراردادی قضیه این در

 شرکت توسط خطرناک هایزباله دفن خصوص در (0)کوترین
 منعقد سال 5 مدت به 1331 سال در کِلَدمتال نام با مکزیکی فرعی

 اخیرالتصویب مقررات طبق قرارداد اجرای حین در که شودمی
 زیست، محیط خالف اعمال چنین برای که نمود اعالم دولت

 همین به .(5) است مربوطه شهرداری از مجوز اخذ به مکلف شرکت
 کوترین شرکت به را مراتب مکزیک دولت 1330 سال در دلیل
 در نکهای تا آورد عمل به ممانعت قرارداد اجرای ادامه از و اعالم
 پاسخ در مکزیک دادگاه گردید. لغو رسما صادره مجوز 1330 سال

 لمدادق قانونی را خود متبوع دولت اقدام کوترین شرکت خواسته به
  (.Sands, 2003) کرد

 را مکزیک دولت مرجع این داوری مرجع در دعوی پذیرش با
 حقیقت در داوری مرجع استدالل کرد. خسارت پرداخت به محکوم
 زا جلوگیری منظور به فعالیت مجوز لغو گرچه که بود اینگونه
 مقررات نظر از اقدام این و است بوده زیستمحیط تخریب
 توجه اب لیکن ،شودمی محسوب مفید و بجا اقدامی زیستیمحیط

 کزیکم در کوترین شرکت فعالیت سازیزمینه و قرارداد انعقاد به
 ودهب الزم مکزیک در کار نیروی و تکنولوژی و ابزار از استفاده و

 خطرات مراتب قرارداد، انعقاد زمان در مکزیک تا است
 ینیبپیش را قرارداد این قادانع از ناشی خسارات و زیستیمحیط

 چارچوب یک باید مکزیک دیگر عبارت به است. کردهمی
 رایب منصفانه انتظارات راستای در و شفاف و پذیربینیپیش
 مصادره مرکز، این نظر از همچنین (0)است کردهمی ایجاد کلدمتال

 اب مغایر زیست، محیط از حمایت دفه با شرکت یک اموال خزنده
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 رد مذکور مصادره و است گذارسرمایه اقتصادی معقول انتظارات
 کردن محروم هدف با اموال در مداخله معنای به نفتا 11 فصل

 اهریظ زیستیمحیط منافع با مغایر هرچند باشد،می گذارسرمایه
  .(Ibid: 103) باشد میزبان دولت

 مصادره یک اقدام این داوری، مرجع نظر از دیگر عبارت به
 عنیی سابق حال به وضع اعاده آن نتیجه اولین که است نامشروع

 از الح این با است. خود فعالیت به خارجی گذارسرمایه بازگرداندن
 ودخ فعالیت به گذارسرمایه بازگشت عملی امکان چون مرکز نظر

 )ارزش کامل غرامت شیوه دو از یکی به است الزم نیست، فراهم
 غرامت یا دالر( میلیون 31 حدود النفع عدم عالوه به اموال دفتری
 دهد. دستور دالر( میلیون 21 حدود اموال دفتری )ارزش مناسب
 آماده گذارسرمایه فعالیت محل چون که است معتقد دیوان
 ادد حکم کامل غرامت شیوه به تواننمی است نبوده برداریبهره
 اساس این بر بود. خواهد (1)پردازانهگمان صرفاً آینده منافع که چرا

 صتشخی منصفانه را اموال دفتری ارزش اساس بر غرامت محاسبه
  دهد.می
 ظرن از که چرا بود خارجی گذارانسرمایه برای موفقیتی یار این

 رهمصاد مشروعیت در تأثیری مصادره در دولت انگیزه ایکسید
 ات گذاریسرمایه المللبین حقوق در مصادره مفهوم توسعه ندارد.
 به ایدش شود دولت زیستیمحیط تعهدات نقض به منجر که جایی

 تنامهموافق بر مبتنی داوری یک مربوطه داوری که باشد دلیل این
 یرتفس را خود ماهوی کارکرد داوری این و است بوده گذاریسرمایه
 و ستا دانسته گذاریسرمایه المللبین حقوق قواعد تردقیق هرچه

 رفتگمی قرار رسیدگی مورد دیگر مرجعی در دعوا این اگر بسا چه
 شد.می حاصل دیگر اینتیجه
 مصادره، این دانستن نامشروع با ایکسید که رسدمی نظر به اگرچه
 ادهد ترجیح زیستیمحیط منافع به را خارجی گذارسرمایه منافع
 جای هب ایکسید که گفت توانمی منصفانه تحلیلی در اما است،
 رتخسا تداوم توانستمی که سابق حال به وضع اعاده به دستور

 رامتغ پرداخت به صرفا باشد، داشته دنبال به را زیستمحیط به
 است داده دستور میزبان دولت سوی از مناسب غرامت هم آن

 اضافه آن به بهره درصد 0 ساالنه که دالر 10065111 )مبلغ
 هرا ضرورت، دو میان جمع در ایکسید دیگر عبارت به .(6)شود(می

 نانستد نامشروع از عبارت که است گرفته پیش در را ایمیانه
 توردس عدم و سو یک از زیستیمحیط مالحظات استناد به مصادره

 زا غرامت( پرداخت به دستور )بلکه سابق حال به وضع اعاده به
  است. دیگر سوی

 ویوندی شرکت و هانکیاَکو رشه هایآب شرکت -

 (9)(2222) آرژانتین جمهوری علیه جهانی

 دو دنمو اشاره آن به قسمت این در توانمی که قضایایی دیگر از
 سیدگیر مورد ایکسید در که است آرژانتین دولت به مربوط قضیه
 تعهدات که نمود ادعا آرژانتین قضایا این دوی هر در .گرفت قرار

 اتالزام و تعهدات بر آب به دسترسی حق جمله از اشبشری حقوق
 فانهمنص رفتار معیار قبیل از گذاریسرمایه به مربوط اشقراردادی

 حصری اعالم از دادگاه قضایا این در دارد. برتری و تقدم عادالنه و
 اختالف مورد تعهدات و اصول از گروه دو بین مراتب سلسله

  .نمود خودداری
 قرار یدتای مورد که چه آن نیز پرونده مقتضیات و شرایط اساس بر

 اعدهق و تعهد نوع دو بین تعارضی گونه هیچ که است این گرفت
 شهادت طبق که این مخصوصاً شود.نمی دیده اختالف مورد

 خطری ،خواهان شرکت رسانیآب در آب شدن آلودگل کارشناسان
 .(11)است نداشته همراه به انسان المتس برای

 است این است، بوده داوری مرجع مفروض آنچه درسمی نظر به
 زیستمحیط بر حق از شقوقی که (11)انسان سالمتی بر حق که

 ایکسید نظر از دارد. وجود میزبان دولت مردم برای است، سالم
 و شریب حقوق تعهدات یعنی المللیبین تعهد دو هر تابع آرژانتین
 به را آنها دوی هر باید و است خارجی گذاریسرمایه تعهدات

 ضیهق این در که آنجا از د.بشمار محترم و کند رعایت برابر تصور
 متیسال بر حق با مغایر خارجی گذارسرمایه اقدام که گردید اثبات
 یانم تعارض در نبود چنین اگر که نیست مشخص است، نبوده

 گذاریسرمایه تعهدات و زیستی( )محیط بشری حقوق تعهدات
  نمود.می اتخاذ موضعی چه ایکسید خارجی،

 

 کاکاستاری جمهوری علیه اِلنا سانتا توسعه شرکت -

(2222)(12) 
 شرکت گذاریسرمایه به مربوط داوری مرکز در پرونده این

CDSE امریکا متحده ایالت تبعه آن سهامداران اکثر که بود 
 همنطق گردشگری منطقه توسعه منظور به شرکت این بودند.

 زیست و گیاهی پوشش منطقه نزدیک (11)«اِلنا سانتا» به معروف
 در کتشر این حقیقت در کرد.می فعالیت کاستاریکا در (10)جانوری

 آرام اقیانوس ساحل کیلومتری 11 امتداد که فوق ملک 1311 سال
 و اموال فوق هایگذاریسرمایه برای و بود کرده خریداری را بود

 هب کاستاریکا دولت بود. کرده ذخیره آن در توجهی قابل ابزارهای
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 اهداف خالف مزبور شرکت اهداف و اقدامات اینکه دلیل
 نمود وقف اموال کلیه مصادره به اقدام باشدمی منطقه زیستیمحیط

 پرداخت خواهان به غرامت عنوان به دالر 1311111 مبلغ و
 .(15)نمود

 ملی دادگاه در خسارت مطالبه خواسته با مزبور شرکت نمایندگان 
 سال 21 گذشت از پس که نمود دعوی طرح به اقدام کاستاریکا

 دولت 1335 سال در نهایتاً نگردید. مشخصی نتیجه به منجر
 را ریداو مرکز قضاوت امریکا سیاسی فشارهای تحت کاستاریکا

 قضایی مرجع عنوان به ایکسید در باالخره موضوع و پذیرفت
 در کاستاریکا دولت اقدام داوری مرکز .(10)شد مطرح المللیبین

 زیستیمحیط علل به را گذاریسرمایه موضوع ملک مصادره
 لیکن کرد، قلمداد زیستمحیط مصالح موافق و مشروع اقدامی
 .(11)دانست آن بهای پرداخت به موظف را کاستاریکا کشور

 اموال این ارزیابی زمان خصوص در طرف دو بین اساسی اختالف
 زمان یمتق باید بود معتقد اککاستاری دولت که صورت این به بود؛

 باشد، گذاریقیمت مبنای 1311 سال یعنی گذاریسرمایه شروع
 در دیوان نظر از نمود.می مطالبه را روز قیمت خواهان شرکت اما

 مصادره داشت: نظر در را موارد این باید غرامت میزان تعیین
 است عمشرو لذا و است صحیح عمومی منافع استناد به کاستاریکا

 هک است ایمنطقه زیستمحیط از حفاظت اقدام این هدف که چرا
 زیستمحیط از حفاظت به استناد است. بوده آنجا در اموال این

 رداختپ کافی غرامت باید و کندنمی ایجاد قضیه اصل در تفاوتی
 ابعمن استناد به تواندمی حتی میزبان دولت ،دیوان نظر از شود.
 در .(16)زند دست مصادره به زیستمحیط از حفاظت به داخلی تعهد

 شرکت به غرامت پرداخت مالک را روز قیمت داوری مرکز نهایت
 دالر 10111111 پرداخت به را کاستاریکا و دانست گذارسرمایه
 زمرک نمود. محکوم خواهان شرکت نفع به غرامت عنوان به امریکا
 ار پرونده زیستیمحیط جنبه سویی از رأی، این صدور با داوری

 مالحظات علیه گذاریسرمایه از مانع و داشت محفوظ
 رکتش به خسارت تحمیل سبب دیگر سوی از و شد زیستیمحیط

 گذارسرمایه غرامت متعارف و معقول حد تا بلکه نشد، گذارسرمایه
 عدیب هایپروژه در گذاران سرمایه اشتیاق از مانع تا نمود تامین را

 نشود.
 انامک حالت چهار در مشروع مصادره المللبین حقوق قواعد مطابق

 ومی،عم نظم ایجاد منظور به قانون، تصویب شامل که است پذیر
 یزیستمحیط مالحظات است. غرامت پرداخت با و تبعیض بدون

 همم مصادیق از قطعاً نباشد عمومی نظم معادل اگر امروز دنیای در

 (.1110 )پیران، سازدمی مشروع را مصادره که است عمومی نظم
 در زیستیمحیط اهداف گرچه است معتقد ایکسید پرونده این در

 اما است، آن مشروعیت شروط جمله از میزبان دولت اقدامات
 ادرهمص از ناشی گذارسرمایه به وارده خسارات محاسبه در تأثیری
 نگرفت نظر در با ایکسید نهایتا جهت همین به داشت. نخواهد
 یرا این حقیقت در داد. حکم میزبان دولت علیه (13)مناسب غرامت

 در زیستمحیط جایگاه توسعه عوامل از یکی عنوان به
 هب استناد که دلیل این به رودمی شمار به خارجی گذاریسرمایه
 رد؛گیمی نظر در عمومی نظم از مصداقی عنوان به را زیستمحیط
 به استناد که گفت توانمی ترجسورانه تحلیلی با هرچند
 عمومی نظم از غیر یعامل عنوان به مصادره در زیستمحیط
  باشد.می مشروع، مصادره برای مبنایی

 کسیدای که مکزیک متحده ایاالت علیه کِلَدمتال قضیه برخالف
 در داوری مرکز دانست، نامشروع را زیستمحیط استناد به مصادره

 بناییم تواندمی زیستمحیط از حفاظت که است معتقد قضیه، این
 از دبای نقض این و باشد خارجی گذاریسرمایه قرارداد نقض برای

 نمیا قضیه این در ایکسید گردد. جبران مناسب غرامت طریق
 تعادل گذاران، سرمایه منافع از حمایت و زیستمحیط از حفاظت

 (.1131 رابینسون، و )سوریا نمود ایجاد را الزم
 

 وریجمه علیه پرو تیلوکَه شرکت و تیلوکَه شرکت -

 (22)(2222) پرو
 2112 دسامبر 20 در گذاریسرمایه اختالفات حل داوری مرکز

 یهعل پرو تیلوکَه تی،لوکَه ملی شرکت دو جانب از درخواستی
 دتولی کارخانه یک به مربوط اختالف نمود. ثبت را پرو جمهوری
 کیسدای در اختالف به رسیدگی که بود لیما شهرداری در ماکارونی

 .(21)بود گرفته قرار طرفین پذیرش مورد
 به ود.ب شده اندازی راه و تاسیس شیلی کشور در ابتدا شرکت این

 بر تصمیم شرکت مدیران خود هایفعالیت گسترش منظور
 زمال مجوزهای منظور بدین و گرفتند پرو کشور در گذاریسرمایه

 زمال اقدامات کردند. اخذ شرکت تاسیس منظور به پرو دولت از را
 اواسط در گردید. آغاز دالر میلیون 15 حدود گذاریسرمایه برای را

 طرف از گرفته صورت اقدامات لیما شهرداری 1331 سال در کار
 بود معتقد و ندانست قبول قابل را موصوف هایشرکت
 تاس زیستیمحیط مسایل مخالف مجوزها موضوع گذاریسرمایه

 امکان لذا و است شده صادر الزم مالحظات بدون مجوزها این و
 هایشرکت از یکی گرچه ندارد. وجود ایکارخانه چنین احداث
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 انجام خصوص این در اقداماتی گذارسرمایه شرکت زیرمجموعه
 بلقا غیر را گرفته صورت مراتب لیما شهرداری لیکن بود، داده

 شرکت اقدامات لیما شهرداری توسط نهایتاً و دانست قبول
 دامها مجوز اخذ منظور به شرکت این شد. متوقف عمالً گذارسرمایه
 پرو دولت اقدام شد مدعی و نمود مراجعه داوری مرکز به فعالیت

 معاهده 2-1 ماده نقض موجب مجوزها لغو و عملیات توقف در
 به زیاد خسارات موجب و است شده شیلی و پرو دوجانبه
 الیح در این و است شده شرکت مکتسبه حقوق و گذاریسرمایه

 الیم شهر شهرداری حتی دولتی مقامات از الزم مجوزهای که است
 که تداش تکیه مهم این بر خوانده دفاع مقابل در بود. شده اخذ نیز

 بومی سکنه به مربوط مجوزهای بدون را کارخانه ساخت خواهان
 تا تاس بوده آن دنبال به و است کرده آغاز زیستیمحیط مسایل و

 همچنین دهد. قرار (22)شده انجام عمل در را پرو شهرداری مقامات
 و مالحظات کلیه رعایت به منوط شهرداری مجوز داردمی بیان

 تشرک مقابل در است. گردیده صادر زیستیمحیط هایمحدودیت
 پروژه در گذاریسرمایه منظور به وی از است مدعی گذارسرمایه

 نعتیص تاسیسات ترینپیشرفته ساخت برای دالری میلیون هاده
 دعوت این پیرو و است گرفته صورت دعوت پرو کشور توسط

 اخذ به نسبت و شده وارد پرو کشور به گذارسرمایه شرکت
 محلی و دولتی مقامات موافقت با و نموده اقدام الزم مجوزهای
 .(21)است گردیده صادر الزم مجوزهای

 ردیدهگ بیان شهر شورای دستور مقدمه در است معتقد داوری دیوان
 به مربوط هایمحدودیت رعایت به مشروط مجوزها که است

 زیستیمحیط خسارات سایر از پرهیز با و زیستیمحیط آثار ارزیابی
 این واقع در است. شده صادر (20)سمی دودهای و گازها تولید مانند

 ختسا زمان زیستیمحیط مالحظات به صرفاً شهر شورای دستور
 انهکارخ فعالیت دوره لطو در بلکه ،است شدهنمی محدود کارخانه

 وجهت با دیوان نظر از است. شدهمی رعایت مالحظات این باید نیز
 معاهده شدن االجراالزم از پیش اختالف این که این به

 بنام تواندنمی معاهده ،است بوده شیلی و پرو میان گذاریسرمایه
 فاقد را خود داوری دیوان نهایت در جهت همین به گیرد. قرار

 داد. تشخیص صالحیت
 از حمایت در ایکسید آرای پیشروترین از یکی رأی این

 تجه به ایکسید نهایت در هرچند شود.می تلقی زیستمحیط
 اما داد، تشخیص صالحیت فاقد را خود االجراالزم معاهده فقدان

 اهجایگ زیستیمحیط ارزیابی که است این بیانگر (25)یرأ متن
 که نیست مشخص البته دارد. خارجی گذاریسرمایه در ایویژه

 شرکت محیطیزیست ارزیابی به مشروط مجوزها صدور چنانچه
 رد زیستمحیط المللبین حقوق اصول کجا تا نباشد، خارجی
 رأی این صورت هر در اما است. دفاع قابل خارجی گذاریسرمایه

 مجوزهای صدور در میزبان هایدولت به عالمتی تواندمی
 زیستمحیط ،ملی مجوزهای ضمن تا باشد خارجی گذاریسرمایه

  دهند. قرار توجه مورد شرط یک عنوان به نیز را
 

  (22)(2212) السالوادور علیه مَنکِی ریمپک شرکت -
 (21)مَنکِی ریمپک شرکت 2116 لغایت 2112 هایسال حدفاصل

 کیی در طال معدن اکتشاف منظور به قراردادی السالوادور دولت با
 منعقد (26)کابانیاس نام به میزبان کشور فقیر بسیار هایمحله از

 قداماتا و مقدماتی تحقیقات انجام از پس پیمانکار شرکت کردند.
 ذخایر که اتقان این به رسیدن و معدن اکتشاف نهایتاً و ابتدایی

 سال اواخر در دارد، وجود نظر مورد محل در طال توجهی قابل
 دولت نمود. را اکتشافی معادن از برداری بهره تقاضای 2110

 داللاست این با و زیستیمحیط علل به را تقاضا این السالوادور
 است، نبوده برداری بهره مرحله متضمن قرارداد که مضاعف
 ریمپک شرکت حقیقت در کرد. رد را گذارسرمایه شرکت تقاضای

 وظفم میزبان دولت گرفته صورت توافق به توجه با بود معتقد
 برداری بهره به را آنها مجوز اکتشاف، مراحل قطعیت از پس است

 طمحی علل به السالوادور دولت مقابل در نماید. تبدیل معادن از
 ساساًا اینکه و معدن موضوع اراضی مالکین رضایت عدم ،زیستی
 موجه را درخواست این ،ندارد برداری بهره مجوز اعطای به تعهدی

 اکاس آنتونیو السالوادور جمهور رئیس ،2116 مارس 11 در ندانست.
 اعطای مخالف اصوالً او که گفت خصوص این در صراحتاً

 نیز 2113 سال در و است معدن از برداریبهره جدید مجوزهای
 .(23)شودنمی داده امتیاز ریمپک شرکت به که داشت اظهار

 آوریل 11 در میزبان کشور جمهور رئیس صریح اظهارات دنبال به
 در خسارت مطالبه بر مبنی درخواستی گذارسرمایه شرکت 2113
 رداختپ تقاضای و نمود ثبت پذیرسرمایه کشور علیه داوری مرکز

 امتیاز اعطای عدم علت به دالر میلیون 110 از بیش غرامت
 ولتد داشت اعتقاد شرکت نمود. را اکتشافی معادن از برداریبهره

 است. هکرد تعهد نقض المللیبین و داخلی حقوق نظر از السالوادور
 به رسیدگی به صالح شکلی دالیل به را خود داوری مرکز نهایتاً

 .ندانست اختالف ماهیت
 لیکن داد، خود صالحیت عدم به رای نهایت در داوری مرکز گرچها

 که کرده امر این به محکوم را گذارسرمایه شرکت صادره رای در
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 منظور به الزم مطالعات بوده موظف پیمانکار عنوان به
 در را نظر مورد معدن از برداریبهره و استخراج سنجیامکان
 ینا در که دهند انجام مستندا خویش ابتدایی و مقدماتی تاقداما
 .(11)باشد نمی موجود پرونده در مستندی هیچ زمینه

 اما ،است نبوده دعوا اصلی محور زیستمحیط قضیه این در هرچند
 مجوزهای صدور که داد نشان دیوان رأی نگارش دیگر بار

 تیزیسمحیط مالحظات بر مبتنی تواندمی خارجی گذاریسرمایه
 زا بیشتر حمایت سمت به دیگری حرکت هم قضیه این باشد.

 .شودمی تلقی خارجی گذاریسرمایه مقابل در زیستمحیط
 

 ایکسید رویه در زیستمحیط از حفاظت هایظرفیت
 بجوان رعایت و خارجی گذارسرمایه جذب و توسعه مقوله به توجه

 لبهدو شمشیری مثابه به ایکسید داوری در زیستمحیط حقوق
 جلوی زیستمحیط از حفاظت و حمایت منظور به هرچند است.
 فتهگر اقتصادی توسعه بهانه به طبیعت از افراطی برداریبهره
 قواعد پرتوی در گذاریسرمایه دعاوی تفسیر» اما شودمی

 از اظتحف استناد به کشورها برخی تا گردید موجب زیستیمحیط
 با حال این با .(11)«بزنند سرمایه مصادره به دست زیستمحیط
 یانم توازن و تعادل ایجاد همان که ایکسید اصلی اهداف به توجه
 کردعمل حقیقت در است خارجی گذارسرمایه و میزبان دولت منافع

 و کرده توجه و مهم هدف این به نیز المللیبین داوری نهاد این
 ورود زا مانع مابین فی قراردادهای زیستیمحیط جوانب حفظ ضمن

 هب ادامه در است. گردیده نیز گذارسرمایه هایشرکت به خسارت
 میان پیوند جهت ایکسید در موجود هایظرفیت از برخی
 شود:می اشاره خارجی گذاریسرمایه و زیستمحیط

 رمایهس و مالکیت بر حق و سو یک از سالم زیست محیط بر حق -
 اب فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق میثاق در دیگر سوی از

 ستا شده شناخته رسمیت به مهم دو این بین تعادل حفظ رعایت
 برای گذاریسرمایه هایداوری دلیل همین به .(1131 )ضیایی،

 قوقح خصوص در قضایی آرای به اقتصادی حقوق مفاهیم تبیین
 علیه ایقضیه در ایکسید مثال طور به اند.کرده زیادی توجه بشر

 دیوان رویه به «مصادره» مفهوم ارزیابی برای (12)مکزیک
 ویهر به «تناسب» مفهوم ارزیابی برای و بشر حقوق امریکایی

 یداور دیگر پرونده در جست. استناد بشر حقوق اروپایی دیوان
 داوری یهرو به رجوع نفتا قواعد تفسیر برای» داشت بیان ایکسید

 ،نیست یمناسب قیاس عمومی المللبین حقوق یا تجاری المللیبین
 ترناسبم بشر حقوق امریکایی یا اروپایی دیوان رویه به رجوع بلکه

 گذاری[سرمایه دعاوی ]همچون دیوان این رویه که رو آن از است
 این حقیقت در .(11)«است مبتنی دعوا طرفین تساوی عدم بر

 معاهدات تفسیر در زیستیمحیط آرای به مراجعه مقدمه ،رویکرد
 باشد. تواندمی خارجی گذاریسرمایه

 ایکیسید در زیستمحیط از حفاظت مهم هایظرفیت از یکی -
 زا ناشی دعاوی بر حاکم قانون که است ایکسید 02 ماده 1 بند

 ،دباش نشده دیگری توافق که مواردی در را خارجی گذاریسرمایه
 این به داند.می المللبین حقوق و معاهده طرف کشورهای حقوق

 نهاآ دعاوی به داوری مرکز باشند کرده توافق طرفین اگر صورت
 حل لالملبین حقوق قواعد مطابق ابتدا مرکز این کند، رسیدگی
 از شیبخ عنوان به زیستمحیط المللبین حقوق کند.می اختالف
 هداتمعا از ناشی دعاوی به رسیدگی در تواندمی المللبین حقوق

 ,Sarenmalm) نماید ایفا را مهمی نقش خارجی گذاریسرمایه

 مرکز دعوا، طرفین که صورتی در مذکور، ماده طبق .(2015
 تواندنمی مرکز این باشند کرده انتخاب اختالف حل برای را داوری

 خودداری رسیدگی از مربوطه مقررات اجمال و سکوت علت به
 داخلی، مراجع و مرکز این هایرسیدگی در اینکه ضمن کند.

 لاص ندمان مهمی اصول با مغایر هایقضاوت توانندنمی کشورها
 قواعد به توجه لذا .(02 ماده 1 )بند دهند انجام انصاف و عدالت
 ایشایسته جایگاه از داوری مرکز هایرسیدگی در زیستیمحیط

  است. برخوردار
 و دوجانبه معاهدات که است این اساسی مشکالت از ییک -

 صالحیت مبنای معموالً که -خارجی گذاریسرمایه چندجانبه
 هنگاشت زیستمحیط از حفاظت محوریت با -هستند ایکسید

 قوقح حفظ معاهدات این در اصلی هدف دیگر عبارت به شوند.نمی
 دولت اقتصادی توسعه جوانب به توجه و خارجی گذارسرمایه
 تضاد رد ایکسید گیری شکل فلسفه صورت این در است. میزبان

 زا بسیاری حال این با است. زیستمحیط از عمومی حفاظت با
 را داوری بر حاکم ماهوی حقوق گذاری،سرمایه هایموافقتنامه

 و متبوع دولت ،میزبان هایدولت تعارض حل قواعد بر عالوه
 انستندد المللیبین شده پذیرفته اصول موافقتنامه، همان مقررات

 شود.می نیز زیستمحیط المللبین حقوق قواعد شامل که
 1111 ماده و چین کشور مدل گذاریسرمایه دوجانبه موافقتنامه

 است. جمله این از نفتا
 میزبان هایدولت ایکسید کنوانسیون 00 ماده طبق -

 علیه متقابل دعوای چارچوب در توانندمی خارجی گذاریسرمایه
 شده تواقق آن برخالف آنکه مگر ،کنند دعوا طرح گذارسرمایه
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 ویس از زیستیمحیط دعوای طرح های ظرفیت از یکی این باشد.
 تجاری های شرکت علیه خارجی گذاریسرمایه میزبان هایدولت

 یزبانم دولت زیستیمحیط تعهدات نقض به متهم که است خارجی
 .هستند

 دایکسی در زیستمحیط از حفاظت هایظرفیت از دیگر یکی -
 مرکز معیت در مشاور عنوان به که است (10)دادگاه دوست نهاد

 و مدارک مورد حسب و دهد می انجام را الزم تحقیقات ،داوری
 ابهری) نماید می ارائه مرکز به را خود مشورتی نظرات یا مستندات

 اشخاص و غیردولتی هایسازمان جمله از .(1131 ،خاریکی و
 اطالعات ارائه با که هستند هامشاوره این ارائه به قادر خصوصی

 قضیه رد موضوع این کنند.می کمک پرونده رسیدگی روند به کافی
 ورود اب ایکسید در مجارستان علیه اِلِکترابِل بلژیکی شرکت

 داوری دیوان صالحیت مورد در .(15)افتاد اتفاق اروپایی کمیسیون
 بود قدمعت حیتیالص ایراد قالب در اروپا کمیسیون قضیه، این در
 تحت که را موضوعاتی به رسیدگی یتالحص داوری دیوان»
 نشورم با مغایر مسئولیت موجد و میگیرند قرار اتحادیه حیتالص

 رنظ به سازوکارهایی چنین وجود حقیقت در «د.ندار است، انرژی
 هک چرا شود، واقع موثر بسیار تواندمی عادالنه قضاوت روند در
 پرونده از خارج و طرفبی ثالث شخص عنوان به «دادگاه دوست»
 تمستندا و مدارک تواندمی لزوم صورت در و نگرندمی موضوع به

 عنوان به نهایت در و نماید ارائه و آوری جمع مشاهده، را طرفین
 مرکز تاًنهای و کند صادر قضیه در ابتدایی حکم طرفبی وکیل یک

 الزم دهد.می انجام را خود قضاوت جوانب همه مشاهده با داوری
 ردمم هایسازمان به توجه با نیز توسعه امکان نظر از است ذکر به

 تتقوی فرصت دارد وجود جهان در که فراوانی زیستیمحیط نهاد
 شد. خواهد دوچندان ایکسید در جایگاه این

 اورید محل قانون استناد به بتواند ایکسید داوری است ممکن -
 عمومی( نظم چون مواردی در داوری بر حاکم قانون عنوان )به

 دونب ایکسید داوری دیگر عبارت به گیرد. قرار رأی صدور مبنای
 توافق مورد ماهوی قانون جمله )از داوری بر حاکم قانون به توجه

 حلم کشور عمومی نظم به استناد با کشور( یک ماهوی قانون یا
 ادند برتری به نسبت زیستمحیط از حفاظت با رابطه در داوری
 داماق خارجی گذاریسرمایه تعهدات به نسبت زیستمحیط حقوق
 که صورتی در ،ایکسید کنوانسیون 52 ماده 1 بند طبق نماید.
 شود.می باطل داوری ،باشد کرده تجاوز خود اختیارات از داوری
 تنادرس حاکم قانون انتخاب ،اختیارات از تجاوز مصادیق از یکی
 انتخاب در اگر اما دارد اختیار قانون تفسیر در داور هرچند است.

 رد البته شود.می رأی بطالن موجب نماید اشتباه حاکم قانون
 رد داوری مقر کشور عمومی نظم به مربوط قوانین اعمال خصوص
  دارد. وجود نظر اختالف داوری رسیدگی

 عنوان به گذاریسرمایه قراردادهای در زیستمحیط به توجه -
 پیمان و توافق در قرارداد طرفین اگر حتی که است امری ،قاعده

 انعقاد زا پس تفسیرهای و هاقضاوت در ننمایند، توجه آن به خویش
 اگر هک جایی تا شود رعایت زیستیمحیط عوامل باید نیز قرارداد
 ارد.د ارجحیت قراردادی متضاد مفاد بر باشد قرارداد صریح مخالف
 اروسم ناگی کوو گابچی قضیه در دادگستری المللیبین دیوان
 یرهغ و اقتصادی دالیل به هاسال طول در بشر هرچند» نمود بیان

 دونب معموالً اتفاق این گذشته در اما است کرده دخالت طبیعت در
 اخیر هایسال در گرفت...می صورت زیست محیط بر اثری

 که یجدید هایفعالیت بر تنها نه که اندگرفته شکل هنجارهایی
 هاییفعالیت خصوص در بلکه شوندمی اعمال دارند نظر در هادولت

 شود.می اعمال نیز دارند ادامه هنوز اما اندشده آغاز گذشته در که
 محیط از حفاظت و اقتصادی توسعه میان که دارد وجود نیاز این

 کلش زمان در هرچند نگرش این طبق «.شود برقرار آشتی زیست
 زیستمحیط موضوع به خارجی گذاریسرمایه قراردادهای گیری

 لالملبین حقوق اصول گیری شکل با اما باشد نشده توجهی
 .دونش تفسیر پویا نحو به قراردادها این تا است الزم زیستمحیط

 سبتن شدن بماسبق عطف با تواندمی اصول این دیگر عبارت به
  ند.نمای اقدام خارجی گذاریسرمایه و زیستمحیط میان پیوند به
 سازمان رویه در اقتصاد، و زیستیمحیط میان دیگر تعارض -

 وسعهت بر مبتنی سازمان این مقررات افتد.می اتفاق جهانی تجارت
 موانع اب بعضاً شده تبیین اهداف به رسیدن منظور به و بود تجارت
 به لیکن داشت، آن بر غلبه در سعی و بود روبرو زیستیمحیط
 .گردید قموف زیستمحیط و المللبین تجارت میان آشتی به تدریج
 واردات تحریم دنبال به 1336 سال در هاپشتالک قضیه در مثال
 ضیهق این در گردید. مطرح موضوع این متحده ایالت سوی از میگو

 مالزی،) کشورها برخی در میگو صید که نگرانی این طرح با امریکا
 تایلند( و مکزیک ژاپن، کنگ،هنگ استرالیا، هند، تایلند، پاکستان،

 ارداتو از شود می هاپشتالک رفتن بین از و افتادن تور به موجب
 هیات بدوی، هیأت برخالف نمود. خودداری کشورها این از میگو

 مسایل بر تکیه با جهانی، تجارت سازمان تجدیدنظر و اجرایی
 ینا .نمودند صادر متحده ایالت دولت نفع به رای زیستیمحیط

 رود،می بشمار مهم زیستیمحیط پیروزی یک عنوان به مناقشه
 و اقتصادی امور بر زیستیمحیط هایدغدغه ارجحیت که چرا
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 نیز ایکسید داوری در .(Kennedy, 2001) کرد بنیان را تجاری
 مرور به نهاد این المللیبین داوری رویه که داشت را ظارنتا این باید
 اریگذسرمایه دعاوی در زیستیمحیط قواعد شناسایی سمت به

 آرای از برخی در نرم حرکت این هرچند ،نماید حرکت خارجی
 انتینآرژ علیه آزوریکس دعوای در ایکسید داوری مانند ایکیسید

 علیه آزوریکس دعوای در ایکسید داوری .است افتاده اتفاق
 بهدوجان هایموافقتنامه میان تعارض در» که نمود بیان آرژانتین
 وقحق نفع به باید موضوع بشری حقوق معاهدات و گذاریسرمایه

 نفعتم بر باید کنندگانمصرف عمومی منافع که چرا شود حل بشر
 .«باشد داشته ارجحیت تولیدکننده خصوصی

 

 گیری نتیجه
 امنیت و صلح ناقض نظامی کشمکشهای و جنگ فقط امروزه

 اقتصادی، هاینابرابری نظیر مختلفی عوامل بلکه نیستند المللیبین
 ثرتام را صلح زیست،محیط به مربوط مسایل و بشر حقوق نقض

 که مللیالبین امنیت و صلح ابعاد مهمترین از یکی واقع در میسازد.
 تهداش آن به بیشتری توجه باید هادولت و جوامع رسدمی نظر به

 زمین یاتح حافظ هایسیستم و منابع زیستی،محیط امنیت باشند،
 کامل رفاه و سالم زندگی و عمر طول گسترش موجب که است
 .شودمی

 حامی دولت و خارجی گذارسرمایه میان هماهنگی االصول علی
 ستیزیمحیط حفظ نیز و اقتصادی منافع تامین در زیستمحیط
 رد خارجی گذارسرمایه طرف یک از است، تصور قابل غیر سالم

 ولتد دیگر طرفی از و است خویش اقتصادی منفعت کسب سودای
 این .است بشریت مشترک منافع و زیستمحیط از حفاظت پی در

 و ذارگسرمایه میان اختالف ایجاد به منجر نهایتاً منافع در تعارض
 ظامن به اعتماد عدم لحاظ به گذارسرمایه غالبا که میگردد دولت

 اورید سیستم به اختالف ارجاع به متمایل میزبان، دولت قضایی
 است.
 ترینمتداول از یکی المللیبین داوری تردید بدون امروزه
 در .است المللیبین گذاریسرمایه اختالفات وفصل حل هایروش
 از ناشی اختالفات به که المللیبین داوری مراکز میان

 اهمیت زا ایکسید داوری مرکز پردازند،می المللیبین گذاریسرمایه
 هم نهاد این بودن تخصصی خاطر به و است برخوردار خاصی
 مرکز این به خود اختالفات ارجاع به دولت هم و گذارانسرمایه
  دارند. رضایت

  فاظتح جایگاه ایکسید، در برانگیز بحث و مهم موضوعات از یکی

 از است. قراردادی و عرفی حقوق با آن تقابل و زیستمحیط از
 گذاریسرمایه اختالفات فصل و حل هدف با ایکسید که آنجا

 ،ستا شده بنا -خارجی گذارسرمایه منافع بیشتر هم آن و- خارجی
 تعارض در خود راه ابتدای در مرکز این که نبود این جز انتظاری

 انبج زیست، محیط المللبین حقوق و خارجی گذارسرمایه حقوق
 یابتدا در جهانی تجارت سازمان که مسیری همان بگیرد. را اولی

 اول دعوای دو در 2111 سال در رویکرد این نمود. طی خود مسیر
 ایاالت لیهع کِلَدمتال شرکت قضیه) زیستمحیط با مرتبط ایکسید
 دیویون شرکت و اَکونکیها شهر هایآب شرکت و مکزیک متحده
 به توجهی بی داد. نشان را خود (آرژانتین جمهوری علیه جهانی
  بود. مشهود نظر مورد قضیه دو در زیستمحیط

 باید کاکاستاری جمهوری علیه اِلنا سانتا توسعه شرکت قضیه از اما
 در تزیسمحیط مقوله به ایکسید توجه در عطفی نقطه عنوان به

 نای در ایکسید دیگر عبارت به نمود. یاد خارجی گذاریسرمایه
 ذاریگسرمایه مصادره برای مشروعی مبنای را زیستمحیط قضیه

 ریمپک شرکت در دیگر بار یک رویکرد این نمود. قلمداد خارجی
 شرکت قضیه در شد. تکرار 2110 سال در السالوادور علیه مَنکِی

 به داوری توجه علت هرچند نیز پرو جمهوری علیه تیلوکَه
 نای اما بود، شرکت به اعطایی مجوز در مندرج شرط زیست،محیط

 در زیستمحیط از حفاظت ادبیات ترویج به حداقل یرا
  است. نموده شایانی کمک خارجی ریگذاسرمایه

 از حمایت برایایکسید مرجعی بوده است که اساسا  مجموع در
 رفت.گ شکل میزبان دولت حاکمیت برابر در خارجی گذارانسرمایه

 گذارانسرمایه توسط قاعدتا زیستمحیط به خسارت که آنجا از
 از حمایت راهی دو میانه در ایکسید گیرد،می صورت خارجی
 درسمی نظر به است. گرفته قرار زیستمحیط یا گذارسرمایه

 مایتح نانوشته ضرورت بر زیست، محیط از حمایت واقعی ضرورت
  ت.اس کرده پیدا غلبه حدودی تا ایکسید رویه در گذارسرمایه از

 آرای در زیستمحیط از حمایت در منسجم و قدرتمند رویه فقدان
 آن مهمترین که باشد داشته تواندمی مختلفی دالیل ایکسید

 تمعاهدا نگارش زمان در زیستمحیط مقوله به هادولت توجهیبی
 هک ایکسید دیگر عبارت به است. خارجی گذاریسرمایه دوجانبه

 دادن قرار محور جز ایچاره است معاهدات این تفسیر مرجع صرفا
 دوجانبه معاهدات جدید هاینسل ندارد. خارجی گذاریسرمایه
 بشر حقوق و زیستمحیط به توجه با خارجی گذاریسرمایه

 و دیاقتصا توسعه ضرورت دو میان سازنده تعامل بستر تواندمی
  سازد. فراهم آینده در را زیستمحیط از حمایت
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Abstract 

The desire of states for economic development on the one hand and maintaining a healthy environment, on the 

other, raises the issue of conflict between the economy and the environment. States have concluded many 

treaties to protect the environment, as well as many treaties to support foreign investment. These two legal 

systems have caused a conflict of interest in the development of countries. To determine the position of 

environmental protection against the economic interests of foreign investors, it is necessary to examine the 

international precedent. One of the most important practices in which the conflict between the two can be 

observed is the precedent of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), which 

deals with disagreements between foreign investors and the host states in a specialized manner. Therefore, the 

main question is that in the arbitration precedent of the foreign investment center, to what extent the 

environment has been protected against the interests of foreign investors? The hypothesis is that ICSID, as an 

investment authority, takes side with foreign investors in this conflict. However, the descriptive-analytical 

study showed that inspite of the ICSID background i.e. the cases of Metalclad Corp. and Compañiá de Aguas 

del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. in which investors received priority in their conflict with 

environmental promoters, in recent cases the ICSID showed preference towards the environmental aspects. 

This change of precedent showed itself in two cases i.e. Compañía Del Desarrollo De Santa Elena, S.A. Pac 

Rim Cayman LLC. However, ICSID has determined the compensation for the benefit of the investor for the 

losses caused by the stoppage of investment, so that a part of the expected benefits of the investor is also 

compensated reconciling the two sides. 
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