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  چکیده
زیست، یک رابطه تعـارض در   الملل محیط گذاري و حقوق بین الملل سرمایه روابط حقوق بین

یگري منافع بشري هدف یکی مفنعت اقتصادي شخصی و هدف د. اهداف اما تالقی در عمل است
حقـوق ازشـاخه دوایـن . جمعی است، اما قلمرو اجراي هر دو حقوق مربوط به یک محیط است

اسـت تعریفقابلاستمحور دولتنظامیکهالملل بینحقوقکالسیکنظامازخارجالملل، بین
یگرانبـاز ودولتـی بـازیگران میـان روابـط اقتصـادي  بـه گـذاري  سـرمایه الملل بینچرا که حقوق

میـراث بـه دیگـري وکنـد  مـی عمـل هـا  حاکمیـت برابـري اصلازخارجکهپردازد میغیردولتی
هـا  دولـت رضـایت اصـل ازخـارج کهشود میمربوطکلدرالمللی بین جامعه وبشریتمشترك

المللـی   در این مقاله تالش شد با توجه خاص به آخرین قضیه مـرتبط در دیـوان بـین   . کند میعمل
ري یعنی قضیۀ کارخانه کاغذسازي آرژانتین علیه اروگوئه و همچنین بررسـی سـایر منـابع    دادگست

الملـل   الملل به تبیین تعارضات موجود در اجـراي حقـوق بـین    مشترك این دو شاخه از حقوق بین
میان زیست اشاره شود و در نهایت راهکارهایی براي آشتی الملل محیط گذاري و حقوق بین سرمایه

نـه تـا موجب خواهد شدالملل ایجاد توازن میان این دو شاخۀ حقوق بین. قوق ارائه شوداین دو ح
نـه وشـوند متضررسبب بیهستندالمللی بیناقتصاديهاي چرخکهخارجیوملیگذاران سرمایه
.ببیندصدمهجهت بیاست،گذاري سرمایهوزیستبرايالزممحیطکهزیستمحیط
  

زیست، داوري  الملل محیط گذاري، حقوق بین الملل سرمایه ینحقوق ب:کلیدواژگان 
گذاري، شـرط رفتـار ملـی، تجـارت آلـودگی، قضـیۀ کارخانـه         المللی سرمایه بین

  ).آرژانتین علیه اروگوئه(کاغذسازي
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دراسـت، کـرده دخالـت طبیعـت درغیـره واقتصاديدالیلبهها سالطولدربشرهرچند«
اخیـر، هـاي  سـال در... گرفـت مـی صـورت زیستمحیطبراثريبدونمعموالًاتفاقاینگذشته

اعمـال دارنـد نظـر درهـا  دولـت کـه جدیـدي هـاي  فعالیتبرتنهانهکهگرفتهشکلهنجارهایی
اعمـال نیـز داردادامـه هنوزاماشدهآغازگذشتهدرکههایی فعالیتخصوصدربلکهشود، می
برقـرار آشـتی زیسـت، محیطازحفاظتواقتصاديتوسعهانمیکهداردوجودنیازاین. شود می

  .»شود
  )ناگی ماروسگابچیکووقضیۀالمللی دادگستري در قسمتی از رأي دیوان بین(

  مقدمه
ها به مناطقی که در اختیـار هـیچ دولتـی نبودنـد ماننـد قطـب جنـوب،         توجه روزافزون دولت

بـراي ایـن   متفـاوت   ۀو موجب طـرح دو نظریـ  دریاها و فضاي ماوراي جعمیق آزاد، بستر  دریاي
در منـاطق مـذکور    ،طبـق نظـر اول  . 2مالکیـت مشـاع   ةو نظـر  1بـودن بالصـاحب  ۀنظری: شدمناطق 

امـا طبـق    ،شـود مییطی حق تملک ایجاد او با شرو در برخی موارد تصرف هیچ کشوري نیست
اکم بـر آن از سـوي   صـرف نمایـد و قـوانین حـ    تتوانـد ایـن منـاطق را    هیچ دولتی نمـی  ،نظر دوم

هاي مربوط به این چهار منطقه ایـن  انعقاد کنوانسیون.3شودالملل وضع می ساختارهاي حقوق بین
نهادهـایی  بـه دنبـال آن،   . انـد  را پذیرفتـه ها اصل میراث مشترك بشریت  داد که دولتنوید را می

هـا در   نظـیم فعالیـت دولـت   المللی دریا براي ت مانند مقام بین ایجاد شدبراي نظارت بر این مناطق 
  .آمیز در فضاي ماوراي جو براي تنظیم قواعد ناظر بر فعالیت صلح کوپیوسو  بستر عمیق دریاها

 مـورد توجـه   ،نظـر تعلـق آن بـه یکـی از ایـن دو نظریـه       ازقلمرویی است کـه   ،زیستمحیط
مرزهـاي  زیست مرزگذر اسـت و بـدون توجـه بـه     در اینکه عناصر محیط. بوده است دانانحقوق

گان، جریـان  دمهـاجرت پرنـ  . تردیـدي نیسـت   ،جایی و اثرگـذاري اسـت  هدر حال جاب ساختگی
دو  ،زیسـت الملـل بـه محـیط    اما در نگرش حقوق بین. این امر است گواهجایی هوا هها و جابآب

زیسـت  ها خود را متعهد به حفـظ محـیط   اول دولت ۀدر وهل :مرحله پشت سر گذاشته شده است
زیسـت در  هـا بـه حفـظ محـیط     تـدریج تمایـل دولـت   امـا بـه   ،دانسـتند هاي خود میدر وراي مرز

                                                                                                                                                                                                                     

1. res nullis
2. res communis
3. Yong-Ok Park, "Res Communis versus Res Nullius" (1976) Volume 5, Issue 1,Global 
Economic Review, pp. 77-97.
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داد کـه نظریـه میـراث مشـترك بشـریت در خصـوص       این پیغام را مـی  ،چارچوب مرزهاي خود
المللـی داللـت بـر ایـن امـر       کدهاي زیادي در اسـناد بـین  . در حال پذیرش استنیز زیست محیط
محیطـی و  رسـانی در مسـائل زیسـت   طالعارت، مذاکره و ها به همکاري، مشو تعهد دولت. دارند

ریشـه در  نویس میثاق سوم در خصوص حقوق همبسـتگی زیست سالم در پیشقید حق بر محیط
  .این واقعیت دارند

شـمولی قلمـروي   جهـان مؤیـد  نیـز  1زیسـت رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت بـه محـیط  
میـان هنـد،    2هـا پشـت الكمیگـو و  ۀقضـی ایـن سـازمان در    تجدیدنظرمرجع. زیست استمحیط

مریکا از طرف دیگر بیان داشت که استثنائات سازمان آاز یک طرف و  پاکستانمالزي، تایلند و 
خارج از ی باشد که حمایت از منابع طبیعی مشترک ،که هدف تا در زمانی دهدبه اعضا اجازه می

زیسـتی محـدود   قتضـیات محـیط  موجـب م واردات را بـه  قـرار دارد، سرزمین کشـور واردکننـده   
هـا نـه فقـط در قبـال      زیست حـاکی از ایـن مطلـب اسـت کـه دولـت      این توجه به محیط 3.دنساز

                                                                                                                                                                                                                     

الملل شامل تجارت کاال، خدمات و مالکیت فکري پس از  زیست و تجارت بین حقوق حاکم بر مناسبات میان محیط - .1
هاي قانونی و ساختاري زیادي در این سازمان براي  رچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی شد و تالشدور اروگوئه وارد چا

نامه عمومی تعرفه و تجارت که حفاظت  موافقت 20ماده  )ب(همزیستی میان این دو شاخه از حقوق صورت گرفت مانند بند 
زیست و توجه پانل  تأسیس کمیته تجارت و محیطاز گیاهان را دلیلی براي عدول از اصل عدم تبعیض شناسایی کرده است، 

این . قضیه 9زیست در  الملل و محیط وفصل سازمان تجارت جهانی به مناسبات میان تجارت بینگات و توجه ارگان حل
ی، ماه ها و شاه اختالف کانادا و آمریکا بر سر صید ماهی، اختالف کانادا و آمریکا بر سر سایمن ماهی: ند ازاقضایا عبارت

هاي تن، اختالف آمریکا و  اختالف کانادا و آمریکا بر سر ممنوعیت واردات سیگار، اختالف آمریکا و مکزیک بر سر ماهی
هاي تن، اختالف آمریکا و چین بر سر ممنوعیت واردات خودرو، اختالف برزیل و  کمیسیون اقتصادي اروپا بر سر ماهی

پشت و  میگو و الك ۀمریکا در قضیآالف هند، مالزي، پاکستان، تایلند و مریکا بر سر بنزین جدید و فرمول قدیم، اختآ
  .هاي نسوز  پنبه ۀمریکا در قضیآاختالف کاستاریکا و 

 :تهران(آبادي ، ترجمه محمدحسین رمضانی قوامزیست الملل و محیط تجارت بینکارولین لندن،  :ك. ن ،براي مطالعه بیشتر
).1389شهر دانش، 

2. WT/DS58/AB/R, United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 
Products , 12 October 1998
3. Available  at http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/58rw_e.pdf

 Exhaustible Natural(» منابع طبیعی تجدیدنشدنی«تجدیدنظرخواهان این پرونده معتقد بودند که مفهوم 
Resources ( که در بندg  گات ذکر شده است تنها ناظر بر منابعی است که از نظر بیولوژیکی تجدیدپذیر نیستند  20ماده

نپیوسته بود صحیح  WTOگی بیان داشت که این تفسیر از گات تا زمانی که گات به دت رسیئمانند نفت و ذغال اما هی
شد و با توجه به مقدمه اساسنامه سازمان که از توسعه پایدار سخن به میان که گات به سازمان ملحق  1994است اما از سال 

  .آورد این تفسیر تفاوت کرده است می
Robert Howse, "The Appellate Body Rulings in the Shrimp/Turtle Case: A New Legal 
Baseline for the Trade and Environment Debate", (2002) No. 27, Columbia Journal of 
Environmental Law, p. 491.
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زیسـت درون مرزهـاي   ولیت دارند بلکه در قبال محـیط ئزیست در وراي مرزهاي خود مسمحیط
  1.تعهداتی دارندنیز خود 

سازمان تجـارت جهـانی،    الملل که در چارچوب از سوي دیگر، برخالف حقوق تجارت بین
 2گذاري همیشه در حال تغییر است الملل سرمایه شکل نسبتاً ثابتی به خود گرفته است، حقوق بین

ــت    ــان اس ــاعی جه ــی و اجتم ــوالت سیاس ــأثر از تح ــوق   . و مت ــر حق ــم ب ــاي مه ــی از متغیره یک
زیسـتی فصـل    هـاي محـیط   کـه دغدغـه  درحـالی . المللـی اسـت   زیسـت بـین  گذاري، محیط سرمایه

گـذاري از نظـر    الملـل سـرمایه   شترك نگرانـی کشـورهاي شـمال و جنـوب اسـت، حقـوق بـین       م
زیسـت  الملـل محـیط   برخالف حقوق بین 3.پذیر متفاوت است فرست و سرمایه کشورهاي سرمایه

گـذاري بـیش از    الملـل سـرمایه   المللی عرفی زیادي بهره برده است، حقـوق بـین   که از قواعد بین
  4.باشد شامل قواعد قراردادي استآنکه شامل قواعد عرفی 
یک رابطه تعارض در اهداف اما تالقی  5زیست، گذاري و حقوق محیط روابط حقوق سرمایه

هدف یکی منفعت اقتصادي شخصی و هدف دیگر منافع بشري جمعی است امـا  . در عمل است
اي که  گذاري خارجی به اندازه سرمایه. قلمروي اجراي هر دو حقوق مربوط به یک محیط است

                                                                                                                                                                                                                     

  ).1392خرسندي،  :تهران(علی مشهدي، ترجمهزیست الملل محیط حقوق بینملکم شاو،  :ك. ن ،براي مطالعه بیشتر .1
2. in a State of Flux

هستند، کشورهاي گذاران خارجی  قائل به اعمال قوانین ملی بر سرمایه ،پذیر که کشورهاي سرمایهطور مثال درحالیبه.3
  .المللی هستند  قائل به اعمال حداقل استانداردهاي بین ،فرست سرمایه

See Marcela Klein Bronfman, "Fair and Equitable Treatment: an Evolving Standard" 
(2006) Vol. 10, Max Planck Yearbook of United Nations Law, p. 611.

) آنکتاد(به گزارش تجارت و توسعه ملل متحد . گذاري در سطح قراردادي بسیار زیاد است یهالملل سرما توسعه حقوق بین .4
به طور میانگین هر  2009گذاري امضا شده است و در سال  المللی سرمایه نامه بین موافقت 5900تعداد  2010واسط سال اتا 

  .نامه به امضا رسیده استهفته چهار موافقت
World Investment Report: Investing in Low-Carbon Economy, 2010, United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCAD)

گذاري و حقوق  الملل سرمایه هاي مختلفی را در روابط میان حقوق بین گزارش ،سازمان همکاري اقتصادي و توسعه .5
  :ند ازاارتها عب زیست تهیه کرده است که برخی از آنالملل محیط بین

OECD, “International Investment Agreements: A survey of Environmental, Labour and 
Anti-corruption Issues” (2008) International Investment Law: Understanding Concepts 
And Tracking Innovations, , pp. 135-240; Richard Sandbroke, "FDI and Environment 
Lessons from the Mining Sector" (2002) Rapporteurs report from the OECD Global 
Forum on International Investment Conference, OECD, "Indirect Expropriation” And 
The “Right To Regulate” (2004) In International Investment Law.
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الملـل   حقـوق بـین    1.براي اقتصاد دولتی منفعت دارد براي شهروندان و مردم بومی منفعت ندارد
آورد و نـه از منـافع سـاکنین محـل      گذاران حمایت به عمـل مـی   گذاري کنونی از سرمایه سرمایه
مدت کشورها به منـافع اقتصـادي خـود اسـت کـه از       علت این امر، نگرش کوتاه. گذاري سرمایه

  . شود یق ورود سرمایه تقویت میطر
الملـل و   ها به بازار رقابتی تجـارت بـین   امروزه بر تمام کشورها محرز شده است که ورود آن

گـذاري خـارجی    سـرمایه . هـاي خـارجی اسـت    ارتقاي سطح رفاه جامعه نیازمنـد جـذب سـرمایه   
اهش بیکـاري و  بر این واجد فواید دیگـري ماننـد افـزایش تولیـد و صـادرات، کـ      عالوه 2مستقیم

به همین دلیل بسیاري از کشورها که خواهان جـذب هرچـه   . انتقال فناوري به داخل کشور است
زننـد کـه هرچنـد     بیشتر سـرمایه بـه داخـل کشـور خـود هسـتند دسـت بـه تصـویب قـوانینی مـی           

زیسـت را در   کنـد از سـوي دیگـر محـیط     گذاران را تشویق به حضـور در آن کشـور مـی    سرمایه
هـایی   گذاري در سـرزمین  هاي فراملی نیز بالطبع به سرمایه شرکت. کشاند نابودي میبلندمدت به 

تـر، کـاهش    تـري دارنـد چـرا کـه قواعـد سـهل       محیطـی سـهل   تمایل دارند کـه مقـررات زیسـت   
این واقعیت موجب بـروز فجـایعی شـده اسـت کـه ضـعف       . هاي اقتصادي را به دنبال دارد هزینه

هاي فراملی یا به تشدید آن کمک کرده است یـا   عالیت شرکتهاي نظارتی داخلی بر ف مکانیسم
  3.گذار مؤثر بوده است در عدم جبران خسارت از سوي سرمایه

                                                                                                                                                                                                                     
1. Kevin R. Gray, "Foreign Direct Investment and Environmental Impacts: Is the Debate 
Over?" (2002) Vol .11, No. 3, Review of European Community and International 
Environmental Law, p. 313.

مدت  طوالنی بلندمدت که حاکی از منافع ۀیک رابط«:گذاري مستقیم خارجی را چنین تعریف کرده است سرمایه ،آنکتاد .2
و در قالب یک شرکت ) گذار مستقیم خارجی یا شرکت مادر سرمایه(شرکتی است که اقامت یک نظام اقتصادي را دارد 

گذار خارجی یا  شرکت سرمایه(گذار خارجی  مقیم در یک نظام اقتصادي دیگر به غیر از نظام اقتصادي ناظر بر سرمایه
  . کند فعالیت می) شرکت وابسته

United Nations Conference on Trade and Development (‘UNCTAD’), Foreign Direct
Investment: Statistics, available at http://www.unctad.org/Templates/ WebFlyer.asp?
intItemID=2190&lang=1

ت نفتی شل در نیجریه، زیست از سوي شرک هاي جدي به محیط ند از آسیبامحیطی عبارت برخی از این فجایع زیست .3
Broken Hillدر اکوادور، شرکت  ChevronTexacoدر اندونزي، شرکت  Freeport and RioTintoشرکت 

Proprietary Co  ،در پاپوآ گینه نوand Union Carbide اخیر نشت نفت شرکت بی پی در  ۀدر بوپال هند و قضی
  .خلیج مکزیک

See Kate Miles, "Transforming Foreign Investment: Globalization, The Environment, 
And A Climate Of Controversy" (2007) Vol 7, Macquarie Law Journal, p. 87.

زیست،  الملل محیط هاي فراملی در حقوق بینمحیطی شرکتمحمدي، تعهدات زیست،مهرداد :ك. ن ،براي مطالعه بیشتر
  ).1390دانشکده حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی،  :تهران(الملل ننامه کارشناسی ارشد، حقوق بیپایان
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میلیارد دالر تخمین زده  2/1به میزان  2010را در سال  1گذاري مستقیم آنکتاد، ورود سرمایه 
زیسـت صـورت   محـیط گذاري به قیمـت نـابودي    که معلوم نیست چه میزان از این سرمایه 2است

الملـل   گـذاري و حقـوق بـین    الملـل سـرمایه   پیش از تبیین مناسبات میان حقوق بین. پذیرفته است
.الملل معرفی شوند زیست الزم است تا منابع مشترك این دو شاخه از حقوق بین محیط
  

در منـابع   زیسـت  الملـل محـیط   گذاري و حقوق بین الملل سرمایه حقوق بین اصول. 1
  مشترك

هـاي مختلـف اقتصـادي هنـوز نتوانسـته از      بنـدي گذاري به دلیل جبهه الملل سرمایه وق بینحق
گـذاري   الملل سـرمایه  ترین منبع حقوق بینمهم. 3مند شود االجرا بهره المللی الزم یک معاهده بین

المللـی و   ، آراي قضـایی و داوري بـین  4گـذاري  هاي دوجانبـۀ سـرمایه  نامهدر حال حاضر موافقت
زیست، حقوقی اسـت کـه از    الملل محیط از سوي دیگر، حقوق بین. الملل عرفی است بین حقوق

المللی مختلفی در این رابطـه بـه تصـویب رسـیده      وفاق عمومی نسبی برخوردار است و اسناد بین
زیسـت   برنامه محـیط «و تشکیل  5»کنفرانس تجارت و توسعه«متحد با تشکیل  سازمان ملل. است
. الملل در ایـن سـازمان دسـت زده اسـت     کردن این دو شاخه از حقوق بیننهادینهبه  6»متحد ملل 

ها بـه تـدوین قـوانین     الزام دولت 7.اند شاخه حقوقی با یکدیگر ناگزیر مناسباتی پیدا کردهاین دو
                                                                                                                                                                                                                     
1. FDI inflows
2. World Investment Report, op. cit.

گذاري افزایش یافت تاکنون اسناد مختلفی به تصویب رسیده  سرمایه ۀهاي دوجانبنامه نود میالدي که انعقاد موافقت ۀاز ده .3
المللی  گذاري، مرکز بین سرمایه ۀهاي دوجانب نامه موافقت. اند ري اصولی را وضع کردهگذا است که در ارتباط با سرمایه

، )تریمز(گذاري  هاي سازمان تجارت جهانی در خصوص سرمایه نامه ، موافقت)ایکسید(گذاري  وفصل اختالف در سرمایهحل
و ) 1192(گذاري مستقیم سرمایهها در خصوص  ، اصول راهنماي بانک)گتس(و تجارت خدمات ) تریپس(مالکیت فکري 

المللی در سازمان توسعه و همکاري اروپا نیز تالش نمود تا سند بین. المللی هستندازجمله این اسناد بین) 1994(منشور انرژي 
رساند که با انتقادات ببه تصویب ) MAI(گذاري  سرمایه ۀچندجانب ۀنام گذاري مستقیم را تحت عنوان موافقتخصوص سرمایه

ایجاد رقابت در تخریب  ،یکی از انتقادات به این معاهده. االجرا نشدگاه الزمهاي غیردولتی همراه شد و هیچدید گروهش
  .زیست از سوي کشورهاي عضو استمحیط

See http://www.chomsky.info/interviews/19980514.htm
4. Bilateral Investment Treaties (BITs)
5. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
6. United Nations Environmental Program (UNEP)

اي معتقد به جدابودن هرکدام از  عده. الملل وجود دارد هاي مختلف حقوق بین در کل دو رویکرد به مناسبت میان شاخه .7
اي معتقد به یکپارچگی  شوند و عده الملل نمی ر حقوق بینهاي دیگ متأثر از اصول شاخه ،ها هستند که در تفسیر این شاخه

 ۀالمللی دادگستري در قضی طور که دیوان بینرویکرد غالب بر وحدت است  همان. الملل هستند هاي حقوق بین میان شاخه
 ,ICJ Rep., The Case Concerning Threat or Use of Nuclear Weapons(اي  مشروعیت سالح هسته
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گذاران خارجی بـه رعایـت ایـن     هاي اقتصادي و الزام سرمایه زیست در فعالیت حمایت از محیط
  . اند الملل قابل استخراج بع مختلف حقوق بینقوانین، از منا

  
المللی رویۀ قضایی بین. 1-1

الملل اسـت اصـولی را در    المللی که منبع مستند و متقنی از قواعد حقوق بین رویۀ قضایی بین
زیسـت بـه دسـت داده اسـت      محیطالملل بینحقوقوگذاري سرمایهالملل بینرابطه میان حقوق

  .شودا اشاره میه ترین آنکه به مهم
  
  المللی دادگستري دیوان بین. الف

آزمــایش،1مــاروسنــاگی-گــابچیکووچــونقضــایاییدردادگســتريالمللــی بــیندیــوان
5هـوایی، پاشـی سـم و4کاغذسازيکارخانۀاخیردعاويو3نائورودرفسفرهاي زمین،2اي هسته

قاضـی 6.اسـت سـنجیده راالملل بینحقوقهاي شاخهدیگرباآنارتباطوزیستمحیطموضوع
استالمللی بینهاي دادگاهرأسدردیوان«کهنمودبیاناي هستهآزمایشقضیۀدر7ویرامانتري

میـراث عنـوان بـه کـه مـواردي خصوصـًا زیستمحیطالملل بینحقوقاصولخصوصدرلذاو
خصـوص دردیـوان فنـی هـاي  محـدودیت 8.»داردمسـئولیت شـوند  مـی قلمـداد جهانیمشترك

ایجـاد عضـو پـنج بـا را9محیطیزیستمسائلدائم،شعبه1993سالدرشدباعثزیستمحیط
                                                                                                                                                                                                                     

 ,.ICJ Rep(بودن آثار ساخت دیوار حائل قانونی ۀزیست پیوند داد یا در قضی ن توسل به زور و حقوق محیطمیا.) 1996
The Case Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory, 2004(.ۀزمان الزم دانست یا در قضیمطور هه، اعمال حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را ب
.زیست پیوند زد گذاري را با حقوق محیط حقوق سرمایه  ماروس ناگی -گابچیکوو

1. ICJ Rep., The Case Concerning Gabcíkovo-Nagymaros Project, 1997.
2. ICJ Rep., The Case Concerning Nuclear Tests ,1973.
3. ICJ Rep., The Case Concerning Certain Phosphate Lands in Nauru, 1995.
4. ICJ Rep., The Case Concerning  Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. 
Uruguay), 2010.
5.ICJ Rep., The Case Concerning  Aerial Herbicide Spraying (Ecuador v. Colombia), 
2008.

  .رو بود گذاري خارجی روبهمستقیماً با موضوع سرمایه) ELSI(ال سیو  ونا تراکشنبارسلۀدیوان همچنین در دو قضی .6
See F. A. Mann, "Foreign Investment in the International Court of Justice: the ELSI 
Case" (1992)  Vol. 86, No. 1, The American Journal of International Law, pp. 92-102.
7. Weeramantry
8. Corfu Channel case, ICJ Reports 1949, p. 22
9. Chamber for Environmental Matters
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ایـن بـه دعـوا طرفینسويازاي پروندههیچهرچند تاکنون )اساسنامه26ماده1بندطبق(نماید
تقیماً هـا مسـ   المللی دادگستري در آن هرچند تنها قضایایی که دیوان بین 1.استنشدهارجاعشعبه

نـاگی   -گـابچیکوو گذاري را مشترکاً بررسـی نمـود قضـایاي     زیست و سرمایهدو موضوع محیط
و کارخانه کاغذسازي بود، اصول قابل اعمال در تالقی ایـن دو موضـوع از آراي دیگـر     ماروس

  .دیوان نیز قابل استنباط است
ه اجـازه ندهنـد از   تمـام کشـورها متعهدنـد کـ    «بیـان نمـود کـه     کورفـو دیوان در قضیۀ کانال 

طبق ایـن اصـل، کشـورها حـق     . »برداري شود شان براي نقض حقوق دیگر کشورها بهره سرزمین
زیست کشورهاي ثالـث آسـیب   هایی را بدهند که به محیط گذاري به پروژه ندارند اجازه سرمایه

د در جایی اي نیز به این تعهد اشاره دار هاي هسته دیوان در قضیۀ مشروعیت سالح 2.کند وارد می
موجـب آن کشـورها بایـد تضـمین نماینـد کـه       این تعهـد عمـومی کـه بـه    «کند  جایی که بیان می

زیسـت دیگـر کشـورها یـا سـایر منـاطقی کـه        شان به محیط هاي تحت صالحیت و کنترل فعالیت
-الملـل محـیط   سازد، وارد حقـوق بـین   اي وارد نمی ها قرار دارد لطمه خارج از صالحیت ملی آن

این اصل که در قضیۀ کارخانه کاغذسازي نیز مورد اشـاره قـرار گرفـت بـه      3.»زیست شده است
ها در حفاظت از منابع طبیعی به تأییـد دیـوان    تعهد دولت. معروف است  4»عدم خسارت«قاعدة 

  5.اي نیز رسیده است هاي هستهدر قضیۀ آزمایش
زیست ص محیطبه سه واقعیت مهم دیگر در خصو ماروس ناگی -گابچیکوودیوان در قضیۀ 

صـدمه جـدي بـه    «زیسـت را مصـداق   اول اینکه دیوان در این قضیه صدمه به محـیط . اشاره دارد
بـه همـین دلیـل     7.ها دانسـت  نویس طرح مسئولیت دولت پیش 25مذکور در ماده  6»منافع اساسی

                                                                                                                                                                                                                     

1. Tim Stephans, International Courts and Environmental Protection (Cambridge Press: 
2010) p. 22.

دارد کشورها طبق منشور ملل متحد و  بیان میویکم این اصل مورد تأیید اعالمیه استکهلم نیز هست چنانچه در اصل بیست .2
محیطی خود دارند و در هاي زیست برداري از منابع خود را مطابق با سیاست حق حاکمه براي بهره ،الملل اصول حقوق بین
زیست دیگر کشورها یا سایر مناطقی که شان مسئولیت دارند که به محیط هاي تحت صالحیت و کنترل قبال این فعالیت

.از صالحیت ملی قرار دارند خسارت وارد نسازند خارج
3. ICJ Rep., The Case Concerning Legality of Nuclear Weapons, 1996, p. 241, para. 27
4. The No-Harm Rule (sic utere tuo ut alienum non laedas)
5. ICJ Rep., The Case Concerning Nuclear Tests (New Zealand v. France), 1995, p. 306, 
para. 64
6. seriously impair an essential interest

المللی خویش به ضرورت استناد  بودن فعل مغایر تعهد بینتواند براي توجیه متخلفانه دولت نمی«:دارد این ماده بیان می .7
.»...الوقوع باشد طر جدي و قریبتنها راه براي حفاظت از منافع اساسی دولت در برابر خ - 1کند مگر آنکه آن فعل 
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جهـت بـه رااسـلواکی بـا مشـترك گـذاري سـرمایه توافـق تادادراحقاینمجارستانبهدیوان
دوم اینکـه دیـوان قواعـد جدیـد حقـوق       .نمایـد فسخجانبهیکزیست، به طورمحیطازایتحم
گذاري میان مجارسـتان   نامه سرمایه کند و در موافقت  زیست را عطف بماسبق میالملل محیط بین

دالیـل بـه ها سالطولدربشر«:دارد میبیانقضیهدر ایندیوان 1.داند و اسلواکی قابل اعمال می
بـر اثـري بـدون معمـوًال اتفـاق ایـن گذشـته در. اسـت کردهدخالتطبیعتدرغیرهوتصادياق

بـر تنهـا نهکهاست گرفتهشکلهنجارهاییاخیر،هاي سالدر... گرفتمیصورتزیستمحیط
کههایی فعالیتخصوصدربلکهشود، میاعمالدارندنظردرها دولتکهجدیديهاي فعالیت

میـان کـه داردوجودنیازاین. شود میاعمالنیزدارندادامههنوزامااست شده آغازگذشتهدر
هرچند دیوان در ایـن بخـش بـه    2.»شودبرقرارآشتیزیستمحیطازحفاظتواقتصاديتوسعه

توان گفت این اصل در حقـوق   کند،  در حال حاضر نمی اشاره می» توسعه پایدار«نوعی به اصل 
  3.رفی پیدا کرده استالملل، جنبه ع بین

المللی دادگستري در قضیۀ رودخانه اروگوئه به ارزیابی عملکرد اروگوئه در قبـال   دیوان بین
پردازد و اصولی را در مناسـبات میـان    فعالیت کارخانه کاغذسازي در کنار رودخانه اروگوئه می

گـذار   ایههرچند دو شـرکت سـرم  . دهد زیست به دست میگذاري و حقوق محیط حقوق سرمایه
هاي فرعـی دو شـرکت اسـپانیایی و فنالنـدي بودنـد، در اروگوئـه بـه ثبـت          در اروگوئه، شرکت

لـذا هرچنـد    4.شـدند  اي محسـوب مـی   الملـل، شـرکتی اروگوئـه    رسیده بودند و طبق حقـوق بـین  
                                                                                                                                                                                                                     

1. Jorge E. Vinuales, "The Contribution of the International Court of Justice to the 
Development of International Environmental Law: A Contemporary Assessment" (2008) 
No. 32, Fordham Int'l L.J., p. 13.
2. ICJ Rep., The Case Concerning Gabcíkovo-Nagymaros Project, 1997., para. 140.
3. Philippe Sands, Principle of International Environmental Law (Cambridge University 
Press, 2003) p. 254.

شرکت به دولتی دادن یک براي نسبت«:دارد در خصوص تعیین تابعیت شرکت بیان می بارسلونا تراکشنۀدیوان در قضی .4
قاعده سنتی این . آورد الملل جز در مواردي محدود با تابعیت افراد قیاس به عمل می جهت حمایت دیپلماتیک، حقوق بین

شود که طبق حقوق آن دولت به ثبت رسیده است و دفتر اداري آن درون  ک به دولتی اعطا مییاست که حق حمایت دیپلمات
دیوان در همین قضیه . »ك در طول زمان و از طریق اسناد متعدد به اثبات رسیده استاین دو مال. سرزمین آن دولت باشد

را مجاز ) Incorporate Veil(دارد و با شرایطی اعمال قاعده خرق حجاب  استثنائاتی را براي اعمال این قاعده بیان می
. اعطا نماید ) و نه کشور متبوع شرکت(شرکت داران داند تا به این وسیله حق حمایت دیپلماتیک را به کشور متبوع سهام می

اي اعطا شده  ند از زمانی که شرکت دیگر وجود خارجی نداشته باشد، زمانی که این اجازه از طریق معاهدهااین موارد عبارت
ا ب ال سیدیوان در قضیه . داران مشترك باشدبعیت کشور متبوع شرکت و کشور متبوع اکثریت سهاماباشد و زمانی که ت

  .مریکا حق حمایت دیپلمایتک را اعطا نمودآتأسی به هر سه استثنا به 
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شـده  گذاري به میان آورد، اصول طرح الملل سرمایه توان در این رأي، صحبتی از حقوق بین نمی
گـذاري   قابـل تعمـیم بـه سـرمایه     1گذاري داخلی عموماً به استناد رفتـار ملـی   ص سرمایهدر خصو

  .خارجی نیز هست
 2المللی دادگستري در این رأي به آن اشـاره دارد، لـزوم انتشـار     یکی از اصولی که دیوان بین

باید به تفـاوت میـان انتشـار اطالعـات بـراي عمـوم و       . محیطی براي عموم استاطالعات زیست
 ریـو اعالمیـه   10االجرا مانند اصل  برخی از اسناد غیرالزم. رسانی به دولت تفاوت قائل شد اطالع

محیطـی  به حق دسترسی عمـوم بـه اطالعـات زیسـت     1992در خصوص تجارت و توسعه مورخ 
دیـوان  . اما اطالع به دولت، معموالً در توافقات قراردادي و دوجانبه قید شده است 3اشاره دارند،

دولـت طـرف    6سـازي  و آگـاه  5به کمیسـیون رودخانـه اروگوئـه    4رسانی ن قضیه میان اطالعدر ای
و  7دانـد  رسانی را دنباله اصل پیشـگیري مـی   دیوان، اصل اطالع. معاهده، تفکیک قائل شده است

                                                                                                                                                                                                                     

Roberto Bruno, Joseph H. H. Weiler, "Access of Private Parties to International Dispute 
settlement: A Comparative Analysis" (1997) The Jean Monnet Center for International 
and Regional Economic Law & Justice, available at http://centers.law.nyu.edu/
jeanmonnet/ papers /97/97-13-Contents.html 

ک از موضوع صرف تابعیت شرکت مجزا است ازآنجاکه یکی از شروط توسل به حمایت یهرچند موضوع حمایت دیپلمات
.وان قابل توجیه استهاي دی داشتن تابعیت است استفاده از این یافته ،دیپلماتیک

1. National Treatment
2. Disclose

دستورالعملی را تحت عنوان آزادي دسترسی به اطالعات در مسائل  1990پیش از این نیز شوراي اتحادیه اروپا در سال  .3
 Directive No. 313 of 1990 on Freedom of Access to Information on the(محیطی زیست

Environment (به تصویب رساند.
4. Informing

به وجود آمد و طرفین  1975کمیسیون اداري رودخانه اروگوئه نهادي مشورتی است که طبق اساسنامه رودخانه اروگوئه  .5
.رسانی به این کمیته اجرا نمایندمعاهده متعهد شدند که تعهدات ماهوي خود را از طریق اطالع

6.Notifying
توصیه است که کشورها باید مبتنی بر این 1972زیست سازمان همکاري اقتصادي مورخ دي محیطهاي اقتصاسند جنبه .7
محیطی مورد استفاده بستگی داشته کاالها به کیفیت و کمیت منابع زیست ةشدتمام ۀنوعی سیاستگذاري کنند که هزینبه

برداري از نهایی بهره ۀکه مطابق آن هزین) polluter-pay(کننده  این توصیه اشاره دارد به اصل هزینه براي آلوده. باشد
گذار تعدیل هایی مانند یارانه به سرمایهگذار و تولیدکننده قرار گیرد و با روشمنابع طبیعی و آلودگی باید بر دوش سرمایه

این اهداف، آلودگی  داند مانند آلودگی در دوران انتقالی براي رسیدن بهمواردي را استثناي بر این اصل می ،این سند. نشود
کردن اصل هاي عملییکی از روش ،کننده اصل هزینه براي آلوده.فرامرزي و مشکالت مربوط به کشورهاي در حال توسعه

محیطی، میزان هاي زیست تواند بسته به ظرفیتمیزان مشروع آلودگی در کشورها می ،از نظر این سند. پیشگیري است
.متغیر باشد ،و غیره بودن کشور و تراکم جمعیتصنعتی
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بخش پروژه اقتصادي فقط در قلمروي آن دولـت محقـق    داند که اقدامات زیان شامل طرفی نمی
سـازي زمـانی    امـا آگـاه  . محیطـی اسـت   بودن آثار زیستۀ این تعهد، فرامرزيشود، بلکه الزم می

کند کـه   دیوان تأیید می. محیطی را محتمل تشخیص دهدزیستالزامی است که کمیسیون، خطر
ــه آگــاه  ــد مجــوز فعالیــت  ســازي اعتراضــی نکــرد طــرف دیگــر مــی  اگــر طــرف معاهــده ب توان

  .گذاري را صادر نماید سرمایه
زیسـت را از دو جهـت بـه نفـع      قابل میان آزادسازي تجارت و حفاظـت از محـیط  این نظر، ت 

محیطی را به معنـاي   اول اینکه سکوت دولت طرف تعهد زیست. گذاري حل کرده است سرمایه
ــه   ــوان ب ــت در حفاظــت از  موافقــت تفســیر کــرده اســت و دوم اینکــه دی ــوعی نماینــدگی دول ن

زیست، سـاکنین   نفع واقعی حفاظت از محیط ه ذيکزیست محلی را پذیرفته است درحالیمحیط
گرفتن منافع مردم ساکن منطقـه  تواند با نادیده دیگر دولت مرکزي میعبارتبه. آن منطقه هستند

  1.گذار کشور دیگر بدهد ربط اجازه فعالیت را به سرمایه ذي
در اصـل  گذاري  زیست و حقوق سرمایهالملل محیط هاي آشتی میان حقوق بین یکی از جلوه

از نظر دیوان در این قضیه، اروگوئـه ملـزم بـوده اسـت      3.شود مشاهده می 2محیطیارزیابی زیست
. ربط وقایع موجود را در اختیـار کمیسـیون قـرار دهـد     محیطی پروژه ذيکه براي ارزیابی زیست

بـراي  این تعهد از دید دیـوان، زمـانی   . این وظیفه کمیسیون است که ارزیابی نهایی را انجام دهد
ربط براي اخذ مجـوز بـه نهـاد صـالح آن دولـت مراجعـه        شود که شرکت ذي اروگوئه ایجاد می

کنـد کـه بـا ایـن      نفسه اصـلی عرفـی اعـالم مـی     محیطی را فیدیوان اصل ارزیابی زیست. کند می
محیطـی فرامـرزي باشـد و    احتمال آثار شدیدي برود، ایـن آثـار زیسـت   : آور است شرایطی الزام

                                                                                                                                                                                                                     

داند که هم  سانی را تعهدي میرتعهد به اطالع) جیبوتی و فرانسه(همکاري متقابل در امور کیفري  ۀدیوان در قضی .1
ربط اهمیت دارد و کسب اطالعات دریافت اطالعات توسط نهاد ذي ۀطریق ،دیگرعبارتبه. موضوعیت دارد و هم طریقیت

  .کند هاي غیردولتی کفایت نمیاز طرق دیگر مانند سازمان
Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France, 2008) , 
Para 150.
2. Environmental Assessment

هاي اساسنامه رودخانه اورگوئه مبنی بر حمایت دارد که تعهد طرفکارخانه کاغذسازي بیان می ۀدیوان در قضی .3
)Protecting ( و حفاظت)Preserving (اساسنامه رودخانه از طریق ارزیابی  41مادهزیست آبزیان مذکور دراز محیط

  . پذیر استامکان) Environmental Impact Assessment(محیطی آثار زیست
ICJ Rep., The Case Concerning  Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. 
Uruguay, 2010), Paras 203-219.
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محیطـی را چـه قبـل از شـروع فعالیـت      دیـوان ارزیـابی زیسـت   . ابع مشـترك باشـند  مربوط بـه منـ  
  . 1شمارد اقتصادي و چه پس از آن براي کمیسیون همکاري الزم می

المللی در این زمینه قابل اسـتفاده اسـت ممنوعیـت خسـارت از      تمام آنچه از رویۀ قضایی بین
المللـی   اسـت و دیـوان بـین   » شـور زیسـت وراي مرزهـاي یـک ک   محـیط «گذاري به  طریق سرمایه

ــت از    ــه ســمت حمای ــن قضــایا ب ــیمحــیط«دادگســتري نتوانســته در ای ــل » زیســت داخل در مقاب
  .هاي اقتصادي حرکت کند فعالیت

  
  المللی حقوق دریاها دادگاه بین. ب

نیـز دیـوان دیگـري اسـت کـه بـه اختالفـات مربـوط بـه           2المللـی حقـوق دریاهـا    دادگاه بـین 
این دیوان اخیراً در نظریه مشورتی خود نکـات  . پردازد می 1982ریاها مورخ کنوانسیون حقوق د

ایـن   3.زیسـت بیـان نمـود   هـاي آزاد و محـیط   گذاري در آب مهمی را در خصوص رابطه سرمایه
و ) 1994نامـه   طبـق بخـش اول ضـمیمه موافقـت    (ها را ملزم بـه رعایـت    طور مثال دولتدیوان به
هـاي   محیطـی بـراي فعالیـت   ارزیـابی زیسـت  ) ون حقـوق دریاهـا  کنوانسـی  204طبق ماده (تضمین 

تعهد به تضمین مربوط به الزام پیمانکـار از سـوي دولـت    . داند اقتصادي در بستر عمیق دریاها می
                                                                                                                                                                                                                     

ورزد اما در این دیوان بر شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون تأکید می ،که در ابتداي رأيجالب توجه است درحالی .1
منشور فقط کشورهاي عضو متعهد به تبعیت از آراي  94که طبق ماده دهد درحالیقسمت رأي، کمیسیون را خطاب قرار می

.دیوان هستند
2. ITLOS

در این گذاري خارجی براي اولین بارزیست با سرمایهوضوع ارتباط حقوق دریاها و تعهدات ناشی از آن ازجمله محیطم .3
المللی اعماق دریا تقاضا از شوراي مقام بین نائورو دولت 2010مارس  5در تاریخ . دیوان از سوي دولت نائورو مطرح شد

درمورد ) المللی حقوق دریاها و صالح براي ارائه نظر مشورتیی دیوان بینشعبه فرع(کرد که شعبه اختالفات بستر دریاها 
المللی دریاها  این براي اولین بار است که از دیوان بین. فصل یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها درخواست نظر مشورتی کند

عهدات دولت حامی محدوده و شمول ت«سازي در خصوص به شفاف نائورودرخواست . شودتقاضاي نظر مشورتی می
در ابتدا حمایت خود را از یک شرکت خصوصی  نائورو. گرددبرمی» کنندهاي خصوصی که در منطقه فعالیت میشرکت

کرد اعالم نمود لکن بعداً بنا به دالیلی ازجمله عدم شفافیت در تعهداتی که در منطقه اعماق دریا اقدام به اکتشاف معدنی می
کنوانسیون  139بر اساس  ماده . کند، حمایت خود را از شرکت مزبور پس گرفتی تحمیل میکه کنوانسیون بر دولت حام
المللی اعماق دریا هستند باید توسط یک  هاي خصوصی که خواهان فعالیت معدنی در منطقه بین حقوق دریاها تمام شرکت

دولت حامی متعهد است که ) 4، بند 4ماده (1982بر اساس ضمیمه سوم کنوانسیون . دولت عضو کنوانسیون حمایت شوند
موجب در نظام حقوقی داخلی خود تضمین نماید پیمانکار مورد حمایت، تعهدات خود را بر اساس شرایط قرارداد و به

را اتخاذ » الزم و مناسب«که قوانین و مقررات و تدابیر اداري حامی در صورتی حال دولتبااین. کنوانسیون انجام خواهد داد
  . اشد، نسبت به خسارات ناشی از قصور شرکت مورد حمایت مسئولیت نداردکرده ب

See www.itlos.org/news/press_release/2011/press_release_161_en.doc
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در مواقـع  . محیطـی فعالیـت اقتصـادي در بسـتر عمیـق دریاسـت      حامی براي ارزیابی آثار زیسـت 
ي در بستر عمیـق دریـا، دیـوان معتقـد اسـت کـه       محیطی ناشی از فعالیت اقتصادخسارات زیست

که تعقیب و اجـراي آن توسـط سـازوکارهاي     2پروژه اقتصادي است 1مسئولیت اولیه با پیمانکار
مانده است که از آن  ملی دولت حامی محقق خواهد شد و دولت متعهد به تضمین خسارات باقی

ي و صندوق جبران خسارت را بـراي  دیوان، وضع بیمه اجبار. یاد شده است 3»مسئولیت تبعی«به 
دیوان، وضع قـوانین را از سـوي دولـت حـامی بـراي حفـظ        4.تضمین این امر توصیه کرده است

تعهد «المللی دولت ناشی از  زیست از سوي پیمانکار در بستر عمیق دریا رافع مسئولیت بینمحیط
  6.داند می 5»به تالش معقول

المللـی دولـت را    المللـی کـه احـراز مسـئولیت بـین      ندیوان در این رأي به برخی معاهدات بی
هـا   کـه در ایـن مـوارد مسـئولیت اولیـه بـا دولـت        7کنـد  داند، اشاره می منوط به اثبات تقصیر نمی

گـذاري نیـز وجـود داشـته باشـد، دولـت        خواهد بود و چنانچه در این موارد پیمانکار یـا سـرمایه  
هـا بـه سـبب خطرنـاك     لذا این فعالیت. رح نمایدتواند مسئولیت ثانوي آن را در قبال خود مط می

                                                                                                                                                                                                                     

1. operator
داند که مسئولیت دولت میزبان را در  اي این رویکرد دیوان را برخالف لحن کلی کنوانسیون حقوق دریاها می نویسنده .2

  داند محیطی فرض میخسارات زیست خصوص
See David Freestone, "Advisory Opinion of the Seabed Disputes Chamber of 
International Tribunal for the Law of the Sea on “Responsibilities and Obligations of 
States Sponsoring Persons and Entities With Respect To Activities in the Area" (2011), 
Volume 15, Issue 7, American Society of International Law, available at 
http://www.asil.org/pdfs/insights/insight110309.pdf
3. Residual Liability
4. Seabed Disputes Chamber Renders Unanimous Advisory Opinion  In Case No. 17 , 
2011, P. 18.
5. Due Diligence

دیوان اروپایی حقوق بشر نیز معتقد است که کشورها تعهد مثبتی براي حفاظت از حقوق خصوصی و جمعی افراد دارند و .6
زیست شده است محکوم  دولت اسپانیا و ایتالیا را به دلیل نقض این تعهد که موجب لطمه به محیط ۀبه همین دلیل در دو قضی

  .نمود
Lopez Ostra v. Spain, ECHR, Guerra and Others v. Italy, "ECHR, Reports of Judgments 
and Decisions" (1998) (No. 64), para 58.

المللی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از  کنوانسیون بین ؛1972مانند کنوانسیون خسارات ناشی از اشیاء فضایی مورخ  .7
کنوانسیون  ؛1960اي مورخ  سیون مسئولیت شخص ثالث در حوزه انرژي هستهکنوان ؛1992خسارات آلودگی نفتی مورخ 

و کنوانسیون مربوط به مسئولیت مدنی در حوزه انتقال  1963اي مورخ  وین در خصوص مسئولیت مدنی براي خسارات هسته
.1971اي مورخ  دریایی مواد هسته
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حال دیوان ایـن اسـتثنا   بااین. است 1»کننده هزینه براي آلوده«ها، استثناي بر اصل  بودن ماهیت آن
را مسـئول اولیـه   ) کننـده  آلوده(دهد و پیمانکار  را به فعالیت در عرصه بستر عمیق دریا تعمیم نمی

رغـم ایـن    علـی . اي داخلی براي تعقیب را در نظـر گیـرد  داند که دولت ملزم است سازوکاره می
  .داند دیده الزم نمینکته، دیوان اثبات تقصیر از سوي پیمانکار را براي زیان

  
  وفصل اختالف سازمان تجارت جهانینهاد حل. ج

وفصـل اخـتالف سـازمان تجـارت جهـانی نیـز صـالحیت پـرداختن بـه موضـوعات           نهاد حل
اساسنامه این نهاد، هیئت رسیدگی  2احراز کرده است آنجا که ماده محیطی را براي خود زیست

تفسـیر  » الملل عمومیحقوق بین«هاي موجود را طبق نامه کند تا گات و دیگر موافقت را ملزم می
زیسـت را بخشـی از   هـا محـیط   پشـت  هـا و الك  این مرجع در قضایاي مختلفی چون دلفین. کنند

ین مرجع در قضیه خط لوله گاز بیان داشت که گات نبایـد در  ا. الملل عمومی دانست حقوق بین
بررسـی  ) زیسـت الملـل محـیط  ازجملـه حقـوق بـین   (الملل عمـومی  انزواي کلینیکی از حقوق بین

تـوان  از   گذاري خارجی از صالحیت این سازمان خارج است، می هرچند موضوع سرمایه. 2شود
  .الملل استفاده نمود ك حقوق تجارت بینهاي این سازمان در ارتباط با اصول مشتر یافته

  
  گذاري المللی سرمایه هاي بین داوري. 1-2

و حق بـر مالکیـت    3زیست سالم در میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیحق بر محیط
ذکـر   4در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی    و سرمایه

گذاري براي تبیین مفاهیم حقوق اقتصادي بـه آراي   هاي سرمایه داوري به همین دلیل. شده است
                                                                                                                                                                                                                     

1. Polluter-pay
2. DSB Rep., Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, Venezuela, Brazil 
versus US, 20 May 1996.

مندي  حق افراد براي بهره ،کلیه اعضاي میثاق. 1«:دارد میثاق میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بیان می 12ماده  .3
هایی که کشورها براي گام. 2. شناسنداز باالترین استانداردهاي قابل دستیابی سالمت فیزیکی و روانی را به رسمیت می

) ب... دارند الزم است شامل مواردي شود که براي موضوعات زیر ضروري باشد دستیابی به معناي کامل این حق برمی
»...زیستی و بهداشت صنعتی هاي محیط توسعه تمام جنبه

همه افراد «دارد که  ی و فرهنگی بیان میمشترك میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادي، اجتماع 1ماده  2بند  .4
میثاق حقوق مدنی و  47و ماده » ... توانند براي اهداف شخصی سرمایه و منابع خود را آزادانه در اختیار داشته باشند می

د که به اي تفسیر شو گونههیچ چیز در این میثاق نباید به«:دارد حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی بیان می 25سیاسی و ماده 
.»طور کامل و آزادانه لطمه وارد سازدشان به مندي و استفاده از سرمایه و منابع حق ذاتی افراد در قبال بهره
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اي علیـه   طـور مثـال، ایکسـید در قضـیه    به.. اند قضایی در خصوص حقوق بشر توجه زیادي کرده
براي ارزیابی مفهوم مصادره به رویـه دیـوان آمریکـایی حقـوق بشـر و بـراي ارزیـابی         1مکزیک

در یک قضـیه مهـم در ایکسـید،    2.ی حقوق بشر استناد جستمفهوم تناسب به رویه دیوان اروپای
المللی تجاري یا حقـوق   رجوع به رویه داوري بین نفتا،براي تفسیر قواعد «داوري بیان داشت که 

الملل عمومی قیاس مناسبی نیست، بلکه رجوع به رویه دیوان اروپـایی یـا آمریکـایی حقـوق      بین
بر عدم تسـاوي  ] گذاري همچون دعاوي سرمایه[دیوان  رو که رویه اینتر است ازآن بشر مناسب

  .3»طرفین دعوا مبتنی است
کـرد کـه حقـوق     گذاري به حقوق بشـر، ایـن انتظـار را ایجـاد مـی      هاي سرمایه رجوع داوري

به همین خاطر داوري ایکسید در دعواي . زیستی تفسیر شود گذاري در پرتو قواعد محیط سرمایه
گذاري  هاي دوجانبه سرمایه نامه در تعارض میان موافقت«ن نمود که علیه آرژانتین بیا آزوریکس

و معاهدات حقوق بشري، موضوع باید بـه نفـع حقـوق بشـر حـل شـود چـرا کـه منـافع عمـومی           
بـه همـین ترتیـب     4.»کنندگان باید بر منفعت خصوصی تولیدکننده ارجحیت داشته باشـد  مصرف

                                                                                                                                                                                                                     

1. Técnicas Medioambientales S.A. v. Mexico
ود در تبیین مفهوم مصادره به این نتیجه رسید که خ) Lauder v. Czech(داوري آنسیترال در قضیه الدر علیه چک  .2

اند و لذا به رویه حقوق بشري  گذاري به تعریف این مفهوم که نقض حق مالکیت چیست نپرداخته معاهدات دوجانبه سرمایه
علیه  آزوریکسایکسید در قضیه شرکت . در دیوان اروپایی حقوق بشر متوسل شد تا بتواند مصادره را تعریف کند

طور غیرمستقیم به رویه دیوان اروپایی حقوق نیز به) Azurix Corp. v. Argentine Republic(جمهوري آرژانتین 
  بشر پرداخت

James D. Fry, "International Human Rights Law in Investment Arbitration: Evidence of 
International Law's Unity" (2007) Duke Journal of Comparative & International Law, 
pp. 77-149.
3. Int’l Thunderbird Gaming Corp. v. United Mexican States (U.S. v. Mex.) 2006, para. 
13.

گذار مطرح است از اصولی  که در روابط دولت و سرمایه) Legitimate Expectations(مثًال اصل انتظارات مشروع 
  .است که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به دست آمده است

Lorenzo Cotula, Regulatory Takings, Stabilization Clauses and Sustainable 
Development, Paper prepared for the OECD Global Forum on International Investment 
VII, 2008
available at http://www.oecd.org/dataoecd/40311122/8/45.pdf

شود و هم مقرراتی از  الملل بشر می زیست مشمول حقوق بینمحیط الملل هم مقرراتی از حقوق بین ،طور که بیان شدهمان .4
اي مانند حق مالکیت  رسد منظور ایکسید در تعارض قاعده به نظر می. شود الملل اقتصادي مشمول حقوق بشر می حقوق بین

ید به نفع تعارض با این است که کنندگان که از حقوق جمعی بشري است که از حقوق فردي بشري است با حقوق مصرف
  .زیست نیز که از حقوق بشر همبستگی است صادق استحل در رابطه با حقوق محیطاین راه. حقوق جمعی بشري حل شود
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بر قواعد حل قوق ماهوي حاکم بر داوري را عالوهگذاري، ح هاي سرمایه نامه بسیاري از موافقت
المللـی   شـده بـین  نامه، اصول پذیرفتـه  هاي میزبان و متبوع و مقررات همان موافقت تعارض دولت

حـال داوري ایکسـید   بـااین . 1شـود  زیست نیـز مـی   الملل محیط دانستند که شامل قواعد حقوق بین
  . 2مت ناشی از مصادره ندانسته استزیستی را مؤثر در تعیین میزان غرا اهداف محیط

زیستی موجب شـد تـا برخـی کشـورها بـه       گذاري در پرتو قواعد محیط تفسیر دعاوي سرمایه
داوري ایکسـید در یـک قضـیه     3.زیست دست به مصادره سـرمایه بزننـد   استناد حفاظت از محیط

ا مغـایر بـا   زیست منطقـه ر  مصادره خزنده اموال یک شرکت با هدف حمایت از محیط 4جنجالی
گذار برآورد کرد و بیان داشت که مصـادره مـذکور در فصـل     انتظارات معقول اقتصادي سرمایه

باشد، هرچنـد مغـایر بـا     گذار می نفتا به معناي مداخله در اموال با هدف محروم کردن سرمایه 11
                                                                                                                                                                                                                     

Clara Reiner and Christoph Schreure, Ibid.
. اند ن جملهایکسید از ای 42ماده  1و بند  نفتا1131گذاري مدل کشور چین و ماده  نامه دوجانبه سرمایه موافقت 9ماده  .1

حقوق  معتقد است که کند و برخالف آنسیترال که حقوق حاکم را تنها قواعد حل تعارض کشورهاي مربوطه بیان می
سندي براي حل اختالفات بازرگانی میان  ،علت این امر شاید این باشد که آنسیترال. الملل مستقیماً جایگاهی ندارد بین

  .عمومی در آن جایگاهی نداردالملل  بازیگران خصوصی است و حقوق بین
Clara Reiner and Christoph Schreure, Human Rights and International Investment 
Arbitration, available at www.univie.ac.at/intlaw/h_rights_int_invest_arbitr.pdf
2. Compania del Desarrollo de Santa Elena, S A v The Republic of Costa Rica, Award 
(ICSID), Case No. ARB/96/1, 17 February 2000, p. 192.
3. Emma Aisbett, Larry Karp and Carol McAusland, "Regulatory Takings and 
Environmental Regulation in NAFTA’s Chapter 11", (2006)
available at http://are.berkeley.edu/courses/EEP131/old_files/lectureNotes/ Carol
Emmafragment.pdf

واقع در یکی از شهرهاي مکزیک ) COTERIN(شرکت آمریکایی کوترین  1990ماجرا از این قرار بود که در سال .4
این شرکت از دفن  1994در سال . نمود اي از مکزیک با اجازه دولت فدرال شروع به دفن زایدات خطرناك خود در منطقه

شرکت کوترین در . آن منطقه را کسب نماید) Municipal Permit(ع شد مگر آنکه بتواند مجوز شهرداري زباله ممنو
اي را امضا کرد که طبق آن اجازه دفن زباله تا پنج سال به این  نامه با معاون محیط زیست دولت مکزیک موافقت 1995سال 

ک به علت عدم تأمین جبران خسارت از سوي شرکت این این مجوز لغو شد و دادگاه مکزی 1996در سال . شرکت داده شد
اي که در تصرف  زیست منطقه همچنین دولت مکزیک دستوري مبنی بر حفاظت از محیط. لغو مجوز را قانونی دانست

مرجع داوري نفتا اظهار داشت که مکزیک موظف به . شد شرکت بوده صادر نمود که مانع فعالیت شرکت کوترین می
مرجع داوري بدون توجه . گذاري بوده است که به وظیفه خود عمل نکرده است پذیري نسبت به سرمایه بینیشفافیت و پیش

میلیون دالر به  685/16داند و این کشور را به  به اهمیت حفاظت از محیط زیست، رفتار غیرمنصفانه مکزیک را نادرست می
  .نفع شرکت کوترین محکوم کرد

Philippe Sands, Principle of International Environmental Law, (Cambridge University 
Press, 2003), p. 1067-1069.
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گذار و  این رأي نقطه عطفی در رابطه سرمایه. 1ظاهري دولت میزبان باشد] زیست محیطی[منافع 
توسـعه  2.دولت تلقی شد که طبق آن انگیزه دولت در مصادره تأثیري در تعریف مصادره نـدارد 

گــذاري تــا جــایی کــه منجــر بــه نقــض تعهــدات  الملــل ســرمایه مفهــوم مصــادره در حقــوق بــین
زیستی دولت شـود شـاید بـه ایـن دلیـل باشـد کـه داوري مربوطـه یـک داوري مبتنـی بـر             محیط

تـر   گذاري بوده است و این داوري کارکرد ماهوي خود را تفسیر هرچه دقیق یهنامه سرما موافقت
گذاري دانسته است و چـه بسـا اگـر ایـن دعـوا در مرجعـی دیگـر         الملل سرمایه   قواعد حقوق بین

  3. شد اي دیگر حاصل می گرفت نتیجه مورد رسیگی قرار می
  

  سایر موارد. 1-3
هـاي   و کـدهاي رفتـاري شـرکت    5المللـی  هـاي بـین   اقـدامات سـازمان   4المللـی،  معاهدات بین

گـذاري   الملل سـرمایه  زیست و حقوق بیناز دیگر منابع مشترك حقوق بین الملل محیط 1فراملی
                                                                                                                                                                                                                     

1. Metalclad Corporation v The United States of Mexico, Award, ICSID Case No ARB 
(AF)/ 97/1 , 2000, p. 103.
2. Luke Eric Peterson and Kevin R. Gray, International Human Rights in Bilateral 
Investment Treaties and in Investment Treaty Arbitration, A Research Paper Prepared by 
the International Institute for Sustainable Development (IISD) for the Swiss Department 
of Foreign Affairs, 2003, p. 13.

  .ك. ن ،زیست ابطه با مصادره به استناد حفاظت از محیطقضایاي بیشتر در ر ةبراي مشاهد .3
Kate Miles, op. cit., pp. 92-97.

در . زیستی است گذاري و تعهدات قراردادي محیط تعارض میان تعهدات قراردادي سرمایه ،یکی از موضوعات مهم .4
اول : ی باید به چند نکته توجه داشتزیست گذاري و قواعد یک معاهده محیط صورت تعارض میان قواعد یک معاهده سرمایه

بودن از هم، در موضوع مشترك باشند شود که معاهداتی در عین جدا و منفک هنگامی مطرح می ،اینکه مسئله تعارض
که موضوع درحالی) 176ص  ،1385گنج دانش، : تهران(، چاپ سومالمللی حقوق معاهدات بینمحمدرضا ضیایی بیگدلی، (

لذا در حل تعارض این دو دسته معاهدات نباید به اصول . زیستی متفاوت است گذاري و محیط ایهو هدف دو معاهده سرم
مقدم را  ةمؤخر قاعد ةقاعد«و » زند عام را تخصیص می ةخاص قاعد ةقاعد«کلی حل تعارض میان معاهدات که شامل اصل 

مناسبات میان قواعد «بلکه پاسخ را باید از  ردرجوع ک) 1969عهدنامه حقوق معاهدات مورخ  30ماده  3بند (» کند نسخ می
.فتدر هر مورد دریا» المللی رویه قضایی و داوري بین«یا » الشمول الشمول و قواعد خاص عام

، سازمان همکاري اقتصادي و توسعه )International Labor Organization(المللی کار  سازمان بین .5
)Organization of Economic Cooperation and Development (و سازمان ملل متحد از پیشگامان آشتی

طرحی  2003سازمان ملل متحد در سال . زیست هستند الملل محیط گذاري و حقوق بین الملل سرمایه دادن میان حقوق بین
 Human Rights(هاي فراملی و دیگر نهادهاي تجاري  تحت عنوان اصول حقوق بشر و مسئولیت براي شرکت

Principles and Responsibilities for Transnational Corporations and Other Business 
Enterprises (کننده، ممنوعیت زیست، حقوق کار، حقوق مصرف ها به حقوق محیط آماده نمود که در آن التزام شرکت

.)2003UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12(رشوه و غیره را اعالم نمود 
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گذاري بیش از آنچه  مورد توافق  در این میان قوانین داخلی به این علت که حقوق سرمایه. است
اي دارد و لـذا الزم   کشورهاسـت، اهمیـت ویـژه   المللی باشد در قیدوبند نظام حقوقی داخلـی   بین

هاي اقتصادي توجه  زیست در برابر فعالیتاست بیشتر به نقش قوانین داخلی در حمایت از محیط
  .شود

کننـد قـانونی    گـذاري معمـوالً تصـویب مـی     یکی از قوانینی که کشورها در ارتباط با سـرمایه 
هـا را   زان آلـودگی مجـاز بـراي کارخانـه    که به وسیله آن می 2»مجوز آلودگی«است تحت عنوان 

هاي زیسـت محیطـی دولـت مربوطـه سـاالنه کـاهش        این قوانین با توجه به هدف. کنند تعیین می
تواننـد مجـوز آلـودگی دیگـر      هایی که نیاز به صدور آلودگی بیشتري دارند می کارخانه. یابد می

ایـن  . شـود  شـناخته مـی   3گیاین معامله تحت عنوان تجـارت آلـود  . ها را خریداري کنند شرکت
شـود، بـا تقلیـل     هایی که کاهش آلودگی برایشـان ارزان تمـام مـی    شود کارخانه روش باعث می

در . هـا اقـدام نماینـد    آلودگی خود، به فروش میزان باقی مانده از آلودگی مجاز به دیگر شرکت
بـرد از ایـن   الملل که از ضعف ساختاري براي اجرایـی کـردن قواعـد رنـج مـی      عرصۀ حقوق بین

4.شود المللی زیست محیطی یاد می هاي مفید براي تضمین قواعد بین روش به عنوان یکی از راه

                                                                                                                                                                                                                     

شوند و به مرور تبدیل به قواعد  هاي فراملی تهیه می هاي غیردولتی و خود شرکت ها، سازمان سط دولتکدهاي رفتاري تو .1
کنند تا در اذهان عمومی جانبه پایبندي خود به این کدها را اعالم میها به طور یک بسیاري از شرکت. شونداالجرا میالزم

گذاري خارجی از سوي  هاي حقوقی بر سرمایهدیتاولین محدو. شوند) Good Publicity(واجد وجهه نیکویی 
کرساند مانند اصول  زیستی شکل گرفته برخی از این اصول به دنبال یک فاجعه محیط. هاي خصوصی ایجاد شد طرح

)CERES ( اگزون والدزکه به دنبال نشت نفتی شرکت)Exxon-Valdez ( در آالسکا شکل گرفت و برخی از این
المللی زیر  که توسط شرکت مالی بین) Equator(اکواتورالمللی است مانند اصول  هاي بین ازمانهاي ساصول حاصل تالش

  .نظر بانک جهانی شکل گرفت
See Kate Miles, op. cit., pp. 100-102.
2.Pollution Decree
3. Emission Trade
4. Tom Tietenberg, Michael Grubb, Axel Michaelowa, Byron Swift and ZhongXiang 
Zhang, International Rules for Greenhouse Gas Emissions Trading Defining the 
Principles, Modalities , Rules and Guidelines for Verification , Reporting and 
Accountability, (2008), United Nations Conference On Trade And Development.

زیست به  توانند در حمایت از محیط هاي حقوقی، نهادهایی غیرصنعتی که تولید آلودگی ندارند نیز می ظامدر بسیاري از ن
زیستی در خرید مجوزهاي آلودگی هاي محیط مشارکت سازمان ،طور مثالبه. دریافت مجوزهاي آلودگی اقدام نمایند

توانند با انصراف از مجوزهاي خود  ها نیز می شرکت. ودتواند طبق قانون عرضه و تقاضا به افزایش قیمت مجوزها منجر ش می
.ها امیدوار شوند به تخفیف در مالیات
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  زیست الملل محیط گذاري و حقوق بین الملل سرمایه مناسبات حقوق بین. 2
انتقـال منـع اصـل وخـود طبیعـی منـابع بـر ها دولتحاکمیتاصلرابطهکهاستاینمهممسئله
برداريبهرهدرها دولتحقداشتتوجهبایدچیست؟الملل بینحقوقدرها دولتیگردبهآلودگی

استکهلماعالمیهطالییاصل. شودزمینهایندرها دولتدیگرحقبهلطمهموجبنبایدخودمنابعاز
زیسـت محـیط ازمحافظـت لزوموطبیعیمنابعبرحاکمیتمیانکهاستمطلبهمیننیز) 21اصل(

ایـن بـه ) 1996(اي هسـته هـاي  سـالح ازاسـتفاده مشـروعیت قضیۀدرهمدیوان. استبرقرارنديپیو
ازبرداري بهرهبرايالملل بینحقوقاصولومتحدمللمنشورطبقبرها دولت«کهدارداشارهموضوع

ازاستفادهجايبهواقعدر. »هستندحاکمهحقوقدارايمحیطیزیستهاي سیاستبامطابقخودمنابع
مؤیـد نیـز حقازسوءاستفادهمنعاصل. کند میاستفاده  2»حاکمهحق«عبارتاز  1»حاکمیت«عبارت

وکشورهادیگربهخسارتموجبحاکمیت،اعمالبهانهبهتواند نمیکشوریککهاستنکتهاین
برداري از منابع گذاري خارجی که نوعی تفویض بهره سرمایه .شودبشریتمشتركمیراثمناطقحتی

  . گذار است در قالب این اصل قابل تحلیل است از سوي حکومت به سرمایه
حالدرکشورهايگذاري سرمایهحقوقدرزیستی محیطقواعدباید توجه داشت که اعمال

ایـن سـمت بـه گـذاري بیشـتر   سـرمایه جریـان اوالً،: دلیـل چندبهداردبیشتريضرورتتوسعه،
بـراي کشـورها ایـن درحکمرانیاً،ثالثوپذیرترندآسیبکشورهااینمردم،ثانیًا3کشورهاست،

وضـع درکشـورها اینبیشتر،گذاري سرمایهجلببرايهمچنین .استتر ضعیفمنابعمدیریت
تحـت تـأثیر   رازیسـت  محیطازحمایتقواعدکهپردازند میرقابتبهیکدیگرباتر سهلقواعد

گـذاري و حقـوق    الملـل سـرمایه   اختن به مناسبات حقـوقی حقـوق بـین   پیش از پرد .دهد قرار می
درزیسـت  محیطازحمایتبرايقانونگذاريهاي زیست الزم است که  به نظریه الملل محیط بین

  .گذاري اشاره شود سرمایه
                                                                                                                                                                                                                     
1. Sovereignty
2. Sovereign Right

گذاري مستقیم در  بیان می دارد که سه چهارم سرمایه 2001چنانکه گزارش سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در سال  .3
. کشور صورت گرفته است 11مانده عمدتاً در چهارم باقیکه یکصورت گرفته است درحالیژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا 

) عمدتاً برزیل، هند، چین و روسیه(توسعه گذاري خارجی از سوي کشورهاي درحال میزان سرمایه 2008حال در سال بااین
هم  ،چرا که در این مناطق) جنوب- ري جنوبگذا سرمایه(گذاري شد  میلیارد دالر بود که عمدتاً در جهان سوم سرمایه 253

  .تر استهاي تولیدي در این مناطق پایینمنابع  طبیعی فراوانی وجود دارد و هم هزینه
Kevin R. Gray, "Foreign Direct Investment and Environmental Impacts: is the Debate 
over?" (2002) No. 2,Vol. 11, Review of European Community and International 
Environmental Law, available at
www.worldtradelaw.net/articles/grayfdi.pdf
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  گذاري زیست در سرمایه هاي قانونگذاري براي حمایت از محیط نظریه. الف
ایـن  . انـد  شـده » پناهگاه آلودگی«یستی سهلی دارند معروف به ز کشورهایی که قوانین محیط

بـراي  . شـود  زیسـت مـی   کردن محـیط هاي خارجی براي آلوده شدن شرکتوضعیت باعث جري
گیرانه براي ایـن  زیست از جهان اول به وضع قوانین سخت همین، برخی کشورهاي حامی محیط

گـذاري و بعضـاً    لی بـراي سـرمایه  هـاي کمـک مـا    ایـن قـوانین در سیاسـت   . ها پرداختنـد  شرکت
هـاي قانونگـذاري را در   تـوان نظریـه   در مجموع می. گذاري متجلی شد معاهدت دوجانبه سرمایه

  :این زمینه  در چهار دسته قرار داد
گردنـد کـه    گذاران خارجی اصوالً بـه دنبـال کشـورهایی مـی     سرمایه 1:پناهگاه آلودگی) اول

در ایـن نظریـه   . هـا هزینـه کمتـري برایشـان داشـته باشـد       گـذاري در آن  قوانین و شـروط سـرمایه  
گـذاران   قانونگذار ملی به علت سکوت قانونی خود، موجـب ایجـاد محـیط امنـی بـراي سـرمایه      

زیست به دور از طرح مسئولیت مدنی و کیفري  شود که به دنبال آلودگی محیط طلبی می فرصت
  .هستند

طـور فعاالنـه و بـرخالف منـافع ملـی،      ها بـه در این نظریه، کشـور  2:رقابت براي کاهش) دوم
گـذاري در منطقـه تشـویق     گـذاران را بـراي سـرمایه    زنند که سرمایه دست به تصویب قوانینی می

مثالً در زیمبابوه، گینه نو و اندونزي قوانین مربوط به بهره برداري از معدن بر دیگر قـوانین  . کنند
ظریــه بیشـتر در منــاطق آزاد تجـاري و منــاطق   ایـن ن . زیسـتی برتــري دارد  ازجملـه قـوانین محــیط  

در ایـن   4.شـود  هاي مرز یک کشور هستند به کار گرفته می که در نزدیکی 3مخصوص صادرات
گـذار   کننـد تـا هرچـه بیشـتر سـرمایه      نظریه کشورها به طور فعاالنه به تصویب قوانینی اقـدام مـی  

صـورت  د سـرمایه را بـه  اثبـات شـده اسـت کـه در کشـورهایی کـه ورو      .خارجی را جذب کنند
همچنین در . تر است تر و بااهمیت گیرانهمحیطی سختاند، قوانین زیست آزادانه و لیبرال نپذیرفته

گذار زیـاد اسـت تمایـل بـه تصـویب قـواینن        هاي سرمایه داران شرکتکشورهایی که سود سهام
  5.تر بیشتر است محیطی سختزیست

                                                                                                                                                                                                                     
1. Pollution haven
2. Race to the Bottom
3. EPZs

در مکزیک) maquiladora(مانند منطقه مکوئیالدورا  .4
5. Baomin Dong  and Xin Zha (2009) FDI and Environmental Standard: Pollution Haven 
or a Race to the Bottom?, available at http://www.rcie-cn.org/conferences/2009/
papers/dong.pdf



211  گذاري الملل سرمایه محیطی در حقوق بین جایگاه تعهدات زیست  

ــراي افــزایش) ســوم محیطــی  یــن نظریــه معتقدنــد کــه قــوانین زیســت طرفــداران ا 1:رقابــت ب
گـذاري بیشـتر    طور غیرمستقیم موجـب تقویـت رقابـت تجـاري و جلـب سـرمایه      گیرانه به سخت

توسـعه عالقـه دارنـد تـا بـا اتحادیـه اروپـا و آمریکـا         بـه طـور مثـال کشـورهاي درحـال     . شود می
محیطـی در ایـن    ن زیسـت شرط آن، تقویـت قـوانی   نامه تجارت آزاد امضا نمایند که پیش موافقت

ــا تصــویب معاهــدات زیســت  . کشــورها اســت ــد  برخــی کشــورها نیــز ب محیطــی چندجانبــه مانن
  . اند این نظریه را پذیرفته 2زیست نامه چندجانبه محیط موافقت

طبـق ایـن   . هاي با حساسیت باال و حـوزه انـرژي کـاربرد دارد    این نظریه معموالً براي شرکت
تري  ها مقررات سهل گذارانی که کشور متبوع آن شرکت ود سرمایهنظریه، برخی کشورها به ور

هـا ناشـی از    دهند هرچند این اقـدام بـرخالف تعهـدات آن    ها دارند اجازه ورود نمی نسبت به آن
گذاران خصوصی تـرجیح مـی دهنـد بـه     حال سرمایهبااین. مقررات سازمان تجارت جهانی است

بـر دارد،   ر سازمان تجارت جهانی که روندي زمانوفصل اختالف دجاي رجوع به مکانیسم حل
قوانین «ژاپن با پذیرش . تر تصویب کندگیرانهدولت متبوع خود را تشویق کنند که قوانین سخت

قـوانین کـاهش آلـودگی توسـط ماشـین در      «و کره جنـوبی بـا پـذیرش    » ورود ماشین به آمریکا
3.اند این نظریه را پذیرفته» اتحادیه اروپا

گـذاري نیـز    معموالً در مواردي که بازار دو کشور که با یکـدیگر مبـادالت سـرمایه    همچنین
-گذار، قوانین زیسـت  دارند ضعیف باشد، کشور فرستنده سرمایه یا کشور متبوع شرکت سرمایه

یـک از دو  اما چنانچه بازار اقتصادي دو کشور قـوي باشـد هـیچ   . کند محیطی خود را تقویت می
  4.کنند محیطی خود اقدام نمین زیستکشور به تقویت قوانی

نیز یـاد   6در انجماد قانونگذاري که از آن به نظریه نفوذ سیاسی 5:انجماد قانونگذاري) چهارم
گـذاري منـع    گیرانـه بـراي سـرمایه    شـود، قانونگـذاران محلـی از تصـویب قـوانین سـخت       یاد مـی 

نامـه مقـرر    موافقـت  ایـن  11در قضایاي مختلفـی در تفسـیر بخـش     نفتاهیئت رسیدگی . شوند می
گـذاري تـأثیر منفـی داشـته باشـند       گـذاري، بـر سـرمایه    دارد که در مواردي که قوانین سرمایه می

                                                                                                                                                                                                                     

1. Race to the Top
2. Multilateral Environment Agreement (MEA)
3. Kevin R. Gray, Ibid.
4. Baomin Dong  and Xin Zha, op. cit.
5. Regulatory Chill
6. Political Drag
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در ایـن   1.محیطی از سـوي دول عضـو شـوند    توانند مانع تصویب قوانین زیست گذاران می سرمایه
-رجیح زیسـت شـوند کـه تـ    طور فعاالنه و جسورانه مانع از تصویب قوانینی مـی نظریه کشورها به
  2.گذاري داشته باشند محیطی بر سرمایه

  
  گذار خارجی در نظام حقوق ملی زیست در برابر سرمایه حمایت از محیط. ب

هـاي فراملـی گـزارش شـده اسـت کـه        زیست توسط شـرکت  موارد زیادي از تخریب محیط
سالمتی بشـر   هاي خودرو، آسیب به بردن جنگلکردن رودخانه، ازبینگذاران را به آلوده سرمایه

هاي ملی نیـز صـورت گرفـت     ها در دادگاه دعواهایی علیه این شرکت 3.و غیره متهم کرده است
اما معموالً شرکت فراملی با ادعاي اینکه دادگاه صـالح دادگـاه محـل خسـارت اسـت یـا اینکـه        

هـا بـه اصـل     بعضـاً شـرکت  . رود شرکت فرعی، شخصیت حقوقی مستقلی دارد از دعوا طفره می
بیان داشت کـه   5اي حال دادگاه آمریکا در قضیهبااین. کنند استناد می 4»ي صالحیت ضعیفمبنا«

که هرچند دادگاه صالح دادگاه اکوادور اسـت، اگـر شـرکت آمریکـایی بـه صـالحیت دادگـاه        
6.اکوادور تن ندهد دادگاه آمریکا این اصل را اعمال نخواهد کرد

یافتـه بـا آگـاهی از اینکـه      ز کشورهاي توسـعه فرست ا حال بسیاري از کشورهاي سرمایهبااین
اي به اعمال صالحیت قانونی و قضـایی   توسعه عالقه پذیر از کشورهاي درحال کشورهاي سرمایه

                                                                                                                                                                                                                     

1. Kevin R. Gray, Ibid.
آمریکا و اتحادیه اروپا را از خروج سرمایه و کاهش قدرت رقابت  ،هاي صنعتی طور مثال گفته شده که برخی البیبه .2

اي منع  نهها را از تصویب مقررات مالیاتی با هدف کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگی گلخا اند و لذا آن کشور هراسانده
.اند کرده

See KATE MILES, op. cit., p. 91
بردن پوشش گیاهی در مناطقی که معادن مس و طال بود اقدام در گینه به زیرآب) Broken Hill(بروکن هیلشرکت  .3

خشکاندن «) یونپ(زیست ملل متحد  اقدام  توسط برنامه محیط این. کیلومتر از منطقه را زیر آب برد 1300این شرکت . نمود
.نامیده شد) die back(» زیست محیط

4. forum non conveniens
هاي خارجی با آن هاي ملی با استناد به اینکه پیوند مستحکمی با موضوع پرونده ندارند و دادگاهدادگاه ،موجب این اصلبه

  .کنندموضوع قرابت بیشتري دارند از رسیدگی به آن اجتناب می
See Peter Gillies (2008) "Forum Non Conveniens In The Context of International 
Commercial Arbitration", Macquarie University – Division of Law, available at 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1103344&download=yes
5. Aguindo v. Texaco
6. Kate Miles, op cit., p. 87.
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هاي فراملـی ندارنـد، دسـت بـه اعمـال صـالحیت        زیست در برابر شرکت براي حمایت از محیط
مـورخ   ریـو رغـم مخالفـت اعالمیـه    علی 2.زنند ها می قانونی و قضایی بر این شرکت 1فراسرزمینی

هــا و آراي  ، رویــه دولــت3زیســت بــا اعمــال صــالحیت فراســرزمینی در خصــوص محــیط 1992
هرچند  4.زیست دارند المللی، حکایت از مشروعیت صالحیت فراسرزمینی در موضوع محیط بین

هرچند برخی نویسندگان معتقدند که رویگردانی دولت متبوع شرکت اصلی از اعمال صالحیت 
توانـد   زیسـت بـه دنبـال دارد، مـی     سرزمینی بر شرکت فرعی خارجی که خطراتی براي محـیط فرا

الملل  اما چنین تعهدي در حقوق بین 5المللی نیز براي آن دولت به همراه داشته باشد مسئولیت بین
در » مسئولیت مشـترك امـا متفـاوت   «برخی معتقدند که طبق اصل . الملل کنونی وجود ندارد بین

زیست طرح مسئولیت دولت متبوع شرکت اصلی در کنـار دولـت متبـوع    طالملل محی حقوق بین
  6. پذیر استشرکت فرعی امکان

                                                                                                                                                                                                                     
1. Extraterritorial Jurisdiction 
2. Francesco Francioni, "Extraterritorial Application of Environmental Law in Karl M. 
Messeen and others"(1996) , Extraterritorial Jurisdiction In Theory And Practice, p. 125.

محیطی خارج از  جانبه در رابطه با معضالت زیستزم است از اقدامات یکال«دارد که  این اعالمیه بیان می 12اصل  .3
زیستی در خصوص مشکالت مرزگذر زیست جهانی باید تا  تدابیر محیط. اجتناب شود] سرمایه[صالحیت کشور فرستنده 

  .»جایی که ممکن است مبتنی بر توافق جمعی باشد
پشت بیان نمود که اعمال صالحیت فراسرزمینی در  گو و الكمی ۀمرجع تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی در قضی .4

که پس از شکست مذاکرات و در درصورتی) محیطی بر اصل عدم تبعیضاستثناي زیست(گات  20ماده  )ب(چارچوب بند 
  .باشد صحیح است) Sufficient Link(» پیوند کافی«چارچوب 

United States- Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Oct. 12, 1998, 
para 164, wr/DS48/ABIR

تنها در جایی پذیرفته  ،اي معتقد است که از نظر پانل سازمان تجارت جهانی اعمال صالحیت فراسرزمینی حال نویسندهبااین
  .المللی مورد اجماع قرار گرفته باشد زیست در معاهدات بین شده که استانداردهاي محیط

Yumiko Tanaka, "World Trade Organization And Disputes Over Extraterritorial 
Application: The Effectiveness and Function of the World Trade Organization Dispute 
Settlement Body in International Law" (2001) A thesis submitted to the Faculty of 
Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements of the degree of 
Master of Laws, McGill University, Montreal, p. 35.
5. David Collins, "Environmental Impact Statements and Public Participation in 
International Investment Law", (2010) No. 2, Vol. 7, Manchester Journal of International 
Economic Law, p. 30
available at papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1566770
6. Shyami Fernando Puvimanasinghe, "Foreign Investment, Human Rights and the 
Environment A Perspective from South Asia on The Role of Public International Law 
for Development" (2007) Martinus Nijhuf Publiher, p. 114.
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هاي فراملـی ایـن    هاي جایگزین اعمال صالحیت فراسرزمینی قانونی بر شرکتیکی از روش
شرکت، اتباع خود را که سمتی در شرکت فرعی خارجی دارند ملـزم بـه    است که دولت متبوع 

طور مثال، دولتی اتباع خـود را ملـزم کنـد کـه اگـر در سـمت مـدیر،        به. خود کندقوانین داخلی 
زیسـتی آن دولـت   کننـد از قـوانین محـیط    مسئول یا کارگر در شرکت فرعی خارجی فعالیت می

در این حالت که صالحیت بر موضوعات خارج از صـالحیت اعمـال نشـده اسـت      1.تبعیت کنند
  .بر شرکت فرعی تحقق یافته است» قیمصالحیت فراسرزمینی قانونی غیرمست«
  
  گذاري الملل سرمایه زیست و اصل رفتار ملی در حقوق بین تعارض لزوم حمایت از محیط. ج

زیست فراتر از قوانین کشور میزبـان، مغـایر بـا     گذار خارجی به حفاظت از محیط الزام سرمایه
گـذاري بـراي    المللـی سـرمایه   بـین نامـه   موافقـت «مـثالً مـدل   . گذار است اصل رفتار ملی با سرمایه

گـذار خـارجی    به لزوم پایبندي سـرمایه  2المللی توسعه پایدار مصوب انستیتوي بین» توسعه پایدار
چنانچـه  . گـذار اشـاره دارد   محیطی هر دو کشور میزبان و کشـور متبـوع سـرمایه    به قوانین زیست

تواند ادعا کند که دولت  ار میگذ تر باشد سرمایه گیرانه محیطی کشور متبوع سخت قوانین زیست
ــروع ســرمایه  ــراي ش ــان ب ــروع      میزب ــراي ش ــه ب ــده اســت ک ــل ش ــارجی، شــرطی قائ ــذاري خ گ

اقتصـادي چندجانبـه در هـر صـورت، سـند    3.گذاري ملی چنین شرطی قائل نشـده اسـت   سرمایه
تبعـیض عـدم وملیرفتاراصلرعایت دو1972مورخاقتصاديهمکاريسازمانزیستمحیط

.شمارد میالزماقتصاديهاي فعالیتبرمحیطیزیستهاي محدودیتدررا
گـذاران خـارجی،    زیست براي سرمایهتوان استدالل نمود که قوانین حمایت از محیط البته می

که شرط رفتار ملی از زمـان آغـاز   تنها براي پیش از ورود سرمایه به کشور میزبان است، درحالی
رفتار ملـی را بـه قبـل     نفتا حالبااین. ارتباطی به پیش از آن نداردشود و  گذاري اعمال می سرمایه

  4.رو خواهد بود گذاري نیز تسري داده است و لذا این استدالل با چالش روبه از سرمایه
                                                                                                                                                                                                                     

1. Tetsuya Morimoto, "Growing Industrialization and our Damaged Planet The 
Extraterritorial Application of Developed Countries: Domestic Environmental Laws to 
Transnational Corporations Abroad" (2005) Vol. 1, Issue 2, Utrecht Law Review, p. 150.
2. the Model International Agreement on Investment for Sustainable Development, 
Created by the International Institute for Sustainable Development
3. David Collins, op. cit.

به رعایت اصول  ،وفصلحل سازوکاردسترسی به  ،گذاري نامه سرمایه یگر این است که اگر در یک موافقتمسئله د .4
توان ادعا نمود که نقض اصل رفتار ملی صورت گرفته  آیا می مشروط شود، گذار خارجی محیطی از سوي سرمایه زیست
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  گذاري هاي سرمایه نامه زیست و شروط مندرج در موافقت تعارض لزوم حمایت از محیط. د
باعث شده تا احتمال اقـدامات ناعادالنـه علیـه     3وريو دا 2توازن 1که سه شرط ثبات،درحالی

گـذار   گذاران از سوي دولت کاهش یابد، اما از سوي دیگـر معمـوالً تضـمینی از سـرمایه     سرمایه
گـذاران از   اسـتفاده سـرمایه   امکان سوء. شودنزدن به محیط و ساکنین منطقه گرفته نمیبراي لطمه
) اصـل ثبـات  (الـزام بـه تغییرنـدادن قـوانین     . اسـت  گـذاري موجـود زیـاد    الملل سرمایه حقوق بین

، قـانون  4سـاخالین محیطی نیز بشود چنانچه مرجـع داوري در قضـیۀ    تواند شامل قوانین زیست می
  .5زیست روسیه و ممنوعیت آلودگی معادن را باطل اعالم کرد محیط

تواند برعکس غرض اصلی خود عمـل   زیست می شرط توازن در خصوص حمایت از محیط
ها بتوانند هر زمان کـه نیـاز    اساساً این شرط در برابر شرط ثبات ایجاد شد براي اینکه دولت. کند

گذار تغییر دهند بـا ایـن شـرط کـه     بود قوانین خود را در راستاي منافع عمومی و به ضرر سرمایه
ه هـا بـ   شود تـا دولـت   حال این شرط باعث میبااین. گذار پرداخت شود خسارت کافی به سرمایه

                                                                                                                                                                                                                     

تواند در  گذار ملی نمی ت چرا که اصوالً سرمایهاست؟ باید توجه داشت که این موضوع به معناي نقض اصل رفتار ملی نیس
.برابر دولت متبوع خود متوسل به داوري شود و لذا این مسئله در چارچوب اصل رفتار ملی موضوعیت نخواهد داشت

1. Stability clause
2. equilibrium

هاي فاد قرارداد به مذاکره میان طرفطبق این شرط، تغییرات در م. شکل دیگري از شرط ثبات است ،شرط توازن اقتصادي
منوط  جبران خسارت به متضرربه قرارداد به منظور دستیابی به توازن اقتصادي واقعی و درصورت عدم حصول توافق، 

دیگر شرط توازن برخالف شرط انجمادي عبارتبه. تعهدي به فعل است و نه نتیجه ،تعهد طرفین به مذاکره. شودمی
)Freezing Clause(  به ثبات در توازن اقتصادي)این شرط حتی به داوران . کندکمک می) و نه ثبات چارچوب حقوقی

این شرط در قراردادهاي . اصالحاتی را در قرارداد انجام دهند ،دهد تا در صورت شکست مذاکراتاین اختیار را می
اخیر استفاده از این شرط در مقایسه با  هايدر سال. ذکر شده است) WAGP(فریقاي غربی آمتعددي مانند خط لوله گاز 

پذیري این شرط با شرایط پذیري و انطباقانعطاف ،دلیل این امر.  دیگر شروط ثبات مانند شرط انجمادي افزایش یافته است
  . اقتصادي جدید است

Lorenzo Cotula, op. cit.
3. Arbitration
4. Sakhalin II
5. Executive Summary, The Environmental, Social and Human Rights Impacts of 
Foreign Investment Contracts, 2006, available at 
ttp://www.pacificenvironment.org/downloads/The%20Environmental%20Social%20and
%20Human%20Rights%20Impacts%20of%20Foreign%20Investment%20Contracts_4_.
pdf

  :ك. هاي فراملی شده ن موارد دیگري که شرط ثبات موجب تشدید آلودگی از سوي شرکت براي مشاهده
Amnesty International, op. cit., pp. 31-35.
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محیطـی خـود   گذاران از تغییر و تقویـت قـوانین زیسـت    دلیل پرهیز از پرداخت غرامت به سرمایه
  .1اجتناب نمایند

آیـد امـا معمـوالً در     گذاران به وجود می که براي حمایت از سرمایهشرط داوري نیز درحالی
محیطـی  گذاري امکان حضور ثالث که متضرران اصلی خسارات زیسـت  هاي سرمایه نامه موافقت

تواند موجبی براي طرح دعوا از سـوي دولـت علیـه     البته این شرط می. شود بینی نمی هستند پیش
  .محیطی نیز باشدگذار خارجی براي نقض قوانین زیست سرمایه
گـذار در   توان گفت از میان این سه شرط ذکرشده، تنها شرط ثبات مطلقاً از منافع سرمایه می

توانـد  کند اما شروط توازن و داوري می محیط زیستی حمایت می مقابل توسعه و پیشرفت قوانین
  .شود زیست الملل محیط در مواردي موجب حمایت از حقوق بین

  
  گیري نتیجه

الملل  زیست، دو شاخه از حقوق بین الملل محیط گذاري و حقوق بین الملل سرمایه حقوق بین
و بسـیاري از   نـاگی مـاروس   و بچیکوگـا المللی دادگستري در قضـیه   هستند که توسط دیوان بین

بـا اسـتعانت از   . آراي هیئت رسیدگی سازمان تجارت جهانی در پرتـوي یکـدیگر تفسـیر شـدند    
الملـل اقـدام    کردن این دو شاخه از حقوق بـین توان به نزدیک الملل می نظریه وحدت حقوق بین

ران بـوده اسـت امـا    گـذا  هـا و سـرمایه   هاي دیـرین دولـت   گذاري خارجی از دغدغه سرمایه. کرد
گذاران به دنبال منـافع مـالی    سرمایه. شود هاي جدید بشریت محسوب می زیست از دغدغه محیط

زیسـت بـه دنبـال منـافع زیسـتی و جمعـی جهانیـان        و خصوصی خود هستند اما طرفداران محـیط 
نظر از اهمیت و ترجیح هریک از این دو هدف بر یکدیگر، آنچه مسـلم اسـت در   صرف. هستند

الملـل   زیست، این حقوق بینالملل محیط گذاري و حقوق بین الملل سرمایه عامل میان حقوق بینت
  . گذاران کسب نکرده است زیست است که مظلوم واقع شده و حمایتی به اندازه سرمایهمحیط

هاي مختلـف حقـوق اسـت و     هاي حقوقی میان شاخه کارویژه حقوق، یکی شناخت اولویت
هـاي حقـوقی    و انصاف در تعارض دائم و مسـتمر میـان اجـراي ایـن شـاخه     دیگري ایجاد توازن 

الملـل کـه    الملل، هر دو خـارج از نظـام کالسـیک حقـوق بـین      این دو شاخه از حقوق بین. است
گـذاري بـه روابـط     الملـل سـرمایه   محور است قابل تعریف است چرا که حقوق بـین  نظامی دولت

ها عمل  پردازد که خارج از اصل برابري حاکمیت تی میمیان بازیگران دولتی و بازیگران غیردول
                                                                                                                                                                                                                     

1. Ibid



217  گذاري الملل سرمایه محیطی در حقوق بین جایگاه تعهدات زیست  

المللـی در کـل    بـین  زیست به میراث مشـترك بشـریت و جامعـه    الملل محیط کند و حقوق بین می
آشـتی میـان ایـن دوشـاخه از     . کنـد  ها عمل مـی  شود که خارج از اصل رضایت دولت مربوط می
آن است که میان آن دو توازنی در اجرا الملل در راستاي احیاي اصل انصاف، مستلزم  حقوق بین

سبب  المللی هستند، بی هاي اقتصادي بین گذاران ملی و خارجی که چرخ برقرار شود تا نه سرمایه
جهـت   گـذاري اسـت بـی    زیست که محیط الزم بـراي زیسـت و سـرمایه   متضرر شوند و نه محیط

گذاري است کـه بایـد بـه     ایهالملل سرم توان گفت در حال حاضر این حقوق بین می. صدمه ببیند
  :شود براي این امر راهکارهاي ذیل توصیه می. زیست تعدیل شود الملل محیط نفع حقوق بین

  زیست ذیل اصل رفتار ملیالملل محیط تعریف حقوق بین. 1
زیسـت در   الملـل محـیط   هاي داوري مؤید این است که حقوق بـین  که برخی از رویهحالیدر

شـده  گذاري باید میدان را خالی کند برخـی از اسـناد تصـویب    ملل سرمایهال تعارض با حقوق بین
گـذاران خـارجی    المللی و کدهاي رفتاري مؤید آن است که تعهدات سرمایه هاي بین در سازمان

گـذاران داخلـی بـه حقـوق      زیسـت بایـد بـیش از تعهـد سـرمایه      الملل محـیط  نسبت به حقوق بین
زیسـت در ذیـل    الملـل محـیط   میانه آن است که حقـوق بـین   حلراه. زیست باشد الملل محیط بین

ها در وهله اول ترغیـب و ملـزم بـه قانونگـذاري در عرصـه       اصل رفتار ملی تعریف شود و دولت
گـذار خـارجی قابـل     ملی شوند و در وهله دوم این تعهدات،  ذیل اصل رفتار ملی بـراي سـرمایه  

  .اعمال دانسته شود
  هاي فراملی شرط اعطاي وام به شرکت عنوان پیشی بهمحیط پذیرش الزامات زیست. 2

گـذار   بـراي حضـور سـرمایه    1توسعه، منفعت خود را در وضع قوانین سهلکشورهاي درحال
گذاري مانند بانک تـرمیم   کننده از سرمایه هاي حمایت گیري سازمان لذا سخت. بینند خارجی می

هـاي   در کنار مکانیسـم . یت را تعدیل کندتواند این واقع توسعه میو توسعه در کشورهاي درحال
هـاي مـالی و    ، ترغیـب سـازمان  2المللـی  هاي بـین  محیطی موجود در برخی سازمانارزیابی زیست

                                                                                                                                                                                                                     

1. Lax Regulation
محیطی ها ارزیابی زیست باید شرایطی داشته باشد که یکی از آن میگاهاي مورد حمایت گذاري طور مثال سرمایهبه .2
 MIGA's Environmental Assessment(میگامحیطی سیاست ارزیابی زیست. گذاري است هاي سرمایهوژهپر

Policies ( هایی که کمک مالی یا بیمه پروژه ،طبق این سیاست. دهدرا تشکیل می میگابخشی از مجموعه مقررات فنی
محیطی پروژه ماهیت، قلمرو و اثر زیست«بستگی به محیطی شوند که حدود آن کنند باید ارزیابی زیسترا دریافت می میگا

را تصویب ) EFSR(محیطی و اجتماعی هاي بازنگري زیستنیز روش) IFC(المللی  شرکت مالی بین. دارد» پیشنهادي
این رویه . جاطور یکگذارد و نه بهمحیطی را مرحله به مرحله به اجرا میشروط زیست میگااین سازمان برخالف . نمود

به همین دلیل این سازمان از عبارت . محیطی همگام کندگذار بتواند خود را با قواعد زیستشود تا سرمایهعث میبا
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شرط دریافـت وام و   عنوان پیشهاي فراملی به پولی به تصویب کدهاي رفتاري از سوي  شرکت
  1.زیست مؤثر باشد تر از محیط تواند در حمایت مبنایی کمک می

  گذاران اعمال صالحیت فراسرزمینی از سوي کشور متبوع سرمایه. 3
فرست که کشور متبـوع   زیست باید از سوي کشورهاي سرمایه وضع قوانین حمایت از محیط

ها نتوانند با انتخاب کشورهایی که قوانین  هاي فراملی هستند صورت گیرد تا این شرکت شرکت
در چنـین حـالتی کشـورهاي    . افع اقتصـادي خـود کننـد   زیست را قربانی من تري دارند محیط سهل

ایـن  . کننـد  زیسـت کمـک مـی    فرست با وضـع قـوانین فراسـرزمینی بـه حمایـت از محـیط       سرمایه
نظر از اینکه چه کشـوري از   زیست و صرف الشمول محیط قانونگذاري باید با توجه به قواعد عام

همچنین الزم است در عرصه قضایی صالحیت فراسرزمینی کشور متبوع . شود باشد آن متأثر می
کنــد، اعمــال شــود تــا  گــذار از صــالحیت اعــراض مــی در مــواردي کــه کشــور میزبــان ســرمایه

 2کشـی هرچـه بیشـتر از طبیعـت     گذاران، برخی کشورها را به مثابه پناهگاه امن براي بهـره  سرمایه
  .تلقی نکنند

  براي طرح مسئولیت دولت 3تأسی به اصل تالش معقول. 4
هـا دو   گـذاران، دولـت   هـاي سـرمایه   اسـتفاده  زیست در مقابل سوءئله حمایت از محیطدر مس

المللی است و نقش دوم  نقش اول در تصویب قوانین مطابق با استانداردهاي بین. نقش مهم دارند
طرح مسئولیت دولت . هاي فراملی است محیطی از سوي شرکتدر تضمین اجراي قوانین زیست

توانـد بـه    گـذار خـارجی مـی    زیست توسط سرمایه ع، ناشی از تخریب محیطمیزبان و دولت متبو
                                                                                                                                                                                                                     

)client (که از  میگا داند؛ برخالفشده میکننده را نهاد مالی پذیرفتهدهد از ابتدا مراجعهاستفاده کرده است که نشان می
گذاري در یک منطقه و بر گروهی از  بار سرمایهدر مواردي که آثار زیان. ستاستفاده کرده ا) applicant(عبارت متقاضی

.گذار براي دریافت کمک از این سازمان نیاز دارد تا رضایت مردم بومی متأثر را جلب نمایدمردم شدید باشد سرمایه
See David Collins, "Environmental Impact Statements and Public Participation in 
International Investment Law", (2010), pp. 9-14, available at http://ssrn.com/abstract=
1566770 and See Amnesty International, Human Rights, Trade and Investment Matters, 
The Human Rights Action Centre, 2006, available at www.amnesty.org 

دهند که این  گذارانی وام می اند که تنها به سرمایه  بیان داشته اکواتورنهاد مالی با امضاي اصول  50مثال طور چنانچه به .1
  .زیستی نیز می شود رعایت کنند  که شامل اصول محیط را اصول

David Collins, op. cit., p. 114.
» حداکثر استفاده از منابع جهانی«ز عبارت در دیباچه خود ا 1947مورخ ) گات(نامه عمومی تعرفه و تجارت  موافقت .2

نامه  بینی توسعه پایدار در موافقت این رویکرد با پیش 1995کند که بعداً با تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال  استفاده می
.18، ص پیشینکارولین لندن، .کنار گذاشته شد ،مراکش

3. Due Diligence
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دار  مشکل در این موضوع، فقدان مراجع صالحیت. زیست کمک شایانی نماید حمایت از محیط
عنـوان  زیسـت سـالم بـه   تواند در قالب حق بـر محـیط   این موضوع می. باره استالمللی در این بین

ق مدنی و سیاسی و طبق اصل تالش معقول بـراي حمایـت   یک حق بشري مندرج در میثاق حقو
1.ها مطرح شود از آن، در کمیته این میثاق علیه دولت

  ها توسل به حق تعیین سرنوشت اقتصادي ملت. 5
هـا کـه در اسـناد     الشـمول بـراي دولـت    عنـوان یکـی از تعهـدات عـام    حق تعیین سرنوشت بـه 

دنی و سیاسـی و میثـاق حقـوق اقتصـادي،     مشـترك میثـاق حقـوق مـ     1گوناگونی ازجملـه مـاده   
ها حق تعیین  اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، ابعاد مختلفی دارد که یکی از آن

ایـن حـق بـا حـق مـردم بـر منـابع طبیعـی خـود کـه در           . سرنوشت اقتصادي از سوي مردم اسـت 
توسل به این بخش از . استهاي متعددي از مجمع عمومی ذکر شده است نیز قابل پیوند  قطعنامه

هایی که با عدم قانونگذاري یا با قانونگذاري ضعیف  الملل براي طرح مسئولیت دولت حقوق بین
بـا تأسـی بـه ایـن اصـول      . دهنـده باشـد   توانـد یـاري   کنند مـی  زیست کمک میبه صدمه به محیط

چنـین  . ردگـذاري را الزم شـم   توان رضایت پیشـین مـردم سـاکن در محـیط سـرمایه      همچنین می
  .است هاي تجاري ذکر شده نامه رسانی و مشورتی است که در موافقترضایتی فراتر از اطالع

  محیطی پیش از ورود سرمایه خارجی کردن ارزیابی زیستشرط . 6
شـرط ورود سـرمایه خـارجی بـه کشـور       محیطی را  المللی رعایت اصول زیست برخی از اسناد بین

کننـد   گذاري می جا از سرمایهس از ورود سرمایه، یک ارزیابی کلی و یکدانند و برخی از اسناد پ می
و برخـی از  ) ماننـد میگـا  (زیست بود به آن وام تعلـق گیـرد    المللی محیط تا احیاناً اگر مطابق  اصول بین
مانند شـرکت مـالی   (پردازند محیطی میگام به ارزیابی زیستطور گام بهاسناد پس از ورود سرمایه به

گـذار خـارجی قـرار گیـرد تـا       شرط ورود سرمایه زیست، پیش بهتر است حمایت از محیط). المللیبین
گـذار پـس از ورود بـا دادن     چـه آنکـه سـرمایه   . اینکه پس از ورود سرمایه، چنـین الزامـی وارد شـود   

.امتیازاتی به دولت می تواند مراحل مختلف را پشت سرگذارد
  هاي پاك از فناوري گذاران به استفاده سرمایه ترغیب. 7

زیسـت محـیط ازحفاظـت راسـتاي درفنـاوري ازبـرداري  بهـره براستکهلماعالمیه18اصل
هـاي  ، سه روش براي کاهش آلـودگی ناشـی از فعالیـت شـرکت    آنکتادهمچنین  .کندمیتأکید

گـذاري در   تـر، سـرمایه    ارائه خدمات و کاالهاي بـا کیفیـت مرغـوب   : فراملی معرفی کرده است
                                                                                                                                                                                                                     

  ).1392میزان،  :تهران(زیست سالم حق بر محیط هدي، علی مش :ك. ن ،براي مطالعه بیشتر .1



  93، بهار 42ي پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره  فصلنامه  220

هـاي پـاك    اسـتفاده از فنـاوري   1.هاي مورد نیاز و استفاده از آخرین دستاوردهاي فنـاوري  شبخ
کـه ایـن الـزام در چـارچوب     شدة کاال بینجامد، درصورتی تواند به افزایش قیمت تمام هرچند می

  2.المللی دولت نخواهد بود اصل رفتار ملی صورت گیرد  مغایر با تعهدات بین
-صـدمه جـدي بـه محـیط    «ادعا شـده اسـت   ته خالی از فایده نیست که در پایان، ذکر این نک

گـذاري بـازده معکـوس داشـته باشـد، چـرا کـه سـاکنین محـل           شود تا سرمایهزیست موجب می
کنندگان اصلی آن هستند به مرور، محـل سـکونت خـود را تـرك      گذاري که از مصرف سرمایه

  3.»خواهند کرد

                                                                                                                                                                                                                     

1. Cutting-edge Technology
زیست را گنجاندن مقرراتی در گذاري و حفاظت از محیط هاي آشتی میان سرمایهنین یکی از روشچآنکتاد هم .2
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Thomas Waelde and Abba Kolo, "Environmental Regulation, Investment Protection and 
‘Regulatory Taking’ in International Law" (2001) Vol. 50, International and 
Comparative Law Quarterly, pp. 811-848.
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