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 چکیده
و  یادشدد پیوند میا  فعالیت، وجود ای در در  یاقتصاد  فعالیتال امات  یکی از    ،اذاریمعاهدات سرمایه  قوانین  برپایۀ

ت ملاای یصااالح  درفعالیتی از حمایت معاهدات برخااوردار اساات کااه    ب ابراین،  ؛دولت می با  است  ییم اطق دریا
اساات.  روروبه هاییدشواریدر دریای آزاد با  امکا  یوسعه حمایت معاهدایی  ،اساس. براینهای معاهدد باشدطرف 
 رو،ازایاان ؛دک اا د میرا با چالو هماارا  ددر آی دهای اقتصادی  در این زمی ه، فعالیت  یمشخص  نبود قانو ،  برایناف و 

از حمایاات   ،هااایااوا  فرایاار از م اااطق دریااایی دولتچگونااه می»حاضاار ایاان اساات کااه    پاا وهو  اصاالی  پرسو
راسااتای در  ی  و کیفاا   روش کماای  اسااتفادد از دو  جسااتار حاضاار بااا  ااذاری برخوردار بود؟های سرمایهنامهموافقت

 ۀ اماا تموافق  152 یواکاااوبااا تااه اساات. نخساات، افیدساات   یجینتااا  بااهاااام برداشااته و  ،  فصل چالو موجااودوحل
و  ،قلمرو خود از سااه رویکاارد صااریح، ضاام ی  ۀیعیین مردود  برایایرا  و ایرادیه اروپا    دریافتیم که  اذاریسرمایه

ا »معاهاادد ایرادیااه اروپااا و کاناااد  (ا و1994)  یاناار   رراسااتا در »معاهاادد م شااونیدرا  وانااد  کرددسکوت استفادد  
، در پاسخ به چالو موجود به »ماهیت فعالیت اقتصادی و اندداشتهسرزمین  در مورد  یرد صریرکی رو  (ا که2016)

هیتی را درباار مااا نااوع  هاارایاان اصاال، ، اشااارد شاادد اساات. دوم،  استحل این چالو  که همانا راد  ،اذاریاسرمایه
یااوا  ید جهااانیا اساات کااه مبااا رویکاار یاذاریهو سرما ی»ماهیت فعالیت اقتصاد دربرایرندۀایرد، بلکه ی ها ینم

 ها و خطوط لولااها مشاااهدد کاارد، زیاارات اقتصادی بر کابلییا فعال  ریاذاهی»سرما  یر درقیدق  ایاونهاعمال آ  را به
لراظ آی ااد کااه بااهمی شااماراقتصااادی به هااایتیاز فعال حاضر ی ها مصداق  جهانی هست د و در حال  یدارای ماهیت

اط از باست  نوشتار حاضر با ،روازاین ؛است نی  امتداد یافته دریای آزاد دراذاری آ   مایهمرو جغرافیایی سرلق  ی،ماهیت
هااا اذاری بر کابلسرمایه  فعالیت اقتصادی و  در مورد آ     های»دویچ بانک علیه سریالنکاا و اعمال استدالل  یدعو

 دد است.کرد را اثبات ای آزادایی به دری حمایت معاه ۀو خطوط لوله با ماهیتی جهانی، ل وم یوسع 
 حمایت از فعالیت اقتصادی، حقوق دریاها، ایرادیه اروپا، دریای آزاد، ایکسید :واژگان کلیدی
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Economic Activity Protection in the High Sea  

 
Seyed Yaser Ziaee1, Mohsen Ghadir2, Mostafa Abadikhah3 

 

Abstract 

According to the terms of the investment treaties, one of the conditions for sea economic activities is 

the link between such activities and the host state's maritime zones. Therefore, every move has the 

protection of treaties when they are within the national jurisdiction of the parties to the treaty. Hence, 

it is difficult to expand the protection of treaties for investment beyond national jurisdiction. Besides, 

the lack of clear regulations in this field challenges future investments. The fundamental question is 

how to gain protection under investment agreements beyond the maritime areas of states? The present 

paper aims to resolve the existing challenge using quantitative and qualitative methods and achieved 

results. First, in the analysis of investment agreements, Iran and the European Union have used three 

explicit, implicit, and silence approaches in defining the scope of their territory, and in this regard, in 

the "Energy Charter Treaty (1994)" and the "EU and Canada treaty (2016), which have taken an 

explicit approach on territory, have referred to the "nature of economic activity and investment" in 

response to the challenge, which is the solution to this challenge. Second, it does not encompass any 

kind of nature, but only implies the "nature of the economic activity and investment with a global 

approach" that can be applied more precisely to "investment or economic activity in cables and 

pipelines" because they have a global nature and are currently the only example of economic activity 

that steps into the high sea and to effective, the protection has to accompany with the economic 

activity. Therefore, by inferring from the case of "Deutsche Bank v. Sri Lanka" and the application of 

arguments on economic activity and investment in cables and pipelines with a global nature, the 

present article has proven the need to extend the investment protection into the high sea. 
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 مقدمه

 شااودفعالیت اقتصادی یاااد می   یهای کرد زمین برایرین بخویکی از مهم  ع وا  بهامروزد از دریاها  
(Brown, 2013: 719). یاذارمریبط با ساارمایه یهای اقتصادها و فعالیت اذاریبسیاری از سرمایه 

سبن شاادد  یط،شرا این.  دهدمی رخ  ا  در دری و...    ،هالوله، کابل  ، خطوط یبردارمان د اکتشاف، بهرد
»انعقاااد   خااود بااه  در رابطه با شرکای ممتاااز  یمین ام یت در روابط اقتصادأی  رایکشورها بکه    است 

دو قلماارو  .(Kashar, 2011: 28)ا ارایو داشااته باشاا د 1المللی اذاری بینهیسرما یهانامهموافقت 
یریین ت د که یا امروز بااهاروپا هس ایرادیه    ایرا  و  د،یادشدهای  نامهن موافقت ییصوۀ  پیشرو در زمی 

، یاذارساارمایه  هایدمقدمااه معاهااد  برپایااۀانااد.  کردد  اذاری را م عقاادساارمایه  ۀمعاهد  77  و  75
یوجه به یعیین قلماارو  کار،است که این   یاذاراز فعالیت اقتصادی و سرمایه  پشتیبانی ها  آ    اولویت 

در بیااا  هاادف   ا2(2016)  ود سااادسوپا و اااررادیه ارمعاهدد »ای  ۀداشته است. در مقدم   در پی را  
حمایاات از   م ظور...طرفین را به روابط اقتصادی استردد به،  نامه حاضرچ ین آمدد است  »موافقت 

 ی،اذارمعاهاادات ساارمایههمااۀ    ا.  (1)دک اا ی ... »در سرزمین طاارفینا ...یشااویق م ریاذاسرمایه
حمایاات از    باار مبت ی واعدشااا   ی از ق بساایار   را زیاا ی هساات د،  باارای روابااط اقتصاااد   ی با  مهماا ی پشاات 

در دعااوی »شاارکت وی ترشااال علیااه    د ی  یکسیی کااه  چ ا    (freeman, 2004: .213)اذارا  اساات ساارمایه 
  ای اونااه فصل اخااتالف به و یرییبات حل در چارچوب معاهدات یجاری »امروزد   کرد  ع وا     ا 3آر انتین 

 . (ICSID,CaseNo.ARB/04/14:para180) ست دا ط ه ارجیمریب اذارا  خ مسترکم با حمایت از سرمایه 
 هایزمی ااهپیو  از،  4معاهدد از فعالیت اقتصادی، پیوند ساارزمی ی   پشتیبانی در راستای    اساس،راینب

های نامااهموافقت  همااۀدر  .(Clare, 2018: 112) اذار اساات دولاات می بااا  و ساارمایه ۀرابط ب یادین
از فعالیاات اقتصااادی و   پشااتیبانی مان ااد    می یهزیرا مفاااوجود دارد،    ی پیوند سرزمی   ی،اذارسرمایه

ل وم یعیااین قلماارو آباای در  ،روازاین؛  (2)نیاز دارند  ی وند سرزمی یپ  به  ،صالحیت دیوا  در معاهدات
، ایاارا  و ی  یبا ل وم وجود پیوند سرزم  هماه گ ،های دریایی یاذارسرمایه و یهای اقتصادفعالیت 

 زیرمجموعااۀخااود بااه م اااطق دریااایی  یاذارمایهاهدات سااریا در معبر آ  داشت  ایرادیه اروپا را  
________________________________________________________________ 

1. International Investment Agreements (IIAs) 
2. EU - SADC EPA Group Agreement(2016) 
3. Wintershall Aktiengesellschaft V. Argentine Republic 
4. territorial nexus 
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 شاااملم اطق دریایی    یادشدد،ک وانسیو     برپایۀ.  ک  دنی  یوجه    ا1حقوق دریاها  1982»ک وانسیو   
اقتصادی، فالت قارد، دریااای  ی، م طقه مجاور، م طقه انرصار(3) ی ی، دریای سرزم ی های داخلآب
و  یفعالیت اقتصاداز ی ها  ،نامهموافقت  یک طورکلی،به .(Mom, 2005: 5) دشومی  یادر و بستر  ،آزاد

 ,Trevisanut)رخ دهااد که در ساارزمین یکاای از طاارفین معاهاادد  ک دحمایت می  اییاذارسرمایه

 نی  آماادد اساات  (4)یاذارهیمعاهدات سرما همۀدر  یکلید ۀنکتیک ع وا  و این امر به (797 :2018
(Matsuura, 2017: 4). را باارای دسااتیابی بااه حمایاات معاهاادد  یماارز ی، یونااد ساارزم یپ، درواقااع

یوا  اذاری را می م اطق دریایی مریبط با سرمایه  .(kleiner, 2018: 315)ک د اذاری یعیین می سرمایه
و  هساات دهااا صااالحیت دولت چااارچوب  درکااه ای نخست، م اطق دریااایی  ؛داد جایدر دو دسته 

فرایاار از  ی م اااطق دریااای  ،دوم  شااود؛در آنجااا اعمااال می   یارذاساارمایههای  نامااهت حمایت موافق
در   ی،اذارهای ساارمایهنامااهموافقت   ی مربوط بااهاذارکه حمایت از سرمایه  (5)هاصالحیت دولت 
همسو  ،روازاین ؛مقاله حاضر، دسته دوم است  بررسی د رمو ۀمسئل راستا،. دراینشودآنجا اعمال نمی 

های نامااهی هااا موافقت  ای کااه  نخساات »  شااود؛طاارح می هایی م فرضاایه  ،حاضاار  پاا وهو  اهداف  با
 ,kleiner) ایاارد نامااه قاارار می ایجادشدد در »سرزمین دولت می با ا در مردودد حمایاات موافقت 

معاهاادات  پشااتیبانی نکاارد  فرایاار از ساارزمین دولاات بااا مشااکل  یاذارو ساارمایه (139 :2018
بااه ساارزمین   ی،اذارحمایت از سرمایه  ۀکه مسئلجاازآن»،  های ک  . دومااست   روروبهاذاری  سرمایه

  و ایرادیه اروپا و آرای اریا  یاذاربا یوجه به رویکرد معاهدات سرمایه  حل راوابسته است، باید راد
و   ی یرلیل مطالن از دو روش کماا   برای. جستار حاضر  ادست آورد هب  ،ایکسید در یعریف سرزمین

معاهاادد   77  ،روش کماای   پایۀبر  یادشددهای  فرضیه  بررسی ی  که برا  است. چ ا  ددکرکیفی استفادد  
و بااا یرلیاال دقیااق  (7)بررسی شدد  (6)اذاری ایرا  معاهدد سرمایه  75اذاری ایرادیه اروپا و  سرمایه

همچ ااین، دد اساات.  شاا یعریف سرزمین، ارائه    بارۀ از رویکردهای موجود در  ی ها، الگوهای دقیقآ  
دد شاا به آرای ایکسید و آنسیترال نیاا  مراجعااه    ،روش کیفی   پایۀبرها  نامهقت یل این موافبر یرلاف و  
یااوا  فرایاار از چگونااه می »کااه  اویی به این پرسو اصلی پ وهوپاسخ  یراستا  در  ،روازاین؛  است 

 ااذاری برخااوردار بااود؟هیهای سرمانامهها در دریای آزاد از حمایت موافقت م اطق دریایی دولت 
________________________________________________________________ 

1. United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) 
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اهااا ی ک وانساایو  حقااوق در  زیاار نظاار  ی م اطق دریای  ی د. نخست، بررس وشطرح می م   زیر  ایههنکت
ایاارا  و ایرادیااه اروپااا. دوم، یعیااین   یاذارهیدر معاهاادات ساارما  شااددمطرح با م اااطق    هماه گ
مطاارح شاادد   اذاری ایرا  و ایرادیااه اروپاااهیمعاهدات سرمابراساس آنچه که در  ن  یسرزم مردودد  

یرلیاال از  پااساست. سااوم،  اردیددایرادیه اروپا بررسی  ایرا  و معاهدات همۀ راستا،. درایناست 
ی بررسی شدد اساات حل مؤثرحمایت از فعالیت اقتصادی در دریای آزاد و طرح مشکل اصلی، راد

 شود.اذاری و آرای ایکسید است باط می که از معاهدات سرمایه

 

 (1982)ق دریاها کنوانسیون حقودیدگاه مناطق دریایی از . 1

حقاوق و یعهادات مشخصای را بارای دولات سااحلی،    ، م طقاه   ای کاه هار   پایاۀ بر   ، یو  حقاوق دریاهاا انس ک و 
دد  کار یقسایم    اوناااونی ایارد، دریاا را باه م ااطق دریاایی  درنظار می   ی های خاارج و کشاتی   ی دیگر، ها دولت 
 (Kastrision, 2017: 2)است 

ک وانسایو     ه یوجا مورد   ب دی یقسایم   بارای حمایات از فعالیات اقتصاادی بایاد   . ( 8) 
را باا افا ایو فاصاله از سااحل و کااهو    اوناااونی های قاانونی  ر یم   را درنظر داشته باشیم، زیرا دریاها    حقوق 

المللای باا  اذاری بین ها در معاهدات سرمایه ، دولت براین اف و    . (Cotula, 2020: 2)ک د  ک ترل دولتی اعمال می 
در راساتای یعریاف م ااطق دریاایی ک وانسایو     سارزمین   یعریاف   رد در ماو یر  اف درنظر ارفتن رویکردهای شف 

اذاری، مرایط  و سرمایه   ی های الزم از فعالیت اقتصاد بی ی حمایت ضمن پیو   یوان د حقوق دریاها، می  1982
ن  یاری کاه یکای از مهم ای    باا یوجاه باه رو،  ایان از   ک  اد؛ خارجی ایجااد    ی اذار ه ی برای سرما   ی را جذاب   و   مطلوب 

مطلاوب بارای    ۀ ایجااد وجها   ، المللی در روابط اقتصادی بین   ی اذار معاهدات سرمایه   انعقاد ها از  ت هداف دول ا 
  ، یردیاد ی ، ب (Hasibi, 2011: 122)  اذاری اسات بارای سارمایه   ی ع وا  مکاا  ایم ا باه   ، المللی خود در سطح بین 

هادف کماک    ایان باه    ساید  ر   بارای   هاا   باه آ پیو  از بیو   ، یعیین قلمرو اقتصادی   برای قوانین و رویکرد شفاف  
 اهمیت دارند    زیر م اطق دریایی    ، اریباط میا  این دو حوزد ایجاد  در راستای اساس،  ک د؛ براین می 

 ،درواقااع ،ایرد خشکی را دربر می  سویاز خط مبدأ به پیوهای  آب  همۀکه    ،1های داخلی آب  •
ا  دو سااطح از ویاا را می  هااای داخلاای بآ  هایداقمصاا   .(9)آیدشمار می بهبخشی از سرزمین دولت  

هااای آب (2، (10)اناادقاارار ارفتهها  که در قلمرو خشکی دولت   ایهای داخلی آب  (1ها دانست   آب
________________________________________________________________ 

1. internal water 
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 .(Matin Daftary, 2008: 138)انااد قرار ارفتهخشکی  سویها بهسواحل دولت  ن دیککه ای داخلی 
 وانساایو ، از وردنظر کداخلاای ماا  هاااید بااه آببرای اشار ،8 مادد 1 دریاها در ب د  ک وانسیو  حقوق

هااای واقااع در ساامت آب  »...   ب ااد آماادد اساات این  که در  . چ ا  ک د»بخشیا استفادد می   عبارت 
ب د ا. این  (11)دهدهای داخلی کشور را یشکیل می ، بخشی از آبی دریای سرزمی   أخشکی خط مبد

  وانساایو  مقصااود ک ر واقااع اساات،های داخلی کااه در داخاال کشااوبخشی از آبکه  دهد  نشا  می 
حاکمیت کشااورهای  در چارچوب  ،های داخلی آب ،ام یت ملی کشور ساحلی اصول    پایۀنیست. بر

از  یبرداررانی و بهردساحلی قرار دارند و کشورهای دیگر ی ها با اجازد کشورهای ساحلی حق کشتی 
ها، بامل در آحاکمیت ک طقه از ن م ای رساحلی د  دولت   ،روازاین  ؛(Yang, 2006: 48)  ها را دارندآ  

 . :Matin Daftary, 2008) و فضای باالی آ  برخوردار است  (12)هابستر دریا، خلیج
دریااای   بارۀ حقوقدانا  در  هایدیداادیوجه به    الملل دریاها، باحقوق بین   (13)دریای سرزمی ی   •

urchill, (Ch اساات  ددیاا طقه برا داخلی را برای این م  یهاآب ، ماهیت حقوقی مشابه(14)سرزمی ی 

حاکمیت در دریای ساارزمی ی  ۀ برای بیا  استر ،دریاها و  حقوقیک وانس  2 مادد 1 ب د .(104 :2006
آ ، و اااار آ    ی هااای داخلاا سوی قلماارو زمی اای و آبکشور ساحلی یا آ    یک  اوید  »حاکمیت می 

شااود، ی نامیاادد م ی سرزمی ی  اهدریایی که آب  یک کمرب د  ن دیکی باشد، یا  ی  الج ایرکشور مجمع
و نی  باار بسااتر و زیاار بسااتر دریااای آ    ی حاکمیت بر فضای باالی دریای سرزمی   این  .امتداد داردا

ضاارر عبااور بی   یبا حف  حااق آزاد  ی دریای سرزمی   ربحاکمیت کشور ساحلی    .(15)شوداعمال می 
 بااه داد   یای آ  نیااازو ازآنجاکه حقی عرفی اساات، باارای اجاار  (16)های خارجی همراد است کشتی 

 .(Talaei, 2013: 79)یست اجازد از دولت ساحلی ن دریافت یا   پیشین آااهی 
دریای سرزمی ی دولت ساحلی اساات،   ن دیکی این م طقه که در     1اقتصادی  یم طقه انرصار  •

 باارای. دولاات ساااحلی در ایاان م طقااه  (17)رودمایل دریایی از خط مبدأ فرایاار نماای   200از عرض  
هااای باااالی بسااتر، روی م ابع طبیعی زناادد و غیرزناادد آب یریت اظت و مداستخراج، حف  اکتشاف،

یولید نیرو از آب، امواج و بادها از حقوق  جملهاز م طقه،  یبستر و زیر بستر دریا و استخراج اقتصاد
از حفاظاات و علماای دریااایی،   هااایپ وهویأسیسات و ب اهااا،  و    و ایجاد ج ایر مص وعی   ،حاکمه

________________________________________________________________ 

1. Exclusive Economic Zone (EEZ) 
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هااای خااارجی از حااق آزادی در مقاباال، دولت  .(18)ست خوردار االحیت برز ص ت دریا امریط زیس 
مایاال  24آ  از  اسااترۀ ند. بخااو ابتاادایی ایاان م طقااه کااه رنصن کابل و لوله برخورداو    کشتیرانی 

شود. دولت ساحلی باار م طقااه مجاااور نامیدد می   1رود، م طقه مجاوردریایی از خط مبدأ فرایر نمی 
 هااایاجرایاای در براباار یخلف کارهااای ، باارای انجااامض رعو، د(Sun, 2011: 179) حاکمیت ندارد 

 وقحقاا از ، دهاادرخ می اش  و بهداشتی که در سرزمین و دریای سرزمی ی   ،امرکی، مالی، مهاجریی 
 .(Talaei, 2013: 2)برخوردار است حاکمه 
Sun, 2011) : که درواقع بستر و زیربستر دریای سرزمی ی دولاات ساااحلی اساات  ،2فالت قارد  •

 ی در سریاساار امتااداد طبیعاا  دریای سرزمی ی آ  کشور سویو یا آ  شود می آغاز  ،خط مبدأ  از،  (184
 استرۀ که  یمایل دریایی از خط مبدأ 200ای یا یا مسافت قارد   ۀبیرونی حاشی  ۀاش یا لبقلمرو زمی ی 

رسااد، افت نمی ای یااا آ  مساا شود و لبه بیروناای حاشاایه قااارد دریای سرزمی ی از آ  اندازد ارفته می 
مایاال   350قااارد از    حد خارجی فالت،  دریایی   های زیردر پشته  افت ی است،  .(19)یابدمی   استرش 
شااود، یجاااوز نخواهااد ایری می هااا اناادازد که عرض دریااای ساارزمی ی از آ    أیخطوط مبد  دریایی 

 تای اکتشاااف،حقااوق حاااکمیتی در راساا   یدولاات ساااحلی در ایاان م طقااه دارا  ،. همچ ین(20)کرد 
 .(Hasan, 2018: 92) ت م ابع طبیعی غیرزندد است یو مدیر ،، حفاظت یردابربهرد
م اااطقی اساات کااه   دربرایرندۀک وانسیو  حقوق دریاها    برپایۀ  ،این م طقه از دریا   دریای آزاد  •
یااک  ی الج ایرهااای مجمااعیااا آب  ،های داخلی، دریای سرزمی ی، م طقه انرصاری اقتصادی»آب

ت یا حقوق حاکمه یصالح   ی از آ ،برداربهرد  برایهیچ دولتی    و  (21)داری نباش الج ایمجمعکشور  
در دریااای آزاد در  و کشتیرانی   حقوق دریاها،  کشتی   ک وانسیو    92مادد    1ب د    برپایۀ  البته  .(22)ندارد 

 .(Abadikhah, 2017: 188) است  آ  کشتی  صالحیت کشور صاحن پرچم
 

 اروپا گذاری ایران و اتحادیههات سرمایمعاهد  دریی دریا تعریف قلمرو. 2

برای یعیین حاادود قلماارو  ای راجدااانهبخو  ،اروپا معاهدات ایرا  و ایرادیه، موارد  بسیاری ازدر  
امااا ااااهی  اند،درنظر ارفته، شودانجام می اذاری در آ  که فعالیت اقتصادی و سرمایه  ایسرزمی ی 
________________________________________________________________ 

1. contiguous zone 
2. continental shelf 
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معاهاادات  ۀحااال، هماا . بااینوجااود ناادارد ین ریااف ساارزم باارای یع ایجدااانه بخوها، در آ    نی 
ل وم اریباط میا  فعالیت اقتصادی و سرزمین دولت به  که  ی ااوند سرزمی یپموضوع    ،اذاریسرمایه
برای  ایجدااانهحتی در معاهدایی که یعریف  یادشدد،. پیوند را در خود دارند  اک داشارد می می با  

 هاااین در فعالیت یساارزم  ازآنجاکااه .(Gomez, 2019: 80) رد وجود دا اند نی فتهسرزمین درنظر نگر
اذاری باارای یعیااین مراادودد ساارزمی ی فعالیاات ساارمایه ۀ، هاار معاهاادنقو مهمی دارد اقتصادی  

معاهدات ایرا  و ایرادیه اروپا از دیدااد   بارۀ که درک د. چ ا  استفادد می   ایوی د   اقتصادی از رویکرد 
دانستن ایاان   ..(23)رای یعریف سرزمین استفادد شدد است متفاوت برویکرد    از سه نوع   ،این پ وهو

شاامار بهکدام رویکرد برای یعریف قلمرو دریایی بهترین رویکرد  موضوع که در معاهدات یادشدد،  
عاادم   هااایحلراد  در پاای در کدام دسته از معاهدات بایااد    ک د یا دریابیم کهبه ما کمک می ،  آیدمی 

 ،مان د هاام  ،. در این راستا معاهدات ایرا  و ایرادیه اروپاباشیم  یای آزادات در درهدل این معااعما
هااا از رویکاارد نخساات آ    ۀدساات.  ک  ااداز سه زبا  متفاوت برای یعیین قلمرو سرزمی ی استفادد می 

 ساارزمین اسااتفادد در مااورد از رویکرد سااکوت  ،و دسته سوم ،از رویکرد ضم ی  ،صریح، دسته دوم
 هااایریفبه یع  ،اذاریه گام مذاکرات سرمایه  ،هرحال کشورهابهاین است که    مهم  ۀکت. نک  دمی 

همااا    یادشاادد،ک وانسیو     واقع،در  زیرا  ،ک وانسیو  حقوق دریاها نی  یوجه دارند  درم اطق دریایی  
 مورد،ن ای در .(Roach, 2014: 239) دد است کرم اطق دریایی یدوین  برایملل عرفی را لاحقوق بین

یادشاادد را اذاری ایرا  و ایرادیااه اروپااا، رویکردهااای  معاهدد سرمایه  152با واکاوی    واین پ وه
یعریف   برایرویکرد غالن ایرا  و ایرادیه اروپا  که،    دهدمی   الگو نشا  یک  و با یرسیم    یرلیل کردد

 کدام است. یادشددسرزمین در معاهدات 

 د صریحپا با رویکر معاهدات ایران و اتحادیه ارو .1-2

در  و م ااطق دریاایی را    اناد کردد ارود از معاهدات برای یعریف قلمرو در دریا از زبانی صریح اساتفادد    ستین خ ن 
اذاری بارای  سارمایه   کاه   اناد کردد   شخص دقیق م   ای اونه و به   اند درنظر ارفته ک وانسیو  حقوق دریاها    چارچوب 

 . (Zheng, 2016: 139)تقر شود. ای مس م طقه ایری از حمایت معاهدایی باید در چه  بهرد 
دودد م اااطق  ر ، م یادشدد نخست، در برخی معاهدات    ؛ شود به دو شکل ظاهر می ، رویکرد صریح 

 :Guo, 2017)ایرد  را دربر می اقتصادی و فالت قارد    ی انرصار   ۀ فرایر از دریای سرزمی ی، م طق   ی دریای 

  »حااوزد     ا آماادد اساات ( 2016ا ) دیااه اروپاا نااادا و ایرا معاهدد میا  »کا   1مادد   3 که در ب د چ ا   . (299
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و دریااای    هااای داخلاای، خشکی، فضای هااوایی، آب (  1ایرد   زیر را دربر می م اطق  ، کانادا  ی جغرافیای 
،  قااانو  داخلاای ایاان کشااور  در کااه  اونااه کانادا، هما   ی انرصاری اقتصاد  ۀ م طق ( 2کانادا؛  ی سرزمی  

  در کااه  کانااادا، چ ا   فالت قارد  ( 3 شدد است؛  یاها یعیین و  حقوق در ی بخو پ جم ک وانس  هماه گ با 
  . ا ( 24) و  حقوق دریاها مشخص شدد اساات ی ششم ک وانس   بخو   هماه گ با   ، داخلی این کشور   قانو  

به م اااطقی  ، اصطالح سرزمین »  ک د  (ا، بیا  می 2016 اپن) ا نامه ایرا  ( »موافقت 6) 1 مادد   ، همچ ین 
  ۀ م طقاا   ساارزمی ی،   ل دریااای مااورد شااام ه در هاار  شارد دارد ک نامه ا های موافقت یرت حاکمیت طرف 

یوان ااد حقااوق  هااا می طرف   ، الملاال شود که م طبق با حقااوق بین و فالت قارد می  ی، انرصاری اقتصاد 
،  ی ، دریای ساارزمی  ی های داخل آب  اشارد به ، ها نمونه  ا. در این ک  د حاکمه و صالحیت خود را اعمال  

اقتصااادی در    معاهدد از فعالیت   ایت حم   که   ک د ی ص م قارد مشخ و فالت    ، م طقه انرصاری اقتصادی 
 ؛ حاکمیت و حقوق حاکمه دارد   ، دولت   شود که اعمال می  ی جای 

هااای م اااطقی مان ااد آب بر اشارد بهاف و  صریح به یعریف سرزمین،   رویکرد   ردیگ  ع در نو  دوم،
الت صادی و فاقت یانرصار، م اطق دارندحاکمیت ها در آ  ها سرزمی ی، که دولت   یداخلی و دریا

 اپاان و  ی»مشااارکت اقتصاااد ۀ. معاهدشوندمطرح می   ا2و»زیربستر  ا1دریا  عبارت »بستر  با دو  قارد 
نامااه حاضاار در »موافقت  ک اادبیا  می در یعریف سرزمین  1مادد  3در ب د ا3(2018)  ایرادیه اروپا

ریاااا »بسااتر د یع اای  ،زمی ی از دریااای ساار  اپن در غیر از موارد خاد، شامل م اااطقی فرایاار  مورد 
 ،ایرا    از معاهدات  یکهیچدر  ا،  پ برخالف ایرادیه ارو  ،است   افت ی   .(25)شودیربستر دریاا می و»ز

 .استفادد نشدد است نوع دوم رویکرد صریح از 
 
 ایران و اتحادیه اروپا با رویکرد ضمنی  یگذار معاهدات سرمایه. 2-2

. شفافیت کمتااری دارد  ،کرد صریحت به روی نسب  ،اروپا  در معاهدات ایرا  و ایرادیه  ی ضم   رویکرد 
این ، اما  ای یعریف شدد است جدااانهسرزمین در بخو    ،مان د رویکرد صریح  یادشدد،در رویکرد  

 م اااطق  نااامبیااا     سرزمین را باادو    ای کهاونهبه  ؛ایرد و انواعی را نی  دربر می   بودد  ضم ی ،  یعریف
________________________________________________________________ 

1. seabed 

2. subsoil 

3. EU - Japan Economic Partnership Agreement (2018) 
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مربوطااه   حقوق دریاها یا معاهاادات  وی د   ورطلل، بهالمینقوق ببه ح   ی هاو    ک  دیعریف می   یی دریا
  اوی ااد، می یادشااددبدو  ارجاااع بااه مااوارد  ی حت ، یا(ILC, 2006: para 15) ده دارجاع می دیگر، 

 یااا  ا(26)دولاات در آنجااا صااالحیت دارد ،  الملاالحقااوق بین  پایااۀاساات کااه بری  ساارزمی   »م طقه،
مااورد »در    ا یا(27)الملل است وق بیناساس حق  بر  ،اهددمع  هایمع ای سرزمیِن طرف »سرزمین، به

ایرادیااه اروپااا بااه   مااورد در    نی»ساارزم   یااا  ،ا(28)رجااوع شااود  ی خاص   ۀسرزمین به معاهد  ۀدومرد
میا  ایاارا  و   یاذارسرمایه  ۀنام ت ( موافق5)1ا. مادد  (29)شودمی   افته  یی اروپا  ۀجامع  یهاسرزمین

کااه ساارزمین طاارفین معاهاادد   اساات ای  ددودمر  دارندۀبردر  ،»سرزمین   اوید( می 2007)  کویت 
حقااوق حاکمااه و صااالحیت  یدارادر آ  م اااطق  ها  طرف   ،المللحقوق بین  پایۀو بر  آیدشمار می به

در ، »ا(31)ایرادیااه اروپااا و کاساام یهمکااار ۀنام »موافقت  360  مادد  برپایۀ  ،همچ ین  .ا(30)هست د
و معاهاادد  ا1(1992) ه اروپااا»ایرادیاا  ۀعاهااده در م اساات کاا  یی جااا ،نیاروپا، سرزم  ایرادیه  مورد 

 یآمریکااا  یهاکاسم نیاا  ساارزمین  ۀایرادی   در مورد آمدد است و    ا2(1957)  »کارکرد ایرادیه اروپا
ایرادیااه   ۀ اماا تموافق  پایااۀبر  یهر کشور درایاار در فعالیاات اقتصاااد  ی قانو  داخل  با یوجه به  ،مرک ی

 .(32)ست ر ادنظورل، م لالمکاسم و حقوق بینااروپا

 ایران و اتحادیه اروپا با رویکرد سکوت یگذار سرمایه تهدامعا. 3-2

 ،کردنااد، ایاان رویکاارد معاهاادد یعریااف می   در  ساارزمین را  ۀبرخالف دو رویکرد پیشین که مردود
وجود پیونااد ساارزمی ی در یااک فعالیاات اقتصااادی   سرزمین نیست، بلکه بیا  ل وم  یعریفبر  مبت ی 

به  یوجهی ای آااهانه یا از روی غفلت، رویکرد بی هاون به  چوب،چاراین    در  موجود  است. معاهدات
فاای از ساارزمین در ییعرروی،  هیچبه  ،ی چ ین معاهدای  زیرا در  ،اندارفته  یعریف سرزمین را درپیو

 پاا وهورو، ازایاانارائه نشدد است؛ دیگر   یهاع وا  یعاریف یا حتی در بخو  با  ایجدااانهبخو  
که اما چ ا  نامیدد است،    ارویکرد سکوت »سرزمین،  نکرد   ف  یعری  سبن رد را بهیکرو  این  ،حاضر

مفاااهیم دیگااری   اباا   ی ساارزمی   ، موضوع پیوندکردد است بیا     اوفیوا   تهی»آمب  در قضیه  تور ی  قاض 
 :ICSID, No. ARB/08/9)اریباااط دارد  یاذارا و »صااالحیتا دیااوا  داورچو  یعریااف »ساارمایه

para132)هااای دیگااری مان ااد یعریااف بخو ی هااا در  ،سااکوت   کاارد روی   ت بامعاهدا  در،  ؛ ب ابراین
________________________________________________________________ 

1. Treaty On European Union (1992) 
2. Treaty On The Functioning of the European Union (1957) 
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 بااه »پیونااد،  حمااایتی   یاسااتانداردها  یااا،  هاشرکت   اذار،سرمایه  اذاری،فعالیت اقتصادی، سرمایه
دهااد کااه ی نشااا  م   یادشدد،های  بخو  در  ی سرزمی   وندیبه پ  اشارد   .(33)اشارد شدد است ا  ی سرزمی 

سرزمینا دولت می با   شود که »دری ی اعمال می عم ی  قتصادهای الیت عاف  درحمایت معاهدد ی ها  
است که به ش اسااایی  ی ع صر ،با سرزمین دولت می با   پیوند .(Op. cit, Kleiner: 6)اند انجام شدد

نامااه موافقت   اعمااال قااوانین  ۀ به یعیین حوز  و درنتیجه،نامه  ت موافقت یموردحما  هایاذاریسرمایه
میااا  ویت ااام و  یحمایت اقتصاااد نامهکه »موافقت چ ا   .(Bungenberg, 2015: 593) ک دکمک می 

ست از هر ا  عبارت   یاذار»سرمایه   اوید، می 1مادد    2اچ از ب د    خو(ا در ب2019)  ایرادیه اروپا
ا. (34)دشااوساارزمین طاارف دیگاارا مسااتقر می   اذار »درهییااک ساارما  ۀوسیلبه  که...  اینوع دارایی 
  یعاااریف بخااو در 1در مااادد  ا1(2016) گاپوررا  و ساا میااا  ایاا  یاذارایهرم ساا  ۀموافقت اماا 
یکاای از    اذاراشاادد یوسااط ساارمایهیاذارسرمایه ی را عبااارت از هاار نااوع دارایاا  یاذار»ساارمایه

از  یبساایار ،روازایاان ؛(35)داناادمعاهاادد در »ساارزمین طاارف دیگاارا معاهاادد...ا می  یهاااطرف 
در سرزمین دولاات می بااا  یوجااه   یت اقتصادد  فعالیمستقر شوم   لبه    خود  مقررات  رمعاهدات د

اعمال   ۀ د  حوزکرمردود    برایبه ال ام پیوند سرزمی ی،    ی،دعاو  ی در برخ   براین،اف و  .  (36)اندکردد
 ,Kleiner) معاهدد یوجه شدد است دیگر حمایتی  یاستانداردها در چارچوب نامه، مقررات موافقت 

ترال بااا اشااارد بااه یآنس «، چک یعلیه جمهور یریگنیوران و »شرکت  ۀقضی رأی برپایۀ .(319 :2018
اذارا یوافااق از »ساارمایه ی مفهوم خاص در مورد   (37)نامهموافقت   اصولی در  ایاونهها بهای که طرف 

»در ساارزمین   راال اسااتقرار آ  م   شخصاای اساات کااه  ،اذار درواقااعهی»سرما   ، بیا  داشت اندکردد
ترال در ساایآن ،همچ ااین .(ICSID, Case No. 2014-03, para204) موردحمایااتا معاهاادد اسااتا

یبعه یا شرکت دولت  »برای ای که  دد است کرا  یه دا، ب ی»شرکت دویچ یلکام علیه جمهور  یدعو
ک ااد اذاری اذار درنظر ارفته شود، باید در »سرزمین دولت می با ا ساارمایهع وا  سرمایهمتبوع به

اعمااال مقااررات   ۀ، به یعیین مراادودیتصادعالیت اققلمرو ف  یعیینکه    ست ا  آشکار  ،روازاین  ا؛(38)
 .ک دنامه کمک می موافقت 

 

________________________________________________________________ 

1. Iran, Islamic Republic of - Singapore BIT (2016) 
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 گذاری ایران و اتحادیه اروپارویکرد غالب در تعریف سرزمین در معاهدات سرمایه. 4-2

متن ه ک یموارد  ج بهاا  مربوط به ایرا  و ایرادیه اروپا را  یاذاریمام معاهدات سرمایه ،مقاله حاضر
معاهدد »یایل د   نمونه،ع وا   به  ،آنکتاد آمار  برپایۀکه  چ ا  . (39)دد است کربررسی    اابودموجود ن هاآ  
در آمار مااوردنظر ایاان   ،1شدمذاکرد باقی ماند و مت ی برای آ  م تشر ن  ۀمرحل  در  اروپاا که  ایرادیه  و

 75و از    ،مااورد   75  ،یااه اروپااانامااه ایرادموافقت   77از    ،رونیاا ازا  ؛نشاادد اساات   مطاارح مقاله نیاا   
درصااد هریااک از   ۀده دنشااا    زیاار،  هااایدد است که الگوشبررسی    ،مورد   67  ،نامه ایرا  موافقت 

 .است  یادشددیعریف سرزمین در معاهدات  بارۀ رویکردهای موجود در
 

73.13%

11.94%

14.92%

ایران

موافقتنامه 49: رویترد ضمنی  موافقتنامه 10: رویترد ستوت 

موافقتنامه 8: رویترد صریح 

 
 

 ( 40)دوده سرزمینتعیین محوجود در رویکردهای م موردهای ایران در  نامهموافقت  یالگوی کمیت .(1)  شماره شکل

 
 

73.33%22.66%

4% ات ادیه اروپا 
موافقتنامه  55: رویترد ضمنی 
موافقتنامه  17: رویترد ستوت 

موافقتنامه 3: رویترد صریح 

 
 رویکردهای موجود در تعیین محدوده سرزمین  موردهای اتحادیه در نامهالگوی کمیتی موافقت .(2)شماره  شکل 

 
 :Director general, 2006) رودبا مذاکرات پیو ماای  همسو ،هانامهرویکرد در موافقت  انتخاب

نااام یمااام م اااطق یراات حاکمیاات و   ،نیرویکرد صااریح در یعریااف ساارزم   ایدار  داِت معاه  .(13
شااود،  انجامباید در آنجا    یادشدد  ۀاذاری برای حمایت از معاهدیک سرمایه  صالحیت دولت را که

 ،رویکاارد ضاام ی در یعریااف ساارزمین  داراید. معاهاادات  ک اا ی بیا  م   ایجدااانهبخو  در قالن  
________________________________________________________________ 

1. EU-Thailand FTA 
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، هاایچ ک  اادیعیااین می با ع وا  یعریااف ساارزمین  ایااانهدج بخو  دررا  سرزمین    ۀهرچ د مردود
در  ساارزمین، ۀ حااوز آشکار بااود  لراظ  به  ،این معاهدات  ب ابراین،  ؛دن برخاصی نمی   ۀنامی از م طق

 ،یعریف ساارزمینمورد    درایرند که  معاهدایی قرار می   ،اما در جایگاد سوم  ،رندیادوم قرار می   ۀدست
 یعااداد  یااوا  افاات،می ،  (2)  و  (1شمارد )های  د و شکلشآنچه بیا     ۀبرپاید.  انیار کرددسکوت اخت

ی اذاراعاام از »معاهاادات دوجانبااه ساارمایه  ،اذاری ایرا  و ایرادیه اروپاسرمایه  یهانامهموافقت 
اساات.   براباار  بااال ی)ییااپ(ا یقری  اذارمقااررات ساارمایه  یدارا  یاقتصاااد  یی(ا یا »معاهداتآی)بی 
عقااد  نامااه م موافقت  77و ایرادیااه اروپااا    نامااهموافقت   75ایاارا  یاااک و     بیا  شااد،پیشتر    که  چ ا

کااه است. چ ا   ، شبیه هم بوددسرزمین با کمی اختالف در مورد شا  یرویکردها ،. همچ یناندکردد
ی ابتاادا رویکاارد ضاام   یادشدد،یعیین سرزمین در معاهدات    در مورد رویکرد غالن ایرا  و ایرادیه  

درصااد   22و    14یریین با  رویکرد سکوت به  ،آ  ازو پس  درصد  33/73  و  درصد  13/73  بایریین  به
 و ک ااد، کاماال نیساات ضاام ی بیااا  می   ایاونااهکااه یعریااف را به  ی ، رویکرد ضاام سویکاست. از

ا در روابااط ی  یبیااا  لاا وم »پیونااد ساارزم  ی هاااست، بلکه ییعریف ن،  دیگر، رویکرد سکوت سویاز
هست د که ممکن است در روابط   می هبم   یرویکردها  یادشدد،کرد  ی رو  دو  راین،ب اب  ؛است   یاقتصاد
را  و ایرادیه اروپا ی. ای که اک  د روروبهبا مشکل  یی دقیق دریا  ویعیین قلمر  درها را  طرف   ی،اقتصاد
 اس، اسنبرای  است. یبرانگ، بسیار برل اندارایو داشتهرشفاف یغ  یرویکردها به  های اخیردر سال

درنظاار هااا م ااافع خااود را  اذاری، ازآنجاکااه طرف سرزمین در معاهدات ساارمایه  ۀودمرد  مورد در  
انااد از چ ااین رویکردهااایی اسااتفادد کرددایرا  و ایرادیه اروپا بارها  با یوجه به ای که  و نی     ایرندمی 

د با رویکرقاد معاهدد  مورد انع  17و    10د انعقاد معاهدد با رویکرد ضم ی و  رمو  55و    49یریین  به)
یر قوی برد  از شرایط ابهام، بهرد، برای یادشددفرض آااهانه بود  استفادد از رویکردهای   (،سکوت 

یعریااف   مااورد   در  1996  در سااال  ارجستا  اایرادیه اروپا  میا    یافتهۀ پایا   ام قتمواف  در  زیرا  ،است 
ه اروپااا ی ایرادید میا  مذاکرات جد در 2014دد بود، اما در سال شایخاذ    سرزمین، رویکرد سکوت 

دیگری   ۀ ام تموافق  دودر    ،همچ ین  .(41)شدجدیدی با رویکرد ضم ی م عقد    ۀ ام تموافق  ،و ارجستا  
د، در شاا   م عقد  ویمیا  ایرادیه و مولدا  ،میا  ایرادیه اروپا و اوکراین و همچ ین  2014که در سال  

ایرادیااه در   ۀدین معاهاا در آخر  ،اینوجودبا  .استفادد شدد است   از رویکرد ضم ی   ،یعریف سرزمین
 .(42)سرزمین برا ید را در مورد رویکرد سکوت  ،ت اما، ایرادیهی وا»میا  ایرادیه اروپا 2019سال 
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 ییاز فعالیت اقتصادی در مناطق دریا  یگذار سرمایه ۀحمایت معاهد. 3

ولاات ملاای و حمایاات د ی، بهبود روابااط اقتصااادیاذارسرمایه معاهدات اهداف یریناز مهم  یکی 
اما هاادف از  ،(Julien, 2017: 404) در »سرزمین دولت می با ا است  اذارا  سرمایه اذار ازسرمایه
اعمال  ۀ حوز ی ها یوصیف سرزمین نیست، بلکه یعیین ی،اذارسرزمین در معاهدات سرمایه  یعریف

ا لل دریاهاا المق بینقوح   پایۀصالحیت خود را بر  ،معاهدد بر م اطق دریایی است که دولت ساحلی 
کااه در م اااطق دریااایی  یی هاااطرح ی هااا  امروزد، .(Terivisanut, 2018: 799)ک د ا اعمال می در آنج
 ؛(Terivisanut, 2018: 800) اذاری هساات داند، موردحمایت معاهدات سرمایهددش ها مستقردولت 

 .(Repousis, 2017: 170) است  روبهوربا ابهام  ی معاهدد فرایر از سرزمین دولت  اعمال قواعد  ب ابراین،
د. شیصوین ک وانسیو  حقوق معاهدات وین نی  مطرح    ی در مذاکرات نهای،  سرزمین  استرۀ   ۀمسئل

 ۀ»رویاا   دشاا بیااا   1964 سال در لالملسیو  حقوق بینیکم  سوم والدوکا به  ش»ا ار  58در مادد  
ک ااد، مگاار ی وجیه نمی  ،ال شودعما  یخارج از سرزمین کشور  ،را که یک معاهدد  جهیاین نت  ،دولتی 

 ۀهماا   خودکااارطور  د. باارعکس، یااک معاهاادد بااهشااو  مطاارح خاااد در معاهاادد    ایاونااهای که به
صریح بیااا    ایاونهایرد، مگر ای که قصد مخالف آ  بهی های معاهدد را دربر م های طرف سرزمین

»بسیار  کرد ا  د بییایکس  ا(43)پینیاس علیه فیلجی »اس ۀکه در قضیچ ا   .(shaw, 1982: 89)داشو
اذاری سرمایه ب ابراین، ؛شود انجاماذاری باید در »سرزمین دولت می با ا است که سرمایه  آشکار
در چااارچوب او اساات،  سااودهرحال بهبااهشاادد در خااارج از ساارزمین دولاات خواناادد، کااه انجام

 .(ICSID, Case No. ARB/02/6: para 99) اایرد قرار نمی ن ینامه میا  طرف موافقت 

 آزاد یدر دریا یمعاهده از فعالیت اقتصادنکردن حمایت ل کمش. 1-3

میااا  یعریااف صااریح ساارزمین در رویکاارد صااریح یااا یعریااف ماابهم ساارزمین در    ، ت ساا نگاااد نخ   در 
یفاااویی    ، اذاری از فعالیاات اقتصااادی حمایاات معاهاادد ساارمایه لراظ  ، به ضم ی و سکوت   ی رویکردها 

  پایااۀ اند، نااه ساارزمین بر ته شاا یوجااه دا   طور مطلااق به سرزمین به   ی ها   د، بار ن ی را ا د آر   ی برخ   زیرا ،  وجود ندارد 
مااادد    3ایکسید با اشارد به ب د    ، « موجود در معاهدات. در قضیه »یرادکس علیه آلبانی   ۀ اان سه   ی رویکردها 

  »ساارزمین کااه در    هساات د شاارایط    دارای هایی  ی اذار »ی ها آ  ساارمایه     د کر میا  طرفین، بیا     ۀ موافقت ام   1
 رف،    ی نگاااه   بااا   اساااس، این ر ب ؛  ICSID, Case No. ARB/94/2: para269))   باش دا ا مستقر  ت آلبانی دول 

معاهاادد از  نکاارد   بااا مشااکل حمایاات    رویااارویی در    یادشاادد   ی خارج از قلمرو دولتی، میا  رویکردها 
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  ا  بیاا دیوا     ، »یرادکسا   یفاوت وجود دارد. در هما  قضیه   ، حل ت اقتصادی در دریای آزاد و یافتن راد ی فعال 
  حمایاات معاهاادد نیسااتا مورد   ، شرکت یرادکس که خارج از قلماارو آلبااانی اساات   ی اذار »سرمایه   کرد  

(ICSID, Case No. ARB/94/2: para269) ۀ در مراادود   ، آزاد   ی در دریااا   ی فعالیاات اقتصاااد   ، رو ازایاان   ؛  
معاهاادات  همااۀ  بررسی    ا ب  ب ابراین،  ؛ ایرد ایرا  و ایرادیه اروپا قرار نمی  ی اذار حمایت معاهدات سرمایه 

رویکرد صااریح در    دارای که در میا  این معاهدات، معاهدات    رسیدیم این نتیجه  به  ایرا  و ایرادیه اروپا،  
 . اند یوجه داشته   یادشدد حل مشکل  یعریف سرزمین، به راد 

 در دریای آزاد یمعاهده از فعالیت اقتصادنکردن رفع مشکل حمایت . 2-3

بهاارد جساات کااه میااا    ی باید از دستاوی  مرکم  ی،ن دولتیزم ج از سررمعاهدد خا  کبرای اعمال ی
درواقع،  .(Kumar, 2017: 107)ک د برقرار می  ی پیوند کاف ،خارج از قلمرو دولت و آ  دولت  موضوع 

حمایاات ساابن یأثیراااذاری یوانااد  اساات کااه می   (44)هما  ماهیت فعالیت اقتصااادی  ، ی این دستاو
حل در معاهدایی د، اشارد به این رادشکه بیا     اونه. هما  دشوآزاد    در دریایری  اذاسرمایه  ۀمعاهد
طورکلی در معاهدد »میااا  . نخست، بهاندداشتهرویکرد صریری  ،یعریف سرزمین درد که  شیافت  

کیااد باار  و برای کاناداا  ررز  بخو »اعمال حقدر  و کاناداا    اروپا  ایرادیه اهمیاات ماهیاات ضاامن یأ
»ماهیاات   برای اجرا در ساارزمین کانااادا بایااد بااه  یاذارایهرم س  ک»ی   دش  اشارد   ی،دفعالیت اقتصا

برای  ولی  ،دد است کری ها به ماهیت اشارد   ،معاهدد  ا. این(45)دک ا در کانادا یوجه  یاقتصاد  فعالیت 
مصداق چ ین ماااهیتی   در پی از فعالیت اقتصادی در دریای آزاد باید    به حمایت معاهدایی   ی دستیاب

»معاهاادد م شااور اناار یا   1دنظر را در مااادد  ریوا  مصداق موی م   ی ج ئی  انهاوبه  ،ب ابراین  م؛اشیب
همااراد بااا یااک فعالیاات  یاذارهی»هاار ساارما ۀ یادشاادد معاهد 1مادد  6ب د  برپایۀ  .(46)کرد   شاهددم 

فعالیت م شور، »  این  1مادد    5ب د    برپایۀ  .اآیدشمار می به  یاذار، سرمایهیاقتصادی در بخو انر 
، اسااتخراج، یباارداراکتشاااف، بهرد زمی ۀفعالیت اقتصادی در  مع ایبه ،ایخو انر ادی در بقتصا

جمااع دو  در؛ ب ااابراین، (48)اساات  ...، وخطااوط لولااه ،هاق شاابکهییوزیع از طر و ،(47)یولید، انتقال
است  مالز دارد و لراظ ماهیتی در دریای آزاد اام برمی ی ها مصداق فعالیت اقتصادی که به  ،معاهدد

هااا و اد خااود داشااته باشااد، کابلرمؤثر بود  فعالیت اقتصادی، حمایت معاهدد را نیاا  هماا   برای  که
کار ها بااهبرای انتقال دادد بیشتر ،هاانتقال انر ی و کابل  یبرا  ،. امروزد خطوط لولهاست خطوط لوله  

 هست د نی حیایی تصاد جهااق یک برایتفایبرواپ یهاکابلرو، ازاین ؛(karavias, 2018: 863) روندمی 
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(UNGA, 2016: Res71/257).   افاا ایو  ساابن  ی،سااوخت فساایل یفرامرزت ، رشد یجاربرایناف و
 .(karavias, 2018: 862) لوله در جها  شدد است  خطوط 

 ی به »ماهیت فرامرز ،طور ضم ی ، بهیادشددا  ی»اقتصاد جهانیا و »یجارت فرامرز  هایت عبار
عبور قسمتی از فعالیت اقتصادی   سبن   شدد،مطرح ماهیت    زیرا  ،دنارد دارا اشوط لولهها و خطکابل

هااا و خطااوط لولااه در امتااداد است، قاارار ااارفتن کابل  از دریای آزاد شدد و بدیهی   یاذارو سرمایه
، مسااائل مهماای را از زاویااه حقااوق ی صالحیت مل  فرایر از  ،ای در  و در بستر  اونااو  م اطق دریایی  

 ۀماااهیتی چگونااه بااه یوسااع اما ای کااه چ ااین .(karavias, 2018: 881) دک ی م اذاری مطرح سرمایه
چ بانااک علیااه سااریالنکاا یاا »دو ییوا  در دعااوی را م  ک دآزاد کمک می  یای حمایت معاهدد در در

دیگر، بااا پیونااد و ازسااوی  ک دد می یا یأکیاذار»ماهیت سرمایه  بر،  سو، خواها  ازیک  ، زیرایافت 
از مقررات حمایتی معاهدد در آ    یالحیت ملی و برخوردارارج از ص مستقر خ   اذاریرمایهمیا  س

باارای   ب یااادیناز ال امات    ی یک  ی،»پیوند سرزمی   ،(49)جوابیه خواندد  برپایۀم اطق، در اریباط است.  
مااواد  یبرمب ااا ،وناادیو ایاان پ (ICSID, case No. ARB/09/02: para 222) اعمااال معاهاادد اسااتا

دیااوا  بایااد   ؛ ب ااابراین،میا  سریالنکا و دویچ بانک وجااود ناادارد   ،سریالنکاآلما  و  میا     ی یایبی 
شدد در سرزمین مورداختالف، صالحیت رسیدای انجام  یاذارسرمایه  در مورد که آیا   بگیرد  یصمیم

 که بانکازآنجا که است  بر این نظرالنکا یسر. (ICSID, case No. ARB/09/02: para14) دارد یا خیر
ی اادهای مااالی افر ،ید رفتار دویااچ بانااک ل ااد  را ی ظاایم ک ااد، در ایاان قضاایهنکا، نبا ی سریالمرک 

با اهداف معاهدد حمایت اقتصادی میااا  طاارفین   همسواز طریق دویچ بانک ل د  نباید  شدد  انجام
 .ICSID, case No)شاامار آیااد بهشاادد در ساارزمین سااریالنکا انجامی اادهای مااالی اع وا  فربااه

ARB/09/02: para224).   ل ااد  اساات و  ی،حمایاات اقتصاااد ۀ ام تآنجاکه مکا  موافقبراین، ازاف و
ارفته به ک د و م افع دویچ بانِک یعلقطریق شعبه ل د  ک ترل می   نامه را ازامور موافقت   ،دویچ بانک

یونااد اونه پچیه ،(ICSID, case No. ARB/09/02, para229)) سریالنکا، درواقع در سریالنکا نیست 
دوجانبه میا   یاذارنامه سرمایهموافقت  برپایۀدیوا   ب ابراین، ؛د ربا سریالنکا وجود ندا  ایی می سرز

(ICSID, case No. ARB/09/02: para228) صالحیت رسیدای ندارد  ،طرفین
در  ی چ ااین شاارایط (.1

________________________________________________________________ 
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هایی از بخو که شودسبن می   هاماهیت آ    زیرامشاهدد است،  قابلنی   ها و خطوط لوله  کابل  مورد 
هااا و  یا کااه میل3ویمی مان د کابل فایبرواپتیااک »ساای   ؛ها به خارج از قلمرو دولتی کشیدد شودآ  

در  (Carter, 2009: 3)ک ااد د و کشورها را به هم متصاال می بایها امتداد می کیلومتر در طول اقیانوس 
یوسااط  شااددانجام یداقتصا یاهفعالیت  ک،باندویچ  ۀاستدالل خواندد در قضی  رپایۀنگاد نخست، ب

اونااه پیونااد ایرنااد، زیاارا هیچی حمایت معاهدد میا  آلمااا  و سااریالنکا قاارار نممورد   ،بانکدویچ
 امااا،  (50)وجود ندارد   هست د(ن سریالنکا  یسرزم   ازآنجاکه خارج از)  هابرای آ  فعالیت   ایسرزمی ی 

، شاارایط در مورد این قضیه ی دیوا  ها  از سوواخ  هایموضوع و پذیرش استدالل   رف به  ی با نگاه
 یپیوند سرزمی  نبود  بر ی سریالنکا مب  یبا رد ادعاها ،ع وا  خواها  به  بانکد. دویچشومتفاوت می 

و سرزمین دولت می با ، بیو از همه برای اثبات پیوند سرزمی ی بر »ماهیت   یت اقتصادیمیا  فعال
کید  جهانی عملیات دویچ هااا و کابل  ۀ در حااوز  ییت اقتصااادبر فعال  ا  آ  رایو، که می د کربانکا یأ

 ی وحدت مالک برخاا   استفادد از  یدر راستا  ،روازاین  کرد؛ا م طبق  یلوله با »ماهیت فرامرز  خطوط 
حقوقدانا ، ل وم حمایت   هایهاز آرای ایکسید و همچ ین رجوع به ک وانسیو  حقوق دریاها و نظری

 رسد اثبات می به زیرشرح زاد، بهدر دریای آ معاهدایی از فعالیت اقتصادی
باارای   ی طورکلها بااهایاان واقعیاات کااه حساااب   بانکدویچفراوا     هایهحضور شعب  نخست،  •

بود  ماهیت عملیااات حکایت از جهانی   مان د شعبه ل د ،  ی خاص   ۀبانک است و نه برای شعبچی دو
ات در یاا عملی ارچااه برخاا ا .(ICSID, case No. ARB/09/02: para142) بانااک دارد اقتصادی دویچ

 ی پیونااد ساارزمی  رباارای انکااا ی شود، این قضیه دلیل مااوجهخارج از سریالنکا انجام می   هایهشعب
جدا از  ایاونهشعبه به نه برای هر ،طورکلی درنظر ارفته شودبانک باید بهچی عملیات دو  زیرانیست، 

 ی ن فعالیتیچ به باید ط لوله، ها و خطوکابل  ۀ حوز  فعالیت اقتصادی در  مورد در    ب ابراین، ؛بانک مادر
دولاات صااادرک  دد، دولاات  یمرزهااا  ی،فعالیاات اقتصاااد  . این یع اای قلمااروشودطورکامل یوجه  به

، اارچااه ب ابراین  ایرد؛، را دربر می اعم از دریای آزاد  ،و م اطق دریایی بین این مرزها  ،ک  دددریافت 
 ها و خطااوط بر کابل یاذارسرمایه ی سرزمی  ۀ در حوز  اطق دریایی ع وا  یکی از م آزاد نی  به  دریای

در ای جااا   زیاارا  ،نیساات   یدلیلی بر انکار حمایت معاهاادد از فعالیاات اقتصاااد  لوله وجود دارد، این
اذاری در کاال م اااطق دریااایی ساارمایه ،نامااهموافقت  در چااارچوب  یاذارحمایاات از ساارمایه

 .ایرد ربر می ی  درا ن یادشدداذاری سرمایهزیرمجموعه 
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از کارکردهااا در مراکاا  خاااد،   ی در یمرکاا  برخاا   ،بانااکدوم، ماهیت جهانی عملیااات دویچ  •
شاادد اعتبارات ایجاددر مورد    ی ایرمرل یصمیم  س گاپور کهدویچ بانک شعبه  مان د    ؛است   مشهود

در   ایی هچ ااین یصاامیم  ارچااها  ؛ ب ابراین،در رابطه با مشتریا  سریالنکایی است بانک  یوسط دویچ
 ی بردار بهردقابل یاو در هر شعبه ،بانکنام دویچ، این اعتبارات بهشودارفته می   گاپوربانک سچی دو

از آنجااا  یبخشی از فعالیاات اقتصاااد  ،سرزمین دولت نیست   ،آزادی  ب ابراین، اارچه دریا  ؛(51)است 
 ریروشاانبیا   بهصادی بود و  سبن باید قائل به پیوند میا  سرزمین و فعالیت اقتینهمهاذرد که بمی 

اعمال حمایت معاهدد، یک سرزمین  برایها مستقر است را باید م اطقی که فعالیت اقتصادی در آ  
 .شمار آورد به ،از کشور مبدأ فعالیت اقتصادی یا کشور مقصد فعالیت اقتصادی یگانه،
فع  ه بااا م ااا دف معاملااه کاا جایی وجااود دارد کااه هاا   ی در خواها ، پیوند سرزمی  ی  ادعا برپایۀ  سوم،    •
کااه ااااهی ممکاان اساات  دهااد  امر نشااا  می   این   . (Knhar, 2009: 42)  دست آید ه ها همراد است، ب طرف 

.  ایاارد  بااا  یعلااق  ی بااه دولاات م   آ  م ااافع  ولاای    ، شااود   انجااام   ی اقتصادی در سرزمین دیگاار   های فعالیت 
  »معیااار  کااه   د کاار یأکید  رویکرد    این بر  «  ن تی »آباکالت و دیگرا  علیه آر ان   ۀ در قضی   که خواها    اونه هما  

  ی، هدف اصلی فعالیاات اقتصاااد   ، یردید بی شودا.  م فعت استفادد می   ، نهایت در جایی باشد که    پیوند باید 
کااه ایکسااید در  چ ا    . (ICSID, Case No. ARB/07/5, para 374)  طرفین معاهدد اساات   برای   سود کسن  

  باارد  از   بهاارد م ظور  »بااه   ه  کاا   اساات   ظر ن ن  دا بر ای زیمبابو   ی »برنارد فو  علیه جمهور   ی رأی خود در دعو 
یاای آلمااا  و زیمبااابود وجااود ناادارد کااه  آی بی   در چااارچوب هاایچ ال اماای    ی، اذار حمایاات ساارمایه 

  مع ااا   ه آ  ایاان باا   . شااودا   انجااام ود  ب ا ب م ی خارج از ز   ی ا ه ی باید از طریق استفادد از سرما   حتمال   ی اذار سرمایه 
 ICSID, Case No. ARB/10/15: para)رد اویی ناادا یفاا   ی، ج ر خااا   ا یاا   داخلی باشااد ای که سرمایه،  ست که  ا 

  ، بانااک دویچ  ی ادعا  ، برپایۀ رو ازاین  ؛ است  ی اذار از حمایت معاهدد سرمایه  بهرد برد    ، ه اصل ک ، بل (269
شاامار  به در قلماارو سااریالنکا    ی ال امااای   ، بانااک هااای دویچ ارفته و پرداخت  م افع به سریالنکا یعلق  ۀ هم 
  رش نظاارِ ی ( بااا پااذ 2012)   بانااک دویچ   ۀ در قضاای   ایکسااید   . (Op.cit, Deutschebank: para 142)آی ااد  می 

نا در سااال  ی پاا ی ه فیل یاا عل   س ا جی »اس   ۀ زیرا در قضی   کرد، م فعت ایجاد    در مورد را    ی ی نگرش نو  ، خواها  
دولاات    سااود هرحال به بااه مستقر در خارج از سرزمین دولت کااه    ی اذار سرمایه   بر این نظر بود که   2004
  ؛ (ICSID, Case No. ARB/02/6: para 99)شااودا  ن پوشااو دادد نمی طاارفی   میااا    ۀ اماا موافقت    در   اساات، 

نا، مروریاات بااا »ساارزمینا اساات و  ی اس علیااه فیلیپاا جاای »اس  ۀ در قضاای که مشخص است  ب ابراین، 
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  مع ا کااه ن ای ه ب   ؛ شود ارفته می   »سرزمینا درنظر   پایۀ اذاری از فعالیت اقتصادی بر سرمایه   ۀ حمایت معاهد 
  ۀ حمایت معاهدد نخواهد بااود. امااا در »قضاای مورد  ، های طرفین معاهدد مین از سرز خارج    ی ر اذا سرمایه 

  ی، اذار شااود کااه هرچ ااد ساارمایه ی ارفتااه م  اونه درنظر بانکا مروریت با »م فعتا است و این دویچ 
است، زیرا  پیوند سرزمی ی برقرار    ، ، برای اعمال حمایت معاهدد شدد است   انجام خارج از سرزمین دولت 

مااالک »م فعااتا، حمایاات   پایااۀ ، بر ایرد؛ب ااابراین درباار می ، کل فعالیت اقتصادی را آمدد ت دس ود به س 
م اااطق    سااوی در آ    ی اذار زیرا اار امکا  حمایت از سرمایه  ، معاهدد باید به دریای آزاد نی  استرش یابد 

ع  مجماا   ۀ  اماا قطع   برپایااۀ  ی فعالیاات اقتصاااد خسارت بااه دریایی دولتی وجود نداشته باشد، ممکن است 
  ، طور میااانگین که به اونه  هما    ؛ (UNGA, 2016: Res71/257)  قرار ایرد ناپذیری  جبرا  ومی در معرض  عم 

 :Brake, 2019)  بی  ااد ها آسین می های ماهیگیری یا ل گر کشتی قایق   از طریق   ، کابل   100هرسال بیو از  

p 2) یردیااد، بی د و  ش واهد  طرفین خ   اصلی برای   د سو   رفتن   بین از    نکرد ، سبن حمایت  که  است    . آشکار  
  مع ااا   ه آ  ایاان باا   . (Palmer, 2016: 7)  یابااد ها در ناحیه و دریای آزاد نی  کاهو می کابل   جااذاری احتمال  

 (kamerling, 2018: p 88)  در م اطق دریایی نی  کاهو خواهد یافت   بعدی های  اذاری ست که سرمایه ا 
 کرد خواندد بیا     ا(52)ایتالیا  یجمهورا  علیه  وی »بلوس دع  در   اذاریسرمایه  انسجام  چهارم،  •

م سااجم و در پریااو مفهااوم و شاارایط  ایاونهکه »فعالیت اقتصادی در سرزمین دولت می با  باید به
به آ  مع ا است  این. (ICSID, Case No. ARB/14/3: para 129) ارفته شودا  خاد آ  دعوی درنظر

 ،(53)دشااومان د ماهیت و نوع آ  یرلیل  ی خاص ی هاج به به یوجهبا  باید اییاقتصاد  هر فعالیت   که
اسااترش  ینیازم د انسجام سرزمی ی باارا ،لوله ها و خطوط کابل اذاری برماهیت و نوع سرمایه  زیرا

اذاری باار خطااوط لولااه و ماهیاات ساارمایه یر،بیا  روشاانحمایت معاهدد در دریای آزاد است. بااه
سراسااری مان ااد  طاارح در یااک  ،ع وا  مثااالا  بااهویاا و نمی  طلباادرا می  هااا نیاا  ایاان انسااجامکابل
آزاد یااا   یکااه در دریااارا  هااا  از کابل  ی ، قساامتک اادچ د قارد را به هم متصاال می   ا که3ویمی »سی 

 د.کرحمایت معاهدد خارج  ۀاز مردود ،ایرنداقیانوس قرار می 
»صااالحیت   ،وس تر اقیااانهااا در بساا بلکا  وجود  ی هاکه    بر این نظرندحقوقدانا     پ جم، برخی   •

د و بخو خارج از قلمرو ک اذاری ایجاد می سرمایه ایاذار را بردولت متبوع سرمایه  ا1فراسرزمی ی 
________________________________________________________________ 

1. Extraterritorial Jurisdiction 



 1400بهار و تابستان  ،2 ، شماره9، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش 146

دیاادااد امااا ایاان  ،(Op.cit, Kravias: p 884) دهااد»سرزمین دولتا قاارار می چارچوب  دردولت را 
 یاذارساارمایه  الحیت بردارد، این ص صالحیت وجود    ،در چ ین حالتی   زیرا اارچه  ،نیست   درستی 

 نادرست  ا1، عبارت »صالحیت فراملی یربیا  روشناست. به یاذارو در راستای حمایت از سرمایه
جای عبااارت »صااالحیت لوله، بااه  ها و خطوط اذاری بر کابلبه ماهیت سرمایه  یوجهاست، زیرا با  

عالیاات ایت از فین بر حمیت طرف صالح   د، کهشوفراملیا باید از عبارت »حمایت فراملیا استفادد  
اسااترش  هاادف،د کااه شااواونااه مشااخص می و این  ک دشا  را در دریای آزاد، ایجاب می اقتصادی

 حمایت است نه استرش صالحیت.
که قواعد ک وانسیو  حقااوق   نظرنددر دریا بر این    یاذارسرمایه  مورد درمفسرا     ی ششم، برخ   •

 یفسااایر شاااوند یاذارمایهاهااادات سااارحماااایتی مع یدهارپریاااو اساااتاندا دریاهاااا بایاااد در
(Cotula&Berger,2002:p3)

یواند به حمایت معاهدات ایاارا  و ایرادیااه در می   دیدااهی چ ین    .(54)
استقرار خطوط  یاز آزاد یادشددبا ک وانسیو   همسوها دولت  کهه گامی زیرا  ،دشودریای آزاد م جر 

یک مقررد حمایتی اساات   ، و این درواقع(55)ارندبرخورد   112  مادد  برپایۀهای زیردریایی  لوله و کابل
فعالیت اقتصادی نی  باید با یکیه باار  ، حمایت معاهدد ازشدد است حقوق دریاها وضع    در قالن که  

ع وا  دولاات طاارف ، امروزد هیچ دولتاای بااهبرایناف و  . (56)همین مقررد به دریای آزاد استرش یابد
)اعاام از   میت خااود را باار دریااای آزادت یا حاکه، صالحیخطوط لول یا  ها  فعالیت اقتصادی بر کابل

 .(57)اندها نی  این قاعدد حقوق دریاها را پذیرفتهک د و همه دولت بستر یا زیر بستر دریا( اعمال نمی 

 

 گیرینتیجه

 اذارینامااه ساارمایهموافقت   77اذاری ایاارا  وساارمایه  ۀموافقت ام   75با یرلیل یمام    ،حاضر  مقاله
سااه رویکاارد موجااود  یادشاادد، ۀموافقت اماا  152ه دست یافته است که در این نتیجوپا، به  دیه ارایرا

در   دارند. رویکرد صااریح،  یب ددر یعریف سرزمین، قابلیت اولویت   شفافیت بیشتر  پایۀاست که بر
. ایرنااد، در جایگاد سوم قاارار می و رویکرد سکوت در جایگاد دوم   ،رویکرد ضم ی جایگاد نخست،  

ب دی پیو نرفته با این اولویت  هماه گ ،های ایرا  و ایرادیهنامهدر موافقت ود  موج   نگرش فانه  سمتأ
________________________________________________________________ 

1. Transnational Jurisdiction 
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ده ااد. را یاارجیح می   ،اعم از ضم ی و سکوت   ،رویکردهای مبهم  ،اروپا  ۀزیرا ایرا  و ایرادی   ،است 
 ی بهماا دهااای م رویکر  ،هانامااهادی از موافقت ی درصد ز  (،2)و    (1شمارد )های  شکل  برپایهکه  چ ا  

درصاااد از  33/73 و ناماااه(موافقت  49) های ایااارا  ناماااهدرصاااد از موافقت  13/73 .دارناااد
های ایرا  نامهدرصد از موافقت  92/14 نامه( رویکرد ضم ی،موافقت   55های ایرادیه )نامهموافقت 

 94/11   هااایو    ،مورد( رویکرد سکوت   17های ایرادیه )نامهدرصد از موافقت   66/22مورد( و    10)
رویکرد  ،مورد( 3های ایرادیه )نامهدرصد از موافقت  4مورد( و   8های ایرا  )نامهقت از مواف  درصد

نیاااز بااه یغییاار   ،ایرا  و ایرادیه  یاذارهای سرمایهنامهرو، موافقت ازاین  اند؛را درپیو ارفتهصریح  
در  اختالفی  ح است و اارحاضر، بهترین رویکرد، رویکرد صری پ وهویرلیل  برپایۀنگرش دارند.  

بااه قلماارو ساارزمی ی را مربااوط های ابهامی، وجود داشته باشد، چ ین رویکرد   ی پیوند سرزمی   مورد 
یری یوجه به یعریف قلمرو دریایی، روند شفاف  شد که سبن به کاهو ابهام    ارایودهد. کاهو می 

سرزمین  رد ا  در موشرویکرد ید، در مذاکرات جد ،یافتهپایا  های زیرا برخی از ییپ   ،را درپیو ایرد 
انااد. دادد  ییااریغ  ،نییعیااین ساارزم   در مااورد یر  جدید با رویکاارد شاافاف  هاینامهبا انعقاد موافقت را  

امااا  ،رویکاارد سااکوت را برا یااد  ،1996ارجستا ا در سااال  اکه معاهدد میا  »ایرادیه اروپاچ ا  
رویکرد  ب ارچودر چ ود، ا یک پله صعهای مذاکرد را برویکرد طرف   2014مذاکرات جدید در سال  

همااه، در نگاااد نخساات، یفاااویی میااا  داد. بااین یر نسبت به رویکرد سااکوت قاارارضم ی و شفاف
 یرویکردها  در چارچوب رویکرد صریح یا یعریف مبهم سرزمین    در قالن یعریف صریح سرزمین  

بر  کشورها ازیر، رد ندا وجود ،هاحمایت معاهدد در م اطق دریایی دولت   لراظ به  ،ضم ی و سکوت 
هااای اقتصااادی مسااتقر در م اااطق ، بر فعالیت یادشدد  یاذارقواعد معاهدات سرمایه  این نظرند که

اعمااال مقااررات اساات کااه    مع اآ  بهاست. این  حاکم  ها  دریایی یرت صالحیت و حاکمیت دولت 
دارد. نیاااز  ی بااا   پیوند میا  فعالیاات اقتصااادی و ساارزمین دولاات م ایجاد  به    ،حمایتی یک معاهدد

 دارایها را یاذاردسته از سرمایهایکسید ی ها آ   که در رأی دعوی »یرادکس علیه آلبانیا،  اونها  هم
و  معاهاادات ایاارا   برپایااۀباشاا د.  انجااام شااددداند که در سرزمین دولت آلبانی شرایط حمایت می 

اذاری در یهساارما  (،اهحقوق دریا  ک وانسیو    )همسو با  ها در دریادولت   یی جغرافیا  ایرادیه، قلمرو
را درباار و فالت قارد    ،انرصاری اقتصادی  ۀنظارت، م طق  ۀهای داخلی، دریای سرزمی ی، م طقآب
دهد، میا  ، نگاد  رف به موضوع حمایت معاهدد از فعالیت اقتصادی نشا  می وجوداین. باایرد می 
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 هااایی یفاوت   آزاد،  یادایی در دریاا اانه در برخورد با مشکل فقاادا  حمایاات معاهاا رویکردهای سه
کااه  دساات آماادبهجااه یایاان نت ،های ایاارا  و ایرادیااهنامااهیمااام موافقت   ی در بررس   زیرا  ،وجود دارد 
اعاام از ضاام ی و   ،رویکردهااای ماابهم  دارای  نسبت به معاهاادات  ،رویکرد صریح  دارایمعاهدات  

 ر یم شااور اناا  ااد »معاهاادد  معاهاادات مان  ی یوا  از برخاا زیرا می دارند،  سکوت، شفافیت بیشتری  
 در مورد دد با رویکرد صریح هع وا  دو معا(ا به2016)  (ا و »معاهدد ایرادیه اروپا و کانادا1994)

اذاری و ساارمایه  یکه همانااا ماهیاات فعالیاات اقتصااادیادشدد ااحل مشکل  سرزمین نام برد که راد
بلکه   ،ایرد ر نمی ی را دربنوع ماهیتر  ه  ،در ای جا  شددطرح اند. ماهیت م را در خود جای دادد  اااست 

ها و اذاری یا فعالیت اقتصادی بر کابلیوا  آ  را در سرمایهاست که می   ایوی د ماهیت    دربردارندۀ
مع ا آ  بااههست د و این    یدارای ماهیت فرامرز  ،ها و خطوط لولهزیرا کابل  ،خطوط لوله مشاهدد کرد 

لیاات اقتصااادی بااا . یک فعاهانی است ت ج یک ماهی  نیازم د  ی،حمایت معاهدای  استرش   است که
هااا کابل مورد در  ،ب ابراین  ؛انجامدبه عبور از دریای آزاد هم می   ،موارد   بسیاری ازدر    ،چ ین ماهیتی 

 که ه گامی ارفت.   طور کامل درنظررا به یاذارفعالیت اقتصادی و سرمایه  یا خطوط لوله باید قلمرو
از   ،شااودر ایرندد در قااارد اروپااا کشاایدد می شوک  سویبهارد آمریکا  فرست دد در قر  یک کابل از کشو

 در چااارچوب از آنچااه    اعاام  ی،م اااطق دریااای  بایااد کاال  ب ابراین،  ؛ک داقیانوس اطلس نی  عبور می 
های دو دولت فرساات دد و ایرناادد قاارار و بین سرزمین  ،صالحیت دولت، خارج از صالحیت دولت 

آزاد در میااا   یرو، اارچااه دریااایاانزاا ؛د شااوداذاری دیاادهع وا  ساارزمین ساارمایایاارد، بااهمی 
 یاذارمشاهدد است، انکار حمایت معاهدایی از سرمایهقابل  یاذارمربوط به سرمایه  یهاسرزمین

 ،نیست  ایپذیرفت ی در دریای آزاد، دلیل  یاذارسرمایه قرار ارفتندلیل به ی ها مستقر در دریای آزاد،
کااه حمایاات معاهاادد از  ک اادایجاااب می  یاذارهاز ساارمای آمدددساات هب سااود ،سااوزیاارا ازیک

کااه  ی صااالحیت ،دیگرازسوی باشد و یاذارکل قلمرو جغرافیایی سرمایه  دربردارندۀاذاری،  سرمایه
 یها یا خطوط لوله در دریاکابل امرل استقرار»آزاد وجود دارد، صالحیت بر   یدر دریا  تاسرادراین

زیرا   ،در دریای آزاد است   امستقرۀ  ها یا خطوط لول بلکا»ت از  حیت بر حمایآزاد نیست، بلکه صال
شااود، »صالحیت فراملاایا می  سبن  ،فرایر از سرزمین دولتی   یاذارکه سرمایه  نظرند  بر این  برخی 

بانک علیه سریالنکاا، در هر »دویچ یاعتقاد خواها  در دعو  برپایۀکه    کرد اما جستار حاضر اثبات  
 یدریااا  که ممکن اساات درنظر ارفت  اذاری را  ن یرت سرمایهیکل سرزم باید    اییدفعالیت اقتصا
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 ساابن   ،بااه ماهیاات فراماارزی فعالیاات اقتصااادی در دریااا  یوجااهاین امر بااا    ب ابراین،  ؛آزاد نی  باشد
همسو ک وانسیو  حقوق دریاها با    ،زیرا این مفهوم  ،شود»حمایت فراملیا می   راستایصالحیت در  

دد اساات. کاارهااا و خطااوط لولااه حمایاات  استقرار کابلزادی  از آ  ود،خ   112و    87  است که در مادد
ها و خطوط لوله، نباید موردچالو کابل  مورد در    ی،حمایت معاهدد از فعالیت اقتصاد  یریین،اینبه

فعالیاات اقتصااادی و  مفیااد واقااع شااد  هااا و خطااوط لولااه، باارای باشااد و ماهیاات جهااانی کابل
آزاد   یدر دریااا  یاذارمعاهاادایی از ساارمایه  ای حمایت لی را برالملعه بیناذاری، باید جام سرمایه

 د.ک قانع 
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هااایی یرین ج ر یرسیم کاارد و آبیوا  یک خط مرصورک  دد بین ابن دو خط پایینمایل دریایی بیشتر نباشد، می  24از فاصله  
 شمار خواه د آمد.های داخلی بهشوند، آبشکل مرصور میاینکه به

13. .Territorial seaهای دلیل وضااعیت خاااد طاارفین، از کلمااهها، بااهنامه؛ افت ی است، ااهی ممکن است موافقت
 ا معآ یواند موردیوجه باشد؛ نخست، یفسیر مضیق، این بهنوع یفسیر می  2مشابهی استفادد ک  د؛ ب ابراین، با یوجه به معاهدد،  

ای دیگر؛ دوم، یفساایر موسااع شود و نه م طقهشودا ی ها شامل دریای سرزمی ی میاست که در معاهدات، اصطالح »شامل می
که برپایۀ آ ، عبارت »شاملا ی ها شامل دریای سرزمی ی نیست، زیرا درواقع عباریی یمثیلی است و م اطق دیگری مان د م طقه 

دانااد. همچ ااین، برخاای هرروی، ایاان مقالااه، یفساایر دوم را بریاار میایاارد. بااه  دربر میانرصاری اقتصادی و فالت قارد را نی
نامه میااا  فلسااطین و جامعااه اروپااا )ام( از پرویکل موافقت1های وی د در برخی موارد وجود دارد؛ برای مثال، در مادد  موقعیت

هااای ساارزمی ی اشته است، »سرزمین شااامل آب( شیوۀ خاصی ایخاذ شدد است، زیرا در یعریف سرزمین ی ها ع وا  د1997)
حقوق دریاها ش اسایی نشدد است؛ ب ابراین،   1982ع وا  م طقه در ک وانسیو   های سرزمی ی بهشودا. بدیهی است که آبمی

بااارت رسد، این عنظر میهرروی، بههای داخلیا اشارد دارد یا به »دریای سرزمی یا شفاف نیست. بهای که این عبارت به »آب
اساس، سرزمین دریایی نی  برپایۀ ک وانسیو  حقوق دریاهااا های متعلق به سرزمین دولت ساحلی اشارد دارد و براینبه همه آب

 ای در موارد زیر نی  استفادد شدد است براین، چ ین شیودها است. اف و دربردارندۀ صالحیت و حاکمیت در آب
The Art 1(m) Of The Protocol To The Bosnia-EC Stabilization Agreement(2008), The Art 1(m) 

Of The Protocol To The EC-Serbia Association Agreement(2008) 
هااا بااا یعاادادی از آ  .اناادپذیرفته ماهیت حقااوقی دریااای ساارزمی ی مورد   الملل دو نظریه را در. دانشم دا  حقوق بین14

 ک  ااددیگر بیااا  می ۀاما دست ،دانست دی از آ  میئای سرزمی ی را ادامه دریای آزاد و ج دری  ،از فلسفه حقوق طبیعی  ایریالهام
حقوق کشورها در   ایرد؛ ب ابراین،دربر مینی  را  که قلمرو کشورها ی ها قلمرو خشکی آنا  نیست، بلکه قلمرو آبی یا دریایی آنا   

ساارزمی ی خااود نیاا    یکشااورها در دریااا  اساات کااه  امع آ هب  ها در قلمرو خشکی است. ایندریای سرزمی ی، مان د حقوق آ 
، یرجمه بهمن آقایی، حقوق دریاها  .1385.  رابین چرچیل و همکارا    ر.ک) د.  ک مطلق اعمال میای  اونهحاکمیت خود را به

 (.98-104 صص، چاپ چهارم، یهرا  انتشارات ا ج دانو

 .حقوق دریاها 1982ک وانسیو   2مادد  2. ب د 15
 .حقوق دریاها 1982ک وانسیو   17. مادد 16

17. Art 57 of UNCLOS. 

18. Ibid, art 55. 

 حقوق دریاها. 1982ک وانسیو   76مادد  1. ب د 19. 19
 .حقوق دریاها 1982ک وانسیو    76مادد  6. ب د 20
 .حقوق دریاها1982ک وانسیو   86. مادد 21
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شود. این الملل اعمال میط مقرر در این ک وانسیو  و سایر قواعد حقوق بین. بلکه »آزادی دریاهای آزاد مطابق با شرای22
 ؛آزادی دریااانوردی (1  استموارد زیر   دربردارندۀآزادی هم برای کشورهای ساحلی و هم برای کشورهای مرصور در خشکی  

ج ایر مص وعی و یأسیسات  ساختنی آزاد (4 ؛های زیردریاییآزادی نصن خطوط لوله و کابل  (3  ؛آزادی پرواز بر باالی آ   (2
 آزادی یرقیقات علمیا. (6 ؛آزادی ماهیگیری (5 ؛المللموجن حقوق بینبهدیگر مجاز  

و ایاان   اندداشااتهیک واخت نیساات و رویکردهااای خاصاای    ،نیسرزم   بارۀ اروپا در  ک  داا  ایرادیه. ای که یفکر مذاکرد23
حاضاار  ۀ، یوسط نویساا داا  مقالاا برا ید ایجدااانهنام ها برای هریک از آ یوا  که می هست دمتفاوت  شکلسه    به  رویکردها

 وجود نداشته است. ایاست و یاک و  در هیچ مقاله داخلی و خارجی مطرح شدد
24. Article 1.3 Of The TIP Between The Canada – EU CETA (2016). Under Geographical Scope 

Of Application, Available at: https://investmentpolicy.unctad.org/ 

international-investment-agreements/treaty-files/3593/download 
راستا با انتخاب رویکرد صااریح چ ااین ع ااوا  داشااته (ا دراین1994( »معاهدد م شور انر ی )10)  1. همچ ین، مادد  25

زمین یراات حاکمیاات آ  دولاات، و از ایاان حاکمیاات چ ااین مع ای زیر است  الف( سااراست، »م طقه در مورد یک دولت به
الملاال های داخلی، و دریای ساارزمی ی اساات؛ و ب( برپایااۀ حقااوق بینشود که سرزمین دربردارندۀ خشکی، آببرداشت می

ت خود را یواند حقوق حاکمه و صالحیایرد، یاآنجاکه آ  دولت میدریاها »دریاا، »بستر دریاا، و »زیر بسترا دریا را دربر می
 اعمال ک د. ر.ک 

The Art 1(10) of the Energy Charter Treaty (1994), Available at: 

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/by-economy, accessed 3 may 

2020 

26. The Art 1(m) Of the Protocol To The EC-Serbia Association Agreement (2008). 

27. The Art 1(m) Of the Protocol To The EU-Montenegro Association Agreement (2007). 
28. Art 1(m) Of The Protocol to the Bosnia-EC Stabilization Agreement (2008). 
29. Art 115 of EU-SADC EPA Group Agreement (2016). 

30. Available At, https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98013> Accessed 15 February 2020, And Art 

1(4) Of The Iran, Islamic Republic of - Spain BIT (2002). 

31. CACM (Central American Common Market) - EU Association Agreement (2012). 

32. Art 360 of the CACM - EU Association Agreement (2012). and also the art 2 of Appendix to 

the EC-Ukraine Cooperation Agreement in Respect of Ukraine (1994), the art 1(m) of the Albania-EC 

Association Agreement (2006), The art 1(m) of the Annex III to the EC-OCT Association (2001), The 

art 1(m) of the Protocol to the EC-Jordan Association Agreement (1997), The art 1(m) of the protocol 

to the EC-Palestine Association Agreement (1997). 

نامااه همکاااری میااا  پرویکاال موافقت 2و مااادد  1( و همچ ین، مااادد 1995نامه آنکارا )موافقت 46که در مادد . چ ا 33
 ( شاهد آ  هستیم.1995)جامعه اروپا و یونس 

34. EU-Viet Nam Investment Protection Agreement (2019), Available at: 
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https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5868/download 

accessed 13 may 2020 
  در دردسترس ( 2016) اذاری میا  دولت س گاپور و ایرا نامه اریقا و حمایت از سرمایه. موافقت35

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-

files/5694/download   1399فروردین  10رجوع شدد در یاریخ  

نامااه همکاااری موافقت  34( یا مااادد  2004نامه همکاری یاجیکستا  ایرادیه اروپا )موافقت  22. مان د ب د الف مادد  36
 (.2002اقتصادی الج ای  جامعه اروپایی )

 ( است.1990جانبه میا  جمهوری چک و آلما  )اذاری دونامه سرمایهمعاهدد مورداشارد در رأی دیوا ، موافقت .37

38. Deutsche Telekom AG v. the Republic of India, Permanent Court of Arbitration Case No. 

2014-10, Available at: https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-

settlement/cases/550/deutsche-telekom-v-india. also see https://www.iisd.org/itn/2019/06/27/india-

found-in-breach-of-bit-with-germany-by-uncitral-tribunal-in-respect-of-agreement-for-lease-of-

electromagnetic-spectrum-trishna-menon/ accessed 28 January 2020 
 :knahr, 2009)هیچ یااوجهی بااه ساارزمین ندارنااد ،رخی از معاهداتشود که بحال در موارد نادر مشاهدد می. بااین39

(ا هاایچ رویکااردی از 2002) نامااه همکاااری میااا  لب ااا  و جامعااه اروپاااکه، ایرادیه اروپا نیاا  در »موافقتاونه  هما   .(42
 ندارد  درنظرو سکوت را  ،اانه صریح، ضم یرویکردهای سه

 دد است.شحاضر طراحی  ویس داا  پ وهویوسط ن ،. این الگو نی  مان د رویکردها40
41. EU - Georgia Association Agreement (2014), Available at: https://investmentpolicy. 

unctad.org/international-investment-agreements/countries/78/germany 

42. EU - Viet Nam Investment Protection Agreement (2019), Available at: 

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/78/germany 

 ایری کرد.. در ای جا ایکسید در مورد صالحیت دیوا  پیو از ورود به ماهیت، یصمیم43

( فعالیاات 2018)  ور و ایرادیااه اروپااامیا  س گاپ  یاذارنامه حمایت از سرمایهموافقت  1مادد    2از ب د    11ب د    برپایۀ.  44
شدد در راستای اقتدار حاااکمیتی مان ااد های انجامج  فعالیتبه  است،هراونه فعالیت با ماهیت اقتصادی    دربردارندۀاقتصادی  

 اقتصادی. هایفعالیت یجاری یا بدو  رقابت با یک یا بیشتر ۀشدد بدو  پایهای انجامفعالیت
45. Part 4 (a) Of Canada- EU CETA TIP. 

 )ییپ( است که ایرادیه اروپا نی  به عضویت آ  درآمدد است. اذاری. که یکی از معاهدات دارای مقررات سرمایه46
47. Art 1(5) (b), Available at: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-

agreements/treaty-files/2427/download, accessed 14 may 2020  
48. Art 1(5) (b) Of The Energy Treaty, Seline Trevisanut, Nikolaos Giannopoulos, p 796. 

. سریالنکا49  

 موردحمایااتهایی  اذاریع صری است که به ش اسااایی ای کااه چااه ساارمایه  ،. وجود اریباط با سرزمین دولت می با 50
ک ااد. راستای آ ، حوزد اعمال صالحیت مااادی مقررایشااا  کجاساات، کمااک می  د و درنایراذاری قرار میمعاهدات سرمایه
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بود که موضوع پیوند  نظربر این  "Ambiente Ufficio"مخالف خود در قضیه  ۀدر نظری  ،سانتیااو یورس  ،که قاضی اونههما 
معاهاادد   1مااادد    2ب د    برپایۀ  ازیر  ،یابدصالحیت شخصی دیوا  داوری اریباط می  ،اذار و همچ ینسرزمی ی با یعریف سرمایه

 ای است که در سرزمین آر انتااین باشااد.اذار، سرمایهاز ال امات حمایت از سرمایهیکی  اذاری میا  آر انتین و ایتالیا،  سرمایه
 ر.ک 

Ambiente Ufficio SPA and others v the Argentine Republic, ICSID Case No ARB/08/9, Dissenting 

Opinion of Santiago Torres Bern´ardez, 2 May 2013, para 132. see, Caroline Kleiner, Francesco 

Costamagna, p 5. 

 .از بانک خاصی شعبه یا کارکرد  ی ها. نه51
 را پذیرفت.خواها   یادعادر این دعوی، د ی. ایکس52
 اذاری است.از سرمایه خاصی ۀج ب ،ماهیت عملیات "Deutsche bank v. Sri Lanka"که در دعوی . چ ا 53
  . همچ ین برای اطالعات بیشتر ر.ک54

J, Dingwall,ا International investment protection in deep seabed mining beyond national 

jurisdiction«. Journal of world investment & Trade 19, 2018, 890-929. 
 . وانسیو  حقوق دریاهاک 112و مادد  87مادد  1ب د  30. ب د 55

آزادی استقرار خطوط لوله و کابل مشروط به درنظاار ااارفتن قواعااد ک وانساایو    1982ک وانسیو     87مادد    پایۀ. البته بر56
 و حقوق بین الملل است. یادشدد

 .1982ک وانسیو    89مادد  .57
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