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المللي انرژي در پرتو موردپژوهي تعهّدات حقوق  تبارشناسي تعهّدات بين

 گذاري انرژي در معاهده منشور انرژي سرمايه
 

 2حسن سواری -1محمد صالح عطار


29/62/6936تاریخپذیرش:-4/2/6936تاریخدریافت:

 

 چكيده
انرژيموافقت منشور برايهايبیننامهمعاهده را چارچوبیچندجانبه المللیاستكه

بیند.باعنایتبهاهمیتمضاعفموضوعهمكاريفراسرزمینیدرعرصهانرژيتداركمی
مناسباتبین سرنوشتانرژيدر حلمعضالتو انرژيبر بنیادین نقشمستقیم المللیو

 دولتبینجامعه برخی سازمانالمللی، و بینها تعهداتهاي از جدید خوانشی المللی
كردهبین تعهداتارائه وصفاین انرژيو حوزه المللیدر حقوقیرژیمبهتوجهبااند.

حقوقومعاهداتحقوقمنظرازجمعیتعهداتدرخصوصدوجانبهتعهداتكهمتمایزي
رژیمچارچوبدركشورهاانرژيتعهداتماهیتتغییربالدنبهدارند،المللیبینمسئولیت
معضالتاینازبرخیحلبهخوددیدگاهازوسیلهبدینتادارندجمعیتعهدات،حقوقی
كنندكمك مشخصاً–المللیبررسیوضعیتحقوقیتعهداتمعاهداتیبینروهمیناز.

منشورانرژي نددرحالتكویندرمیانتابعانتواندبهفهماینجریانوفرآیمی-معاهده
گذاريدرمعاهدهمنشورانرژيالمللكمككند.باهمینهدفتعهداتسرمایهحقوقبین

گیرد.موردپژوهشقرارمی
 

 :معاهده،تبارشناسی،منشور،انرژي،تعهداتيكليد واژگان
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 مقدمه .1
برايهمكاريالمللیاستكهچارچوبیچبیناينامهمعاهدهمنشورانرژيموافقت ندجانبهرا

انرژيتداركمی تجاريفعالیتفراسرزمینیدرعرصه ابعاد تمام اینمعاهده هايمرتبطبابیند.

كمابیشموردتوجه...انرژيرادركنارابعادغیراقتصاديآنهمانندامنیتانرژي،محیطزیستو

واهمیتزیادموضوعانرژيدرآنثارآوجهانیدهد.باعنایتبهبحراناقتصاديفراگیرقرارمی

ومناقشاتحساسجهانیدرچندینسالاخیركه6المللیوطرحمسئلهبحرانانرژيمناسباتبین

ونیز(6911:66،خیزومجاورآندرجهانرويدادهاست)آقارضیهايانرژيبامحوریتحوزه

المللی،برخیتوسرنوشتجامعهبینباتوجهبهنقشبنیادینانرژيوحلمعضالتآندرحیا

سازماندولت و بینها )هاي تعهداتEauropean Council, 2012: 3المللی از جدید خوانشی )

 Abdelkhaliq: Silvia Colombo andاند)المللیدرحوزهانرژيووصفاینتعهداتارائهكردهبین

Nur,2012: 12عنوانیكیازوجهبهنقشخاصكشورمانبه(.اینادعايتغییروضعیتهنجاريبات

و تحلیلگران سوي از بیشتري حساسیت با باید جهانی، انرژي مناسبات در عمده بازیگران

هايمربوطبهاینمسئلهویژهكهانگیزه(.ب13تا6934:18امیراحمدي،اندركاراندنبالشود)دست

المللیموجودقرارگرفتهننظمحقوقیبینزدبهصورتمستقیموبعضاغیرمستقیمدستاویزبرهم

هايالمللیووجودرژیم(.برهمیناساس،انواعمختلفتعهداتبین(Johnstone, 2004: 821است

ايخاصازحقوقیمختصبههرنوعتعهد،پذیرشتعلقتعهداتمربوطبهحوزهانرژيبهطبقه

نظاتعهداتبین در را خود ویژه پیامدهاي بینالمللی حقوق رويم هر به دارد؛ همراه به الملل

المللینیازمندواكاويدقیقحقوقیاست.براینمبنابررسیوضعیتتعهداتانرژيدرعرصهبین

بین معاهداتی تعهدات حقوقی وضعیت انرژي–المللی منشور معاهده زمینه-مشخصاً این در

المللكمككردهوماندرمیانتابعانحقوقبینتواندبهفهماینجریانوفرآینددرحالتكویمی

6911آقارضی،هاومواضعحقوقیمتناسبومقتضیدراینزمینهرهنمونكند)رابهاتخاذسیاست

شود.(.باهمینهدفمعاهدهمنشورانرژيواكاويقرارمی63:

چشم )هرچند انرژي جهانی افزایشتقIEA Publications, 2012: 2انداز انواع( براي اضا

پیشمختلفحامل آتی دهه چند طی را انرژي میهاي برايبینی تقاضا همچنان لیكن كند

اینIEA Publications, 2012: 3-5هايجهانی)هايفسیلیدرصدرنیازمنديانرژي (قراردارد.
                                                                                                                                                                                                        

راسالانرژيپایداربرايهمهنامیدهاستودبیركلمللمتحد2862باعنایتبههمینبحران،مجمععمومیمللمتحدسال.6
.(Sustainable Energy for all Initiativeتكارعملراتاسیسكرد)نیزانرژيپایداربراياب
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دهدرمیالمللیتحتتاثیرقرارونداستراتژيانرژيرادرسطحخصوصی،عمومی،دولتیوبین

كهمحصولمذاكرات6المللیومحصولآنتدوینآگاهانهوحتیناخودآگاهبرنامهانرژيبین

اینبرنامهبویژهویژهكشورهايتاثیرگذاردرحوزهانرژيمیكشورهايمختلفبه باشد،است.

اهدافطلبد.ازآنجاكهتحققالمللیسازوكارهايحقوقیخودرامیگذاريبیندرحوزهقاعده

باشدوبهصورتاینبرنامهونیزساختارهاوهنجارهايحقوقیآندرسطحجهانیدفعینمی

چراغیفرا تنها نه دركوضعیتحقوقیموجود، فهمتحوالتتدریجیرويخواهدداد راه

می تدوینمقرراتبینباشدبلكهرسالتحقوقبینآینده تنظیمو در المللیمقتضیوالمللرا

)حی می(Bruce, 2012: 8اتی روشن انرژي حوزه رهیافتمسئولیتمشترك،در اتخاذ 2كند.

حوزهجهان به نو اساسینگاه محور داخلی، جايرویكرديملیو نگاهیجهانیبه شمولو

محیطی،اقتصاديوامنیتیانرژيراهاومرزهايحقوقیابعادمختلفزیستانرژياستكهرژیم

قرار تاثیر سازمانمیتحت میان این در بیندهد. آژانسهاي اوپكو همانند مربوط المللی

داراینحركتباشند؛باوجوداین،یكیازبایدطالیهاالصولمیهستندكهعلیالمللیانرژيبین

آوردرحوزهحقوقانرژي،معاهدهمنشورالمللیباماهیتالزاممهمترینوپیشروتریناسنادبین

(.6938:636صادقیوغفاريفارسانی،)ستانرژيا

 ,Sicilianosالمللی)بنديانواعتعهداتبینمسئلهاصلینوشتارحاضرآناستكهنظربهطبقه

المللیقرارگرفته(،تعهداتمعاهدهمنشورانرژيدركدامطبقهازتعهداتبین1127-1145 :2002

گذاريقابلانطباقعهداتمعاهدهدربخشسرمایهالمللیبرتوكدامیكازاوصافتعهداتبین

اندكهعبارتدیگربایدبررسیكرد؛آیاتعهّداتمعاهدهمذكورتعهّداتیچندجانبهباشد؛بهمی

تشكیلمیرشته تعهّداتیايازروابطدوجانبهرا منظورحفظمنافعجمعیكهبههستنددهندیا

دولعضواینسازمانطراحیشدهاست؟گزینشهریكازایجادشدهوفراترازمنافعانفرادي

كند.هايحقوقیكامالًمتفاوتیرابرروابطحقوقیحوزهانرژيحاكممیایندورویكرد،رژیم

چنانچهروشناستموضوعپیشازبیاناستدالالت،تذكرومرورچندنكتهضروريمینماید.

9«حقبرانرژي»اهبهاینمسائلازمنظررویكردنویننوشتارحاضرمسائلحقوقیانرژياست.نگ

6.لذاتوجهبهمسئلهكالنوجدیداست.4«حقوقانرژي»استنهرویكردكالسیك
                                                                                                                                                                                                        
1.International Energy program, http://www.iepec.org. 
2.Corporate Responsibility. 
3. Right to Energy/Driot a l'Energie. 
4.Right of Energy/ Driot d'Energie. 

6 رویكرد دو زمینه در مطالعه براي به:. بنگرید انرژي حقوقی مسائل )امینبه الهام، 6938زاده، ومقاالتمجموعه(،
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برتعیینماهیت اینپژوهشمتمركز انرژينمیاولاینكه منشور بررسیمعاهده باشدبلكه

تعیینماهیّتتعهّداتمعاهدهمذكورازباشد.ماهیّتتعهّداتمندرجدراینمعاهدهموردنظرمی

المللدرتفسیرخودبدانجهتاینكهدوجانبهاستیاجمعی،همانگونهكهكمیسیونحقوقبین

هادراینباببایدبنابراینبررسی6،«موضوعاعمالوتفسیرقواعداوّلیهاست»اشارهنمودهاست

 نه و باشد محور محور»تعهّد تمای2«معاهده تعهّداتنمیلذا حیثمنبع از تمایز مدنظر باشد.ز

اینپژوهش در نیامیزیم»بنابراینتالشبرآناستكه تعهّددر خود با را تعهّد «مبحثمنبع

Dominice, 1999: 355).)

به تعهّدي تلقی با اینكه بهدوم دوجانبه تعهّد ذاتالزامعنوان جمعی، تعهّدجايتعهّد آور

نیست9ايبرابردارد.تمایزدرمیزانالزاملزامتعهّداتجمعیودوجانبهدرجهشود.اتضعیفنمی

تعامالتی منشأ اول، امراست: دردو شكلمی4بلكه تعهّداترا پیامدهاينقضكه دوم، دهد؛

تعهداتمذكور.

المللدرزمینهسوماینكهكنوانسیونوینكهحقوقمعاهداتوموادكمیسیونحقوقبین

هايحقوقیتعهداتمختلف،مبنايطراحیآنهابودهاستوعموماًدرهاورژیمولیتدولتمسئ

شود،متضمّنقواعدعامهااستنادمیالمللیوتشریحآثاراینتمایزبدانتبیینتمایزتعهداتبین

امكان.درحالیاستكهاین(6939:91عطار،سواري،)5باشددراینزمینهمی6المللحقوقبین

وجوددارد؛معاهدهمنشورانرژيمتضمّنقواعدخاصیباشدكهقواعدعاممذكوررابهمیزانی

ازقواعد3«انحرافی»كهدروضعیّتتعارضباقواعدآمرهقرارنگیرند،تغییردادهوبهاصطالح

صمرتبطباآندربررسیآثارمترتببرتعهّداتبایدبهقواعدعاموخا1عامغیرآمرهباشند.

توجّهداشتامّادرتعیینطبیعتتعهّداتنبایدتوسطقواعدخاصمقرّرشدهبرايآنگمراهشد

.كردمترتببرآنتفكیكآثارتعهدراازگونهبلكهبااینشرحبایدتمیز
                                                                                                                                                                                                        

 .96ص،بهار،تهران:نشردادگستر،انرژيملیهمایشنخستین،انرژيحقوقهايسخنرانی

.برايمطالعهبیشتربنگریدبه:6
Pauwelyn Joost, (2000), “Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules 
— Towards a More Collective Approach”, 94 AJIL, p 335–47. 
2.Treaty-Oriented. 
3. Binding Nature. 
4. Matrix of Relationships. 
5. General Rules of International Law. 

بلكهشودیپژوهشبهچگونگیتمایزدورژیمحقوقیتعهداتدوجانبهوچندجانبهواردنماین. 5 تعهداتتعیینهدف،
منشورانرژياست.معاهدهدوجانبهیاچندجانبه

7. Deviation. 
 .استشدهینیبشیپزیندولتیالمللنیبتیمسئولطرح66مادهونیوونیكنوانس6مادهدرعامقواعدازانحرافنیاامكان1.
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اندیاجمعییكمعاهده)حتّیدرنكتهچهارماینكهدرمقامتشخیصماهیّتتعهّداتدوجانبه

در6االصولتعهّداتطبیعتیدوجانبهدارند.معاهداتچندجانبه(،فرضاوّلیهایناستكهعلی

اي،تصریحنمودنتعهّداتمعاهدهالمللنیزالزمهجمعیتلقیطرحاوّلیهموادكمیسیونحقوقبین

جیمزبنابراینهمانگونهكه؛امّادرطرحدومكمیسیوناینشرطحذفشد2درخودمعاهدهاست

درزمینهموضوعات»اندكرافورداظهارداشتتعهّداتجمعی؛تعهّداتی كهبهصراحتیاضمناً

منفعتمشتركاطرافمطرحمی شوندمتضمّن كماكاناثباتجمعی« بودنتعهّديبرعهدهامّا

9بودنتعهّداتاست.مدعیانآنتعهّداست،زیرافرضاوّلیهدوجانبه

گذاريمقرراتمعاهدهدرتبیینماهیتتعهداتآندربخشسرمایهوق،باتوجهبهمقدماتف

می پیشرفتشود.بررسی سپساثر و بررسی را آن معاهده تعهّدات ماهیّت بیان براي ولذا ها

تواننداقتصاديرويدادهومی-برخیمفاهیممرتبطباتعهّداتتجاريتحوالتجدیديكهدر

 گیرد.دقیققرارمیموثرواقعشوندنیزموردت

  

 تعهّدات معاهده منشور انرژي 4. ارزيابي ماهيّت دروني2
تعهداتیدوجانبه بااینحالبسیاريازفرضحقوقیآناستكهتعهداتمعاهده،ذاتا اند.

موضوعاتتجاري در درگیر بین-افراد سطح اسناداقتصاديدر به سیستمی نگاهی با المللی

آنها؛ طبیعتیدوجانبهدارند،حقوقیمرتبطبا نسبتبهاینموضوعكهتعهّداتمندرجدرآنها

العملاكثرآنهابصورتطبیعیدفاعازمقامومنزلتمعاهدهورويخوشنشانندادهوعكس
                                                                                                                                                                                                        

 .برايمطالعهبیشتربنگریدبه:6

Dominicé, Christian, (1999), “The International Responsibility of States for Breach of 
Multilateral Obligations”, 10 EJIL, p 355. 

نشدهبود:فیتعرنیچننی،انقضلیدلهبتیمسئولبهاستناددردهید،جوازدولتصدمه6335()ج(طرحمواد2)48.درماده2
يبرايباشد،حقاقامهدعویمیجمعياازمعاهدهیقرارگرفتهاستوناشگریدیدولتكهموردتجاوزعملیدرموردحق»
یحفاظتازمنفعتيكهدرخودمعاهدهبهصراحتاشارهشدهباشدكهحقمذكوربرای،تنهادرصورتمعاهدهاطرافریسا

 برايمطالعهبیشتربنگریدبه:«مشتركمقرّرشدهاست،وجودخواهدداشت

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_476.pdf?OpenAgent&DS=A/CN.4/
476&Lang=E. 

.برايمطالعهبیشتربنگریدبه:9
Simma,Brono,Sicilianos, (2000), “The Classification of Obligations and the Multilateral 
Dimension of the Relations of International Responsibility”, 13 EJIL (2002), p 1133–4 

ايازحقوقوتعهداتدوجانبهرااولینباربونوسیماتعریفنمود(عنوانزنجیره)مفهوممعاهدهچندجانبهبه
‘Bilateralism and Community Interest in the Law of State Responsibility’, in Y. Dinstein 
and M. Tabory (eds), International Law at a Time of Perplexity: Essays in Honor of 

Shabtai Rosenne (1989), p 821–822 (infra note 78)., p 822كنوانسیونبهبیقرتی)اكثر هاياتفاق
 اند.اندكهصرفادرسنديچندجانبهگردهمآمدههاییازحقوقوتعهداتچندجانبهبهلحاظسنتیزنجیره

4.Intrinsic Nature of the Obligations. 
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(.اینمسئلهدررابطهبامعاهدهمنشورانرژينیزCarmody, 2006: 419)آناست«سیستم»اهمیّت

منفعتی»توانداینباشدكهتعهّداتمعاهدهبالحاظ؛داعیهاحتمالیایشانمیتواندصادقباشدمی

استمنعقد«جمعی شده اعضاداشتتوجهبایدخصوصایندراما؛ تمام بر تعهّدي اینكه ؛

تمامالزام تعهّدينسبتبه همچنیناینكه است. چندجانبه معاهده ذاتیهر خصیصه باشد، آور

آورباشد،تنهادرقالبتعهداتجمعیومصادیقمختلفآننیستالزاماعضابهصورتیواحد

همینبهايچندجانبهنیزايازتعهداتدوجانبهدرقالبمعاهدهكهقابلتحققاستبلكهزنجیره

دنبال؛همچنیناینكهامضاكنندگانمعاهدهبهكندمیالزامایجادمعاهدهآناعضايبرايصورت

هستند،الزامابدینمعنانیستكهآنگونهازمنفعتمشترككه«نفعتمشتركیم»رسیدنوتحقق

تحقق زیرا باشد. منفعتمشترك»برايتحققتعهّداتجمعیالزماستمحققشده اصیلو«

استلزاماتبیشتريداردجمعیتعهداتدرمدّنظر ، ازنظرموادكمیسیون؛ «منفعتجمعی»زیرا

فراتروواالترازمنفعتانفرادي»و«رودروابطدوجانبهدولفراترمیازحوزه»منفعتیاستكه

میدولت قرار ذینفع جمعی«گیردهاي مدعیان لذا از. معنا این باید معاهده تعهدات بودن

بودنرابرايمعاهدهاثباتنمایند.جمعی

ستكهبنابرآنهايمتعاهدمعاهداتمختلفوجودداشتهاهمیشهگرایشیطبیعیدردولت

معاهده را خود حافظمنافع تعهّداتجمعیتلقینمایندمعاهده، اینرهگذر6ايمتضمّن از و

نسبتبدانتضمیناتیارائهشده منافعخودكهدرمقرراتمعاهده با اطمینانبیشتريدررابطه

-6یبموضوع)بندمنظورتبیینماهیّتدوجانبهتعهّداتمعاهده،بهترتاست،بهدستآورند.به

 شود.(بررسیمی2-9(،هدفتعهّدات)بند2-2(،منشا)بند2

                                                                                                                                                                                                        

حتیصاحبنظرانی)6 . M. Hahn, Die Einseitige Aussetzung Von Gatt-Verpflichtungen Als 

Repressalie (1995) 396 and Section 3اظهار،كردهیبررسراتعهداتسازمانتجارتجهانیتیّ(كهبهدقتماه
بصورتدیباسازماننیاتعهداتكههیفرضنیاباشروعازبعدایشان.دارنددوجانبهیتیّاهمسازماننیاتعهداتكهاستداشته
كهرسندیمجهینتنی؛بهاباشدیجمعتعهداتتیّتواندواجدخصوصیمنیبنابراوشوداجراآناطرافمورددرالشمولعام

وهممعاهدهمؤسسسازمان،گاتاست.بهنظرایشانهماصلنیخالفانیتعهداتسازمانتجارتجهانیمبنیادیساختاربن
درمحضرركنحلوكایآمرتینیزموردحمادگاهیدنیدوجانبهاست.افیمتضمنتعامالتاطرافدرقالبحقوقوتكال

وبصورتمفهومعام«فصلاختالفسازمانقرارگرفتهاست: فصلوحلستمیسدوجانبهتیّماهبانیادیبنیالشمولآشكارا
منجرینیيمعاعضاشدهمذاكرهمنافعكاهشایابطالبهسازماندرمطرحيدعاونكهیانیهمچنوسازمانوگاتاختالف

فصلوحلراخواندهوخواهانطرفدونیبموجوداختالفكهموظفندتنهاسازمانداوراننیبنابرااست؛تضاددرشود،یم
كهطرفاختالفیالشمولتعهداتسازمانرانسبتبهدولنامتناسبازمفهومعامياانندبااستفادهتویداوراننمیعنی«.)ندینما
 (.دردسترسبهآدرس:ندینمااالجراالزمستندین

US statement at the DSB meeting of 7 May 2003 (posted at http://www.us-mission.ch/
press2003/ 0507DSB.html). 
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 تعهّدات معاهده منشور انرژي 1. موضوع1-2

اقتصادي شدكهموضوعتعهّداتمعاهده بیشتر6918:95،صرافیتجارياست)-اشاره .)

چندجانبهضرورتاًاقتصادي-اندكهتعهّداتتجاريالمللعمومیپذیرفتهحقوقدانانحقوقبین

(.بههمیندلیلبرخینویسندگاندرمقامDominicé, 1999: 354اند)ايازروابطدوجانبهزنجیره

دوجانبه ماهیّت با تعهّداتی متضمّن كه چندجانبه معاهدات از مثالی مثالارائه بر عالوه اند،

–گذاريجاريمربوطبهسرمایههايتكنوانسیونوین،روابطدیپلماتیكبهمعاهداتیاتوافقنامه

درگزارشخودوتفسیركرافوردمزیجاند.اشارهكرده–حتّیدرمواردمعاهداتچندجانبهرا

الملل،تعهّداتتجاريیاتعهّداتمعاهدهراتعهّداتیجمعیتلقینكردهموادكمیسیونحقوقبین

2داتاشارهكردهاست.وایندرحالیاستكهصریحاًبهفهرستتمثیلیاینتعهّ

اياستكهآنقاعدهازآنجاكهماهیتحقوقییكقاعدهحقوقیتابعیازماهیترابطه

توانگفتكهحقوقوتعهّداتمذاكره،میGazzini, 2006: 424) )درصددتنظیمآناست

و6يسرمایهوبازرگانیبرا4كهتضمیندسترسیبهبازارسرمایه9شدهدرمعاهدهمنشورانرژي
                                                                                                                                                                                                        
1. Object. 

تفسیركمیسیوناضافهمی2 . بین»نماید: فعلیتوسعهجامعه تاسیسنفعجمعیالمللدولتدرمرحله شناسایییا دركل، ها
یحقوقادیبن،یاسیستیحماودولتیالمللنیبتیّمسئول(،6913)اهلل،نصرت،یحلم«.هاكماكاندرعملمحدوداستدولت

.24،صتابستانزان،یم
9 آورده66تا68موادازمعاهدهسومبخشدريگذارهیسرمابارابطهدرمعاهدهمفادكهیطیشراكنندهفیصتوقواعد.

درمعاهدهمفادكنندیمانیبكههستندي.قواعددومقواعداندشدهفیتعر6مادهلیذمعاهدهاولبخشدرمواردنیا.اندشده
.قواعددستهاولراقواعداستشدهاشارههابدان63شوندكهدرمادهعمالنمیايگذارهیسرمانهیزمدریاحوالواوضاعچه
وگذارند.پیشازورودبهاینمباحثسیرتكاملمفهومسرمایهنامیمیمنفیفیتوصقواعدرادومدستهقواعدومثبتیفیتوص

 شود.میبیانگذاريسرمایه

]یاصطالحاتيمعنا[»(معاهدهمنشورانرژي؛فی)تعار6پرداختهاست.مادهيگذارهیسرمافیمعاهدهبهتعر6ماده5.بند4
میصورتمستقهبكنترلموردایتملكموردییدارانوعهريمعنابه«يگذارهیسرما»-5كاررفتهاست:...:معاهدهبهنیكهدرا

 باشدوشامل:یگذارمهیسرماتوسطمیمستقریغای

؛قهیوثوحبسحقرهن،نامه،اجارهمانندیمالهرحقورمنقولیغومنقول،ینیرعیغوینیعمالهر(الف
ويتجاربنگاهایشركتدرهیسرمامشاركتگریدشكلهرایسهامبرگهمشاعات،/سهامایيتجاربنگاهایشركتكی(ب

؛يتجاربنگاهایشركتيهایبدهریساوقرضهاوراق
؛يارذگهیسرمابامرتبطوياقتصادارزشيداراوقراردادمتعاقبياجرابامرتبطيدعاووپولبهمربوطيدعاو(پ
؛يمعنواموال(ت
)منافع(؛داتی(عاث
تیفعالهررشیپذيبراقانونبربنااعطاشدهاجازهاینوعجوازهرواسطههبایقراردادایقانونتوسطشدهاعطاحقهر(ج

يانرژبخشدرياقتصاد
…..
دريهايارذگهیسرماطبقاتوهايارذگهیسرماباويانرژبخشدرياقتصادتیفعالبامرتبطيگذارهیسرماهربه«يگذارهیسرما»

 «.دارداشارهرخانهیدببهشدهدادهاطالعو«ییكارا-هاطرح»عنوانهببخشنیادرمتعاهدعضوتوسطشدهگرفتهنظر

يمعنا[»؛معاهدهمنشورانرژي(فی)تعار6مادهد؛ینمایمیرامعرفيگذارهیسرماازمشتقمفهومودزین6ماده1بنددر.6
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ماهیتیدوجانبهدارند.در2اند،مقرركردهرا6محصولارائهشدهازعضوالفبهبازارعضوب

معاهده معمول مثال روابطدیپلماتیككه به راجع وین كنوانسیون به شبیه معاهده معنا این

دربردارد.باشد،استوتعهّداتیدوجانبهچندجانبهمتضمّنتعهّداتیباماهیّتدوجانبهمی

شانودلیلماهیّتتجاريبااینتبیین،تعهّداتمعاهدههرچندصورتیچندجانبهدارندامابه

:6913اخوانفرد،تقدیر،خالفتعهّداتجمعیقابلیّتمتمایزشدنوانفراديبودنرادارند)بر

صورت(.ایندرحالیاستكهدرنقضتعهداتجمعیحتیبهفرضطرفدیگريكهبه63

كهدرموردخاصمتاثرشدهباشدقابلتصورباشد،اینقابلیت،الزاموضرورتندارددرحالی

اتفاقمی اینوضعیتضرورتا اینتعهداتمعاهده انرژياز منشور تعهداتمعاهده لذا افتدو

ماهیتخاصآنجهتدوجانبه دلیل به جمعی، محتوي لحاظصورتو تعهداتبه در اند؛

،درمقاماجرايآنتعهد،ذینفعآنتعهدات،تمامدولدرآنواحدهستند)مثلتعهداتتعهدات

هیچطرفیذینفعآن اینكه یا و هستند( تعهداتجمعیوابسته خلعسالحومحیطزیستكه

اشخاص آن ذینفع بلكه هستند( تعهداتجمعییكپارچه كه نیست)مثلتعهداتحقوقبشر

صورتچندجانبهوبهمحتويدوجانبه،درمقاماجرا،تمامدولذینفعبهامادرتعهدات؛هستند

درقبالآنواقعمی شوددرحالیكهبایدویااحیاناواقعنمی–شودنیستندبلكهدولتیكهاجرا

بودونهسایرباشدذینفعمی–ازناحیهاووجودداشتهاستشدهاستیاحداقلاینادعاواقعمی

دول.

گذاريشودكهتعهداتمعاهدهمنشورانرژيدربخشسرمایهاینتوضیحاتمشخصمیبا

صورتجمعیولیدوجانبه تعهداتبه نوع مسئلهاز واكنشبه خوبیدر اینوضعیتبه اند.
                                                                                                                                                                                                        

ا]یاصطالحات است:...نیكهدر رفته بهكار انجامشدهيگذارهیسرما»-1معاهده درحالانجاميهايگذارهیسرما»ای« به«
متفاوتيهانهیزمبهایكردهلیموجودراتحصيهايگذارهیسرمازایجزئایتمامكهدیجديهايگذارهیانجامسرمايمعنا
 .استد،ینمایحركتميگذارهیسرماتیفعال

6 كندمیتفكیكراآنازبعدوسرمایهورودازقبلتعهداتوضعیتمعاهده. 1)بند. »داردمیمقرر6ماده( انجام:
Make Investments)هايارذگهیسرما Making of Investments)هايارذگهیسرماادندانجام»ای(« معنا(« يبه

( Establishingاستقرار بهاینمودهلیتحصراموجوديهايارذگهیسرماازیجزئایتمامكهدیجديهايارذگهیسرما(
.«استد،ینمایمحركتيارذگهیسرماتیفعالمتفاوتيهانهیزم

.معاهدهدرآنجااستادبیاتخاصخودرااتخاذكردهگذاريسرمایهازبعدوبلقحقوقیوضعیتدواینتفكیكدرمعاهده
نمایدمیاستفاده«هايارذگهیسرمادادنانجام»ای«هايارذگهیسرماانجام»لفظدوازداردنظرگذاريكهبهمرحلهقبلازسرمایه

كهكندمیاستفاده«گذاريسرمایه»لفظازداردلهبعدازآننظرمرحبهگاه؛اماهراستشدهاشارههابدان6ماده1بنددركه
 .توجهبهایننكتهدرفهمرژیمحقوقیمعاهدهحائزاهمیتفراواناست.استآنراتعریفكرده6ماده5دربند

بهعباراتمعاهدهمی2 كهاست؛داده«يگذارهیسرما»بهراممكنيمعنانیترعیوسمعاهدهكهدریافتتوان.بانگاهیگذرا
 خالصهكرد.«یمالارزشيدارایقانونحق»معادلدرتوانیمراآنهاتمام
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اعمالاصلكامله معاهدهتبعیضدر دیگر عضو ملیعلیه رفتار یا است.6الوداد 2قابلمشاهده

ایرتعهّداتیعنیتعهّداتجمعیدرنتیجهصحیحآناستكهتعهداتاینبنابراینبرخالفس

بنديشوند.عنوانتعهّداتذاتاًدوجانبهطبقهمعاهدهبه

 
 تعهّدات معاهده منشور انرژي 4و ناهمگوني 3منشأ .2-2

برايطرفامكانتحققوضعیت معاهدههايحقوقیمتفاوتكه مواد در هايمختلفكه

است،مبینماهیتغیرجمعیآناست.بنابراینشیوهمذاكرهوبازمذاكرهتعهّداتگنجاندهشده

هايمختلفیرادرموردتغییرمعاهدهروش25كند؛مادهمعاهده،طبیعتدوجانبهآنهاراتاییدمی

كهاینوضعیتخودمبینتفاوتانواعتعهداتمعاهدهونیز6داردحیطهتعهداتخودمقررمی
                                                                                                                                                                                                        

»داردمیمقرر68ماده2بند.6 (]كههمانرفتارملییا9)بنددرشدهدادهحیتوضرفتاراتخاذيبرادیهرعضومتعاهدبا:
درمنطقهآنعضواست،يگذارهیيمتعاهدكهناظربرانجامسرمااعضاریسايهايگذارهیالوداداست[نسبتبهسرماكامله

 .«دیتالشنما

 شدنتعهداتمعاهدهقرارگرفتهاست:.اینمسئلهدرموردسازمانتجارتجهانیهممبنايدوجانبهتلقی2

Gazzini, Tarcisio, (2006), “The Legal Nature of WTO Obligations and the Consequences 
of Their Violation”, September 2006, European Journal of International Law, Vol. 17, 
Issue 4, p430 
3. Origin. 
4. Heterogeneity. 

(:متعاهدعضووگذارهیسرمانی)حلوفصلاختالفاتب25.ماده6
...دردوممتعاهدعضوگذارهیسرمايگذارهیسرمادموردرراگریدمتعاهدعضوگذارهیسرماومتعاهدعضواختالفات-الف»

 صورتامكانبهصورتدوستانهحلوفصلخواهدشد.

رايدعوتواندیماختالف،طرفگذارهیماهه...حلنشود،سرما9دورهی(ط6براساسمقرراتبند)یاختالفنیچناگر-ب
 :كندمیتقدریزمراجعبهفصلوحليبرا

اختالف؛طرفمتعاهدعضوياداريهاوانیدایهادادگاه-
قابلاعمال؛یحلوفصلاختالفموردتوافققبلیدادرسنییبنابرآ-
ماده.نیايبعديبنابربندها-
بریمبتنسازشوصلحاییالمللنیبيداوربهاختالفمیتسلبهراخودرمشروطیغتیرضامتعاهدعضوهربندنیبنابرا-پ

 .داردیمابرازپ،وبيربندهایزبهمشروطتنهاومادهنیامقررات

-ت
هادولتنیبيگذارهیسرمافصلوحلبهراجعونیكنوانسبریمبتنكهيگذارهیسرمااختالفاتفصلوحلیالمللنیمركزب-
 ...؛استبودهمفتوح6356/مارس/61درواشنگتندرامضايبراكهدولریسااتباعو

حاكمقواعداساسبر،(i)الفربندیزدراشارهموردونیكنوانسبنابركهيگذارهیسرمااختالفاتفصلوحلالمللنیبمركز-
 (...؛شودیمییشناسا«یاضافلیتسهقواعد»بعدبهنیااز)كههایدگیرستیریمديبرایاضافلیتسهبهمربوط

از)كهالمللنیحقوقتجارتبنهیمللمتحددرزمونیسیكميواعدداورخاصكهبراساسقيداوروانیدایمنفرديداور-
.باشدشدهسیتأس(،شودیمشناخته«ترالیآنس»بعدبهنیا
استكهلم.یاتاقبازرگانيبراساسنهادداوريداوریدگیرس-
-ث
يشرطالزمبرانیگزیجا،ابرازشده(4كهبنابربند)گذارهیسرمامكتوبتیرضاهمراهبه(9)بنددرشدهابرازتیرضا -
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باشد.درموارديهمكهتوافقتماماعضايكنفرانسمعاهدهمنشوردناغلبآنهامینبوجمعی

دراینزمینه6رسدكهبیشتربهجهتوضعقواعدخاصانرژي،الزمتلقیشدهاستبهنظرمی

به معاهده. طبیعتتعهداتمندرجدر ناشیاز آثار تا خودباشد تعهداتمعاهده عبارتدیگر

دارندوبنابرقواعدعامامكاناصالحوتجدیدنظرآندرروابطدوجانبهآنهابایدطبیعتیدوجانبه

نپذیرفتهوبرايآناعتباريدرنظرنگرفته دربرخیمواردمعاهدهآنرا وجودداشتهباشداما

به منشور تعهداتمندرجدر آناینكه و دارد دیگرينیز اینوضعیتتوجیه البته عنواناست.

هايمرتبطوفارغازمعاهدهفاقدعنوانتوافقنامهقابلاصالحوجرحوتعدیلنیستندامابهمنشور

ازهمینچنینمحدودیتیمی 2روخودمعاهدهدربندباشند. پیش68ماده ومعاهده بینیكرده

منیدرواقعاینبندبهصورتض2پذیرفتهاستكهسایرتوافقاتمرتبطنیزواجداعتبارباشند.

ايباسایردولعضووغیرعضوتوانندتعهداتمعاهدهپذیرفتهاستكههریكازدولعضومی

.باشدمیداشتهباشندكهبهنوعیانحرافازتعهداتخودمعاهده

هم ببر تعهّداتمعاهده اساسبیشتر برنامهین در موارديكه یكویژه امتیازاتویژه هاي

یددرسطحیدوجانبهدرروابطكشوریادولتباكشوریادولتیشوند،ابتداباكشورتنظیممی

گذاريوتجاريبعدازهايسرمایهدیگرموردمذاكرهقرارگیرد؛اینتنزیلدوجانبهمحدودیّت

اینمرحلهتوسطهردودولتالفوبدرروابطدوجانبهآنهاباسایراعضايمعاهدهمبتنیبر

كامله یااصل تسرّي میالوداد چندجانبه و 9شود.فته تعهّداتبنابر منشا شده ارائه توضیحات
                                                                                                                                                                                                        

 باشد:میزینریمواردز

 ؛یاضافلیتسهقواعدودیاكسونیكنوانس2فصلاهدافمورددراختالفاطراف«مكتوبتیرضا»-

مكتوبنامهتوافق»- يبرا« شناساونیكنوانس2اهدافماده مورد در اجراییمللمتحد دركهیخارجيداوريآرايو
 ؛(منعقدشدشودیمییشناساوركیوینونیكنوانسعنوانبهبعدبهنیاازكهوركیویندر6361/ژوئن/6

 .ترالیآنسيداورقواعد6مادهاهدافمورددرمكتوبتوافقبهلیندر«قراردادكیاعضا»-

شود.اختالفرفتهیپذركویوینونیدردولتعضوكنوانسدیمادهبانیبرایمبتنيبادرخواستهرطرفاختالف،هرداور-
باشد.ونیكنوانسنیا6درمورداهدافمادهيمراودهتجارایازرابطهیناشدیمبنابانیبرهميارجاعشدهبهداور

حقوقاصولواعمالقابلقواعدومعاهدهنیابهتیعنابارااختالفموردموضوعات(4)بنداساسبرشدهسیتأسوانید-ج
«دهد...قرارمییدگیدرسمورالمللنیب

1.Lex Speciales. 
المللالزامآورندازجملهنیبحقوقدركهچهآنازكمترتیمطلوببايرفتارباوجهچیبههییهايگذارهیسرمانیچن-2.»2

«.گرفتنخواهندقراررفتارمورد،ياتعهداتمعاهده
همان9 ركنتجد. اعظايامرحلهيامذاكراتتعرفه«كند:یمانیبنیزیجهانتجارتسازماننظردیگونهكه ازمطالباتو
دریمتناسبتعادلكهاستنی(اGive and Take)«دادوستد»تیّفعالییباشد.هدفنهایمستدودادمتقابلازاتیامت

نیادیبناهدافكهاستدادهقرارارهاشموردرامقولهنیهمزینمراكشنامه.مقدمهتوافقدیآدستهبيتجارازاتیامتيواگذار
ياسندهینوكهمبناستنیبرهمگردندحاصل«تعاملوهیسودوسودمنديسازوكارهاشدناالجراالزمبا»دیباسازمان

ازجخاروندارندینسبعتییطبواندیدولت-فرامنافعجادیابهلیتمادوجانبهتعهداتمقابلنقطهدریجمعتعهدات:»سدینویم
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–حتّیاگرآنتعهّداتبرايتماماعضايمعاهدهیكسانباشد–االجرابرايعضويخاصالزم

به اعضايدیگر با رابطه در عضو توسطهر توافقاتیاستكه پذیرفتهمبتنیبر صورتیمنفرد

ايازالزاماتدوجانبهعنوانزنجیرهتوانتعهّداتمعاهدهرابهمیشود.برهمینمبنااستكهمی

تلقیكرد.ایندرحالیاستكهتعهّداتجمعیمانندتعهّداتحقوقبشريازطریققراردادهاو

شود.هااعمالنشدهبلكهازطریقاجتماعتمامدولبایكدیگراتّخاذمیمعاهداتانفراديدولت

بداناشارهشده68ماده3الودادكهدربندازمیانرفتارملییادولكاملهتعهّدرفتاربهتر

بهنوعیدیگربیانمیایدهزنجیره6است، را رفتاربهترازمیانايازروابطدوجانبه تعهّد كند.

كامله ملییا شدهرفتار مقرر معاهده در كه اساسسیستمسرمایهالوداد و گذاريچندجانبهاند

ايیاتجاريكهكشوريبهدیگريدهاست،مفیداینوضعیّتاستكههرمزیّتسرمایهمعاه

و«چندجانبهشده»كند؛خواهدربرنامهمرتبطبامعاهدهباشدوخواهخارجازآن،بایداعطامی

آنبهره از نیز اعضايسازمان ملی؛مندشوندتمام رفتار میاندو از بهتر وبنابرایناصلرفتار

دهد،الودادازآنجهتكهامتیازاتانحصاريرانسبتبهسایراعضايمعاهدهتسرّيمیكامله

 را مذكور این؛نمایدمی2«جمعی»تعهّد اینوصفنبایدپنداشتكه با جمعیاما از شدنگونه

تعهداتهماننوعازتعهداتجمعیاست؛یعنیوضعیّتجمعیحاصلازاعمالاصلرفتاربهتر

الوداددرمعاهده،چیزيجزتكرارامتیازيواحدكهمحصولرابطهاوّلیهازمیانرفتارملییاكامله

باشد.اياست،درقالبروابطدوجانبهدیگروبهنفعاطرافیغیرازاطرافتعهّداوّلنمیدوجانبه

قالبرابطه در شده اعطا امتیاز اینفراینداستكه روادر به اعطاكنندهايدوجانبه بطدوجانبه
                                                                                                                                                                                                        

 Keohane, ‘Reciprocity in International Relations’, 40)«باشندیمفهمقابلمتقابليهاواكنشوكنش

International Organization (1986), at 1–27بلكهستینيهرالزاموتعهددرسازمانضروريبودنبرا(.متقابل،
بستهمتقابلوصفنیاشتریب مورد در ییهابودن بامورد استكه معنامتقابللذاوشودمحققدیتوافق به سازمان يبودن

یی(منظورنهاDiffuse Reciprocity)یبودنكلمتقابلبلكهستی(مدنظرنSpecific Reciprocityبودنخاص)متقابل
قالبدركهیازاتیامتسبحمتفاوتانواعودرجاتبایالزاماتتوسطسازماناعضاكهبودخواهدنیاتیّوضعنیاجهیاست.نت
وضعرفتهیپذیكلبودنمتقابل داشت)یمتفاوتیحقوقيهاتیّاند  Sicilianos, at 1135. The notion ofخواهند

‘extra-state interests’ was also Referred to in Special Rapporteur Riphagen’s Fourth Report 
on State Responsibility, Yearbook of the ILC 1983, Vol. II (Part One), at 21, para. 114.)

تعهداتسازمانبهياریبس ناهمگونمایازاتیيامتاعطالیدلاز آنها اباشندیتوسعه بر عالوه تعهداتنسبتبهیبرخنی،
یناهمگونخودامرنیاكهداشتخواهنديشتریبانعطافاینشدهاعمالگذارحالدرياقتصادهاایتوسعهحالدريكشورها
.استمشاهدهقابلنیزانرژيمنشورمعاهدهبارابطه.بهوضوحهمینوضعیتدردینمایممضاعفراتعهدات

6 ازجملهيهاتیوفعالگریاعضايمتعاهدديهايگذارهیهرعضومتعاهددررابطهباسرما»:68ماده3بند. مرتبطباآنها
رفتارمنطقهدراستیفايایعتمتاستفاده،ت،یحمات،یریمد مطلوبياش، يهايگذارهیچهكهنسبتبهسرماآنازكمترتیبا

ازجملهيهاتیفعالایثالثدوستهرایگریهرعضومتعاهدديگذارهاهیسرماایخودشيهاگذاريهیسرما مرتبطآنها
 «.باشدرااتخاذخواهدنمودی،كمترنماستنیمطلوبتركههركداماستیفا،ایاستفاده،تمتعات،یحمت،یریمد

2. Multilateralzation = Collectivization. 
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می تسرّي اعضا سایر و امتیاز اینرهگذر از امّا ارزش«منفعتیمشترك»یابد با منافعكه از تر

آید.دستنمیانفرادياعضايمعاهدهازطریقتحصیلمنفعتمذكورباشد،به

میان در تنها تعهّداتمعاهده با رابطه در مجدد امكانمذاكره كنار تعداداینوضعیتدر

كند.ماهیّتدوجانبهتعهّداتمعاهدهراتاییدمیمحدوديازاعضايمعاهده،

عنوانتعهّداتلذاپذیریشآنهابهناپذیرنیستند؛یاتخطی6ازایننظرتعهّداتمعاهده،همگون

به دشوار مییكپارچه ازنظر بسیاري و دارند منشائیدوجانبه الزاماتمعاهده تعهّداتو رسد.

اندكهبراساساصلرفتاربهترازمیانهايمتفاوتیرادربیناعضاایجادكردهتعهّدات،وضعیّت

كنندوقابلیّتبازبینیدرالوداداینتعهّداتبااعطايامتیازاتجدیدتغییرمیرفتارملیوكامله

ددارد.شرایطیخاصویادرمیانتعدادمحدوديازاعضانیزدررابطهباآنهاوجو
 

 تعهّدات معاهده منشور انرژي و امنيّت انرژي 2هدف .3-2

جريانرژ مانعآن،انیو فعالهیدستما،یلیفسيهايانرژژهیبوبدون ياقتصاديهاتیهمه

يبرارو،نیازا.كندیرفاهجوامعواردمبهيجدبسییهابیآسدرآن،وقفهاستوهرگونه

9برخورداراست.ریانكارناپذیتیواولوتیواهمتیازحساسينرژاتیامننیتامهمهكشورها،

دموكراسیازامنیتانرژي،آزادسازيواستقرارمكانیزمبازاردرفرآیندعرضهو-قرائتلیبرال

وباهدفتأمینمنافعبانگاهلیبرالیبهاقتصادانرژيمعاهدهمنشورانرژيتقاضايانرژياست.

)گذاريشدهاستپایه،بهایناعتقادهايمعتقددولت برهمین.(995-6915:996علیدوستی،

انرژياست.اساسهدفمعاهدهآزادسازيسرمایه مقدمهمعاهده4گذاريوتجارتدرحوزه

باتوجهبههدفآزادسازي»همینمسئلهرادرقالباینعبارتكهانعقاداینمعاهدهتوسطاعضا

وابستهواسنادگاتالمللكهدرللواصلپرهیزازتبعیضدرتجارتبینالمتدریجیتجارتبین

شود،موردمیمنعقد«گونهدیگركهدراینمعاهدهمقررشدهباشدبدانتصریحشدهاستوهر

اند.دهد.برخیاینآزادسازيرامنفعتمشتركمبنايتعهدجمعیتلقیكردهتاییدقرارمی
                                                                                                                                                                                                        
1. Homogeneous. 
2. Objective. 

9 )برايآگاهیازتعریف. فرمند،رضا، 6912هايمتفاوتازامنیتانرژيبنگریدبه: متیقثباتگرودريانرژتیامن»(،
.64ص،4شماره،يدوآذر،يمجلهرونداقتصاد،«يانرژ
4. نپذیرفتزیرا را معاده بهبزرگ،يهاقدرتيبرایجهانسطحدرانیكنترلسهجركه»بههمیندلیلاستكهآمریكا

ااستبرخورداريادیزتیاهمازكا،یامرخصوص جرازعبارتندهاانیجرنی. تیفعال،یالمللنیبسطحدراطالعاتانی:
،يمهد،یعسل،«يانرژيهاحاملیجهانانیجرباالخرهوایدندریمالمبادالتووجوهانیجره،یاسرمتحرك،یماليبازارها

 .93،ص29شمارهمرداد،،يمجلهرونداقتصاد،«یكنونناامنجهاندريانرژتیامن»(،6916)
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هدفآزادسازيت اصیلوحقیقی«منفعتمشترك»جاريحاكمبركلیتمعاهدهآنقطعاً

بنابرایندشواراست6باشد.رود،نمیهافراترمیكهازحاصلجمعمنافعشخصیوانفراديدولت

مسلماً جمعیتلقیكنیم. تعهّداتیواقعاً را درراستايمنفعتتمامكهتعهّداتمعاهده معاهده،

نحويدرراستايتوانفرضكردكهتماممعاهداتبهشود.درواقعمیاعضايمعاهدهمنعقدمی

اندامامنفعتتماماعضايسازماندربازنگهداشتنسیستمبازارمنفعتدولاطرافآنمنعقدشده

گیرد؛منفعتیاستكهدرچارچوبوريبیشتررادربرمیتخصیصمنابعبابهره-بنابرادعا-كه

(.Carmody, 2006: 419)شودبهمحققمیسازوكاريدوجان

منفعتیمشتركبهمعنايمدّنظركمیسیونحقوقبین منفعتمدّنظرمعاهده نتیجه المللدر

انفراديدولت منافع از برتر و باالتر منفعتی نمییعنی اجرايتعهّداتها این، از گذشته باشد.

امكان انفراديشدن»معاهده تعهّداتمعا« دارد. بهرا گذاريوتجارتدنبالتسهیلسرمایههده

كشیكهدرباشندامّاروشآنهادرنیلبهاینهدفباروشمدّنظركنوانسیونمنعنسلانرژيمی

بین دیوان تفاوتعبارات است، آمده دادگستري بینالمللی دیوان دارد. اساسی المللیهاي

گوید:كشیدراینموردمینسیوننسلهمینبابودرقضیهحقشرطبركنوادادگستريدر

« ندارند خود جانب از نفعی متعاهد برتردول اهداف تحقق كه مشترك منفعتی تنها آنها

می دنبال را است كنوانسیون وجودي علّت و مذكور موردنمایند؛كنوانسیون در نتیجه در

2....«دهاصحبتنموتوانازمنافعشخصیدولتكنوانسیونیازایننوعنمی

همان است. بیانشده معاهداتحقوقبشرينیز مورد در بینهمینتعابیر دادگاه كه گونه

معاهداتچندجانبهازنوعسنّتی...معاهداتحقوقبشر«آمریكاییحقوقبشربیانكردهاست:

عالوهبه9«.باشندمنعقدشدهبرايتبادلدوجانبهحقوقبهنفعدولمتعاهددردوطرفرابطهنمی

هدفوماهیّتآنهاحفظحقوقبنیادینبشریّتبدوندرنظرگرفتنتابعیّتآنهادرمقابلدول»

دادگاهاروپاییحقوقبشرنیزاظهارداشتهاست:4«.باشدمتبوعاینافرادونیزسایردولمتعاهدمی

وحقوقوتعهّداتهدفدولمتعاهدمعظمدرانعقادكنوانسیونایننبودهاستكهبههرعض»

                                                                                                                                                                                                        

برايدیدننظرمخالفدربابایناستداللبنگریدبه:.6
Carmody, Chios, (2006), “WTO Obligations as Collective”,The European Journal of 
International Law, Vol. 17 no.2 © EJIL 2006; all rights reserved,EJIL, Vol. 17, No. 2, 
419–443. 
2. ICJ Report, 1951, p 23. 
3. Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion of 8 September, 1983: 68–
69. 
4. Ibid. 72. 
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نمایدبلكههدفرسمیّتبخشیدنبهاهدافو اعطا متقابلیدرراستايمنافعملّیانفراديآنها

نحويكهدراساسنامهآنوبهمنظورایجادنظمعمومیمشتركهايشوراياروپاییبهآلایده

می است گردیده پذیرفتهذكر تعهّدات نتیجه در . مباشد... دول توسط درشده متعاهد عظم

ماهیّتیعینیدارندكهغرضازآنحفظحقوقبنیادینبشردرمقابلتجاوز كنوانسیونالزامّا

ایجادحقوقیذهنیومتقابلبرايخوددولصورت گرفتهازناحیهدولمعظممتعاهداستتا

(.Case 788/60, 1961: 140«)متعاهد

انشعاب ساخت6بنابراینامكانواگراییو وجوهدر یكیاز هدفمعاهده، بنیادیننیلبه ار

اصلیتلقّیتعهّداتمعاهدهبهتعهّداتیدوجانبهوتعهّداتحقوقبشريبهتعهّداتیجمعیاست.

دولتبصورت چند یكیا به تعهّد متضمّن بشر تعهّداتحقوق خالفتعهّداتمعاهده، بر

باشد.لذااستامدولذینفعدركلمیتم2انفرادينیستبلكهتعهّدينسبتبهوجدانمشترك

عنوانتعهّديكهدولتتلقّیبه»و9«متمایزومنفردشدن»كهنقضتعهّداتحقوقبشريقابلیّت

ندارند.برهمینمبناحقاقامهدعويدراستنادبه«خاصیراكهبهتنهاییذینفعباشد،متأثرنمایند

دادهشدهاست.4قالبقاعدهمنبسطاقامهدعوينقضحقوقبشربهتمامدولمتعاهددر

شدنوتقلیلبهروابطبیندودولترادارند.درنقطهمقابلتعهّداتمعاهده،قابلیّتانفرادي

درحالی متاثرمیلذا را نقضحقوقمعاهدهنمایدكهنقضحقوقبشرالزاماحقوقسایراعضا

الزامامتضمننقضحقیكطرفبهصورتانفرا اگركشورالفتصمیمبگیرددياست.مثالً

لحاظكندولیدرهمانموردنسبتبهكشورب٪66كهتعرفهخودرادرموردكاالییخاص

نماید،حقكشوربدراعمالاصلعدمتبعیضنسبتبهوينقض٪28تعرفهمذكوررا مقررّ

كهبیشترنقض برهمیناساسوازآنجا چندطرفمتاثرهايحقوقمعاشدهاست. هدهیكیا

بصورتانفراديدارد؛درعملنیازيبهاعطايحقاقامهدعويبهسایراعضايمعاهدهدرمورد

هاییهستندكهحقآنهاتضییعشدهوامكاناقامهزیرادولت؛نقضتعهّداتمعاهدهوجودندارد

لصدمهدیده،خطريراكههاییغیرازایندودعويدارندوانبساطحقاقامهدعويبهدولت

سیمابرونو نامد،وجودمی6«پذیريتاثیركردنگرایشبههنجارافراطقضاییدرجهتبی»آنرا

                                                                                                                                                                                                        
1. Divergence. 
2. Common Conscience. 
3. Differentiated or Individualized. 
4. Wide Rule of Standing. 
5. ‘Juridical “overkill” by turning loose a sort of international vigilantism’, Simma, 1992, p 
832 
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( دوجانبهPauwelyn, 2003: 936دارد مسئله .) ماده در تعهداتمعاهده تبیین2بودن مقام در و

اینمعاهدهچارچوبیحقوقی»هداردكاهدافبهتصریحبداناشارهشدهاست.اینمادهمقررمی

كنندهباعنایتبهبرايتقویتهمكاريبلندمدتدرزمینهانرژيمبتنیبرمنافعدوجانبهوتكمیل

«.نمایداهدافواصولمنشورایجادمی
 

 انرژي منشور معاهده اختالف فصل و حل قواعد. 4-2

هايالمللی،دیدگاهالفاتبینطیچندینسالاخیردررابطهباماهیتسیستمحلوفصلاخت

رژیم6ايهاباتمركزبروجوهشبكهپردازي.دراینتئوري(Peters, 2001: 1)اندجدیديتدوینشده

فاصلهحلوفصلاختالفاتبین تعهداتبینالمللیو سنتینسبتبه رویكرد المللیازگرفتناز

دراینرویكردتعهداتمرتبطبا(.,3:2003Peters )ماهیتجدیداینتعهداتدمزدهشدهاست

32:2003 شوند)ايتلقیمیحلوفصلاختالففراترازتعهداتیدوجانبهودرقالبتعهداتشبكه

Peters,.)شبكه ادعاي اختالفايباوجود فصل و تعهداتحل می بودن باكه رابطه در تواند

د،ماهیّتدوجانبهتعهّداتمعاهدهبابررسینحوهمعاهدهمنشورانرژينیزمورداستفادهقراربگیر

می روشن بیشتر اختالفآن فصل و حل مكانیزم بر مبتنی معاهده این تعهّدات .شوداجراي

هايحلوفصلاختالفمعاهدهدرموضوعاتمختلفمعاهده،سازوكارهايمتفاوتیرامكانیزم

ذیل239و252،اینسازوكارهادرموادگذاريامادربخشسرمایه؛ارائهوطراحیكردهاست

 (.6913:61فرد،تقدیر،اخوان)اندمطرحشده4بخشپنجممعاهده

می مالحظه كه حلهمانگونه سازوكار خاص وجه اینوشود در معاهده اختالف فصل

گذاريتوسطهايحلوفصلاختالفمعاهدهدربخشسرمایهرویكردقابلتوجّهاست.آیین

                                                                                                                                                                                                        

ايبینبرداشتعلمايعلمسیاستازآناست؛برایناساسشبكهدرمرتبهودرجهدرنظرایشانمرادازشبكهمفهومو.6
نهادي/شبیهبهدولتنقش براینازفهمیارادهآفرینیمیوضعیتافقی/آزادوشبیهبازاروموقعیتسلسلهمراتبی/ بنا كند.

المللیاستولذادرحالتیبیننظمنهادینهترازجامعهبینالمللیفراتررفتهومفیددركیعینیمدارانهوپوزیتیویستیازنظمبین
باشد.نظمیحاصلازهرجومرجمتضمناتصالمنعطفاجزايسازندهخودمیوبی
پیشازاینارائهشد.25متنماده.2
وحلیمعقولومتعارفیمانزدورهدر(6)بندبنابریاختالفاگر»...؛يمتعاهد(اعضانیباختالفاتفصلوحل)23ماده.9

برژهیویوانیدبهرامسئلهنیااختالف،گریدطرفبهیمكتوبهیتواندباصدوراخطاریمآناطرافازكیهرنشود،فصل
توافقيگریدنحوبهمكتوبصورتبهاطرافایشدهمقررگریدنحوبهمعاهدهنیادركهنیامگردهدارجاعمادهنیااساس
«مطرحشود...IAمهیاعضاثبتشدهدرضمي(برا6)68مادهآخرجمعهو6و63ای5مادهرییتغایاعمالایونموده

كه–گذارودولتعضومتعاهددررابطهبامفادبخشسوممعاهدههیسرمااختالففصلوحلبارابطهدر25مادهزمیمكان.4
ریتفسواجرابارابطهدرمتعاهددولنیدررابطهباحلوفصلاختالفب23مادهباشد.یم–استيگذارهیدررابطهباسرما

 .استمعاهدهكل
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،درفرآیندصرفاًدوجانبهموردرسیدگی6(Peters, 2003: 7معاهدهعلیهعضويدیگر)یكعضو

بودنآندرقبالیكیاتعداديازاعضاشدهآمیزدهد.بهاینمعناعملیكهادعايتخلفقرارمی

نمی اقامه توسطسایرین عبارتپردازياست، اینوضعیتدر شود. ماده 25هايدو به23و

ابلمشاهدهاست.وضوحق

گذارعضومتعاهددیگردرمورداختالفاتعضومتعاهدوسرمایه»خوانیمكه:می25درماده

...گذاريسرمایه اساسمقرراتبند)...اگر طرف6بر هر تاریخیكه از ماهه سه طیدوره )

حل تقاضاي میاختالف دوستانه میوفصل نشود، حل سرمایهنماید، توسط طرفگذاتواند ر

وفصلبهمراجعزیرتقدیمشوداختالفبرايحل وفصلاختالفمعاهدهدراینمكانیزمحل«.

(Peters, 2003: 7)2سرمایه تنها معاهده، طرف واقعگذار در كه است اختالف طرف كه اي

سایر نه دارد دعوي اقامه حق است، شده انگاشته نادیده و نقضشده او منفعت و تعهدات

گذار.امارهدیگريكهارانازسایراعضايمتعاهدوحتیازكشورمتبوعهمانسرمایهگذسرمایه

می تقویت را ادعا مراجعیاین كه هستند ماده این در اختالف فصل و حل مراجع نماید،

9اندوسازوكارهاياقامهدعويدرآنهاماهیتیدوجانبهدارد.اقتصادي

تعهّداتمعاهدهتوانگفتاجرايدوجانببنابراینمی ايبسیارقويمبنیبراینكهاماره4ه

باشد.اند،میتعهّداتمعاهدهمنشورانرژيذاتاًدوجانبه
 

اقتصادي و معاهده منشور  -ارزيابي ابعادي جديد براي برخي تعهّدات تجاري .3

 انرژي
بن ماهیتیدوجانبهدارند. بررسیتعهداتمعاهدهمالحظهشدكهتعهداتمعاهده بهنظربا ا

بودنآنهاغلبهدارد.اینبودنتعهداتسازمانبرجمعینگارندهدالیلواماراتمبتنیبردوجانبه

نتیجهحاصلبررسیتعهداتمعاهدهازجهتاوصافذاتیآنهاوازدیدگاهیدرونیبهخود

است به؛معاهده شده، مباحثمطرح باوجود صاحباما برخی زعم اخیر تحوالت درنظران،

                                                                                                                                                                                                        
1. State-State Arbitration. 
2. Mixed Arbitration. 

كدخدا9 تعهداتسازمانتجارتجهانیوجوددارد. همینوضعیتدررابطهبا 6918-6916)،یعباسعل،یی. نگرشیبر»(،
.649صصكم،ی،شمارةبیستومجلةحقوقی،«حلاختالفدرسازمانتجارتجهانیساختارمرجع

بصورتعضوبهعضودرپاسخبهنقضتعهدبسیارازیامتقیتعلستمی.اینوضعیتدرسازمانتجارتجهانیبهدلیلوجودس4
محمدجعفرترجمه،«ازمانتجارتجهانیالمللیتجارت:گاتوسنهادهايبین»(،6912جكسون،جاناج،)باشد.ترمیقوي

.651،صص6912،شمارةبیستوهشتم،مجلةحقوقیقنبريجهرمی،
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توانندجمعیهاییازاینكهحداقلبرخیازتعهّداتمذكورمیاقتصادي،نشانه-تعهّداتتجاري

باشندرادربرداشتهاست.رویكرداخیر،برمحورآثارولوازمذاتیتعهداتمعاهدهاستواراست

ناصريراكهشودعبنابراینسعیمی؛ولذارویكرداخیرنگاهیازبیرونبهتعهداتمعاهدهدارد

می دیدگاه این معاهدهدر تعهّدات به ببخشند؛تواند جمعی موارد،ماهیّتی این شود. بررسی

وابستگیمتقابلاقتصادجهانی،اهمیّتوجایگاهواثرتعهّداتمعاهدهبراياشخاصوعبارتنداز:

.منشورانرژيمعاهدهبخشتعهّداتماهیّتنظام
 

 و معاهده منشور انرژي 1صاد جهاني. وابستگي متقابل اقت1-3

هاییاستكهطرفدارانچندجانبهبودنیكیاززمینه2بحثوابستگیمتقابلاقتصادجهانی

اند.طرفدارانجمعیبودنتعهّداتمعاهدهاقتصاديبرآنتمركزوتكیهكرده-تعهّداتتجاري

می نقضتعهّداتمعاهده كه دارند اعتقاد بصورتمستقیم اقتصاديتواند منافع غیرمستقیم یا

برخیاعضاوگاهاًهمهاعضايمعاهدهراتحتتأثیرقراردهدولذامنفعتیمشتركدراینمیان

دهد.دررعایتتعهّداتمعاهدهوجودداردكهبانقضتعهّداتآنهمهراتحتتأثیرقرارمی

بصورتیاشتباه،دلیلیبرجمعیامّا–هرچندشایددرستباشد–توانگفتكهاینواقعیّتمی

بودنتعهّداتمعاهدهفرضشدهاستزیراتأثیرمذكورتأثیربراقتصاداعضااستدرحالیكهمراداز

البتهسایرحوزه انرژي)و اقتصاد دربحثتعهّداتجمعیدرحوزه برتأثیر تأثیر هاياقتصادي(

هايبازاریكعضووبرمنافعاقتصاديیاشاخصحقوقاقتصادياعضااست.درواقعبایدبینتأثیر

تأثیربرحقوقاقتصاديآنعضوتمایزبرقراركرد.نقضحقوقمعاهدهدرروابطدوجانبهبیندو

تواندتأثیراقتصاديشدیديمی–عنوانمثالنقضاصلكاملهالودادعلیهیكدولتبه–عضو

هايجهانیتغییركند،داشتهباشدوازآنرهگذر؛قیمتفراترازبازارعضوموردتبعیضقرارگرفته

هاییورشكسته،صنعتكشوريتضعیفوكارگرانتولیداتبهبازارسومیسرازیرشوند،كارخانه

هاوشایدصدهااثراقتصاديدیگرپیچیدهووسیعدرپیآنبیكاروصاحبانسرمایهمتضرروده

املهالودادعلیهیككشورالزاماحقوققانونیانفراديسایرمحققشود.بااینحال،نقضاصلك

توانگفتكههنوزبینقوانینتروازنظرمنطقیمیطورخالصهنماید.بهاعضامعاهدهرامتأثرنمی
                                                                                                                                                                                                        
1. Inter-Dependence of Universal Economy. 

متقابلنفوذتوسعهكمكبهكهیروابطكند،یاستنادمیالمللنیبياقتصادروابطیكنونتیّفیمتقابلبهكیمفهوموابستگ.»2
شودیممشخّصمختلفيكشورهاياقتصادگرانیبازانیمروابطتیتقوویملّياقتصادهاانیم ك«. زاده ،یائیمعصوم
 ،وریمردادوشهر ،ياقتصاد-یاسیمجلهاطالعاتس،«یتیملچنديهاشركتعصردرهادولتتیحاكم»(،6933)راحمد،یم

.622-628ص ،665و666شماره
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المللیرابطهتماموكمالیبرقرارنشدهاستتاباتخطیازعلماقتصادوضوابطحقوقاقتصاديبین

اق علم بینقوانین حقوق ضوابط نقض )تصاد، شود پذیرفته نیز اقتصادي لونفلد،الملل اف

درنتیجهوابستگیمتقابلاقتصادجهانی)كهازمولفه6938:62،آندریاس هايمهمعلماقتصاد(.

گیرد(المللیرادربرمیاست(،ماهیًتدوجانبهتعهّداتمعاهدهرا)كهضوابطحقوقاقتصاديبین

(.6933:63)هوهنفلدرن،دهدتغییرنمی
 

 . اهميّت تعهّدات معاهده منشور انرژي براي اشخاص2-3

بهبرخینقدهايجدیددرعرصهحقوقبین توجّه تواندالمللاقتصادي،وجهدیگريكهمیبا

بنديمجددتعهّداتمعاهدهراتقویتكند،پذیرشاینواقعیّتاستكهتعهّداتمعاهده،لزومطبقه

هايحیاتدهدبلكهبهصورتمستقیمبرمولفهدولتطرفِاینتعهّداتراتحتتأثیرقرارنمیتنها

خصوصی فعّاالن حقوق جمله از بشر حقوق بر یعنی است.6انسانی موثر به2نیز كه حق این

هرانسانیازاینحقبرخورداراستكه»موسوماستمبیناینمراداستكه9«برخورداريازانرژي»

(.6938:268،)امینزاده«مندشودازمنابعانرژيجهترفعنیازهايخودبهره

 ,WREAسوالایناستكهآیاتضمینبرخورداريازمنابعانرژيجهترفعنیازهايبشر)

2005: Final Communiquéپذیریشماهیّت یكپارچه»(، » را«ناپذیرتخطی»یا تعهّداتمعاهده

می ممكن تنماید؟ اشخاصآیا دیدگاه از بود؟ خواهد جمعی اساس این بر معاهده عهّدات

ازآنجاكهبااتخاذاینرویكردتعهداتمعاهدهدیگر؛خصوصیاینتعبیرمنافعیخواهدداشت:

مجدد، مذاكره یكطرف، نقضتعهد تضمینات قالب در دوجانبه تعلیق یا اصالح موضوع

متع معاهدات انعقاد یا متقابل نمیاقدامات قرار قابلیّتاقب آنها براي معاهده حقوق گیرند،

                                                                                                                                                                                                        

تبدیلبهیكابزارمالیمیعنوانابزاريدرخدمتبازاراستفادهمیبهكهازحقوقهنگامی.»6 گردد.درشود،حقوقنهایتاً
دهد.كندولیمنافعخصوصیرادراولویتقرارمیشودهرچندقاعدهحقوقیجنبهدولتیخودراحفظمیاینجامشاهدهمی

شیدگیسیستمحقوقیتوسطبازاروظهورقلمروهايغیرحقوقیتواندازتجزیهوازهمپاجوییمینوعشدیدتريازسلطه
بازارجانشینملتشده،خودرابه"المللیهستندایجادشود:)موضوعاتیكهتابعقواعدحقوقینیستند(كهتنهاتابعسرمایهبین

جهانیشدن»(،6931اردشیر،)ري،ترجمةامیرارجمند،،دلماسمارتی،می«"شودكندوتبدیلبهحقوقمیدولتتحمیلمی
.621-625،صص24،شمارةمجلةحقوقی،«هاوخطراتحقوق:فرصت

تجاري2 عرصه اینوضعیتدر توافقاتجداقتصاديبین–. ظهور با اسیباسمانندجهانیتجارتسازماندیالمللی
(Sanitary and Phytosanitary Measureت ترTechnical Barriers to Trade)یتیبی(، و پسی(
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rightsمشهودترمی)مقولهنیباشد.ا

.شدتجّارخصوصینیزشامل،یخصوصحقانيذوكنندگانمصرفهماننداستكهافتهیتوسعهوچنانبرجستهشده
3.The Human Right to Energy. 



 121...المللیانرژيتبارشناسیتعهّداتبین
 

فراهممیپیش ماهیّتبینیبیشتروبهتريرا كندكهدراینصورتبرايآنهاحكمقواعديبا

بهارمغانمیبهخودمی «6اساسی» برايآنها ایننگاه2آورد.گیردوثباتاقتصاديمطلوبرا

داتمعاهده،تعهداتآنراهمانندتعهداتحقوقبشريحافظفردگرایانهوخُرداقتصاديبهتعه

منافعغیردولتیوغیرملیمعرفینمودهولذاهمانندتعهداتحقوقبشريازاقسامتعهداتجمعی

شوند.تلقیمی

توانمسئلهراازمنظريدیگرنیزتبیینكرد.درپاسخبهایننوعنگاهبهتعهداتمعاهده،می

بهح قاعدهایننگاه درمقابلاصلحاكمیتملیبرمنابعطبیعیكه ايقوقانرژياولآنرا

(.ازدیگرسونگاهمورد6938:659دهد)امینزاده،المللیاست،قرارمیمستقروعرفیعامبین

سوم؛ است. نگرفته خود وصفحقوقسختبه و دارد خود به نرم لباسحقوق هنوز ادعا

هتصمیمبگیرنددررژیمیفراترازرژیمتعهداتازمعاهدهودرقالبكهاعضايمعاهدزمانی

مندباشندزیراسوايايمؤخرمبادرتبهانعقادتوافقیجدیدنمایند،ازاینامكانبایدبهرهمعاهده

لحاظمنافعملیایشان،دربسیاريمواردمردمانكشورشاننهتنهااینمطالبهراازدولتمردانخود

اعمالخواه وضعیّتدر این كرد. خواهند حمایتنیز زمینه این در ایشان از داشتبلكه ند

تنوعهايسرمایهمحدودیّت حقوقبشر، راستاياهدافحفظمحیطزیست، تجاريدر ايو

رهیافتیزیست رویكرد، این است. مشاهده قابل روشنی به عمومی بهداشت امور یا محیطی

پروراند.اقتصاديرادرونخودمیاجتماعیوكالنبهابعاد

بارههردوجانبرامالحظهولذامیبینیمكهاینسكهدوروداردوبایددراظهارنظردراین

به ها،هاوتنوّعفراواندرارزشعالوهباوجودتفاوتتعادلیمنطقیدراینزمینهفراهمآورد.

،تحققاینهدفكهتعهّداتمعاهدهبهنوعیعضومعاهده68هاينزدیكبهآرزوهاواوّلویّت

قانوناساسیمبدلگرددتاهرنوعاستثناءانعقادقراردادجدیدیاتعلیقنسبتبدانممنوعباشد؛

كهبرخالفتعهداتحقوقبشري،دولتمیبسیاربعیدبنظرمی توانددراینمواردرسدزیرا

                                                                                                                                                                                                        
1. Constitutional. 

یطراحبیترتنی.معاهدهسازمانتجارتجهانیكهمعاهدهمنشورانرژيدرپیوستگینزدیكیباآنمنعقدشدهاست،بد2
ایمذاكره–بازتیّقرارگرفتهوقابلناتیاستثنائاتوتضمیطوالنيهانشدهاست.حقوقوتعهداتسازمانموضوعفهرست

 نگریدبه:ببیشترمطالعهبرايدارد،وجودزینیخوبارییلبسرابطهدالنیرادارندودراقیتعل

The Petersmann–Alston debate in 13 EJIL (2002), at 815, and the cautionary notes in 
Howse and Nicolaides, ‘Legitimacy and Global Governance: Why Constitutionalizing the 
WTO is a Step Too Far’, in R. Porter et al. (eds), Efficiency, Equity, and Legitimacy: The 
Multilateral Trading System at the Millennium (2001) 



65پاییز،65،شمارهدهمنوزپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 121
 

 

6خودواجدنفعمستقیمباشد.
 

 گذاري انرژي معاهده منشور در زمينه سرمايه 2گذاري تعهدات بخشي و سياست . انتظام3-3

نظراندرزمینهمعاهدهاعتقاددارندكهقواعدمعاهدهتنهامبینمنافعشخصیبرخیازصاحب

در«حاكمیتقانون»هايجامعهدولمتعاهددرباشندبلكهانعكاسیازسیاستگذارهانمیسرمایه

باشد.تعقیبمنافعشخصیتوسطاشخاصحقیقیوحقوقیمی9المللیاريبینگذزمینهسرمایه

گذاريرابنابرشایدبهتامینمنافعآنهابینجامداماوضعیتمطلوبهنجارمدارانهنمودنسرمایه

معاهدهنقضخواهدكرد.اولویتتقنینیتعهداتمعاهدهازنظرنویسندگاندرامكانتوسلبه

حتیاگرسابقبرآنبهنحودیگريتوافقشده25صلاختالفمعاهدهدرمادهسازوكارحلوف

باشدقابلاستنباطاستولذامعاهدهبهدنبالحكومتبرسایرسازوكارهايقرارداديبودهاست.

باید25گذاريمعاهدهبویژهدررابطهبامادهرژیمسرمایه»اندكهایشانبااینمقدمهنتیجهگرفته

آمرهبه توسطسرمایه4عنوانقاعده اسقاطرا قابلیتهیچگونه كه بگیرد لحاظقرار گذارمورد

برآزاديقرارداديتاكیدولزومW.Walde, 1995: 287-288«)نداشتهباشد البتهایشانمجددا .)

وافقاتپذیرنددرنتیجهتاستانداردهايعامرفتاريمعاهدهمی6بودنرغممطلقاحترامبدانراعلی

پذیرندامادرصورتیكهآزاديارادهواقعادرمنعقدباآزاديارادهواقعیراباهرمحتواییمی

برتوافقمنعقددرسایهفشارباید را محتوايضوابطعاممعاهده مذاكراتوجودنداشتهباشد،

(.W.Walde, 1995: 289)حاكمنمود

برعلی تعهداتمعاهده بودن قالبآزاديارادرغمادعايآمره آندر هامكانانحرافاز

بنابر شدهاست. بهواقعیصحهگذارده آمره حتیدرنظرانطرفدارانآن، اینتعهداتمعاهده

باشد،بلكهامكانمذاكراتواصالحاتمتعاقبدوجانبهمبینكنوانسیونویننمی69معنايماده

فرضادعايایناف ايخاصدرمعاهدهبرخیرادتوسطمقررهماهیتدوجانبهآنهااستكهبا

بُعدانتظام لذا بخشیتعهداتمعاهدهنیزذاتدوجانبهبودنآنرااوصافآنتغییركردهاست.

نمی انتظامتغییر این بلكه زنجیرهدهد سازوكار در خود محققبخشی دوجانبه تعهدات از اي

شود.می
                                                                                                                                                                                                        

229-639،صپیشینمنبع،الهام،زادهامیناهتمامبهمنظورمطالعهبیشتراینبعدمسئلهبنگریدبه:به.6
2. Regulatory Nature of Obligations. 
3.Rule of Law for International Investment. 
4. Jus Cogens. 
5. Peremptory. 
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 گيري نتيجه. 4
شناسیتعهّداتمعاهدهپرداخت.بهمحضتوانبهگونهرحشده،میباامعاننظربهنكاتمط

هاییازتعهّداترادرمیتردیدگونهورودبهاینبحثبی منشورمعاهدهتعهداتیابیمكهمسلماً

.باشدنمیتعهداتازنوعاینمفهومیقلمرودربنديطبقهقابلانرژي

ازنوعقواعدآمرهنمیتوانگفتتعهّداتمعاهدهبرهمیناساسمی باشند،یعنیاوالًمسلماً

انرژيمیّسرمی منشور درمعاهده بهنحومذكور اطرافانحرافازآنها تنها اینكه باشدودوم

تعهّداتمعاهدهمی برخالفمتعاهدهستندكهملزمبه لذا باشندنهدولیكهعضوآننیستند.

باشند.االجرانمیداتمعاهدهنسبتبهتمامدولالزمالشمولتعهّتعهّداتقواعدآمرهیاعام

...تعهّداتمعاهده،طبیعتیمانندتعهّداتوابستهیاهمهیاهیچكهدرمعاهداتخلعسالحو

اند،نیزندارد.(طرحكمیسیونبیانشده2)ب()42()پ(كنوانسیونوینو2)58كهدرمواد

موقعیّتسایردولطرفسازمانرادرتداوماجراي»تمعاهدهعبارتدیگرنقضبنیادینتعهّدابه

تغییرنمی«تعهّدمذكور معاهدهمنشورانرژيالملل،بینحقوقتفسیركمیسیونبهارجاعبادهد.

طرفمعاهده» اجرايهر آن در اينیستكه یكاز« اجرايهر بصورتمؤثّريمشروطبه

نخواهدبود.«وابسته»دهتعهّداتیسایرینباشد.درنتیجهتعهّداتمعاه

تعهّدات نتایجكه این به نیل از عام؛معاهدهبعد ندارند،ماهیّتیآمره، وابسته یا و الشمول

عبارتدیگرتعهداتمعاهدهتوانمدعیبودكهتعهداتمذكورماهیتییكپارچهنیزندارند.بهمی

بههیچوجهمجازگذاريازسنختعهداتحقوقبشرينیسدربخشسرمایه تعلیقآنها تندكه

نباشدویاالزاماًدولتذینفعمشخصنداشتهباشندویاتمامدولحقاقامهدعويدرفرضنقض

 آنهاراداشتهباشند.

اند.پذیرشاینپیوستهازتعهداتدوجانبههمايبهنتیجهحاصلایناستكهتعهّداتمعاهده

 تعهدات این خاص رژیم میدیدگاه حاكم معاهده بر را هايویژگیترینبرجستهكند.

مشتمل،جمعییاچندجانبهتعهداتحقوقیرژیمازدوجانبهتعهداتحقوقیرژیممتمایزكننده

شود.میاشارهبدانادامهدركهاستمورددوبر

نوعبهتمايز اوّلين ددارندوجانبهماهیتكهواكنشممكننسبتبهنقضتعهّداتمعاهده

دراینبابكهچهكسی–مرتبطاست.پیامدهايمربوطبهپاسخاحتمالیبهنقضتعهّداتمعاهده



65پاییز،65،شمارهدهمنوزپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 111
 

 

بهاینمسئلهكهبه–توانداقامهدعويكردهوچهعملیدرپاسخبهنقضتعهّدقابلانجاماستمی

داتمعاهدهتغییرارتباطبانقضتعهّهاییبیتوانندتعهّداتخودرابهدلیلنقضچهمیزاناعضامی

ونتیجهتحلیلوتبیینداده،تعلیقیافسخنمایندویامتوسلبهاقداماتمتقابلشوند،سروكاردارد.

دیگرمجالینیازمندخصوصایندرجمعیتعهداتازدوجانبهتعهداتحقوقیرژیمتمایزاثر

.آنشرحنهاستتمایزایناصلبهاشارهصرفاًهدفاینجادرواست

یامعاهداتمتعاقبانعقاددردوجانبهتعهداتمتضمنمعاهدهامكانبهمربوطتمايز دومين

المللعامباشد.بنابرحقوقبینبهمنظورعملدرخارجازقلمرومعاهدهمیمعاهدهياعضاامكان

داتیدوجانبهوالبتّهمشروطبهقواعدخاصدرخودمعاهده،بهایندلیلكهتعهّداتمعاهده؛تعهّ

باشند،معاهداتمؤخّربینزیرمجموعهاعضايمعاهدهامكانانعقادونیزحكومتبرمعاهدهرا

تواندبنحويكهتنهاشاملروابطدوجانبهاعضايخاصمعاهدهمؤخّرمیدارنددراینحالت،

معاهدهباشد،بدونتاثیربرحقوقوتعهّداتسایراعضادنبالشود.

این طبقهتمام كه است حالی در بهپیامدها معاهده تعهّدات جمعی،بندي تعهّدات عنوان

نماید؛رژیمحقوقیتعهداتجمعیدرسرنوشتحقوقوتعهداتاطرافمعاهدهرادگرگونمی

تماماینمواردمتفاوتباتعهداتدوجانبهخواهدبود.

نمی سیستمتعهّداتمعالبته بودكه اینمسئله راستايحكومتتوانمنكر حركتیدر اهده

اینوضعیّت دارد. بر در نباشد، كامالعادالنه متناسبو تعهداتآن تعادل كه هرچند قانون،

عنوانسیستمیباتعدادروبهفزونیقواعدمشتركباهدفانعكاستمایلبهتقویتمعاهدهبه

باشددولتعضومی68ریببههايگوناگونمللمختلفقامكانتحققمنافع،آرزوهاواوّلویّت

هايتعهداتلیكندروضعیتكنونیدامنهحقوقیتعهداتمعاهدهمنطبقبراوصافوویژگی

دوجانبهاستوبیشازآننخواهدبود.
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