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

چكيده

هايبینالمللیاستكهچارچوبیچندجانبهرابراي

معاهده منشورانرژيموافقت 
نامه
همكاريفراسرزمینیدرعرصهانرژيتداركمیبیند.باعنایتبهاهمیتمضاعفموضوع

انرژي در مناسبات بینالمللی و نقش مستقیم بنیادین انرژي بر حل معضالت و سرنوشت
بینالمللی ،برخی دولتها و سازمانهاي بینالمللی خوانشی جدید از تعهدات
جامعه  
بینالمللی در حوزه انرژي و وصف این تعهدات ارائه كردهاند .با توجه به رژیم حقوقی

متمایزيكهتعهداتدوجانبهدرخصوصتعهداتجمعیازمنظرحقوقمعاهداتوحقوق
بینالمللی دارند ،بهدنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژي كشورها در چارچوب رژیم
مسئولیت  
حقوقی ،تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضالت

بررسیوضعیتحقوقیتعهداتمعاهداتیبینالمللی – مشخصاً

همینرو 
كمك كنند.از  
میتواندبهفهماینجریانوفرآینددرحالتكویندرمیانتابعان
معاهدهمنشورانرژي  -
المللكمككند.باهمینهدفتعهداتسرمایهگذاريدرمعاهدهمنشورانرژي


حقوقبین
موردپژوهشقرارمیگیرد .

واژگان كليدي:معاهده،تبارشناسی،منشور،انرژي،تعهدات

.6دانشجويدكتريحقوقبینالمللدانشگاهتهران(پردیسفارابی)(،نویسندهمسئول) mohasa257@yahoo.com
حقوقبینالمللدانشگاهتربیتمدرس h_savari80@yahoo.com

.2استادیار
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 .1مقدمه
بینالمللیاستكهچارچوبیچندجانبهرابرايهمكاري
معاهدهمنشورانرژيموافقتنامهاي  

فراسرزمینی درعرصهانرژي تداركمیبیند.اینمعاهده تمام ابعاد تجاريفعالیتهايمرتبط با
انرژيرادركنارابعادغیراقتصاديآنهمانندامنیتانرژي،محیطزیستو...كمابیشموردتوجه
قرارمیدهد.باعنایتبهبحراناقتصاديفراگیرجهانیوآثارآنواهمیتزیادموضوعانرژيدر
مناسباتبینالمللیوطرحمسئلهبحرانانرژي6ومناقشاتحساسجهانیدرچندینسالاخیركه

بامحوریتحوزههايانرژيخیزومجاورآندرجهانرويدادهاست(آقارضی)66:6911،ونیز

باتوجهبهنقشبنیادینانرژيوحلمعضالتآندرحیاتوسرنوشتجامعهبینالمللی،برخی
دولتها و سازمانهاي بینالمللی (Council, 2012: 3

 )Eauropeanخوانشی جدید از تعهدات

المللیدرحوزهانرژيووصفاینتعهداتارائهكردهاند( Abdelkhaliq: Silvia Colombo and

بین

وجهبهنقشخاصكشورمانبهعنوانیكیاز

.)2012: 12Nur,اینادعايتغییروضعیتهنجاريبات
بازیگران عمده در مناسبات انرژي جهانی ،باید با حساسیت بیشتري از سوي تحلیلگران و
دستاندركاراندنبالشود(امیراحمدي 18:6934،تا.)13بویژهكهانگیزههايمربوطبهاینمسئله

ننظمحقوقیبینالمللیموجودقرارگرفته

بهصورتمستقیموبعضاغیرمستقیمدستاویزبرهمزد
المللیووجودرژیمهاي

است).)Johnstone, 2004: 821برهمیناساس،انواعمختلفتعهداتبین
حقوقیمختصبههرنوعتعهد،پذیرشتعلقتعهداتمربوطبهحوزهانرژيبهطبقهايخاصاز

تعهدات بینالمللی پیامدهاي ویژه خود را در نظام حقوق بینالملل به همراه دارد؛ به هر روي
وضعیتتعهداتانرژيدرعرصهبینالمللینیازمندواكاويدقیقحقوقیاست.براینمبنابررسی
وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بینالمللی – مشخصاً معاهده منشور انرژي -در این زمینه
میتواندبهفهماینجریانوفرآینددرحالتكویندرمیانتابعانحقوقبینالمللكمككردهوما
رابهاتخاذسیاستهاومواضعحقوقیمتناسبومقتضیدراینزمینهرهنمونكند(آقارضی6911،
.)63:باهمینهدفمعاهدهمنشورانرژيواكاويقرارمیشود .
هرچند چشمانداز جهانی انرژي (Publications, 2012: 2

 )IEAافزایش تقاضا براي انواع

مختلف حاملهاي انرژي را طی چند دهه آتی پیشبینی میكند لیكن همچنان تقاضا براي
هايفسیلیدرصدرنیازمنديهايجهانی()IEA Publications, 2012: 3-5قراردارد.این

انرژي
.6باعنایتبههمینبحران،مجمععمومیمللمتحدسال2862راسالانرژيپایداربرايهمهنامیدهاستودبیركلمللمتحد
نیزانرژيپایداربرايابتكارعملراتاسیسكرد( .)Sustainable Energy for all Initiative
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رونداستراتژيانرژيرادرسطحخصوصی،عمومی،دولتیوبینالمللیتحتتاثیرقرارمیدهد

ومحصولآنتدوینآگاهانهوحتیناخودآگاهبرنامهانرژيبینالمللی 6كهمحصولمذاكرات
ویژهكشورهايتاثیرگذاردرحوزهانرژيمیباشد،است.اینبرنامهبویژه


كشورهايمختلفبه
المللیسازوكارهايحقوقیخودرامیطلبد.ازآنجاكهتحققاهداف


گذاريبین

درحوزهقاعده
اینبرنامهونیزساختارهاوهنجارهايحقوقیآندرسطحجهانیدفعینمیباشدوبهصورت

تدریجی روي خواهد داد درك وضعیت حقوقی موجود ،نه تنها چراغی فراراه فهم تحوالت
باشدبلكهرسالتحقوقبینالمللرادرتنظیمو تدوینمقرراتبینالمللیمقتضیو


آیندهمی
حیاتی (2012: 8

 )Bruce,در حوزه انرژي روشن میكند .اتخاذ رهیافت مسئولیت مشترك2،

جهانشمول ونگاهی جهانی به جايرویكرديملیو داخلی ،محوراساسی نگاهنو به حوزه

هاومرزهايحقوقیابعادمختلفزیستمحیطی،اقتصاديوامنیتیانرژيرا

انرژياستكهرژیم
میدهد .در این میان سازمانهاي بینالمللی مربوط همانند اوپك و آژانس
تحت تاثیر قرار  
بایدطالیهداراینحركتباشند؛باوجوداین،یكیاز


االصولمی

هستندكهعلی
بینالمللیانرژي

المللیباماهیتالزامآوردرحوزهحقوقانرژي،معاهدهمنشور


مهمترینوپیشروتریناسنادبین
انرژياست(صادقیوغفاريفارسانی .)636:6938،
بنديانواعتعهداتبینالمللی( Sicilianos,


مسئلهاصلینوشتارحاضرآناستكهنظربهطبقه

)،تعهداتمعاهدهمنشورانرژيدركدامطبقهازتعهداتبینالمللیقرارگرفته

2002: 1127-1145
عهداتمعاهدهدربخشسرمایهگذاريقابلانطباق

وكدامیكازاوصافتعهداتبینالمللیبرت

باشد؛بهعبارتدیگربایدبررسیكرد؛آیاتعهّداتمعاهدهمذكورتعهّداتیچندجانبهاندكه


می
كهبهمنظورحفظمنافعجمعی
رشتهايازروابطدوجانبهراتشكیلمیدهندیاتعهّداتی هستند  

ایجادشدهوفراترازمنافعانفراديدولعضواینسازمانطراحیشدهاست؟گزینشهریكاز
ایندورویكرد،رژیمهايحقوقیكامالًمتفاوتیرابرروابطحقوقیحوزهانرژيحاكممیكند.

پیشازبیاناستدالالت،تذكرومرورچندنكتهضروريمینماید.چنانچهروشناستموضوع
نوشتارحاضرمسائلحقوقیانرژياست.نگاهبهاینمسائلازمنظررویكردنوین«حقبرانرژي»9
استنهرویكردكالسیك«حقوقانرژي».4لذاتوجهبهمسئلهكالنوجدیداست 6.
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.
امینزاده ،الهام ،)6938( ،مجموعه مقاالت و
 .6براي مطالعه در زمینه دو رویكرد به مسائل حقوقی انرژي بنگرید به  :
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معاهدهمنشورانرژينمیباشدبلكهبررسی

اولاینكهاینپژوهشمتمركزبرتعیینماهیت 
ماهیّتتعهّداتمندرجدراینمعاهدهموردنظرمیباشد.تعیینماهیّتتعهّداتمعاهدهمذكوراز
جهتاینكهدوجانبهاستیاجمعی،همانگونهكهكمیسیونحقوقبینالمللدرتفسیرخودبدان

اشارهنمودهاست«موضوعاعمالوتفسیرقواعداوّلیهاست»6،بنابراینبررسیهادراینبابباید
تعهّد محور باشد و نه «معاهده محور» 2لذا تمایز مدنظر تمایز از حیث منبع تعهّدات نمیباشد.
بنابراینتالشبرآناستكه در اینپژوهش«مبحثمنبع تعهّدرابا خود تعهّددر نیامیزیم»
) .)Dominice, 1999: 355
دوم اینكه با تلقی تعهّدي بهعنوان تعهّد دوجانبه بهجاي تعهّد جمعی ،ذات الزامآور تعهّد
تضعیفنمیشود.الزامتعهّداتجمعیودوجانبهدرجهايبرابردارد.تمایزدرمیزانالزام9نیست
بلكهدردوامراست:اول،منشأتعامالتی 4كهتعهّداتراشكلمیدهد؛دوم،پیامدهاينقض
تعهداتمذكور .
سوماینكهكنوانسیونوینكهحقوقمعاهداتوموادكمیسیونحقوقبینالمللدرزمینه


هاورژیمهايحقوقیتعهداتمختلف،مبنايطراحیآنهابودهاستوعموماًدر


ولیتدولت
مسئ
هااستنادمیشود،متضمّنقواعدعام


المللیوتشریحآثاراینتمایزبدان

تبیینتمایزتعهداتبین
دراینزمینهمیباشد(5سواري،عطار.)91:6939،درحالیاستكهاینامكان

حقوقبینالملل6

وجوددارد؛معاهدهمنشورانرژيمتضمّنقواعدخاصیباشدكهقواعدعاممذكوررابهمیزانی
كهدروضعیّتتعارضباقواعدآمرهقرارنگیرند،تغییردادهوبهاصطالح«انحرافی» 3ازقواعد
عامغیرآمرهباشند 1.دربررسیآثارمترتببرتعهّداتبایدبهقواعدعاموخاصمرتبطباآن
توجّهداشتامّادرتعیینطبیعتتعهّداتنبایدتوسطقواعدخاصمقرّرشدهبرايآنگمراهشد
بلكهبااینشرحبایدتمیزگونهتعهدراازآثارمترتببرآنتفكیككرد .
سخنرانیهايحقوقانرژي،نخستینهمایشملیانرژي،بهار،تهران:نشردادگستر،ص.96
.6برايمطالعهبیشتربنگریدبه :
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.
یشودبلكه هدف،تعیین تعهدات
 . 5این پژوهشبهچگونگیتمایزدورژیمحقوقیتعهداتدوجانبهوچندجانبهواردنم 
دوجانبهیاچندجانبهمعاهدهمنشورانرژياست .
7. Deviation.
نالمللیدولتنیزپیشبینیشدهاست.
.1امكاناینانحرافازقواعدعامدرماده6كنوانسیونوینوماده66طرحمسئولیتبی 
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نكتهچهارماینكهدرمقامتشخیصماهیّتتعهّداتدوجانبهاندیاجمعییكمعاهده(حتّیدر
معاهداتچندجانبه)،فرضاوّلیهایناستكهعلیاالصولتعهّداتطبیعتیدوجانبهدارند 6.در
المللنیزالزمهجمعیتلقینمودنتعهّداتمعاهدهاي،تصریح

طرحاوّلیهموادكمیسیونحقوقبین
درخودمعاهدهاست2امّادرطرحدومكمیسیوناینشرطحذفشد؛بنابراینهمانگونهكهجیمز
كرافورداظهارداشتتعهّداتجمعی؛تعهّداتیاند«كهبهصراحتیاضمناًدرزمینهموضوعات
متضمّنمنفعتمشتركاطرافمطرحمیشوند» امّاكماكاناثباتجمعیبودنتعهّديبرعهده
مدعیانآنتعهّداست،زیرافرضاوّلیهدوجانبهبودنتعهّداتاست 9.
مقرراتمعاهدهدرتبیینماهیتتعهداتآندربخشسرمایهگذاري

باتوجهبهمقدماتفوق،
بررسی میشود .لذا براي بیان ماهیّت تعهّدات معاهده آن را بررسی و سپس اثر پیشرفتها و
اقتصاديرويدادهومیتوانند

تحوالتجدیديكهدر برخیمفاهیممرتبطباتعهّداتتجاري -
دقیققرارمیگیرد.

موثرواقعشوندنیزموردت

 .2ارزيابي ماهيّت دروني 4تعهّدات معاهده منشور انرژي
فرضحقوقیآناستكهتعهداتمعاهده،ذاتاتعهداتیدوجانبهاند.بااینحالبسیارياز

افراد درگیر در موضوعات تجاري -اقتصادي در سطح بینالمللی با نگاهی سیستمی به اسناد
حقوقیمرتبطباآنها؛ نسبتبهاینموضوعكهتعهّداتمندرجدرآنهاطبیعتیدوجانبهدارند،
رويخوشنشانندادهوعكسالعملاكثرآنهابصورتطبیعیدفاعازمقامومنزلتمعاهدهو
.6برايمطالعهبیشتربنگریدبه:
Dominicé, Christian, (1999), “The International Responsibility of States for Breach of
Multilateral Obligations”, 10 EJIL, p 355.
،جوازدولتصدمهدیدهدراستنادبهمسئولیتبهدلیلنقض،اینچنینتعریفنشدهبود:

.2درماده()2(48ج)طرحمواد6335
یباشد،حقاقامهدعويبراي
«درموردحقیكهموردتجاوزعملدولتیدیگر قرارگرفتهاستوناشیازمعاهدهايجمعیم 
یكهدرخودمعاهدهبهصراحتاشارهشدهباشدكهحقمذكوربراي حفاظتازمنفعتی
سایر اطراف معاهده،تنهادرصورت 
مشتركمقرّرشدهاست،وجودخواهدداشت»برايمطالعهبیشتربنگریدبه:
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_476.pdf?OpenAgent&DS=A/CN.4/
476&Lang=E.
.9برايمطالعهبیشتربنگریدبه :
Simma,Brono,Sicilianos, (2000), “The Classification of Obligations and the Multilateral
Dimension of the Relations of International Responsibility”, 13 EJIL (2002), p 1133–4
عنوانزنجیرهايازحقوقوتعهداتدوجانبهرااولینباربونوسیماتعریفنمود) 


(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 822اكثریت قریب بهاتفاق كنوانسیونهاي
اندكهصرفادرسنديچندجانبهگردهمآمدهاند.


هاییازحقوقوتعهدات

چندجانبهبهلحاظسنتیزنجیره
4.Intrinsic Nature of the Obligations.
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اهمیّت«سیستم»آناست(.)Carmody, 2006: 419اینمسئلهدررابطهبامعاهدهمنشورانرژينیز
میتواندصادقباشد؛داعیهاحتمالیایشانمیتوانداینباشدكهتعهّداتمعاهدهبالحاظ«منفعتی

جمعی» منعقد شده است؛ اما در این خصوص باید توجه داشت؛ اینكه تعهّدي بر تمام اعضا
الزامآور باشد ،خصیصه ذاتی هر معاهده چندجانبه است .همچنین اینكه تعهّدي نسبت به تمام

الزامآورباشد،تنهادرقالبتعهداتجمعیومصادیقمختلفآننیست
اعضابهصورتیواحد  
كهقابلتحققاستبلكهزنجیرهايازتعهداتدوجانبهدرقالبمعاهدهايچندجانبهنیزبه همین
؛همچنیناینكهامضاكنندگانمعاهدهبهدنبال

میكند
صورت براي اعضاي آن معاهده ایجاد الزام  
رسیدنوتحقق«منفعتمشتركی»هستند،الزامابدینمعنانیستكهآنگونهازمنفعتمشترككه
برايتحققتعهّداتجمعیالزماستمحققشدهباشد.زیراتحقق«منفعتمشترك»اصیلو
مدّنظردر تعهدات جمعی،استلزاماتبیشتريدارد؛زیراازنظرموادكمیسیون«منفعتجمعی»
روابطدوجانبهدولفراترمیرود»و«فراتروواالترازمنفعتانفرادي

منفعتیاستكه«ازحوزه 
دولتهاي ذینفع قرار میگیرد» .لذا مدعیان جمعیبودن تعهدات معاهده باید این معنا از

جمعیبودنرابرايمعاهدهاثباتنمایند .

همیشهگرایشیطبیعیدردولتهايمتعاهدمعاهداتمختلفوجودداشتهاستكهبنابرآن
معاهده ،حافظ منافع خود را معاهدهاي متضمّن تعهّدات جمعی تلقی نمایند 6و از این رهگذر
اطمینانبیشتريدررابطهبامنافعخودكهدرمقرراتمعاهدهنسبتبدانتضمیناتیارائهشده
است،بهدستآورند.بهمنظورتبیینماهیّتدوجانبهتعهّداتمعاهده،بهترتیبموضوع(بند-6

)بررسیمیشود.

،)2منشا(بند،)2-2هدفتعهّدات(بند2-9
 .6حتی صاحب نظرانی ( M. Hahn, Die Einseitige Aussetzung Von Gatt-Verpflichtungen Als
)Repressalie (1995) 396 and Section 3كهبهدقتماهیّتتعهداتسازمانتجارتجهانیرابررسیكرده،اظهار
داشتهاستكهتعهداتاینسازمانماهیّتیدوجانبهدارند.ایشانبعدازشروعبااینفرضیهكهتعهداتاینسازمانبایدبصورت
عامالشمول در مورد اطراف آن اجرا شود و بنابراین میتواندواجدخصوصیّت تعهدات جمعی باشد؛بهاین نتیجه میرسند كه

ساختاربنیادینتعهداتسازمانتجارتجهانیمبینخالفایناصلاست.بهنظرایشانهمگاتوهممعاهدهمؤسسسازمان،
متضمنتعامالتاطرافدرقالبحقوقوتكالیفدوجانبهاست.ایندیدگاه نیزموردحمایتآمریكادرمحضرركنحلو
فصلاختالفسازمانقرارگرفتهاست» :مفهومعامالشمولآشكاراوبصورتی بنیادین با ماهیّت دوجانبه سیستم حل و فصل
مذاكرهشده اعضايمعینی منجر

اختالف گات و سازمان و همچنین اینكه دعاوي مطرح در سازمان به ابطال یا كاهش منافع 
یشود،درتضاداست؛بنابراینداورانسازمانتنهاموظفندكهاختالفموجودبیندوطرفخواهانوخواندهراحلوفصل
م 
نامتناسبازمفهومعامالشمولتعهداتسازمانرانسبتبهدولیكهطرفاختالف

انندبااستفادهاي

نمایند»(.یعنیداوراننمیتو
الزماالجرانمایند).دردسترسبهآدرس:
نیستند 
US statement at the DSB meeting of 7 May 2003 (posted at http://www.us-mission.ch/
press2003/ 0507DSB.html).
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 .2-1موضوع 1تعهّدات معاهده منشور انرژي

اشارهشدكهموضوعتعهّداتمعاهدهاقتصادي -تجارياست(صرافی.)95 :6918 ،بیشتر
حقوقدانانحقوقبینالمللعمومیپذیرفتهاندكهتعهّداتتجاري -اقتصادي چندجانبهضرورتاً

ايازروابطدوجانبهاند(.)Dominicé, 1999: 354بههمیندلیلبرخینویسندگاندرمقام


زنجیره
ارائه مثالی از معاهدات چندجانبه كه متضمّن تعهّداتی با ماهیّت دوجانبهاند ،عالوه بر مثال
جاريمربوطبهسرمایهگذاري–

كنوانسیونوین،روابطدیپلماتیكبهمعاهداتیاتوافقنامههايت
اشارهكردهاند .جیمز كرافورد درگزارشخودوتفسیر

حتّیدرمواردمعاهداتچندجانبهرا– 
موادكمیسیونحقوقبینالملل،تعهّداتتجاريیاتعهّداتمعاهدهراتعهّداتیجمعیتلقینكرده

وایندرحالیاستكهصریحاًبهفهرستتمثیلیاینتعهّداتاشارهكردهاست 2.
ازآنجاكهماهیتحقوقییكقاعدهحقوقیتابعیازماهیترابطهاياستكهآنقاعده


،میتوانگفتكهحقوقوتعهّداتمذاكره
درصددتنظیمآناست ( (Gazzini, 2006: 424
شدهدرمعاهدهمنشورانرژي9كهتضمیندسترسیبهبازارسرمایه4وبازرگانیبرايسرمایه6و
1. Object.
.2تفسیركمیسیون اضافهمینماید«:درمرحله فعلیتوسعهجامعه بینالمللدولتها دركل،شناسایییاتاسیسنفعجمعی
دولتهاكماكاندرعملمحدوداست».حلمی،نصرتاهلل،)6913(،مسئولیّتبینالمللیدولتوحمایتسیاسی،بنیادحقوقی

میزان،تابستان،ص .24
فكننده شرایطیكه مفاد معاهده در رابطه با سرمایهگذاري در بخش سوم معاهده از مواد  68تا  66آورده
.9قواعد توصی 
یكنندمفادمعاهدهدر
شدهاند.قواعددومقواعديهستندكهبیانم 
شدهاند.اینموارددربخشاولمعاهدهذیلماده6تعریف 

عمالنمیشوندكهدرماده63بدانهااشارهشدهاست.قواعددستهاولراقواعد

چهاوضاعو احوالیدر زمینهسرمایهگذاريا
ند.پیشازورودبهاینمباحثسیرتكاملمفهومسرمایهگذارو

ینام
توصیفیمثبتوقواعددستهدومراقواعدتوصیفیمنفیم 
میشود.
سرمایهگذاريبیان 

.4بند 5ماده 6معاهدهبهتعریف سرمایهگذاري پرداختهاست.ماده( 6تعاریف)معاهدهمنشورانرژي؛«]معناي اصطالحاتی [
معاهدهبهكاررفتهاست«-5:...:سرمایهگذاري»بهمعنايهرنوعداراییموردتملكیاموردكنترلبهصورتمستقیم

كهدراین
یباشدوشامل:
یاغیرمستقیمتوسطسرمایهگذارم 
الف)هرمالعینیوغیرعینی،منقولوغیرمنقولوهرحقمالیماننداجارهنامه،رهن،حقحبسووثیقه؛ 
ب)یكشركتیابنگاهتجاريیاسهام/مشاعات،برگهسهامیاهرشكلدیگرمشاركتسرمایهدرشركتیابنگاهتجاريو
یهايشركتیابنگاهتجاري؛ 
اوراققرضهوسایربده 
پ)دعاويمربوطبهپولودعاويمرتبطبااجرايمتعاقبقراردادودارايارزشاقتصاديومرتبطباسرمایهگذاري؛ 
ت)اموالمعنوي؛ 
ث)عایدات(منافع)؛ 
ج)هر حق اعطا شده توسط قانون یا قرارداد یا بهواسطه هر نوعجوازیا اجازهاعطاشده بنا بر قانون براي پذیرش هر فعالیت
اقتصاديدربخشانرژي 
 .….
يهايدر
«سرمایهگذاري»بههرسرمایهگذاريمرتبطبافعالیتاقتصاديدربخشانرژيوباسرمایهگذاريهاوطبقاتسرمایهگذار 
گرفتهشدهتوسطعضومتعاهددراینبخشبهعنوان«طرحها-كارایی»واطالعدادهشدهبهدبیرخانهاشارهدارد».
نظر 
ینماید؛ ماده ( 6تعاریف) معاهدهمنشورانرژي؛«]معناي
.6در بند 1ماده  6نیز دو مفهوم مشتق از سرمایهگذاري رامعرفی م 
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مقرركردهاند2،ماهیتیدوجانبهدارند.در

محصولارائهشدهازعضوالفبهبازارعضوب6را
این معنا معاهده شبیه به كنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیك كه مثال معمول معاهده
چندجانبهمتضمّنتعهّداتیباماهیّتدوجانبهمیباشد،استوتعهّداتیدوجانبهدربردارد .
بااینتبیین،تعهّداتمعاهدههرچندصورتیچندجانبهدارندامابهدلیلماهیّتتجاريشانو
برخالفتعهّداتجمعیقابلیّتمتمایزشدنوانفراديبودنرادارند(اخوانفرد،تقدیر:6913،
.)63ایندرحالیاستكهدرنقضتعهداتجمعیحتیبهفرضطرفدیگريكهبهصورت
خاصمتاثرشدهباشدقابلتصورباشد،اینقابلیت،الزاموضرورتندارددرحالیكهدرمورد

تعهداتمعاهدهاینوضعیتضرورتا اتفاقمیافتدولذا تعهداتمعاهدهمنشور انرژي ازاین
جهت دوجانبهاند؛ در تعهدات به لحاظ صورت و محتوي جمعی ،به دلیل ماهیت خاص آن
تعهدات،درمقاماجرايآنتعهد،ذینفعآنتعهدات،تمامدولدرآنواحدهستند(مثلتعهدات
خلعسالحومحیط زیست كه تعهدات جمعیوابسته هستند) ویااینكه هیچطرفیذینفعآن
نیست (مثل تعهدات حقوق بشر كه تعهدات جمعی یكپارچه هستند) بلكه ذینفع آن اشخاص
هستند؛امادرتعهداتبهصورتچندجانبهوبهمحتويدوجانبه،درمقاماجرا،تمامدولذینفع
نیستندبلكهدولتیكهاجرادرقبالآنواقعمیشود– ویااحیاناواقعنمیشوددرحالیكهباید

ذینفعمیباشدبودونهسایر

واقعمیشدهاستیاحداقلاینادعاازناحیهاووجودداشتهاست–

دول .
شودكهتعهداتمعاهدهمنشورانرژيدربخشسرمایهگذاري

بااینتوضیحاتمشخصمی
از نوع تعهدات به صورت جمعی ولی دوجانبهاند .این وضعیت به خوبی در واكنش به مسئله
يهاي درحالانجام» به
اصطالحاتی[ كهدراین معاهدهبهكاررفته است« -1...:سرمایهگذاري انجامشده»یا «سرمایهگذار 
نههاي متفاوت
يهاي موجودراتحصیل كردهیا به زمی 
معناي انجامسرمایهگذاريهاي جدید كه تمام یا جزئی از سرمایهگذار 
فعالیتسرمایهگذاريحركتمینماید،است.
میدارد« :انجام
میكند .بند ( )1ماده  6مقرر  
 .6معاهده وضعیت تعهدات قبل از ورود سرمایه و بعد از آن را تفكیك  
انجامدادن سرمایهگذاريها ( »)Making of Investmentsبه معناي
يها ( »)Make Investmentsیا « 
سرمایهگذار 
استقرار ( )Establishingسرمایهگذاريهاي جدید كه تمام یا جزئی از سرمایهگذاريهاي موجود را تحصیل نموده یا به
ینماید،است» .
نههايمتفاوتفعالیتسرمایهگذاريحركتم 
زمی 
سرمایهگذاريادبیاتخاصخودرااتخاذكردهاست.معاهدهدرآنجا

معاهدهدرتفكیكایندووضعیتحقوقیقبلوبعداز
مینماید
انجامدادنسرمایهگذاريها»استفاده 
كهبهمرحلهقبلازسرمایهگذارينظرداردازدولفظ«انجامسرمایهگذاريها»یا« 

میكندكه
كهدر بند 1ماده6بدانهااشارهشدهاست؛اماهرگاهبهمرحلهبعدازآننظردارداز لفظ«سرمایهگذاري» استفاده 
دربند5ماده6آنراتعریفكردهاست.توجهبهایننكتهدرفهمرژیمحقوقیمعاهدهحائزاهمیتفراواناست.
.بانگاهیگذرابهعباراتمعاهدهمیتوان دریافت كه معاهده وسیعترین معناي ممكن را به «سرمایهگذاري» داده است؛ كه

2
یتواندرمعادل«حققانونیدارايارزشمالی»خالصهكرد.
تمامآنهارام 
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تبعیض در اعمال اصل كاملهالوداد یا رفتار ملی علیه عضو دیگر معاهده 6قابل مشاهده است2.
بنابراینبرخالفسایرتعهّداتیعنیتعهّداتجمعیدرنتیجهصحیحآناستكهتعهداتاین
معاهدهبهعنوانتعهّداتذاتاًدوجانبهطبقهبنديشوند .
 .2-2منشأ 3و ناهمگوني 4تعهّدات معاهده منشور انرژي

امكان تحققوضعیتهاي حقوقیمتفاوتكهبراي طرفهاي مختلفكهدرموادمعاهده
گنجاندهشدهاست،مبینماهیتغیرجمعیآناست.بنابراینشیوهمذاكرهوبازمذاكرهتعهّدات
معاهدهروشهايمختلفیرادرموردتغییر

معاهده،طبیعتدوجانبهآنهاراتاییدمیكند؛ماده25

حیطهتعهداتخودمقررمیدارد6كهاینوضعیتخودمبینتفاوتانواعتعهداتمعاهدهونیز
میدارد«:هرعضومتعاهدباید براي اتخاذ رفتار توضیح داده شده در بند ([)9كههمانرفتارملییا
.6بند  2ماده  68مقرر  
كاملهالوداداست]نسبتبهسرمایهگذاريهاي سایر اعضايمتعاهدكهناظربرانجامسرمایهگذاري درمنطقهآنعضواست،

تالشنماید».
.اینمسئلهدرموردسازمانتجارتجهانیهممبنايدوجانبهتلقیشدنتعهداتمعاهدهقرارگرفتهاست:

2
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.
.6ماده(25حلوفصلاختالفاتبینسرمایهگذاروعضومتعاهد) :
«الف-اختالفاتعضومتعاهدوسرمایهگذارعضومتعاهددیگررادرموردسرمایهگذاريسرمایهگذارعضومتعاهددوم...در
صورتامكانبهصورتدوستانهحلوفصلخواهدشد.
ب-اگرچنیناختالفیبراساسمقرراتبند()6طیدوره9ماهه...حلنشود،سرمایهگذارطرفاختالف،میتوانددعويرا
برايحلوفصلبهمراجعزیرتقدیمكند:
دادگاههایادیوانهاياداريعضومتعاهدطرفاختالف؛ 

بنابرآییندادرسیحلوفصلاختالفموردتوافققبلیقابلاعمال؛ بنابربندهايبعدياینماده .نالمللی یا صلح و سازش مبتنی بر
پ -بنابراین بند هر عضو متعاهد رضایت غیرمشروط خود را به تسلیم اختالف به داوري بی 
یدارد.
مقرراتاینمادهوتنهامشروطبهزیربندهايبوپ،ابرازم 
ت -
نالمللیحلوفصلاختالفاتسرمایهگذاريكهمبتنیبركنوانسیونراجعبهحلوفصلسرمایهگذاريبیندولتها
مركزبی واتباعسایردولكهبرايامضادرواشنگتندر/61مارس6356/مفتوحبودهاست...؛
نالمللحلوفصلاختالفاتسرمایهگذاريكهبنابركنوانسیونمورداشارهدرزیربندالف)،(iبراساسقواعدحاكم
مركزبی یشود)...؛
یها(كهازاینبهبعد«قواعدتسهیلاضافی»شناساییم 
مربوطبهتسهیلاضافیبرايمدیریترسیدگ 
نالملل(كهاز
داوريمنفردیادیوانداوريخاصكهبراساسقواعدداوريكمیسیونمللمتحددرزمینهحقوقتجارتبی اینبهبعد«آنسیترال»شناختهمیشود)،تأسیسشدهباشد .
رسیدگیداوريبراساسنهادداورياتاقبازرگانیاستكهلم .ث -
 -رضایت ابراز شده در بند ()9به همراه رضایت مكتوب سرمایهگذار كهبنابربند()4ابرازشده ،جایگزین شرطالزمبراي
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دناغلبآنهامیباشد.درموارديهمكهتوافقتماماعضايكنفرانسمعاهدهمنشور

جمعینبو

انرژي،الزمتلقیشدهاستبهنظرمیرسدكهبیشتربهجهتوضعقواعدخاص 6دراینزمینه

باشد تا آثار ناشی از طبیعت تعهدات مندرج در معاهده .بهعبارت دیگر تعهدات معاهده خود
طبیعتیدوجانبهدارندوبنابرقواعدعامامكاناصالحوتجدیدنظرآندرروابطدوجانبهآنهاباید
وجودداشتهباشدامادربرخیمواردمعاهدهآنرانپذیرفتهوبرايآناعتباريدرنظرنگرفته
است.البته اینوضعیتتوجیه دیگرينیز داردوآناینكه تعهداتمندرجدرمنشوربهعنوان
قابلاصالحوجرحوتعدیلنیستندامابهعنوانتوافقنامههايمرتبطوفارغازمعاهدهفاقد

منشور
معاهدهپیشبینیكردهو

چنینمحدودیتیمیباشند.ازهمینروخودمعاهدهدربند 2ماده 68

پذیرفتهاستكهسایرتوافقاتمرتبطنیزواجداعتبارباشند 2.درواقعاینبندبهصورتضمنی
توانندتعهداتمعاهدهايباسایردولعضووغیرعضو

پذیرفتهاستكههریكازدولعضومی
داشتهباشندكهبهنوعیانحرافازتعهداتخودمعاهدهمیباشد .
بر همین اساس بیشتر تعهّدات معاهده بویژه مواردي كه در برنامههاي امتیازات ویژه یك
كشورتنظیممیشوند،ابتدابایددرسطحیدوجانبهدرروابطكشوریادولتباكشوریادولتی
هايسرمایهگذاريوتجاريبعداز

دیگرموردمذاكرهقرارگیرد؛اینتنزیلدوجانبهمحدودیّت
اینمرحلهتوسطهردودولتالفوبدرروابطدوجانبهآنهاباسایراعضايمعاهدهمبتنیبر
اصل كاملهالوداد تسرّي یافته و چندجانبه میشود 9.بنابر توضیحات ارائه شده منشا تعهّدات
میباشد:
مواردزیرنیز 
«رضایتمكتوب»اطرافاختالفدرمورداهداففصل2كنوانسیوناكسیدوقواعدتسهیلاضافی؛ «توافقنامه مكتوب» براي اهداف ماده  2كنوانسیون ملل متحد در مورد شناسایی و اجراي آراي داوري خارجی كه دریشود)منعقدشد؛
/6ژوئن6361/درنیویورككهازاینبهبعدبهعنوانكنوانسیوننیویوركشناساییم 
«اعضایكقرارداد»درنیلبهتوافقمكتوبدرمورداهدافماده6قواعدداوريآنسیترال.بادرخواستهرطرفاختالف،هرداوريمبتنیبراینمادهبایددردولتعضوكنوانسیوننیویوركپذیرفتهشود.اختالفارجاعشدهبهداوريبرهمینمبنابایدناشیازرابطهیامراودهتجاريدرمورداهدافماده6اینكنوانسیونباشد .
ج-دیوانتأسیسشدهبراساسبند()4موضوعاتمورداختالفراباعنایتبهاینمعاهدهوقواعدقابلاعمالواصولحقوق
قرارمیدهد »...

نالمللموردرسیدگی
بی 
1.Lex Speciales.
نالمللالزامآورندازجمله
يهاییبههیچوجهبارفتاريبامطلوبیتكمتر ازآنچهكه درحقوقبی 
-2«.2چنینسرمایهگذار 
تعهداتمعاهدهاي،موردرفتارقرارنخواهندگرفت» .

مرحلهاي ازمطالباتواعظا

كند» :مذاكراتتعرفهاي 
ی 
.همانگونهكه ركن تجدید نظر سازمان تجارت جهانی نیز بیان م 

9
یباشد.هدفنهایی فعالیّت «دادوستد»()Give and Takeاین است كه تعادل متناسبی در
امتیازات متقابل داد و ستد م 
واگذاريامتیازاتتجاريبهدستآید.مقدمهتوافقنامهمراكشنیزهمینمقولهرامورداشارهقراردادهاستكهاهدافبنیادین
سندهاي
الزماالجرا شدن سازوكارهاي سودمند دو سویه و تعامل» حاصل گردند برهمین مبناست كه نوی 
سازمان باید «با  
یاندوطبیعتینسبیندارندوخارجاز
ینویسد«:تعهداتجمعیدرنقطهمقابلتعهداتدوجانبهتمایلبهایجادمنافعفرا-دولت 
م 

تبارشناسیتعهّداتبینالمللیانرژي111  ...

الزماالجرابرايعضويخاص–حتّیاگرآنتعهّداتبرايتماماعضايمعاهدهیكسانباشد–

مبتنی بر توافقاتی است كه توسط هر عضو در رابطه با اعضاي دیگر بهصورتی منفرد پذیرفته
عنوانزنجیرهايازالزاماتدوجانبه

میتوانتعهّداتمعاهدهرابه
میشود.برهمینمبنااستكه 

تلقیكرد.ایندرحالیاستكهتعهّداتجمعیمانندتعهّداتحقوقبشريازطریققراردادهاو
معاهداتانفراديدولتهااعمالنشدهبلكهازطریقاجتماعتمامدولبایكدیگراتّخاذمیشود .
ازمیانرفتارملییادولكاملهالودادكهدربند 3ماده 68بداناشارهشده

تعهّدرفتاربهتر
ايازروابطدوجانبهرابهنوعیدیگربیانمیكند.تعهّدرفتاربهترازمیان


ایدهزنجیره
است 6،
رفتار ملی یا كاملهالوداد كه در معاهده مقرر شدهاند و اساس سیستم سرمایهگذاري چندجانبه
معاهدهاست،مفیداینوضعیّتاستكههرمزیّتسرمایهايیاتجاريكهكشوريبهدیگري
اعطامیكند؛خواهدربرنامهمرتبطبامعاهدهباشدوخواهخارجازآن،باید«چندجانبهشده» و

تمام اعضاي سازمان نیزازآن بهرهمند شوند؛ بنابرایناصلرفتار بهتر ازمیاندورفتارملیو
كاملهالودادازآنجهتكهامتیازاتانحصاريرانسبتبهسایراعضايمعاهدهتسرّيمیدهد،
مینماید؛ امابااینوصف نبایدپنداشتكهاینگونه از جمعیشدن
تعهّدمذكوررا«جمعی»   2
تعهداتهماننوعازتعهداتجمعیاست؛یعنیوضعیّتجمعیحاصلازاعمالاصلرفتاربهتر
ازمیانرفتارملییاكاملهالوداددرمعاهده،چیزيجزتكرارامتیازيواحدكهمحصولرابطهاوّلیه

دوجانبهاياست،درقالبروابطدوجانبهدیگروبهنفعاطرافیغیرازاطرافتعهّداوّلنمیباشد.

دراینفراینداستكهامتیازاعطاشدهدرقالبرابطهايدوجانبهبهروابطدوجانبهاعطاكننده

كنش و واكنشهاي متقابل قابل فهم میباشند» ( Keohane, ‘Reciprocity in International Relations’, 40
).متقابلبودنبرايهرالزاموتعهددرسازمانضرورينیست،بلكه

International Organization (1986), at 1–27
متقابلبودن در مورد بستههایی مورد توافق است كه باید محقق شود و لذا متقابلبودن سازمان به معناي

بیشتر این وصف 
متقابلبودنكلی()Diffuse Reciprocityمنظورنهایی

متقابلبودنخاص()Specific Reciprocityمدنظرنیستبلكه
است.نتیجهاینوضعیّتاینخواهدبودكهاعضاسازمانتوسطالزاماتیبادرجاتوانواعمتفاوتحسبامتیازاتیكهدرقالب
رفتهاند وضعیّتهاي حقوقی متفاوتی خواهند داشت ( Sicilianos, at 1135. The notion of
متقابلبودن كلی پذی 
‘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
یباشند ،عالوه بر این برخی تعهدات نسبت به
بسیاري از تعهدات سازمان بهدلیل اعطاي امتیازات یا توسعه آنها ناهمگون م 
كشورهايدرحالتوسعهیااقتصادهايدرحالگذاراعمالنشدهیاانعطافبیشتريخواهندداشتكهاینامرخودناهمگونی
ینماید.بهوضوحهمینوضعیتدررابطهبامعاهدهمنشورانرژينیزقابلمشاهدهاست .
تعهداترامضاعفم 
يهاي اعضايمتعاهددیگر وفعالیتهاي مرتبطباآنهاازجمله
.6بند  3ماده «:68هرعضومتعاهددررابطهباسرمایهگذار 
مدیریت ،حمایت ،استفاده ،تمتع یا استیفاي در منطقهاش،رفتاري بامطلوبیت كمتر از آنچهكهنسبتبهسرمایهگذاريهاي
گذاريهاي خودشیا سرمایهگذارهاي هرعضومتعاهددیگر یا هر دوست ثالث یا فعالیتهاي مرتبطآنهاازجمله

سرمایه
یباشدرااتخاذخواهدنمود».
مدیریت،حمیات،استفاده،تمتعیااستیفا،هركدامكهمطلوبتریناست،كمترنم 
2. Multilateralzation = Collectivization.
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امتیاز و سایر اعضا تسرّي مییابد امّا از این رهگذر «منفعتی مشترك» كه با ارزشتر از منافع
دستنمیآید .


انفرادياعضايمعاهدهازطریقتحصیلمنفعتمذكورباشد،به
این وضعیت در كنار امكان مذاكره مجدد در رابطه با تعهّدات معاهده تنها در میان تعداد
محدوديازاعضايمعاهده،ماهیّتدوجانبهتعهّداتمعاهدهراتاییدمیكند .

لذاپذیریشآنهابهعنوانتعهّدات

ناپذیرنیستند؛


یاتخطی
ازایننظرتعهّداتمعاهده،همگون6
یكپارچه دشوار بهنظر میرسد .تعهّدات و الزامات معاهده منشائی دوجانبه دارند و بسیاري از
تعهّدات،وضعیّتهايمتفاوتیرادربیناعضاایجادكردهاندكهبراساساصلرفتاربهترازمیان
رفتارملیوكاملهالوداداینتعهّداتبااعطايامتیازاتجدیدتغییرمیكنندوقابلیّتبازبینیدر

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

يهاي فسیلی ،دستمایه همه فعالیتهاي اقتصادي
انرژي و جریان بدون مانع آن ،بویژه انرژ 
بس جدي به رفاهجوامعواردمیكند .ازاینرو ،براي
استوهرگونهوقفه درآن ،آسیبهایی  
ت واولویتی انكارناپذیر برخورداراست9.
همهكشورها ،تامین امنیت انرژي ازحساسیت واهمی 
قرائتلیبرال-دموكراسیازامنیتانرژي،آزادسازيواستقرارمكانیزمبازاردرفرآیندعرضهو
تقاضايانرژياست.معاهدهمنشورانرژيبانگاهلیبرالیبهاقتصادانرژيوباهدفتأمینمنافع
پایهگذاريشدهاست (علیدوستی .)995-996 :6915،برهمین
دولتهايمعتقدبهایناعتقاد  ،

اساسهدفمعاهدهآزادسازيسرمایهگذاريوتجارتدرحوزهانرژياست 4.مقدمهمعاهده

همینمسئلهرادرقالباینعبارتكهانعقاداینمعاهدهتوسطاعضا«باتوجهبههدفآزادسازي
تدریجیتجارتبینالمللواصلپرهیزازتبعیضدرتجارتبینالمللكهدرگاتواسنادوابسته
بدانتصریحشدهاستوهرگونهدیگركهدراینمعاهدهمقررشدهباشد»منعقد میشود،مورد
دهد.برخیاینآزادسازيرامنفعتمشتركمبنايتعهدجمعیتلقیكردهاند .


تاییدقرارمی
1. Homogeneous.
2. Objective.
.9برايآگاهیازتعریفهايمتفاوتازامنیتانرژيبنگریدبه:فرمند،رضا«،)6912(،امنیت انرژي در گرو ثبات قیمت
انرژي»،مجلهرونداقتصادي،آذرودي،شماره،4ص .64
 .4بههمیندلیلاستكهآمریكامعادهرانپذیرفتزیرا«كه كنترلسهجریان در سطح جهانی براي قدرتهاي بزرگ ،به
نالمللی ،فعالیت
خصوص امریكا ،از اهمیت زیادي برخوردار است .این جریانها عبارتند از :جریان اطالعات در سطح بی 
بازارهايمالی،تحركسرمایه،جریانوجوهومبادالتمالیدردنیاوباالخرهجریانجهانیحاملهايانرژي»،عسلی،مهدي،
(«،)6916امنیتانرژيدرجهانناامنكنونی»،مجلهرونداقتصادي،مرداد،شماره،29ص.93
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قطعاًهدفآزادسازيتجاريحاكمبركلیتمعاهدهآن«منفعتمشترك» اصیلوحقیقی
رود،نمیباشد6.بنابرایندشواراست


هافراترمی
كهازحاصلجمعمنافعشخصیوانفراديدولت
كهتعهّداتمعاهدهراتعهّداتیواقعاًجمعیتلقیكنیم.مسلماً معاهده،درراستايمنفعتتمام
توانفرضكردكهتماممعاهداتبهنحويدرراستاي

اعضايمعاهدهمنعقدمیشود.درواقعمی
منفعتدولاطرافآنمنعقدشدهاندامامنفعتتماماعضايسازماندربازنگهداشتنسیستمبازار

وريبیشتررادربرمیگیرد؛منفعتیاستكهدرچارچوب


تخصیصمنابعبابهره
كه-بنابرادعا-
سازوكاريدوجانبهمحققمیشود( .)Carmody, 2006: 419
درنتیجهمنفعتمدّنظرمعاهدهمنفعتیمشتركبهمعنايمدّنظركمیسیونحقوقبینالملل
یعنی منفعتی باالتر و برتر از منافع انفرادي دولتها نمیباشد .گذشته از این ،اجراي تعهّدات
دنبالتسهیلسرمایهگذاريوتجارت


هدهبه
معاهدهامكان«انفراديشدن»رادارد.تعهّداتمعا
انرژيمیباشندامّاروشآنهادرنیلبهاینهدفباروشمدّنظركنوانسیونمنعنسلكشیكهدر

عبارات دیوان بینالمللی دادگستري آمده است ،تفاوتهاي اساسی دارد .دیوان بینالمللی
كشیدراینموردمیگوید:


نسیوننسل
دادگستريدر همینبابودرقضیهحقشرطبركنوا
«دول متعاهد نفعی از جانب خود ندارند آنها تنها منفعتی مشترك كه تحقق اهداف برتر
نمایند؛ در نتیجه در مورد

كنوانسیون مذكور و علّت وجودي كنوانسیون است را دنبال می
 2.»...
كنوانسیونیازایننوعنمیتوانازمنافعشخصیدولتهاصحبتنمود 
همینتعابیردرموردمعاهدات حقوقبشري نیز بیان شده است.همانگونه كهدادگاه بین
آمریكاییحقوقبشربیانكردهاست» :معاهداتحقوقبشر ...معاهداتچندجانبهازنوعسنّتی

منعقدشدهبرايتبادلدوجانبهحقوقبهنفعدولمتعاهددردوطرفرابطهنمیباشند»9.بهعالوه

«هدفوماهیّتآنهاحفظحقوقبنیادینبشریّتبدوندرنظرگرفتنتابعیّتآنهادرمقابلدول
متبوعاینافرادونیزسایردولمتعاهدمیباشد»4.دادگاهاروپاییحقوقبشرنیزاظهارداشتهاست:

«هدفدولمتعاهدمعظمدرانعقادكنوانسیونایننبودهاستكهبههرعضوحقوقوتعهّدات
.6برايدیدننظرمخالفدربابایناستداللبنگریدبه :
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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متقابلیدرراستايمنافعملّیانفراديآنهااعطانمایدبلكههدفرسمیّتبخشیدنبهاهدافو
هايشوراياروپاییبهنحويكهدراساسنامهآنوبهمنظورایجادنظمعمومیمشترك

ایده 
آل

ذكر گردیده است میباشد . ...در نتیجه تعهّدات پذیرفتهشده توسط دول معظم متعاهد در
كنوانسیونالزامّاماهیّتیعینیدارندكهغرضازآنحفظحقوقبنیادینبشردرمقابلتجاوز
صورتگرفتهازناحیهدولمعظممتعاهداستتاایجادحقوقیذهنیومتقابلبرايخوددول
متعاهد»( .)Case 788/60, 1961: 140
بنابراین امكان واگرایی و انشعاب 6در ساختار بنیادین نیل به هدف معاهده ،یكی از وجوه
اصلیتلقّیتعهّداتمعاهدهبهتعهّداتیدوجانبهوتعهّداتحقوقبشريبهتعهّداتیجمعیاست.
بر خالف تعهّدات معاهده ،تعهّدات حقوق بشر متضمّن تعهّد به یك یا چند دولت بصورت
امدولذینفعدركلمیباشد.لذااست

انفرادينیستبلكهتعهّدينسبتبهوجدانمشترك2تم
كهنقضتعهّداتحقوقبشريقابلیّت«متمایزومنفردشدن»9و«تلقّیبهعنوانتعهّديكهدولت
خاصیراكهبهتنهاییذینفعباشد،متأثرنمایند»ندارند.برهمینمبناحقاقامهدعويدراستنادبه
نقضحقوقبشربهتمامدولمتعاهددرقالبقاعدهمنبسطاقامهدعوي4دادهشدهاست .
درنقطهمقابلتعهّداتمعاهده،قابلیّتانفراديشدنوتقلیلبهروابطبیندودولترادارند.
كهنقضحقوقبشرالزاماحقوقسایراعضارامتاثرمینماید نقضحقوقمعاهده

لذادرحالی
الزامامتضمننقضحقیكطرفبهصورتانفرادياست.مثالًاگركشورالفتصمیمبگیرد
كهتعرفهخودرادرموردكاالییخاص٪66لحاظكندولیدرهمانموردنسبتبهكشورب
تعرفهمذكوررا ٪28مقررّنماید،حقكشوربدراعمالاصلعدمتبعیضنسبتبهوينقض
شدهاست.برهمیناساسوازآنجاكهبیشترنقضهايحقوقمعاهدهیكیاچندطرفمتاثر
بصورتانفراديدارد؛درعملنیازيبهاعطايحقاقامهدعويبهسایراعضايمعاهدهدرمورد
نقضتعهّداتمعاهدهوجودندارد؛زیرادولتهاییهستندكهحقآنهاتضییعشدهوامكاناقامه
دعويدارندوانبساطحقاقامهدعويبهدولتهاییغیرازایندولصدمهدیده،خطريراكه
مینامد،وجود
تاثیركردنگرایشبههنجارپذیري»  6

برونو سیما آنرا«افراطقضاییدرجهتبی
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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دارد ( .)Pauwelyn, 2003: 936مسئلهدوجانبهبودن تعهداتمعاهده درماده 2ودرمقامتبیین
اهدافبهتصریحبداناشارهشدهاست.اینمادهمقررمیداردكه«اینمعاهدهچارچوبیحقوقی
برايتقویتهمكاريبلندمدتدرزمینهانرژيمبتنیبرمنافعدوجانبهوتكمیلكنندهباعنایتبه
اهدافواصولمنشورایجادمینماید» .

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

الفاتبینالمللی،دیدگاههاي

طیچندینسالاخیردررابطهباماهیتسیستمحلوفصلاخت
هاباتمركزبروجوهشبكهاي6رژیم

.دراینتئوريپردازي

جدیديتدوینشدهاند)(Peters, 2001: 1

المللیوفاصلهگرفتناز رویكرد سنتینسبت بهتعهداتبینالمللی از


حلوفصلاختالفاتبین
ماهیتجدیداینتعهداتدمزدهشدهاست( .)Peters, 2003: 3دراینرویكردتعهداتمرتبطبا
حلوفصلاختالففراترازتعهداتیدوجانبهودرقالبتعهداتشبكهايتلقیمیشوند(2003: 32

ايبودن تعهدات حل و فصل اختالف كه میتواند در رابطه با
 .)Peters,باوجود ادعاي شبكه 
معاهدهمنشورانرژينیزمورداستفادهقراربگیرد،ماهیّتدوجانبهتعهّداتمعاهدهبابررسینحوه
اجراي تعهّدات این معاهده مبتنی بر مكانیزم حل و فصل اختالف آن بیشتر روشن میشود.
مكانیزمهايحلوفصلاختالفمعاهدهدرموضوعاتمختلفمعاهده،سازوكارهايمتفاوتیرا
امادربخشسرمایهگذاري،اینسازوكارهادرمواد225و923ذیل

ارائهوطراحیكردهاست؛
اخوانفرد،تقدیر.)61:6913،

مطرحشدهاند(

بخشپنجممعاهده4
همانگونه كه مالحظه میشود وجه خاص سازوكار حلوفصل اختالف معاهده در این
هايحلوفصلاختالفمعاهدهدربخشسرمایهگذاريتوسط

رویكردقابلتوجّهاست.آیین
برداشتعلمايعلمسیاستازآناست؛برایناساسشبكهدرمرتبهودرجهايبین

 .6درنظرایشانمرادازشبكهمفهومو
آفرینیمیكند.بنابراینازفهمیاراده


وضعیتافقی/آزادوشبیهبازاروموقعیتسلسلهمراتبی/نهادي/شبیهبهدولتنقش
ترازجامعهبینالمللیاستولذادرحالتیبیننظمنهادینه

مدارانهوپوزیتیویستیازنظمبینالمللیفراتررفتهومفیددركیعینی

وبینظمیحاصلازهرجومرجمتضمناتصالمنعطفاجزايسازندهخودمیباشد .
.2متنماده25پیشازاینارائهشد .
.9ماده ( 23حل و فصل اختالفات بین اعضايمتعاهد)؛ «...اگر اختالفی بنابر بند ()6در دوره زمانی متعارف و معقولی حل و
یتواندباصدوراخطاریه مكتوبی به طرف دیگر اختالف ،این مسئله را به دیوانی ویژه بر
فصل نشود ،هر یك از اطراف آن م 
اساساینمادهارجاعدهدمگراینكهدراینمعاهدهبهنحودیگرمقررشدهیااطرافبهصورتمكتوببهنحودیگريتوافق
نمودهویااعمالیاتغییرماده5یا63و6وجمعهآخرماده)6(68براياعضاثبتشدهدرضمیمهIAمطرحشود »...
.4مكانیزمماده25دررابطهباحلوفصلاختالفسرمایهگذارودولتعضومتعاهددررابطهبامفادبخشسوممعاهده–كه
یباشد.ماده 23دررابطهباحلوفصلاختالفبین دول متعاهد در رابطه با اجرا و تفسیر
دررابطهباسرمایهگذاري است–م 
كلمعاهدهاست.
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یكعضومعاهدهعلیهعضويدیگر(،6)Peters, 2003: 7درفرآیندصرفاًدوجانبهموردرسیدگی
آمیزبودنآندرقبالیكیاتعداديازاعضاشده
دهد.بهاینمعناعملیكهادعايتخلف 


قرارمی
است ،توسط سایرین اقامه نمیشود .این وضعیت در عبارت پردازيهاي دو ماده  25و  23به
وضوحقابلمشاهدهاست .
اختالفاتعضومتعاهدوسرمایهگذارعضومتعاهددیگردرمورد

میخوانیمكه«:
درماده 25
سرمایهگذاري ...اگر ...براساسمقررات بند()6طیدوره سهماههاز تاریخی كه هر طرف

اختالف تقاضاي حلوفصل دوستانه مینماید ،حل نشود ،میتواند توسط سرمایهگذار طرف
دراینمكانیزمحلوفصلاختالفمعاهده

اختالفبرايحلوفصلبهمراجعزیرتقدیمشود».

(2003: 7

 ،2)Peters,تنها سرمایهگذار طرف معاهدهاي كه طرف اختالف است كه در واقع

تعهدات و منفعت او نقض شده و نادیده انگاشته شده است ،حق اقامه دعوي دارد نه سایر
سرمایهگذارانازسایراعضايمتعاهدوحتیازكشورمتبوعهمانسرمایهگذار.امارهدیگريكه

این ادعا را تقویت مینماید ،مراجع حل و فصل اختالف در این ماده هستند كه مراجعی
اقتصادياندوسازوكارهاياقامهدعويدرآنهاماهیتیدوجانبهدارد 9.

امارهايبسیارقويمبنیبراینكه
بنابراینمیتوانگفتاجرايدوجانبهتعهّداتمعاهده  4
اند،میباشد .

تعهّداتمعاهدهمنشورانرژيذاتاًدوجانبه

 .3ارزيابي ابعادي جديد براي برخي تعهّدات تجاري -اقتصادي و معاهده منشور
انرژي
بابررسیتعهداتمعاهدهمالحظهشدكهتعهداتمعاهدهماهیتیدوجانبهدارند.بنابهنظر
بودنتعهداتسازمانبرجمعیبودنآنهاغلبهدارد.این


نگارندهدالیلواماراتمبتنیبردوجانبه
نتیجهحاصلبررسیتعهداتمعاهدهازجهتاوصافذاتیآنهاوازدیدگاهیدرونیبهخود
معاهده است؛ اما باوجود مباحث مطرح شده ،بهزعم برخی صاحبنظران ،تحوالت اخیر در
1. State-State Arbitration.
2. Mixed Arbitration.
.9همینوضعیتدررابطهباتعهداتسازمانتجارتجهانیوجوددارد.كدخدایی ،عباسعلی«،)6918-6916( ،نگرشیبر
ساختارمرجعحلاختالفدرسازمانتجارتجهانی»،مجلةحقوقی،شمارةبیستویكم،صص .649
.4اینوضعیتدرسازمانتجارتجهانیبهدلیلوجودسیستمتعلیقامتیازبصورتعضوبهعضودرپاسخبهنقضتعهدبسیار
نهادهايبینالمللیتجارت:گاتوسازمانتجارتجهانی»،ترجمهمحمدجعفر

ترمیباشد.جكسون،جاناج«،)6912(،
قوي 
قنبريجهرمی،مجلةحقوقی،شمارةبیستوهشتم،6912،صص .651
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تعهّداتتجاري-اقتصادي،نشانههاییازاینكهحداقلبرخیازتعهّداتمذكورمیتوانندجمعی
باشندرادربرداشتهاست.رویكرداخیر،برمحورآثارولوازمذاتیتعهداتمعاهدهاستواراست
بنابراینسعیمیشودعناصريراكه

ولذارویكرداخیرنگاهیازبیرونبهتعهداتمعاهدهدارد؛
در این دیدگاه میتواند به تعهّدات معاهده؛ ماهیّتی جمعی ببخشند ،بررسی شود .این موارد
عبارتنداز:وابستگیمتقابلاقتصادجهانی،اهمیّتوجایگاهواثرتعهّداتمعاهدهبراياشخاصو

ماهیّتنظامبخشتعهّداتمعاهدهمنشورانرژي .
 .3-1وابستگي متقابل اقتصاد جهاني 1و معاهده منشور انرژي

بحثوابستگیمتقابلاقتصادجهانی 2یكیاززمینههاییاستكهطرفدارانچندجانبهبودن
اقتصاديبرآنتمركزوتكیهكردهاند.طرفدارانجمعیبودنتعهّداتمعاهده

تعهّداتتجاري-
اعتقاد دارند كه نقض تعهّدات معاهده میتواند بصورت مستقیم یا غیرمستقیم منافع اقتصادي
برخیاعضاوگاهاًهمهاعضايمعاهدهراتحتتأثیرقراردهدولذامنفعتیمشتركدراینمیان
دررعایتتعهّداتمعاهدهوجودداردكهبانقضتعهّداتآنهمهراتحتتأثیرقرارمیدهد .
میتوانگفتكهاینواقعیّت–هرچندشایددرستباشد–امّابصورتیاشتباه،دلیلیبرجمعی
بودنتعهّداتمعاهدهفرضشدهاستزیراتأثیرمذكورتأثیربراقتصاداعضااستدرحالیكهمراداز
تأثیردربحثتعهّداتجمعیدرحوزهاقتصادانرژي(والبتهسایرحوزههاياقتصادي)تأثیربر
برمنافعاقتصاديیاشاخصهايبازاریكعضوو

حقوقاقتصادياعضااست.درواقعبایدبینتأثیر
تأثیربرحقوقاقتصاديآنعضوتمایزبرقراركرد.نقضحقوقمعاهدهدرروابطدوجانبهبیندو
عضو– بهعنوانمثالنقضاصلكاملهالودادعلیهیكدولت– میتواندتأثیراقتصاديشدیدي
فراترازبازارعضوموردتبعیضقرارگرفتهداشتهباشدوازآنرهگذر؛قیمتهايجهانیتغییركند،
تولیداتبهبازارسومیسرازیرشوند،كارخانههاییورشكسته،صنعتكشوريتضعیفوكارگران
بیكاروصاحبانسرمایهمتضررودههاوشایدصدهااثراقتصاديدیگرپیچیدهووسیعدرپیآن
محققشود.بااینحال،نقضاصلكاملهالودادعلیهیككشورالزاماحقوققانونیانفراديسایر
اعضامعاهدهرامتأثرنمینماید.بهطورخالصهتروازنظرمنطقیمیتوانگفتكههنوزبینقوانین

1. Inter-Dependence of Universal Economy.
یكند ،روابطی كه به كمك توسعه نفوذ متقابل
نالمللی استنادم 
«.2مفهوموابستگی متقابلبهكیفیّت كنونی روابط اقتصادي بی 
میان اقتصادهاي ملّی و تقویت روابط میان بازیگران اقتصادي كشورهاي مختلف مشخّص میشود» .معصوم زاده كیائی،
شركتهايچندملیتی»،مجلهاطالعاتسیاسی-اقتصادي ،مردادوشهریور،

میراحمد«،)6933(،حاكمیتدولتهادرعصر
شماره666و ،665ص .622-628
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علماقتصادوضوابطحقوقاقتصاديبینالمللیرابطهتماموكمالیبرقرارنشدهاستتاباتخطیاز
قوانین علم اقتصاد ،نقض ضوابط حقوق بینالملل اقتصادي نیز پذیرفته شود (اف لونفلد،
آندریاس.)62 :6938،درنتیجهوابستگیمتقابلاقتصادجهانی(كهازمولفههايمهمعلماقتصاد
المللیرادربرمیگیرد)

است)،ماهیًتدوجانبهتعهّداتمعاهدهرا(كهضوابطحقوقاقتصاديبین
تغییرنمیدهد(هوهنفلدرن .)63:6933،

 .3-2اهميّت تعهّدات معاهده منشور انرژي براي اشخاص

باتوجّهبهبرخینقدهايجدیددرعرصهحقوقبینالمللاقتصادي،وجهدیگريكهمیتواند
لزومطبقهبنديمجددتعهّداتمعاهدهراتقویتكند،پذیرشاینواقعیّتاستكهتعهّداتمعاهده،

تنهادولتطرفِاینتعهّداتراتحتتأثیرقرارنمیدهدبلكهبهصورتمستقیمبرمولفههايحیات
انسانی یعنی بر حقوق بشر از جمله حقوق فعّاالن خصوصی 6نیز موثر است 2.این حق كه به
«برخورداريازانرژي»9موسوماستمبیناینمراداستكه«هرانسانیازاینحقبرخورداراستكه
ازمنابعانرژيجهترفعنیازهايخودبهرهمندشود»(امینزاده .)268:6938،

سوالایناستكهآیاتضمینبرخورداريازمنابعانرژيجهترفعنیازهايبشر(
Final Communiqué

WREA,

تخطیناپذیر» تعهّدات معاهده را

 ،)2005:پذیریش ماهیّت «یكپارچه» یا «

ممكن مینماید؟ آیا تعهّدات معاهده بر این اساس جمعی خواهد بود؟ از دیدگاه اشخاص
خصوصیاینتعبیرمنافعیخواهدداشت:ازآنجاكهبااتخاذاینرویكردتعهداتمعاهدهدیگر؛

موضوع اصالح یا تعلیق دوجانبه در قالب تضمینات نقض تعهد یك طرف ،مذاكره مجدد،
اقدامات متقابل یا انعقاد معاهدات متعاقب قرار نمیگیرند ،حقوق معاهده براي آنها قابلیّت
عنوانابزاريدرخدمتبازاراستفادهمیشود،حقوقنهایتاًتبدیلبهیكابزارمالیمیگردد.در

هنگامیكهازحقوقبه

«.6
كندولیمنافعخصوصیرادراولویتقرارمیدهد.


شودهرچندقاعدهحقوقیجنبهدولتیخودراحفظمی
اینجامشاهدهمی
جوییمیتواندازتجزیهوازهمپاشیدگیسیستمحقوقیتوسطبازاروظهورقلمروهايغیرحقوقی


نوعشدیدتريازسلطه
(موضوعاتیكهتابعقواعدحقوقینیستند)كهتنهاتابعسرمایهبینالمللیهستندایجادشود":بازارجانشینملتشده،خودرابه
،دلماسمارتی،میري،ترجمةامیرارجمند،اردشیر«،)6931(،جهانیشدن

كندوتبدیلبهحقوقمیشود"»


دولتتحمیلمی
حقوق:فرصتهاوخطرات»،مجلةحقوقی،شمارة،24صص .621-625

 .2این وضعیت در عرصه تجاري – اقتصادي بینالمللی با ظهور توافقات جدید سازمان تجارت جهانی مانند اس بی اس
( ،)Sanitary and Phytosanitary Measureتی بی تی ( )Technical Barriers to Tradeو تریپس
)مشهودترمیباشد.اینمقوله

(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
يحقانخصوصی،شاملتجّارخصوصینیزشد .
مصرفكنندگانوذ 

چنانبرجستهشدهوتوسعهیافتهاستكههمانند
3.The Human Right to Energy.
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بینیبیشتروبهتريرافراهممیكندكهدراینصورتبرايآنهاحكمقواعديباماهیّت


پیش
گیردوثباتاقتصاديمطلوبرابرايآنهابهارمغانمیآورد 2.ایننگاه


بهخودمی
«اساسی »6
فردگرایانهوخُرداقتصاديبهتعهداتمعاهده،تعهداتآنراهمانندتعهداتحقوقبشريحافظ
منافعغیردولتیوغیرملیمعرفینمودهولذاهمانندتعهداتحقوقبشريازاقسامتعهداتجمعی
تلقیمیشوند .

درپاسخبهایننوعنگاهبهتعهداتمعاهده،میتوانمسئلهراازمنظريدیگرنیزتبیینكرد.
ایننگاهبهحقوقانرژياولآنرادرمقابلاصلحاكمیتملیبرمنابعطبیعیكهقاعدهاي
المللیاست،قرارمیدهد(امینزاده.)659:6938،ازدیگرسونگاهمورد


مستقروعرفیعامبین
ادعا هنوز لباس حقوق نرم به خود دارد و وصف حقوق سخت به خود نگرفته است .سوم؛
زمانیكهاعضايمعاهدهتصمیمبگیرنددررژیمیفراترازرژیمتعهداتازمعاهدهودرقالب
ايمؤخرمبادرتبهانعقادتوافقیجدیدنمایند،ازاینامكانبایدبهرهمندباشندزیراسواي


معاهده
لحاظمنافعملیایشان،دربسیاريمواردمردمانكشورشاننهتنهااینمطالبهراازدولتمردانخود
خواهند داشت بلكه از ایشان در این زمینه حمایت نیز خواهند كرد .این وضعیّت در اعمال
محدودیّتهاي سرمایهاي و تجاري در راستاي اهداف حفظ محیط زیست ،حقوق بشر ،تنوع
زیستمحیطی یا امور بهداشت عمومی به روشنی قابل مشاهده است .این رویكرد ،رهیافتی

اقتصاديرادرونخودمیپروراند .

اجتماعیوكالنبهابعاد
لذامیبینیمكهاینسكهدوروداردوبایددراظهارنظردراینبارههردوجانبرامالحظهو

عالوهباوجودتفاوتهاوتنوّعفراواندرارزشها،


تعادلیمنطقیدراینزمینهفراهمآورد.به
آرزوهاواوّلویّتهاينزدیكبه68عضومعاهده،تحققاینهدفكهتعهّداتمعاهدهبهنوعی
قانوناساسیمبدلگرددتاهرنوعاستثناءانعقادقراردادجدیدیاتعلیقنسبتبدانممنوعباشد؛
رسدزیراكهبرخالفتعهداتحقوقبشري،دولتمیتوانددراینموارد

بسیاربعیدبنظرمی

1. Constitutional.
.2معاهدهسازمانتجارتجهانیكهمعاهدهمنشورانرژيدرپیوستگینزدیكیباآنمنعقدشدهاست،بدین ترتیب طراحی
نشدهاست.حقوقوتعهداتسازمانموضوعفهرستهاي طوالنی استثنائاتوتضمینات قرارگرفتهوقابلیّت باز–مذاكرهیا
تعلیقرادارندودراینرابطهدالیلبسیارخوبینیزوجوددارد،برايمطالعهبیشتربنگریدبه:
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
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خودواجدنفعمستقیمباشد 6.
 .3-3انتظامبخشي و سياستگذاري تعهدات 2معاهده منشور در زمينه سرمايهگذاري انرژي

برخیازصاحبنظراندرزمینهمعاهدهاعتقاددارندكهقواعدمعاهدهتنهامبینمنافعشخصی

گذارهانمیباشندبلكهانعكاسیازسیاستهايجامعهدولمتعاهددر«حاكمیتقانون»در


سرمایه
میباشد.تعقیبمنافعشخصیتوسطاشخاصحقیقیوحقوقی
اريبینالمللی  9

زمینهسرمایهگذ
شایدبهتامینمنافعآنهابینجامداماوضعیتمطلوبهنجارمدارانهنمودنسرمایهگذاريرابنابر

معاهدهنقضخواهدكرد.اولویتتقنینیتعهداتمعاهدهازنظرنویسندگاندرامكانتوسلبه
سازوكارحلوفصلاختالفمعاهدهدرماده25حتیاگرسابقبرآنبهنحودیگريتوافقشده
باشدقابلاستنباطاستولذامعاهدهبهدنبالحكومتبرسایرسازوكارهايقرارداديبودهاست.
رژیمسرمایهگذاريمعاهدهبویژهدررابطهباماده25باید

ایشانبااینمقدمهنتیجهگرفتهاندكه«

بهعنوانقاعدهآمره 4مورد لحاظقراربگیرد كه قابلیت هیچگونهاسقاط را توسطسرمایهگذار
نداشتهباشد»(.)W.Walde, 1995: 287-288البتهایشانمجددابرآزاديقرارداديتاكیدولزوم
استانداردهايعامرفتاريمعاهدهمیپذیرنددرنتیجهتوافقات

رغممطلقبودن6

احترامبدانراعلی
منعقدباآزاديارادهواقعیراباهرمحتواییمیپذیرندامادرصورتیكهآزاديارادهواقعادر

مذاكراتوجودنداشتهباشد،محتوايضوابطعاممعاهدهرابرتوافقمنعقددرسایهفشارباید
حاكمنمود( .)W.Walde, 1995: 289
علیرغمادعايآمره بودن تعهداتمعاهدهبر امكانانحراف ازآن درقالبآزادي اراده
واقعیصحهگذاردهشدهاست.بنابراینتعهداتمعاهدهحتیدرنظرانطرفدارانآن،آمرهبه
كنوانسیونویننمیباشد،بلكهامكانمذاكراتواصالحاتمتعاقبدوجانبهمبین

معنايماده69
رادتوسطمقررهايخاصدرمعاهدهبرخی

ماهیتدوجانبهآنهااستكهبافرضادعايایناف
اوصافآنتغییركردهاست.لذابُعدانتظامبخشیتعهداتمعاهدهنیزذاتدوجانبهبودنآنرا
تغییر نمیدهد بلكه این انتظامبخشی خود در سازوكار زنجیرهاي از تعهدات دوجانبه محقق
میشود .

.6بهمنظورمطالعهبیشتراینبعدمسئلهبنگریدبه:بهاهتمامامینزاده،الهام،منبعپیشین،ص 229-639
2. Regulatory Nature of Obligations.
3.Rule of Law for International Investment.
4. Jus Cogens.
5. Peremptory.
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 .4نتيجهگيري
باامعاننظربهنكاتمطرحشده،میتوانبهگونهشناسیتعهّداتمعاهدهپرداخت.بهمحض
ورودبهاینبحثبیتردیدگونههاییازتعهّداترادرمییابیمكهمسلماًتعهداتمعاهدهمنشور

نمیباشد .
طبقهبنديدرقلمرومفهومیایننوعازتعهدات 
انرژيقابل 
برهمیناساسمیتوانگفتتعهّداتمعاهدهمسلماًازنوعقواعدآمرهنمیباشند،یعنیاوالً
انحرافازآنهابهنحومذكوردرمعاهدهمنشورانرژيمیّسرمیباشدودوماینكهتنهااطراف
متعاهدهستندكهملزمبهتعهّداتمعاهدهمیباشندنهدولیكهعضوآننیستند.لذابرخالف
االجرانمیباشند .

تعهّداتقواعدآمرهیاعامالشمولتعهّداتمعاهدهنسبتبهتمامدولالزم
تعهّداتمعاهده،طبیعتیمانندتعهّداتوابستهیاهمهیاهیچكهدرمعاهداتخلعسالحو...
)طرحكمیسیونبیانشدهاند،نیزندارد.

كهدرمواد()2( 58پ)كنوانسیونوینو( 42ب)(2
بهعبارتدیگرنقضبنیادینتعهّداتمعاهده«موقعیّتسایردولطرفسازمانرادرتداوماجراي
بینالملل ،معاهدهمنشورانرژي
تعهّدمذكور» تغییرنمیدهد.با ارجاع به تفسیركمیسیونحقوق  
معاهدهاي نیست كه در آن اجراي هر طرف» بصورت مؤثّري مشروط به اجراي هر یك از

«
سایرینباشد.درنتیجهتعهّداتمعاهدهتعهّداتی«وابسته»نخواهدبود .
بعد از نیل به این نتایج كه تعهّدات معاهده؛ ماهیّتی آمره ،عامالشمول و یا وابسته ندارند،
توانمدعیبودكهتعهداتمذكورماهیتییكپارچهنیزندارند.بهعبارتدیگرتعهداتمعاهده


می
دربخشسرمایهگذاريازسنختعهداتحقوقبشرينیستندكهتعلیقآنهابههیچوجهمجاز
نباشدویاالزاماًدولتذینفعمشخصنداشتهباشندویاتمامدولحقاقامهدعويدرفرضنقض
آنهاراداشتهباشند.
پیوستهازتعهداتدوجانبهاند.پذیرشاین

نتیجهحاصلایناستكهتعهّداتمعاهدهايبه 
هم
برجستهترین ویژگیهاي

دیدگاه رژیم خاص این تعهدات را بر معاهده حاكم میكند .
متمایزكننده رژیم حقوقی تعهدات دوجانبه از رژیم حقوقی تعهدات چندجانبه یا جمعی ،مشتمل
بردومورداستكهدرادامهبداناشارهمیشود .
اوّلين تمايز به نوع واكنشممكننسبتبهنقضتعهّداتمعاهدهكه ماهیت دوجانبه دارند
مرتبطاست.پیامدهايمربوطبهپاسخاحتمالیبهنقضتعهّداتمعاهده–دراینبابكهچهكسی
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میتوانداقامهدعويكردهوچهعملیدرپاسخبهنقضتعهّدقابلانجاماست–بهاینمسئلهكهبه
چهمیزاناعضامیتوانندتعهّداتخودرابهدلیلنقضهاییبیارتباطبانقضتعهّداتمعاهدهتغییر
داده،تعلیقیافسخنمایندویامتوسلبهاقداماتمتقابلشوند،سروكاردارد.تبیینوتحلیلنتیجهو
اثر تمایز رژیم حقوقی تعهدات دوجانبه از تعهدات جمعی در این خصوص نیازمند مجالی دیگر
استودراینجاهدفصرفاًاشارهبهاصلاینتمایزاستنهشرحآن .
دومين تمايزمربوطبهامكانمعاهدهمتضمنتعهداتدوجانبهدرانعقادمعاهداتمتعاقبیا
باشد.بنابرحقوقبینالمللعام


بهمنظورعملدرخارجازقلمرومعاهدهمی
امكاناعضايمعاهده
والبتّهمشروطبهقواعدخاصدرخودمعاهده،بهایندلیلكهتعهّداتمعاهده؛تعهّداتیدوجانبه
باشند،معاهداتمؤخّربینزیرمجموعهاعضايمعاهدهامكانانعقادونیزحكومتبرمعاهدهرا
دارنددراینحالت،معاهدهمؤخّرمیتواندبنحويكهتنهاشاملروابطدوجانبهاعضايخاص

معاهدهباشد،بدونتاثیربرحقوقوتعهّداتسایراعضادنبالشود .
تمام این پیامدها در حالی است كه طبقهبندي تعهّدات معاهده بهعنوان تعهّدات جمعی،
سرنوشتحقوقوتعهداتاطرافمعاهدهرادگرگونمینماید؛رژیمحقوقیتعهداتجمعیدر

تماماینمواردمتفاوتباتعهداتدوجانبهخواهدبود .
البتهنمیتوانمنكراینمسئلهبودكهسیستم تعهّداتمعاهده حركتی درراستاي حكومت
قانون ،هرچند كه تعادل تعهدات آن متناسب و كامال عادالنه نباشد ،در بر دارد .این وضعیّت
انعكاستمایلبهتقویتمعاهدهبهعنوانسیستمیباتعدادروبهفزونیقواعدمشتركباهدف

دولتعضومیباشد

امكانتحققمنافع،آرزوهاواوّلویّتهايگوناگونمللمختلفقریببه68
لیكندروضعیتكنونیدامنهحقوقیتعهداتمعاهدهمنطبقبراوصافوویژگیهايتعهدات

دوجانبهاستوبیشازآننخواهدبود .
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