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 و ها چالش در حل يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقتنقش 
 يگذار هيسرما الملل نيبتحول در حقوق 

  
  1جعفر نوري يوشانلويي

  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة دانشيار گروه حقوق خصوصي و اسالمي 
  ميثم صالحي

  سوئد،ه اوپساال دانشگا،يگذار هيسرما يا معاهدهكارشناسي ارشد حقوق داوري 

  )27/11/1399:  تاريخ تصويب -  30/2/1398: تاريخ دريافت(
  چكيده

 مدرن آماج شديدترين حمالت نسبت به يِگذار هيسرما الملل نيب اخير، حقوق ةدر طول دو ده     
 قضايي منبعث از معاهدات بوده است؛ ةيرو و يگذار هيسرمادو منبع آن يعني معاهدات 

 چالش را نيز به يگذار هيسرما الملل نيباهيت وجودي رژيم حقوق  مبعضاًحمالتي كه 
 در يگذار هيسرما همبستگي فزاينده ميان تجارت و ليدل بهبه موازات اين موضوع، . اند دهيكش

 اخير گرايش ةدهساز، از حدود يك   و ضرورت وجود مقررات همبستهويكم سدة بيستتجارت 
در راستاي ايجاد سيستمي يكپارچه در  »يا منطقهن تجارت  كاليها نامه موافقت« انعقاد يسو به

پژوهش .  افزايش چشمگيري يافته استيالملل نيب يگذار هيسرماخصوص مقررات تجارت و 
 كالن از يها نمونه به ايجاد ها دولتحاضر ضمن بررسي اختصاري مباني گرايش 

 در راستاي ها نامه وافقتم كه اين ييها چالش و همچنين يا منطقه تجارت يها نامه موافقت
 با آن مواجه خواهند بود، با يگذار هيسرما يگذار مقرره ةحوزسازي در  حصول به اين همبسته

 در جهت حل ها نامه موافقت اين ةبالقو كالن به آثار يها نامه موافقتتحليل مقررات موجود در 
اين باور  اين پژوهش بر. پردازد يم يگذار هيسرما الملل نيب حقوق ةحوز مطرح در يها چالش

شده از  مطرح يها چالش قادر به حل تنها نه يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقتاست كه 
 ها نامه موافقت هستند، بلكه ايجاد اين يگذار هيسرما متعادل از معاهدات ييها نمونه ةارائطريق 

 در منابع كننده تيتثبلي  تحوةنيزم تواند يم ساختاري كالن يها يژگيوبا مقرراتي متعادل و 
 . را فراهم آورديگذار هيسرما الملل نيبمختلف رژيم حقوق 

 
  واژگان كليدي

، مشروعيت، يگذار هيسرما، داوري يگذار هيسرما الملل نيحقوق ب، يا منطقهتجارت       
  .يساز همبسته كالن، يها نامه موافقت
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 يا نطقهم كالن تجارت يها نامه موافقت يها چالشپيدايش و . 1

 ياقتصادها ةگسترد، تمايل نيست اي  امر تازهيا منطقه تجارت يها نامه موافقتاگرچه انعقاد 
 و خدمات در يگذار هيسرما تجارت، يگذار مقررهاخير نسبت به دهة بزرگ جهاني در يك 

 از يا فرامنطقه كالن و ييها نمونهخارج از سيستم سازمان تجارت جهاني و در قالب 
چرايي اين تمايل، تمايزات خصوص  بسياري را در يها پرسش ، تجارت آزاديها هنام موافقت

 راتيتأث و ها چالش، يا منطقه تجارت يها نامه موافقت سنتي يها نمونه با ها نامه موافقتاين 
در بخش نخست به بيان . استكرده  اقتصادي مطرح الملل نيب بر سيستم حقوق آنهااحتمالي 
تا از اين رهگذر هدف وجودي اين پردازيم  مي ها نامه موافقتي از اين  تعريفةارائمباني و 
 يگذار هيسرماحوزة گذاري  مقرره ةجنبدر ادامه نيز با تمركز بر ؛  را روشن سازيمها نامه موافقت

 .ميپرداز يم در مسير وصول به هدف غايي خود ها نامه موافقت اين يها چالشبه تحليل 

  
  ها نامه وافقتمتعريف و مباني پيدايش  .1.1

 تجارت يها نامه موافقت اقتصادي شاهد ايجاد نوعي از الملل نيباخير حقوق دهة در طول يك 
كه -  تجاري رايج در قرن بيستميها نامه موافقت از تر متفاوت بسيار يها يژگيو با يا منطقه
موج از توضيح كه آخرين  بدين؛ 1بوده است-  تجارت بودنديا تعرفهكاهش موانع در پي  صرفاً

نيز شناخته ويكم  بيست قرن يها نامه موافقت، كه با عنوان 2يا منطقه تجارت يها نامه موافقت
 تجاري بسيار پايين ميان اعضا، يِا تعرفه يها نرخبر ايجاد  عالوه، )Baldwin, 2014: 6-7( شوند يم

 تر قيعمبسيار  اغلب را از طريق مقرراتي كه يا معاهده از مسئوليت و تعهدات يتر عيوس ةگستر
همچنين مقررات اين . اند دهكر بر اعضا بار ،3ندا  سازمان تجارت جهانييا مقررهاز موضوعات 

 كه سازمان تجارت روند يم از حيث سطح پوشش حقوقي فراتر از موضوعاتي ها نامه موافقت
 قبلي يها نمونه جديد برخالف يا منطقه تجارت يها نامه موافقت 4.جهاني به آنها پرداخته است

، بيشتر بر ايجاد شدند يمبا ويژگي همگرايي در نقاط جغرافيايي خاص تعريف اغلب خود كه 
 5. دارندديتأكاقتصادي - سياسيتر پروازانه با اهداف بلنديا فرامنطقهاتحادها و ائتالفات تجاري 

                                                            
 با هنام موافقت را بايد هر نوع يا منطقه تجارت يها نامه موافقتشده از سوي سازمان تجارت جهاني  طبق تعريف ارائه. 1

در اين   Regionalدر حقيقت .  سازمان تجارت جهاني دانستچندجانبة خارج از سيستم نامة موافقت هرموضوع تجارت 
اگرچه در عمل . رديگ يم قرار Cross-Regional يا  Multilateral جغرافيايي اشاره ندارد و در مقابل يژگيوعنوان به 

  .دش يم ميان كشورهاي با پيوند جغرافيايي منعقد اغلب ها نامه موافقت عمومي و سنتي اين يها نمونه
2. Regional Trade Agreement(s) 

  .WTO-plusه مقررات موسوم ب.  3
  .WTO-more or extraموسوم به مقررات .  4
ها و همچنين  نامه  و موج جديد اين موافقتيا  تجارت منطقهيها نامه براي مطالعة تفاوت ميان نسل سنتي موافقت. 5

  :ك.ر از اين گرايش جديد، ي ناشيها يدشوار
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 دارا تبع هبهرچه بيشتر و » همبستگي«و » همگرايي« ايجاد ها نامه موافقت، محور اين رو نيازا
 اين توان يم 2 مطابق تعريف مجمع جهاني اقتصاد1.بودن ابزارهاي ايجاد اين همگرايي است

 يها نامه موافقتعميق در قالب همگرايانة همكاري  «:كرد توصيف گونه نيا را ها نامه موافقت
 مستقيم يگذار هيسرما بين كشورها و مناطقي با سهم عظيمي از تجارت و يا منطقهتجارت 

 را كشورهايي كه نقش سرآمد اقتصادي نامه موافقتجهاني، كه در آن دو يا بيش از دو طرف 
 تشكيل ، هستند3 ارزش جهانيةريزنج يها قطب تجاري خود دارند يا يكي از ةمنطقدر 

، منظور از شده ارائهبا توجه به تعريف . )World Economic Forum, 2014:13( »دهند يم
 كه  استييها نامه موافقت در پژوهش حاضر يا منطقه تجارت  كالنيها نامه موافقت

 در حال مذاكره يا منطقه يها گروهميان حداقل سه كشور يا . 1 : زير را دارا باشنديها يژگيو
از تجارت و )  درصد يا بيشتر25الاقل (سهم عظيمي در مجموع اعضاي آن . 2باشد؛ 
 شمول ةدامنمكاري بايد از نوع عميق، يعني اين ه. 3؛ 4باشند جهاني را دارا يگذار هيسرما

و  +WTOشمول بر مقررات ( مقرراتي آن فراتر از مقررات سازمان تجارت جهاني رفته باشد
WTO-X( ارزش جهاني ةريزنج يها قطب از نامه موافقت الاقل يكي از اعضاي حاضر در .4 و 

و TTP ،TTIP يها نامه وافقتم از اند عبارت يها نامه موافقت مصاديق اين نيتر ياصل. باشد
RCEP اند گفته شيپ يها يژگيو كه هر كدام واجد.  

                                                                                                                                            
Evans, 2009: 53-57. 

موضوعي كه ( بر دسترسي به بازار كاال  كه عالوهستي اا مجموعه بر ايجاد ها نامه موافقت  اينندةيفزا ديتأكبه همين علت   .1
 خدمات، رقابت، مقررات يها نهيزم در يا مقرره، شامل مواردي همچون هماهنگي و كاهش موانع )مركز توجه نسل سنتي بود

 و الزام انطباق مقررات داخلي كشورهاي يا تعرفهريغ از جمله مقررات مربوط به نقل و انتقال اموال، موانع يگذار هيسرما
 يها نامه موافقترو اشتباه نخواهد بود اگر  ؛ ازايناست گمركي يها يهمكارعضو، حمايت از مالكيت فكري، محيط زيست و 

  .دكرنيز توصيف » يا مقررههمگرايي  «يها نامه موافقت جديد را يا منطقهتجارت 
2. World Economic Forum 

 ة مادة تهيةهاي مرتبط با جريان كاال و تبديل مواد، از مرحل  فعاليتةاي است كه هم ، زنجيره» ارزشةزنجير«طور كلي  به. 3
 جريان اطالعات و -در كنار جريان كاال، دو جريان ديگر . رديگ يبرم دركننده را  تحويل كاالي نهايي به مصرفة اوليه تا مرحل

تواند درون يك  دهند، مي  ارزش را تشكيل ميةهايي كه يك زنجير فعاليت.  وجود دارد نيز- جريان منابع مالي و اعتبارات
 سال اخير توجه بيشتري 15 تا 10 ارزش جهاني طي ةموضوع زنجير. هاي مختلف تقسيم شده باشد شركت يا در ميان شركت

. رسد المللي به بيش از يك قرن مي هاي بين له در شركتئ اين مسةاين در حالي است كه سابق. را به خود جلب كرده است
تر گسترش يافته،  هاي مختلف و در فضاي جغرافيايي وسيع به اين دليل كه در ميان شركت»  ارزش جهانيةزنجير«طرح 

 جهاني ة آينده رقابت جهاني، رقابت بر سرزنجيرةاز همين رو، طي يك ده. شود  ارزش جهاني ناميده مية زنجيراصطالحاً
. )»ارزش جهانية اهميت زنجير«، 26/04/1393: ، تاريخ چاپ3250 دنياي اقتصاد، ش ةروزنام(هد شد ارزش تعريف خوا

  . اروپا، چين و ژاپنة آمريكا، اتحاديمتحدة اياالت : ازاند عبارت ارزش جهاني رةيزنج يها قطب
 جهاني تجارت و يها سازماناين سهم از سوي حقوقدانان و اقتصاددانان و همچنين اسناد منتشرشده از سوي  مقدار . 4

 براي  . بيان شده استيگذار هيسرمااز سهم جهاني تجارت يا »  درصد25چهارم يا  يك«  برنامه موافقت، شمول يگذار هيسرما
  :ك.رنمونه 

Draper et al., 2014: 8. 



  
   1400 بهار ، 1شمارة ، 51 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات                                          فصلنامه 148 

چرايي تمايل زمينة  در توان يمداليلي متعدد اعم از اقتصادي، سياسي و حقوقي را 
اخير براي مذاكره در دهة  قدرتمند اقتصادي در يك يها دولتخصوص  ه مختلف بيها دولت

 را ها محرك نيتر ياصل برشمرد؛ در اين ميان اما يكي از ييها نامه موافقتجهت انعقاد چنين 
 ملموس در ادوار مختلف مذاكرات سازمان تجارت جهاني از جمله يا جهينتبايد عدم حصول 

نشست سنگاپور و دوحه در راستاي ايجاد سيستم حقوقي واحد و يكپارچه براي حكومت بر 
ه چهارمين دور از نشست وزيران دور مذاكراتي دوحه ك.  دانستيگذار هيسرماتجارت و 

دور . است سنگاپور، ژنو و سياتل يها نشست عضو سازمان تجارت جهاني پس از يكشورها
، اصالح در سيستم 1 پيگيري دستوركارهاي ادوار قبليمنظور به ميالدي و 2001دوحه در سال 

اتي از  جديد در موضوعيها نامه موافقتسازمان از طريق كاهش موانع تجارت و تصويب 
، كشاورزي، دسترسي به بازار در موضوعات غير از يگذار هيسرماجمله حقوق رقابتي، 

كشاورزي، خدمات، تسهيل تجارت، تغيير قواعدي مانند قواعد ضد دامپينگ، تسهيل در 
 اختالفات وفصل حل مرتبط با محيط زيست و تغيير در مقررات و ساختار سيستم يها تجارت

عين حال يكپارچه كه  مان تجارت جهاني به سازوكاري چندجانبه و دربراي تبديل سيستم ساز
، علل مختلف همچون پيچيدگي  حالنيا با 3.شد، آغاز 2باشدويكم  بيستمطابق با الزامات قرن 

، تعارض بسيار زياد در منافع اعضا » دوحهيا توسعهدستور كار « در شده گنجاندهدر موضوعات 
ري همچون چين، برزيل و هند براي ايجاد قواعد دسترسي به و عدم تمايل اقتصادهاي نوظهو

 به بازارهاي داخلي خود و افتهي هتوسع يكشورها دسترسي بيشتر و آزادتر تبع بهبازار و 
 در ،ها دولت 4گرايانة حمايت آن مواضع تبع به و 2008همچنين ايجاد بحران مالي جهاني سال 

 جمع اين شرايط رسد يم نظر به. كست مواجه گرداند با شباًيتقر اين دور مذاكراتي را تينها
سازي و  قاعده بزرگ پيگيري يها قدرت بسياري از ،كه با شكست نسبي اين دورشد موجب 

 ذيل سيستم چندجانبه يگذار هيسرما مختلف تجارت و يها جنبه در خصوص يگذار استيس
  . بدانندرممكنيغيعني سازمان تجارت جهاني را در حال حاضر 

                                                            
  :ك.ر روند مذاكراتي ادوار مختلف در سازمان تجارت جهاني مطالعةبراي . 1

  .170- 184 :1396پوراسماعيلي، 
  :ك.ر ويكم بيستفرد تجارت در قرن ه  منحصربيها يژگيودر خصوص  بيشتر مطالعةبراي . 2

Baldwin, 2011: 4-8, 25-30. 
  :قابل دسترسي در آدرس زير

https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201108_e.pdf 
 تارنماي سازمان تجارت جهاني به نشاني :ك.ر»  دوحهيا توسعهدستوركار «شده در   تفصيلي موارد مشخصمشاهدةبراي . 3

  .)98آخرين دسترسي تيرماه (زير 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/update_e.htm 

  
  . پشتيباني از مقررات حمايت كننده از توليدات داخلي استيسو بهمنظور گرايش . 4
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 بزرگ جهان به پيگيري و ياقتصادها موفقيت در دور دوحه به موازات نياز شديد عدم
ايجاد مقرراتي در خصوص موضوعات موردنظر در دستور كار سازمان تجارت جهاني سبب 

و خارج از سازمان جهاني گيرند  دست به اقتصادي خود ابتكار عمل را يها قدرتتا شد 
 را بايد از يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقت حقيقت،  در1.كنندمنعقد معاهداتي چندجانبه 

 اقدامات خارج از سيستم سازمان تجارت جهاني دانست كه با دارا بودن نيتر پروازانهبلند
 تر متحدالشكل براي ايجاد حاكميت حقوقي بالقوه و يا هيپا اركان توانند يمشده  بيان يها يژگيو

در راستاي حصول به اين . سازند فراهم مكيو ستيبسدة  جهانيِ يگذار هيسرمابر تجارت و 
 كالن يها نامه موافقت مربوط است، يگذار هيسرما الملل نيباهداف، تا آنجا كه به حقوق 

 بايد بتوانند پاسخي مناسب به ريپذ هيسرما يها دولت براي همراه ساختن يا منطقهتجارت 
 .ندبده در اين رژيم حقوقي شده طرح سيستمي يها چالش

  
  يگذار هيسرما الملل نيبشده در حقوق  مطرح يها چالش .1.2

 اخير موضوع مباحثات و ةده خاص در  يك صورت به يگذار هيسرما الملل نيبحقوق 
 يگذار هيسرما الملل نيبشده در حقوق  مطرح يها چالشاعتراضات بسياري بوده است؛ اگرچه 

از دست دادن « در ادعاي كلي توان يم شده را مطرح يها چالش تمامي رسد يم نظر به ند،متعدد
و »  عمومييها يگذار استيس ميزبان در خصوص مقررات و يها دولت قدرت حاكميتي ةبالقو
 در واقع، 2.كردخالصه » ها دولت و گذاران هيسرمافقدان تعادل سيستمي ميان حقوق «نتيجه  در

 يها سال در يگذار هيسرمادات  تفسير معاهةنحوصادره و آراي  از آمده دست به ةتجربمبتني بر 
در اين . اند قرار داده داوري را مورد انتقاد يها وانيداخير، بسياري از كشورهاي ميزبان عملكرد 

»  داورييها وانيد عملي ةيروساختارهاي شكلي و «سو مربوط به  ، ايرادات وارده از يكزمينه
 از مقررات ماهوي ها وانيدين نوع تفسيري كه ا«بوده و از سوي ديگر اعتراضات معطوف به 

 در اين يگذار مقرره قالب نيتر ياصل عنوان به -يگذار هيسرما ةدوجانبمندرج در معاهدات 
اينكه مقررات با  ميزبان، يها دولتبه اين معنا كه از نظر . بوده است» دهند يم ارائه - حوزه

 خارجي يگذار هيسرمايق  بر دو هدف و مبنا يعني تشويگذار هيسرما ةدوجانبماهوي معاهدات 
 خارجي استوارند و تفسير و اجراي اين گذاران هيسرماو همچنين حمايت و حفاظت از منافع 

                                                            
تصميم نهايي در  ، حصولاستجارت مبتني بر ضرورت حصول يك اجماع  سازمان تيريگ أيربا توجه به اينكه سيستم . 1

 بزرگ اقتصادي در قالب يها قدرت حقوقي يها استيسبنابراين، پيگيري . قالب سازمان تجارت جهاني بسيار دشوار است
  . خواهد بودتر آسان تجارت آزاد بسيار يها نامه موافقت

  :ك.ربراي ديدن مباحث حول اين موضوع . 2
Tienhaara, K., (2009). The expropriation of environmental governance: protecting foreign 
investors at the expense of public policy. Cambridge: Cambridge University Press. 
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 داوري با تفاسير بسيار وسيع يها وانيد، گيردمقررات نيز بايد با توجه به اين روح حاكم انجام 
ر گسترش هرچه  سعي بصرفاً يگذار هيسرما يها نامه موافقتاز شروط حمايتي مندرج در 

سبب مسئله  اين ؛اند داشته خارجي گذاران هيسرمابيشتر چتر حمايتي اين مقررات نسبت به 
 براي ها دولتهمچنين و شده  ميزبان يها دولت قدرت عمل و حقوق حاكميتي محدود شدن

 عموميِ داخلي خود با نوعي ترس و نگراني يها استيس و اعمال ها يگذار مقررهپيگيري 
 از طريق اند دهكر اخير سعي ةده در يك ها دولتبه همين دليل بسياري از . اند هشدمواجه 

در سيستم حقوق » ها دولتقدرت كنترلي «ابزارهاي ممكن در راستاي افزايش هرچه بيشتر 
 چالش حقوقي نيتر ياصلبايد نظر اين چالش را از اين .  قدم بردارنديگذار هيسرما الملل نيب

 ترميم اين چالش -  چنانكه اشاره شد-  دانست كهيگذار هيسرما لمللا نيبدر سيستم حقوق 
 يعني يگذار هيسرما يا معاهدهمتضمن تغيير و تحول ساختاري در دو بخش اصلي سيستم 

 در بخش بعد به رو نيازا 1.است» يگذار هيسرماسيستم شكلي داوري «و » مقررات ماهوي«
 نوعي متعادل از ةارائ در راستاي يا منطقهارت  كالن تجيها نامه موافقت و ابتكارات راتيتأث

 اين معاهدات كالن در جهت تحول در ةبالقوتأثيرات  و همچنين يگذار هيسرمامعاهدات 
  . خواهيم پرداختيگذار هيسرما الملل نيبسيستم كلي حقوق 

 
 الملل نيب بر حقوق يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقتآثار  .2

 يگذار هيسرما

 بالقوه واجد قدرت صورت به را ها نامه موافقت كالن، اين يها نامه موافقت ةگسترد سطح پوشش
 يها چالش در صورت حل ها نامه موافقتسو اين  از يك. گرداند يم حقوقي بااليي يرگذاريتأث

 ارائه شده ليتعد يا نمونه عنوان به خود را توانند يم يگذار هيسرما معاهدات ةحوز در شده طرح
  تبعاًتواند يم كالن ساختاري يها يژگيو با شده ليتعد يا نامه موافقت سوي ديگر ايجاد  ازكنند؛

 .شود يگذار هيسرما الملل نيبسبب ايجاد تحوالتي در ديگر منابع حقوق 

  
  

                                                            
 تقييد نويسندگان به حجم ليدل به مفيد در فهم بهتر مطلب باشد، اما تواند يمتفصيل  بررسي موردي ايرادات وارده بهاگرچه . 1

؛ با اين حال در بخش بعد به فراخور هر موضوع، به مباني و علل ايجاد دشو يمنظر  مشخص از تفصيل اين موارد صرف
روي  به هر. اختصار اشاره خواهد شد  بهيا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقتگرفته در مقررات مربوط در  تغييرات صورت

 متعددي هاي بامند به اين حوزه اطالع كافي از اين ايرادات كه خود موضوع مقاالت و كت هوانندگان عالق خرود يمانتظار 
  : زيرهاي بابراي مثال براي ديدن ايرادات بنگريد به مقاالت و كت.  باشندداشته ،اند بوده

Armin von Bogdandy and Ingo Venzke (2014), In Whose Name? A Public Law Theory of 
International Adjudication, New York, Oxford University Press; Schill, Stephan W. (2017), 
Authority, Legitimacy, and Fragmentation in the (Envisaged) Dispute Settlement Disciplines 
in Mega-Regionals, ACIL Research Paper 2017-04, available at SSRN;  
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 يگذار هيسرما يها نامه موافقت متعادل از يا نمونه ةارائ .2.1

 اغلب»  داخلييگذار مقرراتط افزايش قدرت كنترلي دولت بر محي«، موضوع شدچنانكه بيان 
 گذاران هيسرما بوده است كه توسط ييدعواها ميزبان در برخورد با يها دولت ةتجربمنبعث از 

؛ در اين دعاوي موضع طرف گرفت يم و اقدامات دولتي شكل ها يگذار مقررهدر مقابل برخي 
 دوجانبه يها نامه موافقت طبق ها دولت:  در قالب چنين استدالل كلي بوداغلب گذار هيسرما

 اگر حتي هجينت  در،ورزند امتناع ، آنهاستيگذار هيسرمااقدامي كه مخل » هرگونه«ند از ا مكلف
نيز شوند  گذار هيسرما منافع اشخاصِ خصوصيِ  رفتننيب داخلي سبب از يگذار مقررهبا 
. رسانندبجام  ان به راها نامه موافقت تعهد به جبران خسارت با شرايط موجود آن در ستيبا يم

ادعاهاي از  داوري با تفسيري موسع از تعهدات دولت ميزبان، يها وانيدهمچنين گفته شد 
اين موضوع بسياري از رو  ازاين؛ 1دندكر يم حمايت قرار گذاران هيسرمامطروحه از سوي 

م  كه با شواهدي كه خواهييا مسئله؛  اين وضعيت باشندريي تغيپداشت تا در آن  را بر ها دولت
 . بوده استيا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقت موارد اصالحي در نيتر ياصل از ،آورد

  
 ايرادات مقررات ماهوي در خصوص يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقت موضع .2.1.1

  يگذار هيسرما يها نامه موافقت
 ها وجود BITتي در  سنصورت به با تغيير و بازتعريف مقررات ماهوي كه ها نامه موافقتاين 

 عمومي خود افزايش يها استيس را در راستاي حق پيگيري ها دولتداشت، قدرت حاكميتي 
 .رديگ يم طريق انجام از دواين هدف . دهند يم

 
  قابليت اعمال استانداردهاي حمايتيةحوز يمحدودساز .2.1.1.1

 بنگاه سيتأسز  پس اةمرحل در يگذار هيسرما قابليت اعمال استانداردهاي حمايتي يمحدودساز
 ميزبان ايجاد يها دولت بيشتري براي يگذار استيس از مواردي است كه فضاي يگذار هيسرما

. 1:  از طريق اعمال مقررات مختلفي انجام گيرد، از جملهتواند يم ها تيمحدوداين . ندك يم
 شروط مربوط به عدم .3 ، ايجاد استثنائاتي عمومي.2 ، مشخصييها حوزهشروط استخراج 

منطبق با حقوق دولت « شرط .4  و حمايتيياستانداردهاانتفاع برخي از مصاديق مشخص از 
  .2»ميزبان بودن

                                                            
1. Azurix Corp. v. Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/12, Award of July 14, 
2006, para. 310; Compañia del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. Republic of Costa Rica, 
ICSID Case No. ARB/96/1, Award of Feb 17, 2000, paras. 71-72;  

  :ندك  تعريف ميگونه نيا يك طرف معاهده را  بنگاهCETA 8.1 ةماد. 2
“an enterprise that is constituted or organized under the laws of that Party and has 
substantial business activities in the territory of that Party [...].”  

  :همچنين
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  شروط استخراج) الف
 شروط موسوم به شروط يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقتيكي از ابزارهاي كاربردي در 

آزادي «ان از  شروط استخراج، ايجاد اطمينيريكارگ بههدف اصلي از .  است1استخراج
 مشخص از چتر حمايتي معاهدات يها حوزهدر برخي از »  براي دولت ميزبانيگذار مقرره
 يگذار هيسرما حمايتي معاهدات ةمحدود از ها حوزهاين كردن  خارج از طريق يگذار هيسرما
سازي ممكن است به سه شيوه مستثنا اين رسد يم نظر به، هگرفت انجام يها يبررسبراساس . است
استخراج نسبت به بعضي از تعهدات . 2 ،نامه موافقتاستخراج نسبت به كل . 1: ورت گيردص

  .يا مقرره يها حوزهاستخراج برخي از صنايع و . 3 و يا معاهدهمشخص 
 مواردي از جمله توان يم را نامه موافقت شروط استخراج نسبت به كل نيتر عيشابرخي از 

و ) تداركات دولتي( دولتي يدهايخر، ها ارانهيياتي،  مربوط به اقدامات ماليها يساز خارج
 ها نامه موافقت برخي ديگر از 2. خدمات مورد نياز جهت اجراي اختيارات دولتي دانستنيتأم

، رفتار ملي و ممنوعيت لودادا كامله ملتبعضي از موارد را از تعهدات مشخصي مانند شرط 
 كالن گرايشي يها نامه موافقت در واقع .سازند يمخارج ) اضافي( اعمال الزامات اجرايي

 در مورد استانداردهاي ينيب شيپ شمول مشخص و قابل ةدامنمحسوس به درج مقرراتي با 
 اعمال الزامات اجرايي و شروط به كلي نسبت يها تيممنوعرفتاري مندرج در معاهدات، 
 ةنام موافقت 9.3 ةمادل براي مثا.  دارنديگذار هيسرما يها بنگاهمربوط به مليت مديران مياني 

، خريدهاي دولتي و ها يواگذار، ها ارانهي مواردي از جمله 3سنگاپور -تجارت آزاد اروپا
در خصوص .  مقررات اصل رفتار ملي خارج كرده استةگسترتصويري را از  - خدمات صوتي

 خاصي از شمول ةحوز يا استخراج كه در آن صنعت يا يساز خارجآخرين مدل از شروط 
، صنايع 4تصويري -  به مواردي همچون خروج خدمات صوتيتوان يم ،شود يم خارج هدهمعا

 يها يبده يا 7 حساس مانند خدمات مالييها حوزه يا بعضي از 6، خدمات هوايي5فرهنگي
 .كرددولتي اشاره 

                                                                                                                                            
 an “investor” means “a Party, a natural person or an enterprise of a Party, other than a 
branch or a representative office, that seeks to make, is making or has made an investment in 
the territory of the other Party.” 
1. Carve-out(s) 

 .CETA ةنام  موافقتArticle 8.15 از  5بند . 2

ية اروپا را بايد اتحادي است، زيرا ا منطقهي كالن تجارت ها نامه موافقت ما از شدة تعريف ارائه داخل در نامه موافقتاين . 3
  . عضو آن دانست28نمايندة 

  .در اين ماده اين امتياز به نفع اروپا ايجاد شده است. CETA ةنام  موافقتArticle 8.2(3) :ك.ربراي مثال . 4
در اين ماده در مقابل امتياز اعطايي قبلي به اروپا اين امتياز به نفع . CETA ةنام ت موافقArticle 8.2(3) :ك.ربراي مثال .  5

  .كانادا ايجاد شده است
  .CETA ةنام موافقت Article 8.2(2)(a) :ك.ر مثال براي. 6
 .كند يمتيازات آن خارج م و به تبع ايگذار هيصراحت از حوزة سرما به خدمات مالي را CETA ةنام  موافقتArticle 8.3.(1)براي مثال  .7
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  استثنائات عمومي) ب
 از يا مجموعهبر شروط استخراج، شامل  عالوه يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقت

 يگذار هيسرما ةمعاهد كه مقررات دندار يم مشخص اعالم صورت به كه ندا استثنائات عمومي
 داخلي را يها ينگران ميزبان براي اجراي اقدامات حمايتي از برخي يها دولت حق توانند ينم

 مختلفي در متن يمحتواهااستثنائات عمومي ممكن است در اشكال و .  قرار دهندالشعاع تحت
 20مادة مبتني و مشابه استثنائات موجود در اغلب ؛ اگرچه 1هدات گنجانده شوندمعا

اين نهاد .  عمومي خدمات هستندةنام موافقت 24مادة  عمومي تعرفه و تجارت يا ةنام موافقت
حفاظت از اخالق و «كه در خصوص مواردي از جمله را  كه اقداماتي دهد يم اجازه ها دولتبه 

اطمينان از تطابق عملياتي «، 3»، حيوانات و طبيعتها انسانت از زندگي حفاظ«، 2»نظم عمومي
 . به انجام رساند، استيضرور 4» مستقيميها اتيمالاتخاذ «يا » خاص با قانون

  
  شرط انكار انتفاع) ج

 كه به موجب آن يگذار هيسرما يها نامه موافقت در  استيا مقرره يا منافع 5شرط انكار انتفاع
 ةمعاهد موجود در يها تيحما برخورداري از مزايا و يگذار هيسرما ةمعاهد يكي از طرفين

 متقلبانه صورت به از مزاياي معاهده يمند بهره منظور به صرفاً كه ييها بنگاهمزبور را براي 
 و توانند يم شرايطي كه مبتني بر آن طرفين متعاهد نيتر عيشا. ندك يم محدود ،اند شده سيتأس

 تابع كشوري گذار هيسرما ست كه يتيموقع ، را محدود كننديا معاهدهات ممكن است انتفاع
 برخي از 6. در كشورهاي متعاهد نداردوكار كسب فعاليت اساسي گونه چيهثالث بوده و 

 را نه يا معاهده اساسي اقتصادي با طرفين ةرابط كالن ضرورت دارا بودن يها نامه موافقت
. 1مادة براي مثال . اند گنجانده گذار هيسرما بلكه در تعريف ، شرط انكار انتفاعي مستقلعنوان به
 كه كند يمرا بنگاهي تعريف » بنگاه متعلق به يكي از طرفين «CETA ةنام موافقت 8
 يها تيفعال تحت قوانين آن طرف معاهده باشد و همچنين داراي افتهي سازمانشده يا  سيتأس...«

را » گذار هيسرما«و همچنين » ... داشته باشديا هدهمعا آن طرف ةمحدود اساسي در يوكار كسب

                                                            
عنوان يك بخش مستقل از  ه بنامه موافقت اين 28 عمومي در بخش ي شرط استثناCETA ةنام موافقتبراي مثال در . ١

  . درج شده استيگذار هيسرما
 اين موضوع  چنانكه، دانستيا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقت درج استثنائات عمومي را نبايد از ابتكارات دةيااگرچه . 2

 از Article 13.1 :ك.ربراي مثال . شود يم جديد جمهوري اسالمي ايران نيز يافت يگذار هيسرما دوجانبة يها نامه موافقتدر 
  ).2016(  جمهوري سنگاپور- جمهوري اسالمي ايرانيگذار هيسرما دوجانبة معاهدة

 ).2016(  ژاپن-اسالمي ايران جمهوري يگذار هيسرما دوجانبة معاهدة از Article 13(a) :ك.ر. 3

  ).2017(  جمهوري اسلواكي- جمهوري اسالمي ايرانيگذار هيسرما دوجانبة معاهدة از Article 11.3 :ك.ر. 4
5. Denial of Benefit Clause 

  . جنوبية كريجمهور-آن آسه يگذار هيسرما معاهدة از 17مقالة  :ك.ربراي مثال . 6
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شخصي طبيعي يا بنگاه يكي از طرفين، غير از شعبه يا دفتر نمايندگي، كه يا در پي ايجاد يا ...«
. » بنگاهي را در يكي از كشورهاي طرف معاهده ايجاد كرده استسابقاً ايجاد يا در حال

از شمول مقررات حمايتي معاهدات خارج  ظاهري را يها شركت، اين معاهدات رو نيازا
 1.سازند يم

  
  شرط مطابقت داشتن با حقوق دولت ميزبان) د

كه دارند شده، شرطي  بيانبر دارا بودن شروط  عالوه يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقت
  كه با انطباقكند يم يگذاران هيسرمابرخورداري از امتيازات حمايتي معاهده را محدود به آن 
 ها نامه موافقتزمينه در اين . كنند يمكامل نسبت به حقوق داخلي دولت ميزبان ايجاد و فعاليت 

 نيز نيا از  شيپ  را كهيگذار هيسرما ةدوجانبكه در برخي از معاهدات  يكي از اين دو روش را
 وانعن بهسو، برخي شرط مطابقت با حقوق داخلي را  از يك. اند دهيبرگز ،مسبوق به سابقه بود
و از سوي ديگر برخي نيز در  اند دهكرذكر »  تحت پوششيِگذار هيسرما«بخشي از تعريف 

 كه اند دانسته قابل اعمال ييها يگذار هيسرما نسبت به صرفاً اعمال معاهده، آن را ةمحدودبحث 
، هريك از يهر روبه . مطابق با حقوق داخلي كشور ميزبان ايجاد شده يا در حال فعاليت باشند

و از اين جهت هدفشان دارند  بر اهميت جايگاه حقوق داخلي دولت ميزبان يديتأكو شيوه د
 . براي دولت ميزبان دانستيا مقررهرا بايد اطمينان از ايجاد هرچه بيشتر محيط 

  
   ماهوي رفتاريياستانداردهابازتعريف  .2.1.1.2

   در مقررات سلب مالكيتيساز شفاف) الف
سلب  ميزبان را از هرگونه يها دولتند كه ا  داراي مقرراتييارگذ هيسرما يها نامه موافقتتمامي 
آميز،   غيرتبعيضيا وهيش مگر در موارد ابتناي آن بر منافع عمومي، انجام به يساز يمل يا تيمالك

با . دارند يم برحذر و ممنوع مؤثراجراي تشريفات قانوني و پرداخت خسارت فوري، كافي و 
 ميزبان بر يها دولت افزايش قابليت كنترلي منظور به كالن ياه نامه موافقت، غالب  حالنيا

 سلب ةمقرر حمايتي ةدامن مختلف يها روش با اند دهكر داخلي خود سعي يا مقررهمحيط 
 ةمقرركاررفته تعيين هدف از وضع  ه بيها روش، يكي از  بارهنيادر . كنندمالكيت را محدود 
رد شمول اين مقررات و ايجاد ارتباطي ميان  ديگر موضوعات موعبارت بهسلب مالكيت يا 

 عبارت به. قابليت سلب مالكيت در اين موضوعات با حقوق داخلي كشورهاي ميزبان است
 كه دخالت شود يم سلب مالكيت تنها در صورتي محقق ،دارد يمبيان  CPTPP چنانكه ،ديگر

                                                            
  .سنگاپور- تجارت آزاد اروپاةنام تموافق 9. 1 ماده :ك.رهمچنين . 1
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 حال با توجه به 1.باشد» حقوق يا منافع مالكانه محسوس و غيرمحسوس «در خصوصدولتي 
 ةمالكان يك حق يگذار هيسرما نسبت به گذار هيسرمااينكه تعيين اين موضوع كه آيا حقوق 

 كمتري مواجه يياجرا  ضمانت يك امتياز كه در مورد اخير نقض آن با صرفاًمستقر است يا 
 چراكه موضوعات ،رديگ يم با استفاده از تحليل حقوق داخلي دولت ميزبان صورت ،است

  .شوند ملي بايد تعيين حقوق ذيل اصوالًلكيتي ما
يكي ديگر از مواردي كه همواره در خصوص مقررات مربوط به سلب مالكيت مورد انتقاد 

 در خصوص مفهومي تحت عنوان سلب مالكيت يريگ ميتصم ميزبان بود، يها دولت
در خصوص ا ر ييها تيمحدود كالن يها نامه موافقتغيرمستقيم بود؛ از همين رو برخي از 

 سلب CETA ةنام موافقتبراي مثال . اند دهكر مفهومي سلب مالكيت غيرمستقيم ايجاد ةمحدود
 از اقدامات دولتي به يا مجموعه كه داند يممالكيت غيرمستقيم را تنها در مواقعي محقق 

  امواليِها يژگيو نيتر ييمبنااز » اساسي «صورت به را گذار هيسرما كه يك اند دهيرسسطحي 
 منظور به كالن نيز يها نامه موافقت برخي از 2. خود محروم سازديگذار هيسرمامورد استفاده در 

 سلب مالكيت ةمقرر ميزبان، نسبت به يها دولت براي يگذار مقررهافزايش هرچه بيشتر توان 
 ةنام موافقت 2 ةميضمبراي مثال . نندك يم دولت ايجاد يگذار مقررهاستثنايي مشخص به سود 

ACIA  حمايت از منافع مشروع منظور بهكه را  عضو يها دولت» زيآم ضيتبعغير«اقدامات 
؛ برخي ديگر نيز از 3گرداند يم از شمول سلب مالكيت خارج ،اند شدهعمومي طراحي و اجرا 

 امكان تحقق سلب يمحدودساز بيشتر بر ديتأكبراي »  در موارد نادرجز به«اصطالحاتي مانند 
 4.نندك يم استفاده ميرمستقيغمالكيت 

  
  اعمال محدوديت بر اصل رفتار منصفانه و عادالنه) ب

 در راستاي اعمال محدوديت يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقتيكي ديگر از مواردي كه 
است؛ » رفتار منصفانه و عادالنه« اصل ،اند پرداختهبر ظرفيت مقررات ماهوي به اصالح آن 

 در راستاي كاررفته به يها روش سلب مالكيت بيان شد، يكي از ةمقررمشابه آنچه در خصوص 
 ميزبان ايجاد نوعي اتصال ميان اصل رفتار منصفانه و يها دولت يا مقررهافزايش قدرت عمل 

 جامع ةنام موافقت. عادالنه و استانداردهاي اعطايي در سطح حقوق داخلي كشور ميزبان است
كدام از كشورهاي عضو بايد  هر«: دارد يم بيان 11ة ماد در آن آسه كشورهاي يگذار هيسرما

                                                            
ه  شدTPP ةنام موافقت؛ در حقيقت اين روش جايگزين روش قبلي در CPTPP نامة موافقتاز ) b(- 9 مةيضم :ك.ر. 1

  .ACIA نامة موافقت 2 مةيضم از 1 پاراگراف :ك.ر؛ همچنين است
  .CETA نامة موافقت) a(-8 مةيضم از 1پاراگراف . 2
  ).ACIA (آن آسه كشورهاي يگذار هيسرما جامع ةنام موافقت 2 مةيضم از 4پاراگراف . 3
  .CETA ةنام موافقت  )a(-8 مةيضم از 3پاراگراف . 4
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 ديگر اعضا، رفتاري منصفانه و عادالنه و امنيت و حمايت كامل را روا گذاران هيسرمانسبت به 
 شود يم بعد چنين توضيح داده پاراگراف؛ در اين راستا براي مشخص شدن اين تعهد در »دارند
 كه مطابق با تشريفات قانوني خواهد يمعضو رفتار منصفانه و عادالنه از كشورهاي «كه 

 اين در حقيقت به اين معنا 1.»موجود، عدالت را در هيچ روند قانوني يا اداري ضايع نكنند
 كه اعمال كنند يم در مواقعي رفتار منصفانه و عادالنه را نقض صرفاً ها دولتخواهد بود كه 

  .كنندعدالت را نقض ) تضييع( كار مفهومِ داخليِ تشريفات قانوني يا انموردنظردولتي 
 حصري از عناصري است كه تنها در يفهرست ةيتهيكي ديگر از رويكردهاي مرتبط 

 8.10مادة ؛ براي مثال شود يمشده تلقي  نقض اصل رفتار منصفانه و عادالنه آنهاصورت وقوع 
 .1: داند يمارد  تحقق اين موةجينت، نقض تعهد رفتار منصفانه و عادالنه را CETA ةنام موافقت

نقض اساسي تشريفات قانوني، شامل . 2 كيفري، مدني و اداري؛ يندهايفراانكار عدالت در 
 .4؛ 2خودسرانه رفتار مبرهن .3 اداري يا قضايي؛ يها يدادرسنقض اساسي اصول شفافيت در 

ادي؛  اشتباه مانند جنسيت، نژاد و باورهاي اعتقصراحت به ييها نهيزمتبعيض هدفمند براساس 
 نقض هر .6 اجبار، حبس و آزار و اذيت يا مانند گذار هيسرما انجام رفتارهاي بد نسبت به .5

.  عضو الزم شمرده شده استيها دولتعنصري از تعهد رفتار منصفانه و عادالنه كه توسط 
نقض «ه قابل مشاهده است، استفاده از ادبيات محدودكننده و كاربرد اصطالحاتي مانند كچنان
 سطح قابليت باال بردن منظور به دديتر يب» تبعيض هدفمند«يا » خودسرانگي مبرهن«، »ياساس

 .تحقق نقض رفتار منصفانه و عادالنه است

  
  يگذار هيسرما كالن نسبت به ايرادات ساختاري داوري يها نامه موافقت موضع .2.1.2
   تفسيري مشتركيها تهيكمايجاد ) الف

 ةنام دو موافقتدولت وجود دارد، هر - اختالفات دولتوفصل حلهمانند آنچه در خصوص 
CETA و CPTPP تفاسيري از مقررات موجود توانند يم كه كنند يم نهادها و تشكيالتي را ايجاد 

اين . االتباع است الزم كامالً داوري يها وانيد كه براي كنند ارائه يگذار هيسرمادر بخش 
 يا معاهده ةاراد در مقابل تفاسير ناخواسته و خالف  تا بتوانندسازد يمموضوع طرفين را قادر 

 داشته يمؤثر واكنش ،شود يم ارائه دولت- گذار هيسرما داوري يها وانيد ةليوس بهايشان كه 
 ةتيكم توسط آور الزام تفاسير ةارائ سيتا اختيار ةنام موافقت. )Van Harten, 2007: 80-94( باشند

 يها ينگران« كه داند يم را مربوط به زماني يذارگ هيسرماتفسيري مشترك در خصوص بخش 
 ريتأث يگذار هيسرما بر تواند يم آمده كه وجود بهجدي در خصوص مشكالت تفسيري 

                                                            
  .ACIA ةنام موافقت a)(1 (11 (ةماد. 1

2. Manifest arbitrariness 



  
 157        ...     الملل نيب و تحول در حقوق ها چالشي در حل ا منطقهي كالن تجارت ها نامه موافقتنقش  

نسبت » نامه موافقتكميسيون « توسط شده ارائه، تفاسير CPTPP ةنام موافقت در ذيل 1.»بگذارد
 كه ممكن است در اي برخالف نگراني 2.االتباع است الزم دولت-گذار هيسرما داور يها وانيدبه 

 كه يك دهند ينم اجازه يا معاهده به تشكيالت گاه چيهاين مورد قابل تصور باشد، اين مقررات 
 منظور به صرفاًدر حقيقت، اين نهادها . نندك حل يآور الزاماختالف خاص را با چنين روش 

 بدون اعمال - معاهدهيها واژهي از  كلي و عموميا يمعانتا اند  شده تشكيل نامه موافقتتفسير 
 چنين ساختار و ينيب شيپ از طريق يهر رواگرچه به . كنند ارائه - اين تفسير بر اختالفي خاص

و وارد قلمرو رود  مي از سطح تفسير صرف فراتر ها تيفعالقابليتي براي طرفين معاهدات، اين 
 يها تيفعال كنترل بهتري نسبت به توانند يم ها دولت، رو نيازا؛ شود يم قضايي يها يدگيرس
 تفسير ةليوس به كه ها وانيد اين يساز فرايند حقوق خصوص به - يگذار هيسرما يها وانيد

توجه ديگر اين است شايان  مهم و ةنكتاين،  بر عالوه. داشته باشند -رديگ يممعاهدات صورت 
 رسمي مجدد ةمذاكره  هر دو بدون نياز بCPTPP و همچنين كميسيون CETA مشترك ةتيكمكه 

 وفصل حل نياز داراي صالحيت تعديل مقررات مربوط به در صورت، نامه موافقت ةدربار
 كه در هر زمان بتوانند دهد يماطمينان  اين امر به طرفين 3.اختالف براي تغيير شرايط آن هستند

 عنوان هب.  داشته باشند، كه ممكن است سيستم از خود بروز دهديواكنش مناسبي به نقايص
 ، عملي اين تدابير را دريافتةجينتتا بتوان كرد  كه اگرچه بايد صبر شود يم ديتأكآخرين نكته 

 يها طرف در نگاه به اين تغييرات همواره بايد به اين موضوع توجه داشت كه هر حالاما به 
 50 تا 30د  حدوبعضاً ها نامه موافقت اين چراكه دو كشور نيستند، لزوماًحاضر در اين معاهدات 

 رسيدن به تفاسير و ةنيزم تواند يم بيش از پيش ها اراده و اين تعدد شوند يمكشور را شامل 
 سبب افزايش تعادل در تينهادر  اين خود بسا چه را فراهم آورد و پسند همه ييها ليتحل

 4.شد و مشروعيت اين سيستم خواهد يگذار هيسرما الملل نيبمقررات حقوق 
  
  استينافيكار سازوايجاد ) ب

 موجود در يِگذار هيسرما الملل نيب ايرادات وارده بر سيستم سنتي حقوق نيتر ياصليكي از 
 فقدان سيستم يا منطقه عمومي تجارت يها نامه موافقت و يگذار هيسرما ةدوجانبمعاهدات 
هر دو  از سوي تواند يماين ايراد اگرچه .  بوده استيگذار هيسرمادر داوري كارامد استينافي 

 اند بوده ها دولت اين گذاران هيسرما بيش از شود، مطرح ها دولت و گذاران هيسرماطرف يعني 
                                                            

  .CETA ةنام موافقت 8. 31)3 (ةماد. 1
  .CPTPP ةنام موافقت  9. 25)3 (ةماد. 2
  .a)(1(2 .27 CPTPP (ة و مادCETA 8. 44)3 (ةماد. 3
  :ك.ربراي ديدن نظر مخالف . 4

Sornarajah, 2018: 223-227. 
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 خالف آنچه يكل به را آنها از مقررات ماهوي در طي شده ارائهكه در مواجهه با آرايي كه تفاسير 
يكي از آخرين  عنوان به، رو نيازا. اند دانسته ،مقصود ايشان در زمان انعقاد معاهدات بوده است

 در پي ايجاد سيستمي جديد از داوري CETA ةنام موافقت ةكنند مذاكره هاي، دولتها حل راه
 يها وانيدمتشكل از » يگذار هيسرمادادگاه « نوعي نامه موافقتاين . اند برآمده يگذار هيسرما

ر حقيقت  استينافي ديها وانيدگنجاندن  1. كرده استينيب شيپبدوي و ديوان استينافي را 
 تفاسير يريكارگ به هدف مذكور در بند پيشين يعني اطمينان يافتن هرچه بيشتر از ةكنند ليتكم

 يها وانيد 2. 28).2(مادة  است؛ چنانكه طبق نامه موافقت طرف يها دولت ةارادمنطبق با 
يا تفسير  اعمال قانون حاكم ةنحووجود ايرادات آشكار در ) الف...« در موارد توانند يماستينافي 

ايرادات آشكار در خصوص توجه به امور موضوعي، شامل توجه به قانون ) قانون حاكم؛ ب
نكته .  بدوي را مورد تجديدنظر قرار دهنديها وانيد صادره توسط يرأ» ...داخلي مرتبط؛ 

و د از سوي قبالً كه نفره پانزده يا تهيكم نيز بقيد قرعه از ميان ها وانيدديگر آنكه اعضاي اين 
 انتظار داشت كه بسياري از توان يمرو  ازاين، 2ندشو يم انتخاب ،اند شده معاهده معين طرف

 سنتي از موارد اصلي مورد ايراد بود نيز در اين ستميسايرادات مربوط به تعارض منافع كه در 
 .)Sands QC, 2011:19-42(شود سيستم مرتفع 

  
  يگذار هيسرما الملل نيبم حقوق  كالن بر رژييها نامه موافقت اثر بالقوه .2.2

 اين يرگذاريتأث مربوط به چگونگي ، به آن پاسخ داده شودبايدو وجود دارد پرسشي كه هنوز 
 را آنها است و اينكه چرا بايد يگذار هيسرما الملل نيب بر سيستم كلي حقوق ها نامه موافقت

خصوص ابتدا بايد درنظر در اين .  دانستيگذار هيسرما يها نامه موافقتمتفاوت از ديگر 
 تجارت و يها نامه موافقت را از ديگر ها نامه موافقتداشت يكي از مواردي كه اين 

 يعني تعداد ها نامه موافقت ساختاري موجود در اين يها يژگيو ،كند يم مجزا يگذار هيسرما
 در كنار . استيگذار هيسرما و پوشش سطح زيادي از تجارت و ها نامه موافقتزياد اطراف اين 

 و يا مقرره به ايجاد تحوالت كننده مذاكره يها طرف توجه ها نامه موافقت، در اين يژگيواين 
 ابتكاراتي در راستاي كاستن هرچه بيشتر از نواقص موجود در سيستم سنتي حقوق ةارائ
 به تنها نهدر حقيقت اين دو ويژگي به موازات يكديگر .  بوده استيگذار هيسرما الملل نيب
 بلكه از حيث حقوقي نيز بر سيستم جهاني حقوق ،ديافزا يم ها نامه موافقتهميت اقتصادي اين ا
سو، يكي از  اين توضيح كه از يكبا .  خواهد بودرگذاريتأث يگذار هيسرما الملل نيب

 ذيل اين يگذار هيسرما طرح دعاوي متعدد تجاري و ها نامه موافقت نتايج اين نيتر محتمل

                                                            
 .CETA 7. 28 ة و ماد8. 27 ة ماد:ك.ر. 1

 .CETA 8. 28)6 (ةماد. ٢
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اين موضوع . است ، واحدندةنام موافقت كه همگي مبتني بر يك يژگيو با اين اه نامه موافقت
 و همچنين يگذار هيسرما سبب خواهد شد كه با توجه اصالحات ماهوي در مقررات تبع به

 ينيب شيپ با توجه به خصوص هب-ها نامه موافقت ذيل اين يگذار هيسرماسيستم داوري 
 با منطقي ييها يرأبرآمده از اين سيستم آراي  -ستينافي تفسيري و همچنين سيستم ايها تهيكم

 اهميت موضوع اخير در اين است كه اگرچه از حيث نظري. تفسيري و حقوقي منسجم باشد

 اما در عمل آنچه ، قابل اعمال نيستيالملل نيب يها يداوردر  1»قضاييروية  ةسابق«تئوري 
 يها وانيدآراي  در شده ارائه يها استدالل ةونح تفسيري و منطقعملي از   پيروي،افتد يماتفاق 

 توان يم قي طرنيااز رو  ازاين. )Paulsson, 2010: 699-701( داوري پيشين در موارد مشابه است
 كشورهاي عضو يگذار هيسرما بر روابط تجاري و تنها نه ها نامه موافقتانتظار داشت كه اين 

 نيدر ع قضايي گسترده و ةيرو از طريق ايجاد انندتو يم بلكه ، حقوقي مستقيم داشته باشندريتأث
 ةحوز و فهم عمومي از مقررات حقوقي در الملل نيب حقوق ةتوسعحال منسجم به 

  . باشندرگذاريتأث الملل نيب در سطح كلي حقوق يگذار هيسرما
ي  قضايةيرو از ايجاد تر مهم بسيار تواند يم ها نامه موافقت حقوقي اين ريتأثاز سوي ديگر، 
 در توانند يم چندجانبه يها نامه موافقتدر حقيقت .  باشد،رود يمشمار  هكه منبعي ثانويه ب

اگرچه نبايد در نقش .  عرفي نيز نقش داشته باشندالملل نيبشناسايي و حتي ايجاد حقوق 
 ةبالقو ريتأث كلي صورت بهاما كرد، نمايي   بزرگيالملل نيبمعاهدات در ايجاد قواعد عرفي 

 و دكترين يالملل نيبآراي  بسياري از دييتأ به يالملل نيبات بر ايجاد حقوق عرفي معاهد
 گفت توان يم كلي يبند ميتقسدر : دارد يم بيان هوف فن چنانكه 2.حقوقي رسيده است

 ةكنند مصرف«يا در مقام » يساز قانون« يا در مقام نندك يم كه يك معاهده را منعقد ييها دولت
 در ايجاد ي متفاوتيراتيتأثكدام   و اين دو نوع هردهند يمعمل را انجام اين » قواعد قبلي

 Van(  دانستمؤثرتر و تر مهم معاهدات از نوع اول را بايد چراكه دارند، عرفي الملل نيبحقوق 

Hoof, 1983:113( .كلي بايد صورت بهخصوص  كه در اين اند دهيعقاين  برخي حقوقدانان نيز بر 
و معاهدات دوجانبه را از نوع معاهدات كرد  تلقي ساز قانون عموماًرا » هچندجانب«معاهدات 

، براي نقش شده رفتهيپذاستاندارد كلي براساس .  نسبي دانستيآور الزامقراردادي و داراي آثار 
 هر دو عنصر عملي و ةدربردارندداشتن يك معاهده در ايجاد حقوق عرفي، اين معاهده بايد 

                                                            
1. Precedent Theory 

 تأييد كرد؛ اگرچه در اين المللي دادگستري اين موضوع را ديوان بين» فالت قارة درياي شمال«براي مثال در رأي مشهور  .2
دارد كه براي اين  دهد و بيان مي پرونده ديوان در خصوص عدم اغراق در نقش معاهدات در ايجاد حقوق عرفي نيز هشدار مي

 :ك.ر.  مورد توجه قرار گيرد)Opinio Juris(منظور همواره بايد عنصر قصد طرفين 

North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969. Available at: https://www.icj-
cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-EN.pdf 
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 يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقت يريگ شكل تا پيش از  بارهنيا ؛ در1معنوي عرف باشد
 عرفي از الملل نيب در ايجاد حقوق يگذار هيسرمادوجانبة  يها نامه موافقتنيز موضوع نقش 

سو برخي  در اين خصوص، از يك. مباحث مورد اختالف ميان حقوقدانان بوده است
 با يگذار هيسرما ةدوجانب يها نامه موافقتترش ند كه در پي گسا حقوقدانان بر اين عقيده

ها را بايد از نوع قواعد BIT يكسان در سطح جهاني، مقررات مشترك موجود در باًيتقرمقررات 
با  كه اند اين عقيده  برخي بر،از سوي ديگر. )Lowenfeld, 2003:130(  دانستيالملل نيبعرفي 
 توسعه در حال يها دولت توسط امضاشده يها نامه موافقتها، BIT زياد در يها مشابهتوجود 

 قواعد عنوان به يا معاهدهرا نبايد دليلي بر اعتقاد ايشان بر تعهد حقوقي ايشان نسبت به الزامات 
 در حال يها دولتدر حقيقت عامل اصلي سوق . )Dumberry, 2010:684( حقوقي عرفي دانست

 خارجي از طريق امضاي اين گذار هيسرماجذب  به آنها نياز شديد ها نامه موافقتتوسعه به اين 
؛ يگذار هيسرما ايجاد قواعد حقوقي جهاني در خصوص مشخصاً بوده است نه ها نامه موافقت

 :Guzman, 1998(  برخوردار نيستنديالملل نيب از عنصر معنوي عرف ها نامه موافقت اين رو نيازا

 ظاهراً اگرچه ساختار معاهدات در ،ندا داشتهاين، چنانكه برخي بيان  بر عالوه. )685-687
 ريتأث انعقاد اين معاهدات و ةنحو و ابهامات موجود در تناقضات با توجه به اند، يكسان

و همچنين آرا و تفاسير متعارض برآمده از  هاBITصالحديدهاي سياسي در انعقاد بسياري از 
زمينة  در شده رفتهيپذ حقوقي ةقاعد عنوان به مستمر و واحد ةقاعدقواعد يكسان، تمييز هرگونه 

برخالف . )Kishoiyian, 1994: 372(  خارجي امري بسيار دشوار استيگذار هيسرما
 يها يژگيو تمامي يا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقت ما به نظر دوجانبه، يها نامه موافقت

 واقع، با توجه به در. دهستن را دارا يالملل نيبالزم براي نقش داشتن در ايجاد قواعد عرفي 
 تجارت و ةدو حوز و هدف حاكميت فراگير بر ها نامه موافقت اين يريگ شكلمباني 
را  آنها و همچنين تعداد اطراف قراردادي و سطح پوشش اقتصادي اين معاهدات يگذار هيسرما

 ها نامه موافقتاين ). عنصر مادي( نندك يم تبديل» ساز قانون«و » چندجانبه «ييها نامه موافقتبه 
 جلوگيري از بروز تعارضات و ايرادات موجود در سيستم سنتي و يها راه ينيب شيپدر صورت 

 وجود عنصر معنوي عرف ةكنند هيتوج توانند يم 2» معتدليها نامه موافقت«در نتيجه ايجاد 
. ها باشندBIT نيز باشند و پاسخي به ايرادات وارد بر فقدان عنصر معنوي در سيستم يالملل نيب

 به تواندب معتدل خود يها نامه موافقت ايجاد ، عملي نشان داده استةتجربكه  آنچنان بسا چه
شده و متعادل  اصالح يها نامه موافقت از اين يگذار هيسرما ةدوجانب يها نامه موافقتالگوگيري 

                                                            
داشته و در مقابل بعضي حقوقدانان بر نقش »  عموميةيرو« بيشتري بر عنصر مادي يعني ديتأكباره برخي  البته در اين .1
  :ك.ردر اين خصوص .  دارندديتأك يالملل نيب عرف يريگ شكلكننده در  عنوان عنصر تعيين هب» اعتقاد قانوني«

 .G.J.H. van Hoof, Op. Cit؛ .157- 182  :1394 ، مختاري مطلق وعزيزي

2. Balanced Treaties 
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تغييرات از اين  نيز يگذار هيسرما الملل نيب حقوق يا معاهدهو از اين طريق منبع  دهمنجر شنيز 
شده رفع  بيان راتيتأثتمامي عملي شدن  براي شرط شيپ نيتر مهمبه هر روي، . گردد متأثر

 كالن تجارت يها نامه موافقت توسط يگذار هيسرما الملل نيب سيستم سنتي حقوق يها چالش
هاي بعدي در  ذيل پژوهش موضوعاين ؛است تر متعادل در راستاي ايجاد سيستمي يا منطقه
 .قرار خواهد گرفتتر  مورد بررسي تفصيلي ي آتيهاشماره

  
  يريگ جهينت .3

ايرادات مقررات ماهوي كردن سو با بر برطرف   از يكيا منطقه كالن تجارت يها نامه موافقت
 و همچنين ها دولت تعريفي هريك از استانداردهاي رفتاري ةدامن يساز شفافاز طريق 

 نهادهاي ينيب شيپ و از سوي ديگر با گذاران هيسرمامحدودسازي استانداردهاي حمايتي براي 
 در راستاي پاسخ به ايراد مربوط به نامتقارن بودن يگذار هيسرما جريان داوري ةكنند كنترل

 يها نامه موافقت نوعي متعادل از ةدهند ارائه يگذار هيسرما الملل نيبسيستم حقوق 
 محدود و به سود صرفاً را نبايد ها مهنا موافقت اين يكنندگ ليتعد ريتأث. ندهست يگذار هيسرما

 يها يژگيو. 1 با توجه به ها نامه موافقت اين چراكه دانست، ها نامه موافقتكشورهاي عضو اين 
 و تجارت يگذار هيسرماپوشش سطحي وسيع از ميزان . 2 ،اعضازياد ساختاري از جمله تعداد 

، از سه طريق ها نامه موافقت  مختلف اينيها نمونه مشابه در يا مقرره وجود منطق .3و 
 كشورهاي تبع بهو بگذارند  ريتأث عام صورت به يگذار هيسرما الملل نيب بر منابع حقوق توانند يم

 همزمان توانند يم شده ليتعد ةچندجانب يها نامه موافقتنخست، ايجاد . سازند متأثرثالث را نيز 
 خارجي را فراهم يگذار هيسرما ةزحو در يالملل نيبعنصر مادي و معنوي براي ايجاد عرف 

 براساس مقررات ماهوي و شده ارائهصادره و تفاسير يكدست و منسجم آراي د؛ دوم، نآور
 سوم، ؛منسجمي منتهي شود»  قضاييةروي« به ايجاد تواند يمشده  اصالح شكليِ يها سازوكار

 انعقاد مقررات و ةنحو و چنانكه موارد مشابه نشان داده است، محتمل است كه ادبيات و بسا چه
 الگوي صورت به توسط ديگر كشورها ها نامه موافقتساختارهاي مورد استفاده در اين 

  .شود دنبال يا معاهده
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