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چکیده
ویژگی خاص قواعد حاکم بر اتحادیۀ اوواۀا و حۀتحخا خۀاوتی اتحادیۀا دو ا معۀاد تما ۀدا
بخن المللی ،با حاکمخا دو ظام حعوقی تستعل دو خصوص تما دا دوتا بۀ رۀرتایاگۀااو
تخان دول عضو اتحادیا و دولا ا ثالث تنجر شده ارا؛ وژیم تبتنیبۀر حعۀود داخلۀی دول
عضو دو چاوچوب حعود بخنالملل و وژیم تبتنی بر حعود اتحادی اوواۀا ا ایۀن تنظۀر تۀداخل
حتحخا اتحادیا و دول عضو دو ا معاد تما دا دوتا ب ررتایاگااو توتۀد ابااتۀاتی ارۀا
ک ا دو اعتباو این تما دا تأثخرگااو ارا مچنخن ارتناد بۀا رۀرب برتۀر قواعۀد حۀاکم بۀر
اتحادیا ،با تأثخر بر اعتباو تما دا دوتا ب دولا ا عضۀو و دول ثالۀث ،رۀرب عۀو حعۀود
بخنالملل و تسئولخا بخنالمللی اتحادیا و دول عضو وا تطرح تیکند رچنۀد برخۀی ا قواعۀد
حاکم بر اتحادیا حاو وا کاو ایی دو این خصوص ارا ،نو چالش ۀایی دو بحۀث ا معۀاد و
اعتباو این تما دا دو رطح اتحادیا وتۀود داود کۀا تدیۀد رعۀدان ثبۀا و اتنخۀا ،بۀاعنۀوان
تدلفا ا احلی تاب ررتایاگااو خاوتی ،سبا با ررتایاگااو دو داخل اتحادیۀا ارۀا
دو این تعالا برآ خم تا ضمن طرح چالش ا توتود دو ایۀن تخنۀا ،وا کاو ۀا و یررخۀا ۀا
حعوقی تطرح دو رطح اتحادی اوواا وا بروری کنخم
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مقدمه
با وتود وشد رریع ررتایاگااو خاوتی ،تماوب تنارع دولۀا ۀا و رعۀدان مگرایۀی م دو
ووی آ اا ،تا ع ا یاوو و تورم قواعد عام قابل اعمۀال دو حۀو ۀ رۀرتایاگۀااو خۀاوتی شۀا
ارا  6دو بود چنخن اتماعی کا دو یکسانرا تواضع دولا ۀا و بۀخنالمللۀی شۀدن قواعۀد
حاکم براین حو ه تأثخرگااو باشد ،تما دا دوتا ب ررتایاگااو باعنۀوان رۀا وکاو تنارۀبی
یا ر تیشو د کا بر ووابط ررتایاگۀااو تخۀان دولۀا ۀا حۀاکم شۀده و دو چۀاوچوب قواعۀد
حمایتی برگررتۀا ا حعۀود بۀخن الملۀل عررۀی قۀراو تۀیگخر ۀد (رخرو تندتی607 :6931 ،؛
روو اواتا )319 :6919 ،این تما دا  ،بر تبنا حعۀود بۀخنالملۀل عمۀوتی تخۀان دو کشۀوو
باتنظوو اوتعا و حفظ ررتای اتباعشان تنمعد شده و باعنوان ابزاو تنارۀ بۀرا ا تعۀال آ اد
رۀۀرتایا و تبۀۀران خسۀۀاوا واوده خصوح ۀار دو تۀۀواود تصۀۀادوه بتتاۀۀا تحسۀۀوب تۀۀیشۀۀو د
) (Lavranos, 2010: 417رچند بسخاو ا دولا ا مواوه دوحدد گسترش ا معۀاد ایۀن ۀو
تما دا ستند ،این اتر مواوه با چالش ایی ووبا وو بوده ارا کا تۀد تۀرین آن دو رۀطح
اتحادی اوواا تطرح تیشود وضمخا خاص قوا خن حاکم بر اتحادی اوواا ،اعتبۀاو و حۀوۀ ا معۀاد
این تما دا وا با ررا و شخ ایی تواتا تیکند کا دو حعود و تنارع ررتایاگااوان و حفۀظ
ررتای آ اا تأثخرگااو ارا ا اینوو دوحالیکا تبنا این تما دا حمایا ا ررتایاگااو دو
چاوچوب تنارع دوتا با ارا ،قواعد خاص حاکم بر اتحادی اوواا با ایجاد چالش دو اعتبۀاو ایۀن
تما دا و تداخل حتحخا این اتحادیا با دولا ا عضو ،توا ن تنارع دول عضو و دولا ۀا
ثالث طرف تما ده وا بر م تی د دو این تخنۀا برخۀی ا وا کاو ۀا قابۀل اعمۀال دو حۀو ۀ
ررتایا گااو خاوتی و تما دا دوتا بۀا دو اتحادیۀ اوواۀا دو تعابۀل بۀا نجاو ۀا حعۀود
بخنالملل قراو تیگخرد ضروو تطبخق تما دا دوتا ب رۀرتایاگۀااو دولۀا ۀا عضۀو بۀا
قوا خن اتحادی اوواا و الزام این دولا ا با احتح یا خاتم یکجا ب این تما ۀدا  ،مچنۀخن ود
حتحخا تکا خسم ا حلورصل اختتف اخشبخنیشده دو این تما دا با تکخا بۀر حۀتحخا
ا حصۀۀاو دیۀۀوان دادگسۀۀتر اوواۀۀا دو ورۀۀخدگی و تمخۀۀخن تکلخ ۀ ایۀۀن تما ۀۀدا  ،ا تملۀۀا
تغایر ایی ارا کا تی توان با آن اشاوه کرد البتا دو بحث ا حتحخا ا معاد این تما ۀدا ،
با تصوی تما دۀ لخسبون باعنوان بنخاد ترین رند حعوقی اتحادی اوواا ،3برخی ا چالش ا
ا

 6این وویکرد ا رو دیوان بخنالمللی دادگستر دو رال  6307دو قضۀخ باورلو اترکشۀن تطۀرح شۀد اۀ
گاشا چندین د ا ا طرح این دیدگاه ،مچنان شا د رعدان ووی مسان دولا ا دو حۀو ۀ رۀرتایاگۀااو
خاوتی ستخم ICJ Rep, 1970: Paras.89, 90
 3تما دۀ لخسبون دو رال  3770تصوی و دو رال  3773ما ترا شد این تما ده تنجۀر بۀا احۀتح (تما ۀدۀ
تارتریخا  )6333و تغخخر آن با تما دۀ تدید اتحادی اوواۀا ،و تما ۀدۀ تاتمۀ اوواۀا (تما ۀدۀ وم  )6310و
تغخخر آن با تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا شد
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حتحختی ،حداقل دو حو ۀ رۀرتایا گۀااو تسۀتعخم ترتفۀع شۀده و ا معۀاد چنۀخن تما ۀدا
دوتا باا دو حتحخا ا حصاو تجاو خاوتی اتحادی اوواا قراو گررتۀا ارۀا (تۀواد  370و
 699تما دۀ تاتم اوواا) وشتاو حاضر دوحدد ارا ،ضمن بروری اعتبۀاو تما ۀدا دوتا بۀ
ررتایا گااو  ،حتحخا ا معاد این تما دا و تسئولخا تبران خساوا اشی ا عۀو آ اۀا وا
دو ارتو تعروا حاکم بر اتحادی اوواا بروری کند

بررسی اعتبار معاهدات دوجانبۀ سرمایهگذاری در اتحادیۀ اروپا
دو رطح اتحادی اوواا ،تما دا دوتا ب ررتایاگااو بر تبنا قا ون داخلۀی دول عضۀو و دو
چاوچوب تعروا اتحادیا تنمعد تیشو د براراس تادۀ  916تما ۀدۀ کۀاوکرد اتحادیۀ اوواۀا (
تادۀ  970تما دۀ تاتم اوواا) ،دولا ا عضو تلزم با تطبخق تما دا خود با تعروا حۀاکم
بر اتحادیا بوده و تما داتی کا دو تماوب با این تعروا باشند ،راقد اعتباو خوا ند بود
تادۀ  370تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا (تادۀ  699تما ۀدۀ تاتمۀ اوواۀا) ،رۀرتایاگۀااو
تستعخم خاوتی وا تبتنیبر رخارا ا تجاو تشترک اتحادیا و دولۀا ۀا عضۀو و احۀول
تتحدالشکل قراو داده ارا بر این اراس ااولمان و شووا اوواا ،ا ا تااکره و حصول توارق
با کشوو ا عضو اتحادیا ،احول تشترک قابل اعمال دو ررتایاگااو خاوتی وا تمخخن کرده و
دولا ا عضو تلزم با تبمخا ا آنا د دو چاوچوب تما دۀ لخسبون ،تایگاه کمخسخون اوواا دو
رخارتگااو ررتایا گااو خاوتی اتحادیا ،تمخخن حتحخا اتحادیا و دول عضو دو این حو ه
و تورم شخوه ا وین ررتایاگااو خاوتی خز شایان توتا ارا دو این تخنۀا کمخسۀخون
تدابخر خاحی وا اتخاذ کرده ارا کا دو چاوچوب توضو و دف این وشتاو ،طۀرح اخشۀنااد
رال  3767دو خصوص «ترتخبا ا تعالی تما دا دوتا ب ررتایاگااو تخان دولا ا عضو
و ثالث»،کا دو رال  3763ا رو شووا و ااولمان اوواا تصوی شد ،ا مخا ویژها داود 6
بر تبنا این قا ون ،دو حوو تغایر تما دا دوتا ب رۀرتایاگۀااو بۀا قۀوا خن اتحادیۀ
اوواا ،رخارا ا تنبخای خاحی قابل اعمال ارا دو این تخنا ااولمان اوواا با تکخا بر اختخۀاوا
خود بر تبنا تما دۀ لخسبون ،اقداتاتی وا باتنظوو توق  ،تمویۀق یۀا بۀا تۀأخخر ا ۀداختن برخۀی
تما دا تغایر با تعروا اتحادی ا جام داده ارا ا تملا تامترین این تواود تیتوان با توقخۀ
قراوداد توقا روئخفا تخان اتحادی اوواا و دولا آتریکا ) (Monar,2010: 143-151و تعاوتۀا دو
برابر ا معاد قراوداد تجاو آ اد تخان اتحادی اوواا با کرۀ شمالی ،ارو و کلمبخا اشاوه کرد (Borkan,
) 2010ووی دیوان دادگستر اوواا دو بروری اعتباو تما دا دوتا ب رۀرتایاگۀااو و تطبخۀق
برا تطالم بخشتر و ک :تعو 97 :6933 ،؛ ررخی و دیگران13 :6931 ،
1. Proposal for establishing transitional arrangements for bilateral investment agreements between
member states and third countries, Brussels, 7.7.2010
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آ اا با تعروا اتحادیا خز قابل توتا ارا دیوان تمتعد ارا ،تعروا تاتم اوواا ا تملا قاعۀدۀ
تندوج دو بنۀد  3تۀادۀ  970تما ۀدۀ تاتمۀ اوواۀا (تۀادۀ  916تما ۀدۀ کۀاوکرد اتحادیۀ اوواۀا)،
دولا ا عضو وا تلزم با تطبخق کلخ تما دا خود با قواعد حاکم بۀر اتحادیۀا و ورۀع ۀر گو ۀا
تماوب ا طریق تااکرۀ تجدد و احتح تغایر ا تیکند ا ظۀر دیۀوان دو حۀوو عۀدم اتکۀان
احتح این شرایط ،تما دا راقۀد اعتبۀاو خوا نۀد بۀود ;(ECJ Case C-466/12, 2014: Para.39
ECJ Case C-205/06, 2009: Para.39; ECJ Case C-216/01, 2003: Paras. 4, 43(4); ECJ
)Case C-476/98, 2002: Para. 1; ECJ Case C-307/99, 2001: Para.30

با عنایا با ا مخا طرح اخشنااد کمخسخون اوواا (قا ون تصوب ااولمان و شووا اوواا) و
ووی دیوان دادگستر اوواا دو بروری اعتباو تما دا دوتا بۀ رۀرتایاگۀااو  ،دو ذیۀل ایۀن
تواود با تفکخک بروری تیشود

 .1رویکرد کمیسیون اروپا
ا ظر کمخسخون اوواا ،تما دا دوتا ب ررتایاگااو تخان دولۀا ۀا عضۀو اتحادیۀا و دول
غخرعضو ،توتد تبمخو تخان ررتایاگااوا ی ارا کا دولا تتبۀو آ اۀا طۀرف ایۀن تما ۀدا
ارۀۀا و رۀۀرتایاگۀۀااوا ی کۀۀا ا چن ۀخن تزیت ۀی تحۀۀروما ۀۀد کمخسۀۀخون تمتعۀۀد ارۀۀا چنۀۀخن
رۀۀرتایاگۀۀااوا ی ا حعۀۀود تنۀۀدوج دو ایۀۀن تما ۀۀدا کۀۀا تاۀۀمتۀۀرین آن حۀۀق باۀۀرهتنۀۀد ا
تکا خسم ا بخنالمللی حلورصل اختتف ا تملا داوو و حق تبران خساوا اشی ا رل
تالکخا ارا ،تحروم تیشو د )(COM 2010/ 0197(COD): 2-3
برخی حعوقدا ان با تکخا بر وویکرد کمخسخون ،تمتعد د تما ۀدا دوتا بۀاا کۀا بۀر تبنۀا
قوا خن اتحادی اوواا تنظخم و تنمعد میشو د ،تا می برا با او داخلی بوده و تمخخن تکا خسم ۀا
حلورصل اختتف دو این تما دا باتنزلۀ دخالۀا دو حۀتحخا ا حصۀاو دیۀوان دادگسۀتر
اوواارا ) (Barnard, 2016:531; lavranos, 2010: 432دو این تخنۀا دیۀوان دادگسۀتر اوواۀا
ایااو داشتا ارا ،خچ تحکم بخنالمللی یا ترتع داوو مۀیتوا ۀد دو تعۀام تفسۀخر یۀا اعمۀال
قوا خن اتحادی اوواا برآید و تناا دیوان اوواا ا حتحخا ا حصاو برخووداو ارۀا بنۀابراین تأیخۀد
حتحخا تراتع بخنالمللی اخشبخنیشده دو تما دا ررتایاگااو خا تنۀد قا و منۀد شۀدن دو
رطح اتحادی اوواارۀا (ECJ Case C-205/06, 2009: Para.40; Case C-249/06, 2009: Paras.
) 26, 27, 34; Lavranos, 2006: 223-246دو این تخنا کمخسخون اخشنااد تأرخ یۀک دیۀوان
تستعل ررتایاگااو اوواا ما ند دیوان تبتنیبر توارعا ات اوواایی تجاو آ اد 6وا تطرح کۀرده
ارا چنخن دیوا ی تلزم با اخرو دقخق ا حۀتحخا دیۀوان دادگسۀتر اوواۀا بۀوده و ا اتکۀان
دوخوارا حدوو احکام اولخا ا این دیوان برخووداو ارا )(Wehland, 2009: 297
)1. European Free Trade Association (EFTA
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آ چا تسلم ارا ،کمخسخون اعتباو تما دا دوتا بۀ رۀرتایاگۀااو وا بۀر تبنۀا تعۀروا
اتحادی اوواا او یابی تیکند و تمتعد ارا تما ۀدا دوتا بۀ رۀرتایاگۀااو بایۀد بۀر تعۀروا
اتحادیا برتر یابند بر این اراس با ظر تیورد اخشنااد احلی کمخسخون ،خاتم تما دا تغۀایر
و تلوگخر ا ا معاد تما دا آتی تخان دول عضو اتحادیا و دولا ا ثالث ارا ا این تنظر بۀر
تبنا تادۀ  970تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواۀا  ،ۀر تۀان کۀا یکۀی ا طۀررخن تما ۀدۀ دوتا بۀ
ررتایاگااو با اتحادی اوواا بپخو دد ،دولا عضو تیتوا د سبا با خاتم آن تما ده اقدام کند

 .2طرح پیشنهادی کمیسیون
بر تبنا تادۀ  370تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا (تادۀ  699تما دۀ تاتمۀ اوواۀا) دو خصۀوص
ضروو اتخاذ رخارا ا تجاو و ررتایا گااو تشترک دو اتحادی اوواۀا ،کمخسۀخون اوواۀا
طرحی وا دو خصوص «ترتخبا ا تعالی تما دا دوتا ب ررتایاگااو تخان دولا ا عضو و
ثالث» دو رال  3767با شووا اوواا اخشنااد کۀرد ۀدف احۀلی ا ایۀن طۀرح ،تنظۀخم ظۀام
حعوقی حاکم بر ا تعال ررتایا با توتا با شرایط تما دا دوتا ب ررتایاگۀااو دولۀا ۀا
عضو و تبخخن رخارا ا اتخاذ کمخسخون دو تخن ررتایاگااو خاوتی ارا  6این طۀرح
دو رال  3763ا رو شووا و ااولمان اوواا تصوی شد )(EU Regulation No 1219/2012
توضو و قلمرو این قا ون بر تبنا بند  6تادۀ  6آن ،برورۀی وضۀمخا تما ۀدا دوتا بۀ
ررتایا گااو دول عضو بر طبق تعروا اتحادیا ارا البتا اعمال این قا ون بۀاتنزلۀ رعۀدان
اعتباو و عدم اترا قواعد تندوج دو تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا سبا با این تسۀئلا خسۀا
براراس بند  6تادۀ  ،6دو خصوص تما دا دوتا ب ررتایاگااو دول عضو ،احتح تما ۀدا
تغایر با قوا خن اتحادی اوواا ،قبل ا خاتمۀ آ اۀا اخشۀنااد تۀیشۀود تطۀابق بۀا تۀواد  1و 67
کمخسخون باید دو تریان تااکرا احتحی تما دا دوتا ب ررتایاگۀااو دولۀا ۀا عضۀو
اتحادیا قراو گخرد بدینتنظوو بر تبنا تادۀ  ،3دولا ۀا عضۀو کۀا خوا ۀان بعۀا اعتبۀاو
تما دا دوتا ب خود ستند ،توی ا د کلخ تما دا دوتا باا وا کۀا قبۀل ا اول درۀاتبر
 ( 3773تان ما ترا شدن تما دۀ لخسبون) یا قبل ا الحاد خود بۀا اتحادیۀ اوواۀا تنمعۀد
کردها د ،با اطت کمخسخون بررا ند کمخسخون تطابق این تما دا با قوا خن اتحادیۀ اوواۀا وا
بروری کرده و با توتا با تادۀ  ،1دو حوو احۀرا تمۀاوب ایۀن تما ۀدا یۀا تما مۀا آ اۀا ا
گسترش و اترا رخارا ا ررتایاگااو اتحادی اوواۀا بۀاخصۀوص رخارۀا ۀا تجۀاو
تشترک ،درتوو خاتم این تما دا یا تااکرۀ تجدد باتنظوو احتح این تواود وا حادو خوا د
کرد البتا دولا ا عضو دو شرایط خاحی تی توا نۀد بۀر تماۀدا خۀود بۀر تبنۀا تما ۀدا
1. Proposal for establishing transitional arrangements for bilateral investment agreements between
member states and third countries, Brussels, 7.7.2010
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دوتا ب ررتایاگااو باقی بما ند رچند تنظوو ا این شرایط تشخص خسا ،با ظر تیورد
دو تواود کا خاتم تما دا دوتا ب ررتایاگااو ا رو دولا ا عضو ،با عو تمادا
آ اا بر تبنا حعود بخنالملل تنجر شود و تسئولخا بخنالمللی آ اا وا ررا م را د ،تیتۀوان ا
تمبخر شرایط خاص باتنظوو بعا اعتباو این تما دا ارتفاده کۀرد بۀر تبنۀا بنۀد  1تعدتۀ
قا ون ،دو خصوص تما دا دوتا ب دولا ا عضو کا بر طبق حعۀود بۀخنالملۀل ما تۀرا
ستند ،توارعا اتا ا اتحادیا کا داوا توضوعی تشابا بۀا ایۀن تما ۀدا ارۀا ،بۀاتۀدویج
تایگزین خوا د شد

 .3نقد دیدگاه کمیسیون و راهکارهای جایگزین
حتحخا کمخسخون دو بروری تما دا دوتا ب دولا ا عضو و وأ بر بۀیاعتبۀاو آ اۀا ا
رو این ترتع ،حق وتو دائمی این تما دا وا بۀا کمخسۀخون اعطۀا تۀیکنۀد ایۀن تسۀئلا
بادلخل تحدید حتحخا دولا ا عضو دو ا معاد و حفظ تما دا دوتا بۀاشۀان تۀوود ا تعۀاد
تد قراو گررتا و عاتل بیاعتماد ررتایا گااوان خاوتی و دو تخجا کا ش رۀرتایاگۀااو
تمرری شده ارا ) (Lavranos, 2010: 426بیتردید حدوو حکم کلی تبنۀیبۀر بۀیاعتبۀاو و
ضروو اختتام تماتی تما ۀدا دوتا بۀ رۀرتایاگۀااو دولۀا ۀا عضۀو ،اتکۀان احۀتح و
تجدید ظ ر دو تما دا قابل تطبخق با قوا خن اتحادی اوواا وا ا بخن تیبرد و دولا ا عضۀو وا
دو تمرب عو تمادا بخن المللی و طرح تسئولختشان قراو تید ۀد بۀر ایۀن ارۀاس برورۀی
وویا ا توتود حاکی ا فی وویکرد عام دو خصوص خاتم تما دا دوتا با و لزوم بروری
و تطبخق توود این تما دا ارا دو قضایا تختلفی باطوو توود با برورۀی اعتبۀاو ایۀن
تما دا ارداختا شده ارا ا تملا تامترین این تواود ،آوا حادوه دو دعوا باینۀدو 6علخۀا
تماوو چک ) ،(UNCITRAL, Award on Jurisdiction, 2007دعوا یوووکو 3علخا ارلواکی
) (PCA Case No. 2008-13و دعۀۀوا آ ا اس علخۀۀا تجاورۀۀتان (ICSID, Case No.
)ARB/07/22, 2012ارا با وتود طرح ادعا بیاعتباو تما دا دوتا با تخۀان طۀررخن بۀا
ارتناد با قوا خن اتحادی اوواا ،اعتباو و قابلخا اعمال این تما دا تأیخد شد (Hermann et al.,
) 2013: 453-58دو قضخ آ ا اس تأکخد شد ،تناا تما دا دوتا باا راقد اعتباو و تحکومبۀا
اختتام ستند کا با تمادا اشی ا ظم عموتی دو اتحادی اوواا دو تمۀاوب باشۀند (ICSID,
2012: Paras.10.3.16; UNCITRAL, 2009, Third and Final Award; Marboe, 2015:
) 533-43دو وویکرد دیگۀر دو قضۀخ شۀکر شۀرقی ،برخۀی ا تما ۀدا دوتا بۀا ا تملۀا

تما دا تربوط با رل تالکخا و تورم ررتایاگااو  ،ا شمول قوا خن حاکم بر اتحادی اوواا
1. Binder
2. Eureko
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خۀۀاوج شۀۀده و دو تخجۀۀا تطبخۀۀق آ اۀۀا ضۀۀروو قلمۀۀداد شۀۀد

(Stockholm Chamber of

) Commerce (SCC) Eastern Sugar, Partial Award, case 88/2004: Para.119بنۀابراین
دو حوو تماوب این تما دا با قوا خن اتحادیا یا با قوا خنی کا دو آینده دو داخل اتحادیا بۀا
تصوی خوا د ورخد ،باید با تأتل بخشتر اقدام کرد
دو توود رایر ا تعۀادا واود بۀر تما ۀدا دوتا بۀ رۀرتایاگۀااو  ،تۀیتۀوان بۀا ادعۀا
تبمخوآتخز بودن این تما دا اشاوه کرد باتنظوو ود این ادعا اخشنااد شده ارا ،کلخ حعود
و تنارع تندوج دو تما دا دوتا ب ررتایاگااو دو قوا خن اتحادی اوواا تۀنمک شۀود تۀا ا
این طریق تمام ررتایاگااوان خاوتی دو داخل اتحادیا ا آن تنتفع شو د بایۀد توتۀا داشۀا
مانگو اکا برخی حاح ظران ایااو داشتاا د ،اعطا حتحخا با اتحادی اوواا ا رو دول
عضو باید با کا ش حداقل تعروا حمایتی ا ررتایاگااوان خاوتی تنجر شۀود ( Wehland,
)2009:297; Eilmansberger, 2009: 383; Burgstaller, 2009:181; Söderlund, 2007: 455
ا تعاد دیگر تربوط با اایرش حتحخا تکا خسۀم ۀا بخنالمللی حۀلورصۀل اختتف و عۀدم
اوتا با قواعد رر تخنی کشوو تخزبان دو تما دا دوتا ب ررتایاگااو ارا دو اارخ بۀا ایۀن
ا تعاد باید توتا داشا کا تواد تربوط با حلورصل اختتف و قا ون حاکم بر این تما دا تبتنۀی
بر وضایا دولا ۀا عضۀو و دو وارۀتا تۀاب رۀرتایا ارۀا (Sornarajah, 2010:178; Lim,
) 2016: 48بنابراین دو تایی کا دولا ا عضو با طرف دیگر تما ده دو خصوص اوتا اخۀتتف
با تکا خسم ا بخنالمللی توارق کردها د ،باید با تأتل بخشۀتر بۀا حۀتحخا دیۀوان دادگسۀتر
اوواا دو ورخدگی با اختترا اشی ا خاتم تما دا دوتا ب ررتایاگااو ارتناد کرد ترتۀع
داوو دو قضخ دعوا شرکا لند یووکو علخا تماوو ارلواکی تأکخد کرد ،حتحخا اعمۀال
قوا خن اتحادی اوواا تناا تختص دیوان اوواا بوده و دو حوو لزوم رایر تکا خسم ا بخنالمللۀی
حلورصل اختترا ا تملۀا دیۀوان داوو ا حۀتحخا اعمۀال قواعۀد و تعۀروا اتحادیۀ اوواۀا
برخووداو د ) (PCA Case, NO.2008-13: Paras.185, 274بر این اراس ،مانگو اکۀا ماینۀدۀ
دولا لند دو اارخ با دوخوارا دیوان تبنیبر اعتم دیدگاه ۀا ایۀن دولۀا سۀبا بۀا اعتبۀاو
قا و ی تما دۀ دوتا با ررتایاگااو تخان لند و تماوو ارلواکی ایااو داشا ،قۀوا خن حۀاکم
بر تاتم اوواا میتوا د بر وضمخا حعوقی تما دا دوتا ب توتۀود دو اتحادیۀ اوواۀا تأثخرگۀااو
باشد ) (PCA Case, NO.2008-13: Para.127بیتردید این تما دا تشمول حعۀود بۀخنالملۀل
بوده و ا لحاظ حعوقی تمتبر د ،تگر اینکا تطابق با الزاتا و شۀرایط توتۀود دو تما ۀده خاتمۀا
یابند) (PCA Case, NO.2008-13: Paras.59, 82, 83, 93دو این تخنا بایۀد توتۀا داشۀا کۀا
دولا ا عضو اتحادی اوواا عۀتوه بۀر تماۀد سۀبا بۀا تعۀروا اتحادیۀا ،دو خصۀوص تماۀدا
بخنالمللی خود خز تلزما د بنابراین عو تمادا تما داتی دولا ا عضۀو بۀا ارۀتناد تعۀروا
حاکم بر اتحادی اوواا ،تیتوا د عو تمادا بخنالمللی و تسئولخا آ اا وا با مراه داشتا باشۀد ا
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این تنظر حداقل دو توود تما داتی کا قبۀل ا ما تۀرا شۀدن تعۀروا اتحادیۀ اوواۀا تنمعۀد
شدها د ،تغایر این تما دا با تعروا اتحادیا عاتل بیاعتبۀاو و دلخۀل خاتمۀ آ اۀا تحسۀوب
میشود مانگو اکا برخی حاح ظران تطرح کردها د ،ررب برتر تعروا اتحادیۀ اوواۀا بۀر
تما دا دوتا ب ررتایاگااو دولا ا عضو ،باخود خۀود بۀا خاتمۀ ایۀن تما ۀدا تنجۀر
خوا د شد و دولا ا عضو باید ا شرایط تما ده دو این تخنا تبمخا کننۀد (Eilmansberger,
) 2009:383-87دو این تخنا تعروا کنوا سخون حعود تما دا تصوب  6303کا بخشۀتر تۀواد
آن خز عرری شده ،قابل اعمال ارا ) (Bungenberg et al., 2015:1602دو این تخنا تۀواود عۀام
حاکم بر اختتام تما دا کا دو تواد  10تا  19کنوا سخون تاکوو آتده ،تتک ارا؛ یمنۀی تۀواود
عو باو تعروا اراری حعود داخلی ،خاوج شۀدن ماینۀدۀ دولۀا ا حۀتحخا خۀود ،اشۀتباه،
تعل  ،اوتشا ،اتباو یا تغایر با قواعد آتره ،قابل طرح ارا

 .4رویۀ دیوان دادگستری اروپا
تادۀ  300تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا (تادۀ  391تما دۀ تاتم اوواا) ،حاکمخۀا ۀا تلۀی وا
تلزم با تبمخا ا تفارخر دیوان دادگستر اوواا دو خصوص قواعد حاکم بر اتحادی اوواۀا کۀرده
ارا  6دو این تخنا دیوان تمتعد ارا تاتم اوواا توتد ظم وینی ارا کا دولا ۀا حعۀود
حاکمختی خود وا باتنظوو حفظ این ظم تحدود تیکنند و بۀر ایۀن ارۀاس تبمخۀا ا تفارۀخر
دیوان اوواا ضروو ارا ) (Case 26/62, 1963: 12باتنظوو کس ظر دیوان دادگستر اوواا
دو خصوص تفسخر قواعد اتحادیا سبا با تما دا دوتا ب دولا ا عضو ،بر تبنا بنۀد 66
تادۀ  361تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا (تادۀ  977تما دۀ تاتم اوواا) ،دولا ا عضو ،شووا و
ااولمان اوواایی تیتوا ند ظر دیوان وا دو خصۀوص تطۀابق توارعۀا اتۀا ۀا ا تملۀا تما ۀدا
دوتا ب ررتایا گااو با تعروا اتحادیۀا کسۀ کننۀد برارۀاس تۀادۀ  916تما ۀدۀ کۀاوکرد
اتحادی اوواا (بند  3تادۀ  970تما دۀ تاتم اوواا) ،دولۀا ۀا عضۀو تلۀزم بۀا تطبخۀق کلخۀ
تما دا خود با قواعد اتحادیۀا و ورۀع ۀر گو ۀا تمۀاوب ا طریۀق تۀااکرۀ تجۀدد ،احۀتح و
تجدید ظر دو این تما دا ستند دیوان دادگستر اوواا برا تطبخق این تما دا با تعروا
اتحادیا ضمن بروری تعروا  ،دو حوو لزوم اقدام با تفارخر خاص و توود تواد تیکنۀد تۀا
دو حۀۀوو تطبخۀۀق و عۀۀدم اتکۀۀان احۀۀتح شۀۀرایط تغۀۀایر ،خاتمۀ ایۀۀن تما ۀۀدا وا بۀۀاعنۀۀوان
تنارۀ تۀرین وا کۀاو تطۀرح کنۀد (ECJ Case T-2/99, 2001: Paras. 40, 59, 67; Case C-
;203/03, 2005: Paras.9, 57; Case C-84/98, 2000, Para.5; Case C-216/01, 2003
) Paras.4, 43(4); Case C-476/98, 2002; Case C-307/99, 2001: Para. 20دو واقۀع وویۀ

 6برا تطالم بخشتر و ک :کدخدایی 39-30 :6917 ،و 671-671
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دیوان دو بروری تما دا دوتا ب ررتایا گااو  ،حاکی ا اعتعاد با برتر تعروا اتحادیا بۀر
رایر تمادا دول عضو اتحادیا ارا دیوان دو قضۀایا تۀاک  6و کۀاد  ،3ضۀمن تأکخۀد بۀر
حتحخا خود برا اتخاذ ر گو ا تدابخر م دو وارتا اعمۀال قۀوا خن اتحادیۀ اوواۀا ایاۀاو
داشا ،تمادا بخنالمللی دولا ا باید تمادا اشی ا حعود اتحادیۀ اوواۀا وا عۀو کنۀد
(ECJ Case C-459/03, 2006: Para. 17; C-402/05 P and C -415/05 P (Joined Cases),
) 2008: Paras.10, 73, 74, 82, 86بنۀۀابراین دو حۀۀوو تغۀۀایر تما ۀۀدا دوتا بۀۀ

ررتایاگااو با تعروا اتحادیا ،تا تا یکا این تما ۀدا احۀتح شۀده یۀا تعۀروا اتحادیۀا
احتح شده باشند ،می توان با اعتباو این تما دا حکم داد ا ظر دیوان ،قواعد اتحادی اوواا
قا ون برتر کشوو ا عضو اتحادیا بوده و بر تبنا بند  6تادۀ  970تما دۀ تاتم اوواۀا (تۀادۀ
 916تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا) ،ا معاد تما دا تغایر با تمادا دول عضو براراس تعۀروا
اتحادیا اتکاناایر خسا ()ECJ Case C-249/06, 2009: Para. 45
دیوان دو بروری دوخوارا تطبخق تما دا دوتا ب ررتایاگااو تخان کشوو ا رۀوئد،
اتریش و رنت د با تعروا اتحادی اوواا تأکخد کرد ،براراس بند  6تادۀ  970تما دۀ تاتما (تادۀ
 916تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا) ،دوحووتیکا تما دا دولا ا عضو کا قبل ا الحۀاد بۀا
تاتما تنمعد کردها د تغایر با تمادا آ اا بر تبنا قواعد حاکم بر تاتما باشد ،ایۀن تما ۀدا
راقد اثر خوا نۀد بۀود (ECJ Case C-205/06, 2009: Paras. 6, 16, 21, 23, 32, 34; Case C-
) 249/06, 2009: Paras. 26, 27دو این تخنا دیوان ا حتحخا اتخاذ تدابخر و اقداتا یکجا ب
تحدودکننده علخا کشوو ا ثالث طرف تما دا دوتا ب ررتایاگااو برخووداو بۀوده و ایۀن
تواود باید بتراحلا تورط تمۀام کشۀوو ا عضۀو اعمۀال شۀود (ECJ Case C-249/06, 2009:
) Paras. 35, 36اگرچا مخشا ا این اختخاو ارتفاده میکند ،باطوو تثال دو قضخ کمخسخون
علخا روئد ،این ترتع تتعاعد شد کا اقداتا تحدودکنندۀ قابل اعمال ا رو اتحادی اوواا ا
تملا تملخق ،تااکرۀ تجدد یا ابطال تما دا دوتا ب ررتایاگااو این کشوو ا باعنوان تدابخر
قابل قبولی ارا کا باید با حو تدثر و روو اترا شو د دیوان ایااو داشا کۀا ایۀن دولۀا ۀا
تی توا ند تما دا دوتا ب ررتایاگااو خود وا بادلخل تمسر ا اترا تماداتشان بۀر تبنۀا
تعروا اتحادی اوواا با ارتناد با تادۀ  03کنوا سخون وین (حعود تما دا ) دو خصوص تغخخۀر
بنخادین اوضا و احوال ،با حالا تملخق دوآوو د )(ECJ Case C-249/06, 2009: Paras. 38- 41
با وتود وویکرد کلی دیوان تبنیبر رعدان اعتباو تما دا دوتا با تغایر با تعروا اتحادیا،
دیوان تمتعد ارا کا باید با دولا ا عضو ررحا کاری برا تااکره و احتح ایۀن تما ۀدا
داده شود ا ظر دیوان اعطا چنخن ررحتی ،اتکان درتخابی با وا کاو ۀا عملۀی بۀاتنظۀوو

1. MOX
2. KADI
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احترام با تنارع حعوقی ررتایاگااوان خاوتی و حفایا ا ررتای آ اا و دو عخن حۀال اتۀرا
تمادا دولا ا عضو بر تبنا حعود اتحادی وا ررا م تیکند (ECJ Case C-45/07, 2009:
) Paras 16-20; Case C-246/07, 2010: Paras.6, 12, 56, 59مچنخن دیوان ،تحمخل تماۀد
با لغو تما داتی وا کا قبل ا تصوی و ما ترا شدن تعروا اتحادیا تنمعد شۀدها ۀد ،حتۀی
دو حوو ررب تماوب احتمالی این تما دا با قواعد آتی اتحادی اوواا ،قابل قبول مۀیدا ۀد
 (ECJ Case C-45/07, 2009: Para. 35; Case C-246/07, 2010: Para.56البتا ا ظر دیوان،
دولا ا عضو تکل ا د دو تان ا معاد تما دا دوتا با ررتایاگۀااو  ،بۀا کشۀوو ا ثالۀث
طرف تما ده اطت د ند کا تمکن ارا این تما دا تحا تأثخر قۀوا خن آتۀی اتحادیۀ اوواۀا
قراو گخر د )(Ibid; Case C-246/07, 2010: Para.106

صالحیت انعقاد معاهدات دوجانبۀ سرمایهگذاری در اتحادیۀ اروپا
با عم برخۀی حۀاح ظۀران ،حۀتحخا دول عضۀو اتحادیۀا بۀرا ا معۀاد تما ۀدا دوتا بۀ
ررتایا گااو و تماوب حعود و تنارع آ اا دو این تخنۀا ،تۀا ع ا حصۀول و خۀارتی واحۀد دو
خصوص ررتایاگااو خۀاوتی تۀیشۀود ا ایۀن تنظۀر حۀتحخا ا معۀاد تما ۀدا دوتا بۀ
ررتایاگااو باید با اتحادی اوواا اختصاص یابد؛ چراکا تلۀزم بۀا ا معۀاد تما ۀدا بۀر تبنۀا
تعروا اتحادیۀا بۀوده و ایۀن تما ۀدا سۀبا بۀا کلخۀ دولۀا ۀا عضۀو و اوکۀان اتحادیۀا
ما ترارا ) (Lavranos, 2013:165دو ا تعاد با این دیدگاه باید توتا داشۀا کۀا اۀایرش
حتحخا ا حصاو اتحادی اوواا ،با این احل کلی و بنخادین اتحادیا تغایر داود کۀا دو داخۀل
اتحادی اوواا تمام حعود و اختخاوا تتملق با اتحادیا خسا و دولا ا عضو دو بخشی ا این
حعود و اختخاوا راخما د ( تا ی و وحمان س اتخر  )0-1 :6931 ،بۀر ایۀن ارۀاس ا معۀاد
تما دا دوتا ب ررتایاگااو تناا دو حتحخا اتحادی اوواا خسا و دولا ا عضۀو خۀز ا
حتحخا م برخووداو د البتا دو خصوص حتحخا ا فراد و تشترک اتحادیا و دول عضو و
قلمرو حتحخا آ اا ابااتا یاد وتود داود کا دو ذیل بروری تیشود دو ایۀن تخنۀا بایۀد
توتا داشا ،لزوتار توارعا بخن المللی اتحادیۀ اوواۀا و تما ۀدا کشۀوو ا عضۀو بۀا یکۀدیگر
مپوشا ی داشتا و تفاد مسا ی داو د

 .1صالحیت اتحادیۀ اروپا و دولتهای عضو
حتحخا اتحادی اوواا دو تاب و تورم ررتایاگااو خاوتی و ا معاد تما دا بخنالمللی ،دو
تعروا اتحادیا ا تملا تما دۀ تاتم اوواا و تما دۀ خ  6تأیخد شۀده ارۀا بۀا عۀم برخۀی
 6توضو تما دۀ خ  ،توارق بررر ااد ا اوواایی ارا کا دو رال  3776اتضا و دو رال  3779ما ترا شد این
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حاح ظران ،با تنظوو حمایا ا با او داخلی اتحادیا ،این حتحخا باطوو ا حصاو با اتحادی
اوواا تملق داشتا و دولا ا عضو راقد ر گو ۀا حۀتحختیا ۀد ) (Cremona, 2002: 61آ اۀا
تمتعد د کا حتحخا اتحادیا تحدود با وضۀع قۀوا خن بۀوده و دو خصۀوص ا معۀاد تما ۀدا
بخنالمللی خز قابل اعمال ارا (Titi, 2015: 642, 646) 6دلخل ایۀن وویکۀرد آن ارۀا کۀا بۀر
تبنا تادۀ  01تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا (تادۀ  10تما دۀ تاتما) ،اتحادی اوواا ا حتحخا
ا جام ر گو ا اقدام م باتنظوو تاب و تورم رۀرتایاگۀااو دو داخۀل اتحادیۀا برخۀووداو
ارا ا اینوو خچیک ا دول عضو حق اایرش تماداتی تغایر با حتحخا اتحادیا وا داو د
حال وبا آن ارا کا گا ی با د یل حاح ظرا ی داشۀتا باشۀخم کۀا ادعۀا ا حصۀاو
بودن حتحخا اوواا وا ود تیکنند توود اول ظر شووا اوواارا کا تمتعد ارا دو توارعۀاتی
کا حصول تخجا ا مخا یاد داود ،براراس بند  1تۀادۀ  63تما ۀدۀ کۀاوکرد اتحادیۀ اوواۀا،
بدون خدشا با حتحخا اتحادی اوواا و توارعا اتحادیا دو حو ه ا تالی و اقتصاد اتحادیا،
دولا ا عضو ا حتحخا تااکره دو ااد ا بخنالمللی و ا معاد توارعا اتا ا بۀخنالمللۀی
برخووداو ۀد (Council Conclusions on the Communication of the EC towards a future
)European investment policy, 25 October 2010: Paras. 9, 10, 17, 18

دلخل دیگر ،ووی بسخاو ا گروه ا تجاو اتحادیا ارا کۀا حۀتحخا دول عضۀو بۀرا
ا جام ر گو ا اقدام م دو وارتا حمایا ا ررتایاگااو خاوتی وا تأیخۀد کۀردها ۀد؛ البتۀا
تشروط با آ کا احل آ اد ا تعال ررتایا وا تد ظر قراو د نۀد بسۀخاو ا گۀروه ۀا تجۀاو
اتحادیا ،حتحخا دولا ۀا عضۀو بۀرا ا جۀام ۀر گو ۀا اقۀدام م دو وارۀتا حمایۀا ا
ررتایاگااو خاوتی با تد ظر قراو دادن احل آ اد ا تعۀال رۀرتایا وا تأیخۀد قۀراو کۀرده ا ۀد
) (Karl, 2004: 415-416; Mola, 2008:12-14دیوان دادگستر اوواا خز تأکخد کۀرده ارۀا،
تادۀ  10تما دۀ تاتم اوواا (تادۀ  01تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا) ،دو خصوص ا تعال رۀرتایا
ا طریق ررتایا گااو تستعخم خاوتی بخن اعضۀا اتحادیۀ اوواۀا و کشۀوو ا ثالۀث ارۀا
بنابراین رچند اتحادی اوواا دو اتخاذ تدابخر م برا ا تعۀال رۀرتایا واتۀد حۀتحخا ارۀا،
حتحخا خاوتی اتحادیا ا حصاو خسا)(ECJ Opinion 1/94, 2009: Para. 86
تمکن ارا دو برابر این د یل با ظر دیوان دادگستر اوواا دو قضخ ایتر 3ارتناد شود کا
تما ده چندین باو ا تملا دو رال ا  3773و  3771احتح شده ارا بخشترین احتحا تربوط با تحدود
کردن ورما و ترکخ کمخسخون ،گسترش حق وأ اکثریا و تعویا مکاو تخان ااد ا اتحادیا ارا
 6تأیخد حتحخا اتحادی اوواا برا ا معاد تما دا بخنالمللی ا این تاا شایان توتا ارا کا را تا ی ما ند
اتحادی اوواا حرف ظر ا وویکرد ا تختلفی کا سبا با بخنالمللی یا رراتلی بودن آن وتود داود
(کدخدایی ،(Kaddous; 2015: 279-68; 301:6913 ،ا حتحخا ا معاد تما دا بخنالمللی ررتایاگااو با
دولا ا عضو و ثالث برخووداو ارا )(Mola, 2008:13
2. AETR
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باطوو ضمنی حتحخا اتحادی اوواا برا ا معاد تما دا دوتا ب ررتایاگااو وا تأیخد کۀرد
او ر باید توتا داشا کا این تأیخد ،باتنزل اعتعاد بر ا حصاو بودن حتحخا خسا ثا خار دیوان
دو ایااو ظر دیگر ضمن تأیخد احل آ اد ا تعال ررتایا دو اتحادی اوواا ،تأکخد کرد کا ایۀن
وویکرد باتنزل تأیخد حتحخا ا حصاو اتحادیا خسا (Case 22/70, 1971: Paras. 5 and IV
)) (dدیوان دو ایااو ظر دیگر ضمن تأیخد این توضۀو کۀا حۀتحخا اتحادیۀا بۀرا ا جۀام
اقداتا داخلی بر تبنا بند  3تادۀ 47تما دۀ تاتم اوواا (تادۀ  19تما ۀدۀ کۀاوکرد اتحادیۀ
اوواا) ،تی توا د تبنایی برا احرا حتحخا خاوتی اتحادیا باشد ،اتا دیوان این حتحخا وا دو
توود تمام حو ه ا بخنالمللی قابل اعمال مۀیدا ۀد و حۀداقل دو خصۀوص ارۀتعراو رۀرتایا،
حتحخا خاوتی اتحادیا وا ا حصاو قلمداد میکند )(ECJ Opinion 2/92, 1995: Para.6
دو تجمو تیتوان گفا کا ۀخچ تعۀروها حۀتحخا ا حصۀاو ااد ۀا اتحادیۀا بۀرا
تصوی قوا خن یا ا معاد تما دا بخنالمللی وا تأیخۀد مۀیکنۀد ) (Viñuales, 2016: 26-30دو
این تخنا بر تبنا تادۀ  370تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواۀا ،حۀتحخا اتحادیۀ اوواۀا تناۀا دو
تواود ررتایا گااو تستعخم خاوتی و دو چاوچوب رخارا ۀا تجۀاو تشۀترک ،ا حصۀاو
بوده و دو رایر تواود حتحخا دول عضو قابل اعمال ارا مچنخن بۀا توتۀا بۀا ظۀر دیۀوان
دادگستر اوواا ،برارۀاس تۀادۀ  1تما ۀدۀ تاتمۀ اوواۀا ،اتحادیۀ اوواۀا حۀررار ا حۀتحخا و
اختخاواتی برخووداو ارا کا ا رو دول عضو با آن اعطۀا شۀده و ایۀن اتۀر بایۀد دو عملکۀرد
داخلی و خاوتی اتحادیا تد ظر قراو گخرد بنابراین قلمرو حتحخا اتحادیۀا ،رراتۀر ا تعۀروا
حاکم بر اتحادیا توود تأیخد خسا )(ECJ Opinion 2/92, 1995: Para.6

 .2قلمرو صالحیت
بر تبنا تما دۀ لخسبون ،حتحخا ا حصاو خاوتی اتحادی اوواا تحدود بۀا رۀرتایاگۀااو
تستعخم ارا این تما ده تمریفی ا ررتایاگااو تستعخم اوائا مید د دو این تخنا دادگاه
قا ون اراری آلمان ایااو داشتا ارا ،دو چاوچوب بند  6تادۀ  370تما ۀدۀ کۀاوکرد اتحادیۀ
اوواا ،حتحخا ا حصاو اتحادی اوواا برا ا معاد تما دا دوتا ب ررتایاگااو تسۀتعخم دو
تواود ارا کا ررتایاگااو باتنظوو تحصخل و کنترل رود دو یک تدرسا یا شخص حعوقی
حوو گخرد ) (German Constitutional Court, 2009: Paras. 370-71بر این اراس دو رایر
تواود ا تملا توارعا اتا ا حمایا ا ررتایاگااو  ،دولا ا عضو خز ا حتحخا ا معۀاد
برخووداو د ) (German Constitutional Court, 2009: Para.378حتحخا خاوتی اتحادیا بۀا
تواود آ ادرا ررتایا ،تشویق و حمایا ا ررتایاگااو خاوتی خۀز تسۀر تۀییابۀد ایۀن
حتحخا دو تواود ارتعراو ررتایا تناا دو بخش حنما قابل اعمال ارا و دو بخۀش خۀدتا ،
دولا ا عضو ا حتحخا تشترک با اتحادیا برخووداو ۀد (German Constitutional Court,
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) 2009: Para.371بدیای ارا حتحخا ا حصاو اتحادیا دو خصوص ررتایاگااو تستعخم،
با تمنی فی حتحخا دولا ا عضو دو خصوص تالکخا و رل تالکخۀا خسۀا مچنۀخن
اتحادیا ا حتحخا ا معاد توارعا اتا ایی برخووداو خسا کۀا بۀر مۀا نگی قۀوا خن داخلۀی
دولا ا عضو تأثخرگااو باشد با توتا با تادۀ  66قا ون «ترتخبا ا تعۀالی تما ۀدا دوتا بۀ
ررتایاگااو تخان دولا ا عضو و ثالۀث» دو تخنۀ حۀتحخا دولۀا ۀا عضۀو دو ا معۀاد
تما دا دوتا ب ررتایاگااو  ،با ظر تیورد این حتحخا سبا با تمۀام تۀواود تۀد ظر ا
تملا (شرط تلا کاتلاالوداد ،ورتۀاو تنصۀفا ا و عاد ۀا ،ووش ۀا حۀلورصۀل تسۀالماآتخۀز
اختترا و ضروو ارداخا غراتا دو تواود رل تالکخا) قابل اعمال ارا

مسئئئیولیت جبئئئران سئئئارات نا ئئئی از نقئئئب معاهئئئدات دوجانبئئئۀ
سرمایهگذاری
دو حوو قابلخا ا تساب عو تمادا بخنالمللی با یۀک رۀا تان بۀخنالمللۀی ،آن رۀا تان ا
تسئولخا بخن المللی برخووداو خوا د بود ا این تنظر ،دو تۀواود عۀو تما ۀدا بۀخنالمللۀی
ررتایا گااو ا رو اتحادی اوواا کا دو تماوب با تماۀدا بۀخنالمللۀی ایۀن اتحادیۀا ارۀا،
تسئولخا بخن المللی اتحادیا تحعق خوا د شد این تسئولخا دو تواود عو تمادا دول عضو
بر تبنا این تما دا قابل ارتناد ارا؛ چراکا بر تبنا بند  0تادۀ  977تما دۀ تاتم اوواۀا
(تادۀ  361تما دۀ کاوکرد اتحادی اوواا) ،باتنظوو حفظ ظم عمۀوتی دو اتحادیۀا ،دولۀا ۀا
عضو دو خصوص تما دا اتحادیا تسئولا ۀد )(Bianco, 2017:119-33; Mola, 2008: 19-22
البتا احرا این تسئولخا دو تخن تما دا تختلطی کا ا رو اتحادیۀا و دول عضۀو تنمعۀد
شدها د  ،دشواوتر بوده و با تو یع حتحخا تخان اتحادیا و دول عضو و قابلخا ا تساب این عو
براراس حعود بخنالملل عمۀوتی بسۀتگی داود ) (Tomuscha, 2002: 185بۀاطۀوو تثۀال ،بۀر
تبنا تادۀ  30تنشوو ا رژ کا م اتحادیا و م دول عضو طرف آن ستند ،دو تۀواود عۀو
تمادا اشی ا این تنشوو ،ررتایاگااو ا حق تراتما با دادگاه ۀا داخلۀی دول عضۀو و یۀا
تراتما با دیوان داوو برخووداو ارا دو این وابطا ررتایاگااو تیتوا ۀد ا دولۀا عضۀو و یۀا
کمخسخون دوخوارا کند تا تصمخم بگخر د کا کدامیۀک بۀا عنۀوان خوا ۀده ،طۀرف دعۀوا قۀراو
خوا ند گررا این وا کاو دو رایر تما ۀدا بۀخن المللۀی کۀا اتحادیۀا و دول عضۀو طۀرف آن
ستند ،ا رو ررتایاگااو قابل اعمال ارا) (Titi, 2013: 829, 843با توتا با ویژگی تام
تما دا دوتا ب ررتایا گااو  ،دو تواود عو یا خاتم یکجا ب این تما ۀدا کۀا تغۀایر بۀا
توا ین حعود بخنالملل باشد ،تسئولخا اتحادیا و دول عضو دو خصوص تبران خساوا اشۀی
ا دو تمرب خطر قراو دادن ررتای ررتایاگااو قابل ارتناد ارا بدینتنظوو ،اتحادی اوواا بۀا
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اشی ا اختترا ررتایاگااو تخان

ایجاد حندود ایی ،بودتاا خاص برا تبران خساوا
اتحادی و دول عضو با ررتایاگااوان اختصاص داده ارا )(Mola, 2008: 21

نتیجهگیری
دو ختل وویا و نجاو ا حعوقی حاکم بر ررتایاگۀااو خۀاوتی دو اتحادیۀ اوواۀا ،تسۀئل
ا معاد و اعتباو تما دا دوتا ب ررتایاگااو باعنوان تامتۀرین تنبۀع قابۀل ارۀتناد دو ایۀن
حو ه ،چالش ایی وا با مراه داود رچند تتش برا تعویۀا تایگۀاه اتحادیۀ اوواۀا دو ا جۀام
تااکرا و ا معاد تما دا دوتا ب حمایۀا ا رۀرتایاگۀااو بۀا تأیخۀد حۀتحخا ا حصۀاو
اتحادی اوواا دو حو ۀ ررتایا گااو تستعخم خاوتی بر تبنا تما دۀ لخسبون تنجۀر گردیۀده
ارا ،لخکن دو رایر تواود حتحخا تشترک اتحادیا و دول عضو اعمال تیشود بۀدیای ارۀا
این حتحخا تشترک و وقابۀا بۀر رۀر ایۀن توضۀو  ،مکۀاو دو رۀا تا ی وا کۀا تۀ آن
ما نگی و یکپاوچگی ارا ،با چالش تواتا تیکند و وضمخا تما دا اخشۀخن دول عضۀو بۀا
دولا ا ثالث بر این چالش تیارزاید بر این اراس دو ا معاد تما دا دوتا ب ررتایاگااو ،
عتوهبر التزام اتحادیا و دول عضو با احول کلی حعوقی ،قوا خن داخلی و قواعد اتحادیۀا ،تماۀد
با ارتا داود ا بخنالمللی ضروو ارا این تماد باید دو اترا و تفسخر تما دا دوتا بۀا بۀر
تبنا حعود بخن الملل و قواعد اتحادیا با تدیا بخشتر اعمال شود تا توتد اطمخنان حعوقی
برا ررتایاگااوان خاوتی دو داخل اتحادیا و برا ررتایاگااو دو خۀاوج ا اتحادیۀا باشۀد.
دو واقع حصول چنخن اطمخنا ی تبتنیبر تدلفا ا شۀفافرۀا و رراگخۀر ارۀا کۀا تکثۀر
نجاو توتود و وویا ا تبام تبتنیبر آن تاکنون تا ع ا درتخابی با وژیمی تاتع و کاتۀل
دو این حو ه دو رطح اتحادی اوواا شده ارا وویا ا تتناقو با حعود بخنالملۀل خۀز ۀاری
چنخن اطمخنا ی ارا دو این تخنا این وویا شایان توتا و تأتل ارا کا دو حۀوو تغۀایر
تما دا دوتا ب ررتایاگااو با قوا خن اتحادی اوواا ،این تما دا ستند کا باید بۀا قۀوا خن
اتحادیا تطبخق داده شو د ا این تنظر قوا خن اتحادیۀا تۀیتوا نۀد دو برخۀی تۀواود تۀایگزین
تمادا بخنالمللی اخشخن دولا ا عضو اتحادیا شده و تخنارا خاتم یکجا ب تما دا یۀا
لغو تمادا اشی ا آن شو د تال اینجارا کا دو اینگو ا تۀواود ،حۀتحخا تکا خسۀم ۀا
حلورصل اختتف اخشبخنی شده دو این تما دا کا ا خصایص برتستا و دو ترۀ تامتۀرین
قواعد حمایتی این تما دا ارا ،با ارتناد حتحخا ا حصاو دیوان دادگسۀتر اوواۀا تأیخۀد
می شود آ چا تسلم ارا فی اعتباو تما دا دوتا ب ررتایاگااو تخان دول عضو اتحادیۀ
اوواا و دولا ا ثالث بدینطریق ،ضمن العا تزلزل و عدم ثبا سبا بۀا رۀرتایاگۀااو دو
داخل اتحادیا ،تنارع اتبا دول عضو اتحادیا وا کا اقدام با ررتایاگااو دو خۀاوج ا اتحادیۀا
تیکنند خز تحا تأثخر قراو تید د با این ترتخۀ  ،رچنۀد تنۀو و تورۀم قواعۀد حۀاکم بۀر
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ررتایا گااو خاوتی دو اتحادی اوواا تی توا د ایفاگر عش تامی دو تورم حعود بۀخنالملۀل
حاکم بر ررتایاگااو خاوتی باشد ،لخکن چالش ا اشی ا ا معاد و اعتباو تما دا دوتا ب
ررتایا گااو دو اتحادی اوواا کا بخش تامی ا قاعدهرا دو این حو ه وا بر عاده داود ،آثاو
تخرب و با داو دها بر تجلی چنخن تایگا ی خوا د داشا
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