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 چکیده 

رابط امنیت  ۀساماندهی  و  کامل  حمایت  استاندارد  از FPS)  میان  یکی  عمومی  بهداشت  و   )
حقوق  چالش در  دیرینه  بینسرمایههای  ضابطگذاری  بدون  پاسداشت  آنکه  چه  است.    ۀالمللی 

سرمایهب برای  آسیب  ایجاد  امکان  میزبان،  دولت  سوی  از  عمومی  و  هداشت  خارجی،  گذاری 
گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان  حمایت مطلق از سرمایه

شده  به کوشش  نوشتار  این  در  دارد؛  حقوق  دنبال  در  موضوع  این  بر  حاکم  حقوقی  نظام  که  است 
توانند ضمن  های میزبان چگونه میاینکه دولت  المللی مورد بررسی قرار بگیرد. گذاری بینسرمایه

(، و ایجاد مسئولیت FPS)  پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت
مسئلبین نمایند،  جلوگیری  خود،  برای  می  ۀالمللی  نشان  مطالعه  این  است.  مقاله  که  اصلی  دهد 

سرمایه بینحقوق  رابطگذاری  ساماندهی  در  اجرای    ۀ المللی  و  عمومی،  بهداشت  حفظ  میان 
یاد شده،   ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک روی  تنهانهاستاندارد    ۀرویکرد روشن و مشخصی 

با آنکه مبارزه باست. به  متناقض گشته عنوان یکی از مصادیق بهداشت  ، به۱۹ا کوویدعنوان مثال، 
محدودیت ایجاد  قرنطینه،  برقراری  طریق  از  ممنوعیتعمومی  تعیین  و  حاکمیتی ها  حق  ذیل  ها، 
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به میزبان  میکشور  برایرسمیت  که  است  ممکن  حالت  این  در  اما  مسئولیت ها  آن  شناسد، 
 المللی داشته باشد. بین

ی، استاندارد حمایت کامل و امنیت، کشور میزبان، بهداشت  گذاری خارجسرمایه  واژگان کلیدی:
 ۱۹عمومی، کووید

 مقدمه
عنوان یکی  از آغاز زندگی اجتماعی بشر وجود داشته، و به  1»بهداشت عمومی«  برقراری  ۀدغدغ

دیگری که بعدها دارای اهمیت شد، رشد    ۀرود. اما دغدغشمار میها نیز بهاز اهداف تشکیل دولت
توسع سرمایهاق  ۀو  جذب  طریق  از  که  تصادی  شد  موجب  که  موضوعی  بود.  خارجی  گذاری 

گذاری خارجی را تعهد نمایند. مرور سوابق تاریخی حکایت  کشورهای میزبان حمایت از سرمایه
گاه گذاری خارجی، هیچمیان برقراری بهداشت عمومی و حمایت از سرمایه  ۀاز آن دارد که در رابط

نشده رعایت  اعتدال  دست  جانب  با  گاه  که  معنا  بدین  قرارااست؛  عمومی،    ویز  بهداشت  دادن 
گذاری خارجی، یا نگرانی  دلیل وابستگی به سرمایهاستاندارد حمایت و امنیت کامل نقض، و گاه به

محکومیت  مسئولیت   از  دچاربین   و  عمومی  بهداشت  حالی    المللی،  در  این  است.  شده  خدشه 
برقراری بهدا  بر  برای دولتاست که وجود حق  میزبان، بهشت عمومی  معنای نفی مسئولیت های 

سرمایه از  حمایت  و  بلکه  وی  نیست؛  یکسان  عمومی  بهداشت  علیه  طغیان  با  خارجی  گذاری 
گذاری خارجی تعادلی  بایست میان اقتضائات مربوط به بهداشت عمومی، و حمایت از سرمایهمی 

 صحیح ایجاد نمود.  
سرمایه  دعاوی  بیشتر  که  است  شده  ثابت  تجربه  بین به  آسیب گذاری  با  و المللی،  مادی  های 

سرمایه  و  بوده،  مرتبط  میزبان  سرزمین  در  موجود  در غیرمادی  مجاری  همین  از  خارجی  گذاری 
های میزبان اند. این در حالی است که دولت های میزبان پیروز شده های داوری در برابر دولت دیوان 

به به  بهداشتی  رخدادهای  با  مجبورند  عمومی  بهداشت  حفظ  بیماری آنچه  مانند  منظور  امروزه 
ها در حمایت ایجاد کرده، اقداماتی انجام بدهند که ممکن است ناقض تعهدات آن دولت   ۱۹کووید 

های شود که در تزاحم میان حق دولت المللی باشد. اکنون این پرسش مطرح می گذاری بین از سرمایه 
دارای یک  کدام گذاری خارجی  بر حمایت از سرمایه ها  آن   بان در حفظ بهداشت عمومی و تعهدمیز 

یک   ۀمثاب توان به چند نکته اشاره نمود؛ اول اینکه بهداشت عمومی به تقدم رتبی است؟ در پاسخ می 

 
1. Public Health 
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نماید، می  زمان تأمین صورت هم به  المللی را گذاری بین ان و سرمایه بحق بنیادین، مصلحت دولت میز 
شده،   بینی پیش   1(FPS)   گذاری خارجی که در استاندارد حمایت کامل و امنیت اما حمایت از سرمایه 

به  سرمایه بیشتر  آن  سوی نفع  از  عمومی  بهداشت  حفظ  بر  حق  از  استفاده  اینکه  دوم  است.  گذاری 
میزبان، می  پای دولت  بر  این رویکرد، گاه دو  ۀ باید  با  باشد.  قواعد حقوقی  با لت اصول و  میزبان  های 

ضرورت  امتیازات توجیه  و  حقوق  تعلیق  و  تحدید  به  اقدام  عمومی،  بهداشت  با  مرتبط  های 
به سرمایه  خارجی،  سرمایه گذاری  آن  از  حمایت  با  مرتبط  امتیازات  و  حقوق  می ویژه  نمایند. گذاری 

، ۱۹ا بیماری کووید منظور مبارزه ب شود که کشورهای جهان به برای نمونه، در حال حاضر، مشاهده می 
یک  و  اتخاذ،  را  به تدابیری  اضطراری  اقدامات  فعالیت سری  که  گرفتند،  اقتصادی کار  های 

ت سرمایه  تحت  را  خارجی  می أ گذاری  قرار  ادام ثیر  که  است  ممکن  و  سرمایه   ۀ دهد،  گذاری قرارداد 
SFPبا وفای به استاندارد    خارجی هم با مشکل مواجه نماید. اقداماتی که غالبا  

 شود.جمع نمی   2
  ایهتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانـ    در این نوشتار سعی شده است که با روش توصیفی

ها،  ها، قوانین و مقررات و رویهنامهها، پایانهای علمی، رسالهاسنادی( نظیر کتب حقوقی، نشریه)
سرمایه حقوق  رویکرد  موضوع،  بر  حاکم  حقوقی  نظام  بیان  به  بین   گذاریضمن  نسبت  المللی 

دولت کوویداقدامات  بیماری  با  مبارزه  در  میزبان  نوشتار   ۱۹های  لذا،  بگیرد؛  قرار  بررسی  مورد 
انگیز با  رابساماند  ۀحاضر  از سرمایه  طۀهی  و حمایت  بهداشت عمومی  بینمیان  و گذاری  المللی 

و گسست پیوندها  دولتتبیین  اقدامات  در  آن  پنهان  و  پیدا  در  های  کوویدها  بیماری  با    ۱۹مبارزه 
به است،  کوشیده  نگارنده  و  یافته،  تضمین   دستیابیمنظور  نگارش  و  پایدار  عمومی  بهداشت  به 

از سرمایه رویحمایت  قرار  دولت  ۀگذاری خارجی،  واکاوی  مورد  را  بهداشت عمومی  در حفظ  ها 
ها  ب قوانین مناسب، و دولتدر تصوی  گذارقانونرهیافتی مناسب برای  ۀمثاببدهد تا از رهگذر آن به

سرمایه مطلوب  معاهدات  انعقاد  بینبرای  آرا گذاری  صدور  و همچنین  از سوی   ءالمللی،  مناسب 
 برداری الزم قرار بگیرد.  المللی مورد بهره های داوری بیندیوان 

 استاندارد حمایت کامل و امنیت .۱
از   یکی  امنیت  و  کامل  حمایت  معاهدات استاندارد  در  که  است  مهمی  استانداردهای 

بین سرمایه  شود. بسیاری از ذکر می  بین کشورها  4گذاریهای سرمایه نامه موافقت و    3المللی، گذاری 

 
1. Full protection and security (FPS). 

 . شود یم  گرفته کار به تیامن و کامل تیحما استاندارد  یجا به( FPS) استاندارد  نوشته، نیا در. 2
3. Bilateral investment treaty (BIT) 

4. International Investment Agreements (IIA) 
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و   معاهدات  صرفا  نامه موافقت این  می   ها  بسنده  استاندارد  ذکر  وارد به  آن  بیشتر  جزییات  به  و  کنند، 
مدرن نمی  معاهدات  را  مشکل  این  کرده آمریکا تر  شوند.  حل  زیادی  حد  تا  از یی  بسیاری  به  و  اند، 

می  اشاره  استاندارد  این  تضامین  و  این تعهدات  به  توجه  با  اکنون  کنند.  که   این   سؤال نکته،  است 
تواند در اثر اقدامات اضطراری تعهداتی برای کشور میزبان است، که می   متضمن چه   FPSاستاندارد  

آن برای تشخیص  نقض شود؟  استاندارد   بهداشت عمومی  که  تعهداتی  میزبان   FPS  دسته  بر کشور 
می  می تحمیل  مخدوش  میزبان  دولت  اضطراری  اقدامات  اثر  در  زیاد  احتمال  به  و  شوند، کند، 

 شود. مطالعه و بررسی    FPS  استاندارد   ۀ ه و نظریات موجود در زمین ضرورت دارد که در ابتدا پیشین 
 FPSگیری استاندارد شکل. ۱-۱

ریش باب  در  علمی  بحث  یک  شاهد  هیجدهم  دولت  ۀقرن  از شهروندان تعهد  در حمایت  ها 
( و  5  :۱38۹  ابدالی، )  2گرایانبین دو رویکرد طبیعی  1خارجی بود. در این رابطه، جدالی متعصبانه 

(.  ,Blanco :2019 145)  ها شکل گرفت( نسبت به حقوق ملت5  :۱38۹  ابدالی، )  3گرایانضعیو
روی لکن  شده،  مرتفع  زیادی  حدی  تا  اختالفات  این  امروزه  که  کشورهای    ۀهرچند  برخی  فعلی 

المللی تبدیل شده است، و  گانگان به یک ساختار عرفی بینیت از بیدهد که حمامیزبان نشان می 
که برخی نیز معتقدند که کنند، در حالیاد می یالمللی  عنوان یک استاندارد حداقل رفتار بیناز آن به 

از استاندارد حداقل رفتار بین  ,Junngan)  المللی دارد این استاندارد یک ماهیت مستقل و جدای 

، هنوز هم به تاریخ FPSتعهدات استاندارد    ۀدهد که مطالعها نشان می نظرفاختال(. این  26 :2018
 حقوقی نیازمند است.   ۀحقوق این پدید

حقوقی در اسالم،    ۀهای بارزی مرتبط با این پدیدطوالنی دارد. رگهۀ  حمایت از بیگانگان ریش
شود. ال حاضر دیده می ، رنسانس تا جنگ جهانی اول، و تا حیونان باستان، روم قدیم، قرون وسطی  

برابر   از منظر اسالم، افراد غیرمسلم متبوع یک کشور دوست، و غیرمسلم یک کشور دشمن اصوال  
بیگانگانی »مست می  و چنین  نامیده میأباشند،  داماد،  )  شوندمن«  (. حکومت 2۹4:  ۱3۹3محقق 

می  رکون«  منع  »اصل  اساس  بر  اجازاسالمی  ت  و  ورود  ۀ تواند  بیگانگان،  و  خروج  جارت 
صورتیسرمایه در  کند.  اعطا  غیرمسلم  افراد  به  بیگانهگذاری  قلمرو  که  وارد  صورت  بدین  ای 

حکومت اسالمی شود، دولت اسالمی ملزم است که از او حمایت کند، و مانع ظلم و تعدی به او  

 
 است.  یاعتبار حقوق ۀلئتب، مسکن دو م ین ایمجادله ب یمحور اصل. 1

2. Natural law 

3. Legal Positivism 
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انی  کس)   ها و بربرها(. در یونان، خارجیان شامل یونانیان سایر ایاالت۱08:  ۱376سرخسی،  )  شود
های تجاری، دشمنی اولیه را با بیگانگان کنار  شد. یونانیان به علت ضرورت می  (که یونانی نبودند

پیمان انعقاد  به  و  مسالمتگذاشتند  آوردندهای  روی  آنان  با  این  Junngan, 2018: 8)  آمیز   .)
بیگانگان  پیمان  اموال  از  حمایت  و  شخصی  آزادی  میرا  ها،  (.  Junngan, 2018: 8)  کرد تضمین 

  ۀاینکه آنان در مقایسه با یونانیان حس نژادپرستان  تر بود، و با توجه بهوضعیت رومیان کمی متفاوت 
به از  کمتری داشتند، خارجیان  آنان  از  قرار داشتند. حتی برخی  قانونی تحت حمایت رومیان  طور 

   (.Junngan, 2018: 11) بردندوجود یک نظام دادرسی مستقل و یا وابسته بهره می
، کشورهای مختلف رفتارهای متفاوت با خارجیان تجربه کردند. در بعضی از  در قرون وسطی  

شد، و بیگانه از حق حضور در دادگاه کشور میزبان  کشورها، از جان و مال فرد بیگانه حمایت می
مایت از  زمانی بین رنسانس تا جنگ جهانی اول، ح  ۀ(. در فاصلJunngan, 2018: 13)  برد بهره می

داخلی حقوق  و  عرف  معاهدات،  طریق  از  آنان  اموال  و  یافت صورت  به  خارجیان  بهبود    مستمر 
(Junngan, 2018: 16  .) 

(.  Junngan, 2018: 16)  شددر قرن شانزدهم این معاهدات در قالب کاپیتوالسیون منعقد می
عاهدات مودت، بازرگانی دوم قرن هیجدهم تا قرن نوزدهم، حمایت از بیگانگان در قالب م  ۀاز نیم

شد  مطرح  دریانوردی  حمایتJunngan, 2018: 16)  و  نوع  حمایت(.  شامل  و  ها  فیزیکی  های 
 غیرفیزیکی بود. 

جایگاه خود را در معاهدات    FPS  زمانی قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول، استاندارد   ۀ در دور
کرد دیوJunngan, 2018: 21)  تضمین  پای  که  شد  موجب  امر  همین  طریق  ان (.  از  داوری  های 

سرمایه بهدعاوی  را  استاندارد  این  تعهدات  و  باز شود،  موضوع  این  به  معاهداتی  و  صورت  گذاری 
این دور در  کنند.  پردازش  به  ۀ کاربردی  نیز  اندیشمندان حقوقی  بیگانگان    زمانی  از  بحث حمایت 

بیان کرد: »به فرد بیگانه    ۱۹05ل  را تقویت کردند. در این زمینه، السا اپنهایم در سا  وارد شدند و آن
می میزبان  کشور  خاک  برخوردار در  آن  از  کشور  آن  شهروند  که  شود،  اعطا  حمایتی  همان  باید 

 . (Oppenheim, 1905: 376) است«
سال  به در  نگاه،  این  متحده    ۱۹۱0دنبال  ایاالت  اسبق  خارجه  وزیر  روت  بیان    آمریکا الیهو 

ب  داشت: است،  مکلف  میزبان  امکانات،  ه»کشور  رفتار،  اصول،  ضوابط،  همان  دقیق،  صورت 
به خود  خاک  در  مستقر  بیگانگان  برای  غرامات  جبران  امکانات  و  برای    کارتسهیالت  که  گیرد 

ها و رفتارهای کشور  اینکه حمایتدهد، نه بیشتر و نه کمتر؛ البته مشروط بهه میئشهروندان خود ارا 
  یافته باشد« یزبان، مطابق با اصول و ضوابط پیشرفته و سازمانمتبوع آن بیگانه با شهروندان کشور م
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(Root, 1910: 517, 521  .) 
استاندارد  می   FPS  شرایط  بین  این  در  یافت.  بهبود  اول  جهانی  جنگ  انتهای  مواد  در  به  توان 

یک بند با    در نهایت این استاندارد در قالب  1ملل اشاره کرد.   ۀجامع  22  و  ۱۹۱۹پیمان ورسای  277
بیشتر   دا  عنوانبهتوضیحات  قسمت  سال  ئیک  در  و  ماند،  باقی  معاهدات  نخستین   ۱۹5۹می  در 

شد. سرمایه  ۀمعاهد گرفته  کار  به  معاهدات    2گذاری  بر  عالوه  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  البته 
  3رد قدرت بیشتری بخشیدند. گذاری، اسناد حقوق بشری به تعهدات آن استاندا سرمایه

ابتدای شکلمالحظه می از همان  از    ۀمنابع موجود در زمین  ۀگیری، توجه همشود که  حمایت 
حمایت به  حمایتبیگانگان  و  اموال،  و  جان  از  حمایت  یعنی  فیزیکی؛  غیرفیزیکی؛  های  های 

  .. بوده است..آمد، برابری و ومانند حق دسترسی به دادگاه، آزادی رفتبه
 تحلیل نظری. ۱-2

است که هیچ معیاری برای شناخت آن بهتر  ذکر است این  قابل  FPSدر رابطه با استاندارد  آنچه  
گیرد، وجود ندارد. از این نظر، در  از »تهدیدات و خطراتی« که تحت پوشش این استاندارد قرار می

دات و خطرات  ی تهد  أشود. نخست، منبع و منش اساسی مطرح می  سؤالچند    ، FPSباب استاندارد  
پدیده یا  عامل  آن  منظور،  که  است.  است  سرمایه  موجببهای  تهدآن  میی گذاری  این  د  در  شود. 

، چه مقدار و میزانی FPSست که استاندارد  ا  باشد. منظور آنمیزان خطر نیز مطرح می   ۀمسئلرابطه،  
ات عمومی و غیرعمومی دهد؛ یعنی نسبت این استاندارد با خطریاز خطرات را تحت پوشش قرار م

 
منافع تبعه متعاهد و قدرت پیمان ورسای: »  277  ۀماد.  1 باید در ها میهای وابسته به آن اشخاص، اموال، حقوق و 

حمایت از  آلمان  دا سرزمین  بهیهای  باشند،  برخوردار  میمی  افراد  این  دادگاهعالوه  به  داشته  باید  آزاد  دسترسی  ها 
 «. باشند 

برای کلیه اتباع کشورهای عضو جامعه ملل، حقوق مشابه با  )عضو( موظفند    هر یک از دولملل: »  ۀجامع  22  ۀماد
مرور   و  و عبور  به حرفه، تجارت  اشتغال  دارایی،  تملک  در کشور، حمایت،  اقامت  و  ورود  از حیث  داخلی  حقوق 

 «.  عالوه کشورهای عضو باید زمینه الزم برای برابری کامل اقتصادی، تجاری، و صنعتی ایجاد کنندفراهم کنند. به 

  3  ۀمنعقد شد. در ماد  گذاریاین معاهده بین جمهوری فدرال آلمان و پاکستان برای ارتقاء و حمایت از سرمایه.  2
« است:  آمده  معاهده  شرکت گذاریسرمایه این  یا  و  اتباع  از  های  باید  دیگر  طرف  قلمرو  در  طرفین  از  هریک  های 

 «. حمایت و امنیت برخوردار باشد

بش   ۀاعالمی.  3 حقوق  آزادی   ،۱۹48ر  جهانی  و  بشر  حقوق  از  حمایت  اساسی  کنوانسیون  میثاق۱۹52های  های  ، 
سیاسی  بین و  مدنی  و حقوق  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نمونه۱۹66المللی حقوق  زمینه  ،  این  در  بارزی  های 
 باشند. می
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است،    FPSبرانگیز در باب موضوع استاندارد  دوم که یکی از مباحث چالش  سؤال  .باشدچگونه می 
های فیزیکی، یا  است. در این قسمت آسیب  FPSهای تحت شمول استاندارد  مربوط به نوع آسیب 

که با    مهم آنست   ۀباشد. در اینجا نکتدهند، مطرح میغیرفیزیکی، که ماهیت تهدید را تشکیل می
های دیجیتال و خطراتی از  گذاریتوجه به تحوالت امروزی، قلمرو این استاندارد نسبت به سرمایه

ست که آیا این استاندارد، فقط ناظر به  ا  ید آنآسومی که پیش می   سؤال  .جنس سایبر چگونه است 
که پاسخ منفی باشد، نقش آن در قبال در صورتی  .قبل از حدوث خطر و تهدید است یا خیر  ۀمرحل
به قلمرو زمانی   سؤالاین    .باشدنحو می گذاری خارجی به چه بعد از ورود آسیب به سرمایه  ۀمرحل

 شود. مرتبط می FPSتعهدات استاندارد 
گسترد سؤاالاساس  بر   مباحث  هریک  که  یاد شده  میۀ  ت  بحث  آنچه  طلبد،  را  این  به  مربوط 

آنمی  استاندارد  ا  شود،  که  زمین  FPSست  یا  )  شخصی ۀ  در  حمایت،  مورد  ان  نفع ذیاشخاص 
زمین در  و  منافع(، سرمایه)   موضوعیۀ  استاندارد(  و  دارد   ها   :Mantilla Blanco, 2019)  کاربرد 

ها و خطراتی است  گیرد، و آن نوع آسیبعات حول یک محور اصلی قرار می این موضو  ۀهم.  (154
 گیرد.  قرار می FPSکه تحت شمول قلمرو استاندارد 

آسیب دستهاین  سه  به  خطرات  و  آسیبها  یعنی  کلی؛  و  بندی  غیرفیزیکی،  فیزیکی،  های 
می تقسیم  بهدیجیتالی  آسیبشوند.  آن  از  هریک  بروز  از  جلوگیری  میزبان   ها، منظور  کشورهای 

متعهدند که اقدامات الزم را انجام بدهند، که ممکن است با اقدامات اضطراری کشور میزبان که  
بیماری از  جلوگیری  و  جامعه  عمومی  بهداشت  حفظ  جهت  بهدر  فراگیری  کوویدهای  ،  ۱۹مانند 

 شود، در تعارض قرار بگیرند. کار گرفته میبه
 غیرفیزیکی و دیجیتالیهای فیزیکی، آسیب. ۱-3

المللی، بدون گذاری بین سرمایه   ۀ ی، و معاهدات دوجانب الملل بین گذاری  های سرمایه نامه موافقت 
کنند که کشور میزبان به حمایت کلی بیان می نمایند، به صورت   اشاره   FPSیات استاندارد  ئ آنکه به جز
متعهد می از سرمایه  برخی    1باشد.گذاری خارجی  که  تعهدات هرچند  نوع  با  رابطه  در  معاهدات  از 

ه بر معاهدات « ک ن راجع به حقوق معاهدات ی ون وی نوانس ک باشند، اما »کشورهای میزبان ساکت می 
قرار گرفته، در   یمتعدد   ی ه گذار ی سرما   ی ت دارد، و در دعاو ی م کز حا ی ن   ی گذاره ی سرما  استفاده  مورد 

معاهده،   یک ر مفاد  ی ه در تفس ک ان داشته  ی است، ب ر معاهدات  ی ه ناظر به قواعد مربوط به تفس ک   3۱  ۀ ماد 
حقوق  ی با  مرتبط  قواعد  به  رابط ک  الملل بین د  در  متعاهد  ی طرف   ۀ ه  ن قابل ن  است  نمود. ی اعمال  توجه  ز 

 
1. United States-Chile Free Trade Agreement, 2004, 19 AU ILR 679, Article 10.4. 
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ا  دعاو ی مطابق  در  ماده،  سرما   ی گذار ه یسرما   ین  معاهدات  مفاد  بر  طرف ی گذاره ی عالوه  و ی ،  دعوا  ن 
ه در ک الملل  ن ی ر منابع حقوق ب یو سا   یالملل عرف ن ی قواعد حقوق ب توانند به  ی م   یوان داور ی ن دی همچن 

نما ک ذ  ی دادگستر  المللیبین وان  ی د   ۀ اساسنام 38ۀ  ماد  استناد  : ۱3۹۹  بهمئی و شهبازیان، )   ند یر شده 
اساس بنابراین،    . ( 250 بین   بر  حقوق  لحاظ  و  تفسیر  رفتار این  حداقل  استاندارد  و  عرفی  الملل 

های فیزیکی ت که از منظر معاهدات ساکت، کشورهای میزبان برای رفع آسیب توان گفالمللی می بین 
 باشند.نماید، متعهد می گذار خارجی را تهدید می و غیرفیزیکی سرزمین خود که سرمایه 
  ۱  ۀ نمونه، ماد  عنوانبهکنند.  شود که به »نوع آسیب« اشاره میبرخی از معاهدات هم دیده می

، در هان به حق دسترسی آزاد اتباع هریک از کشورهای متعاهد به دادگاو آلم  آمریکا  ۱۹23ۀ  معاهد
دارد.  اشاره  دیگر  متعاهد  معاهد  1خاک کشور  یا  می   ۀو  مقرر  که  انرژی  استاندارد  منشور  که  نماید 

FPS رساند که این معاهده،  های فیزیکی است، این نتیجه را میهای فراتر از آسیببا هدف حمایت
  2شود. های تجاری، قانونی و نظارتی را هم شامل میعالوه بر حمایت از جان و اموال، حمایت

گذاری امروزی نیست و در معاهدات پیشین هم دیده این وضعیت مربوط به معاهدات سرمایه
آسیببه  3شود. می  بر  عالوه  میزبان  کشورهای  و عالوه  اموال  برابر  در  غیرفیزیکی،  و  فیزیکی  های 

های  هنگامی که بندی در ارتباط با حق اختراع، عالئم تجاری و طرح   ویژه بههای دیجیتال،  دارایی 
معاهدات    ۀهم  در حال حاضر، تقریبا    4باشند. صنعتی در معاهده وجود داشته باشد، نیز مسئول می 

را تشریح    FPSیات مرتبط با استاندارد  ئدارد که جزۀ  در باب حمایت از بیگانگان ماد  آمریکاتجاری  
 و این مشکالت را تا حدودی حل نموده است.  ( Wilson, 1951: 83) نمایدمی 

های میزبان متعهدند  ست که تمامی اقداماتی که دولتا  جا ذکر شود آنمهم است در اینآنچه  
جه آسیبدر  رفع  به ت  خود  سرزمین  در  موجود  جنبهای  آنکه  از  اعم  بگیرند؛  یا    ۀکار  فیزیکی، 

به که  کشورها  آن  اضطراری  اقدامات  با  که  است  ممکن  باشد،  داشته  حفظ غیرفیزیکی  منظور 
از اقدامات مهمی که    عنوانبهشود، در تعارض قرار بگیرد.  بهداشت عمومی انجام می مثال، یکی 

کار گرفتند و هنوز هم ادامه دارد، و برخی از کارشناسان معتقدند  به  ۱۹ارزه با کوویدها در مبدولت
اساسی حال  عین  در  و  شیوتنها،  می  ۀترین  آن  است،  بیماری  این  با  و  مبارزه  تردد  از  که  باشد 

 
1. Treaty of Friendship, Commerce, and Consular Rights, U.S. – Germany., Art 1. 1923. 

2. Energy Charter Treaty – based Investment, 2004. 

3. General Convention of pease, Amity, Navigation and Commerce, U.S.- Colum, 1824, 

Art: 10. 

4. Treaty of Commerce and Navigation, U.S.- Japan, 1894, Art 1. 
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فعالیتورفت بر  راهکار  این  شک  بدون  شوند.  بسته  مرزها  و  شود،  جلوگیری  مادی   آمدها 
آن خواهد شداثر می   گذاریسرمایه تعطیلی  (، و  ۱4:  ۱3۹۹زاده و دیگران،  بیگ )  گذارد و موجب 

 باشد. نقض حق بر آزادی تردد و عبور و مرور می خود نیز اساسا  
 المللی ها در تصمیمات داوری بین و اقدامات اضطراری دولت FPSاستاندارد   قابلت. ۱-۴

المللی، علیه گذاری بین سرمایه  ۀگذاری خارجی بر اساس یک معاهدهنگامی که یک سرمایه
می دعوی  طرح  میزبان  میکشور  ادعا  و  استاندارد کند،  کشور،  آن  که  کرده،  FPS  نماید  نقض    را 

خود در حفظ منافع عمومی، مدیریت کشور، یا اختیارات  تواند در دفاع، به حق  کشور میزبان می 
در    قابلهای زیادی وجود دارد که این ت( پرونده ۱35:  ۱400،  رضایی)  حاکمیتی خود استناد نماید

 آن مطرح شده، و مورد رسیدگی واقع شده است.  
پروند چک«ۀ  در  جمهوری  علیه  تغییر   ، »سالوکا  در  چک  دولت  اقدام  که  کرد  اعالم  خواهان 

سلب مالکیت است، و بر این اساس    ۀمنزل قوانین داخلی، فعالیت تجاری سالوکا را از بین برده، و به
است.  FPSاستاندارد   شده  با  ید  1نقض  میزبان  دولت  اقدامات  چنانچه  که  داشت  مقرر  وان 

غیرتبعیض  نیتحسن به  و  خسارت  ورود  موجب  اگر  باشد،  عمومی  رفاه  برای  همچنین  و  آمیز، 
2باشد. ازی به جبران خسارت نمییست و نیت نکیگذاری خارجی شود، سلب مالهیسرما

  
محیطی دولت مکزیک خواهان ادعا کرد که اقدامات زیست  »فلدمن علیه مکزیک«، ۀ  در پروند

»دولت کرد:  اعالم  داوری  دیوان  دارد.  مغایرت  آن کشور  حمایتی  تعهدات  میبا  در جهت ها  باید 
جامعه اساسی  منافع  محیط  جمله  از،  حفظ  از  صورتیحفاظت  در  باشند.  مجاز  این  زیست  که 

ثیر منفی داشته باشد، خواهان مستحق دریافت غرامت نیست.  أخارجی ت  گذاریاقدامات بر سرمایه
3باشد«. المللی سنتی نیز میحقوق بین تأیید  مورد  این موضوعی است که قطعا  

  
ویژه حفاظت  ی برای حفظ منافع اساسی جامعه بهها در اتخاذ اقدامات اضطراراختیارات دولت

رابطاز محیط  به وجود یک  بهداشت عمومی  یا  با سرمایه  ۀزیست،  گذاری خارجی حقوقی مرتبط 
نمی بهمحدود  نمونهشود.  نفت شل بی عنوان  ملیتی  نشت اقدام غیرموجه شرکت چند  پی موجب 

شد. اوباما این شرکت را مجبور    20۱0در خلیج مکزیک در سال    آمریکانفت در نزدیکی سواحل  

 
1. Saluka Investment BV v Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, 17 March 2006, 

para 203-207. 

2. Saluka Investment BV v Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, 17 March 2006, 

para 262. 

3. Marvin Feldman v Mexico, ICSID Case No. ARB (AF)/99/1, 16 December 2002, para. 

103. 
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  ملزم نمود،  آمریکاسازی نفت کرد، و به همین اندازه او را به پرداخت مبلغ غرامت سنگین به  به پاک 
سالمت عمومی   ۀنیداوری در زم  یهاوانین آراء دی ره از مهتمک انادا« که  یچمتورا عل»  یا در دعوی

چمتورا به نام   یدیش تولکبر اساس نفع بهداشت عمومی، اجازه نداد که حشره   آمریکادولت   است.
شود.  آمریکابه    1«نی ندیل« مصادره  ی د وارد  و  بوده،  ضروری  اقدام  این  که  کرد  مقرر  داوری  وان 

 2. شودمحسوب نمی
پرونده با  پروندمشابه  در  فوق؛  مکزیک  ۀ  های  دولت  بهداشت    دلیلبه»تکمد علیه مکزیک«، 

معنای  می، مجوز دفن زباله را تمدید نکرد. تکمد ادعا کرد که عدم تمدید مجوز دفن زباله به عمو
استاندارد   منزل FPSنقض  به  و  میۀ  ،  او  اموال  سرمایهمصادره  آن  و  باشد.  اساس  این  بر  گذاری 

سرمایه از  مکزیک  دولت  که  ادعا  این  پایه  بر  م همچنین  در  معترض  ل  قابگذاری  ثالث  اشخاص 
استاندارد  حمایت   مکزیک  دولت  که  کرد  اعالم  داوری  دیوان  شد.  خسارات  مدعی    FPSنکرده، 

 3بین اسپانیا و مکزیک را نقض نکرده است.  BITمندرج در 
پروند آرژانتین، ۀ  در  علیه  گرید  اقدامات  به نشنال  با  پرونده  وقایع  دیگری،  بسیار  موارد  مانند 

کشور با بحران مالی مواجه بود، ارتباط دارد. آرژانتین  ، هنگامی که آن 2002کشور آرژانتین در سال 
سازی تصویب کرد. نشنال گرید  در جهت منافع و سالمت عمومی قوانینی را در رابطه با خصوصی

است. شده  نظارتی  و  دعاوی  حقوقی  ساختار  رفتن  بین  از  موجب  اصالحات  این  که  کرد   4ادعا 
کش در  غیرفیزیکی  آسیب  یک  به  ناظر  که  نقض  ادعایی  مدعی  خاطر  بدین  است.  میزبان  ور 

در    FPSاستاندارد   اقام  BITمندرج  آنسیترال  نزد  و  شد،  آرژانتین  و  دیوان   ۀانگلستان  کرد.  دعوی 
شود، به آسیب فیزیکی محدود اعالم کرد که »حمایت کامل و امنیت« که در آن معاهده دیده می 

شود. در این  و غیرفیزیکی را شامل می  های فیزیکیدو آسیبب  شود. این بدین معناست که هر نمی
ژوئن    25را در تاریخ    FPSپرونده دیوان نتیجه گرفت که دولت آرژانتین تعهدات موضوع استاندارد  

  5نقض کرده است.  2005

 
1. Lindane 
2. Chemtura Corporation v. Government of Canada, (formerly Crompton Corporation v. 

Government of Canada), UNCITRAL, Award, 2010, paras. 7, 254. 

3. Tecnicas Medioambientale TECMED SA v United Mexican States, ICSID Case No. 

ARB (AF)/00/2, Award, 29 May, 2003, para 176. 

4. National Grid Plc v Argentina Republic, UNCITRAL, Award, 3 November 2008, Para 

189. 

5. National Grid Plc v Argentina Republic, UNCITRAL, Award, 3 November 2008,Para 

190. 
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بین   ۀروی میداوری  نشان  استاندارد  المللی  که  را آسیب  FPSدهد  غیرفیزیکی  و  فیزیکی  های 
اقدامات دولتشامل می و  آسیبشود،  آن  از  در جهت جلوگیری  میزبان  در درجهای  از   ۀها  بعد 
  رضایی، )  گیرد.منظور حفظ منافع عمومی و اساسی کشور میزبان قرار می های میزبان بهحق دولت

می۱34:  ۱400 اساس  این  بر  دولت(.  اقدامات  که  گفت  بیماری  باید  با  مبارزه  در  میزبان  های 
ها در المللی است، بر اقدامات آن دولتعمومی ملی و بین که یکی از مصادیق بهداشت    ۱۹کووید

 گذاری خارجی برتری دارد.  حمایت از سرمایه
سرمایه حقوق  ذات  به  که  برتری  این  از  بینفرای  برمیگذاری  میالمللی  و  آن  گردد،  از  توان 

کرد؛  عنوانبه یاد  حقوقی  نظام  آن  اصول  از  به  یکی  میزبان  خکشورهای  حق  تضمین  و منظور  ود 
شرط عنوان  تحت  موضوع  این  به  مسئولیت،  و  محکومیت  از  منع  جلوگیری  در »اقدامات  نشده« 

سرمایه بینمعاهدات  میگذاری  اشاره  بر  ۱34:  ۱400  رضایی، )  کنندالمللی  ناظر  اقدامات  که   ،)
 باشد.  حفظ بهداشت عمومی، یکی از مصادیق آن می

می  اصوال   اشاره  مقدمه  و  صدر  در  شرط  این  معاهد  عنوانبهشود.  به  مقدمه  در    ۀ مثال، 
منافع هر دو کشور منعقد   تأمین  شود که این معاهده در جهتگذاری ایران و آلمان ذکر میسرمایه

  1شود. می 

 استثناء بهداشت عمومی  .2
پای بر  میزبان  کشورهای  که  شد  حمایت  FPS  استاندارد   ۀگفته  که  از  متعهدند  الزم  های 

بهسرمایه خارجی  هرگذاری  از  و  آورده،  حمایت  عمل  آن  با  مغایر  که  خودداری اقدامی  باشد،  ها 
ی تحت عنوان »استثنائات  المللبینگذاری  کلی در حقوق سرمایه  ۀ ، یک قاعدبا وجود ایننمایند.  

توانند در جهت منافع عمومی  یزبان میآن کشورهای م  ۀکه بر پای  شود، دیده می   2عمومی و امنیتی«
نباشد، انجام  سو  هم  المللی آن کشورخود اقدامات مشخصی را هرچند که با تعهدات بین  ۀجامع

به۱35:  ۱400  رضایی، )  بدهند که  مواردی  از  یکی  می(.  میزبان  کشورهای  آن  توانند  موجب 
 است.  منظور حفاظت از آن از تعهدات خود عبور کنند، بهداشت عمومیبه

به حق  این  بهبرقراری  امنیتی،  و  عمومی  استثنائات  مصادیق  سایر  مانع  مانند  کلی  صورت 
از استاندارد های میزبان میمسئولیت دولت ۀ  های معاهدشود، و یا ممکن است که فقط به برخی 

منشور انرژی ممکن است   ۀمانند شروط مندرج در معاهدبنابراین، این شروط، به  3یابد. اختصاص  
 

1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94034 

2. public and security Exceptions 

3. The Belgium-Luxembourg Economic Union-China BIT includes at Art: 4(2) a national 
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و یا ممکن است    1ننماید،مستثنا  گذار خارجی  که لزوما  دولت را از تعهد پرداخت غرامت به سرمایه
مانع بشوند.   یکه  تبعیض  عدم  اصل  با  مرتبط  ادعاهای  طرح  معاهدات    2برای  اساس،  این  بر 
المللی نباید این مانع را برای دولت میزبان ایجاد  های داوری بینالمللی و دیوانینگذاری بسرمایه

  ۀ خود، یا حتی جامع  ۀنماید که نتواند اقدامات الزم را در جهت حفاظت از بهداشت عمومی جامع
 (. ۱34: ۱400 رضایی، ) المللی انجام دهدبین

 المللی بین  گذاریاستثناء بهداشت عمومی در معاهدات سرمایه. 2-۱
المللی تحت عنوان شرط اقدامات گذاری بیناز استثناء بهداشت عمومی در معاهدات سرمایه

ۀ  نمون  (. ۱34:  ۱400  رضایی، )  شودنیز موسوم است، یاد می  3نشده که به شروط استثنای عاممنع
را می این شرط  بند  کامل  در  بینسرمایه  ۀدوجانب  ۀمعاهد  2  ۀماد  3توان  دولت  المللگذاری  بین  ی 

می بیان  بند  این  دید.  روسیه  فدارسیون  دولت  و  مجارستان  از  »  کند:جمهوری  مانع  معاهده  این 
محیط   از  حفاظت  عمومی،  نظم  ملی،  امنیت  دفاع،  جهت  در  طرفین  یک  هر  ضروری  اقدامات 

 «.  زیست، اخالق و بهداشت عمومی نخواهد شد
معاهدات   در  حق  در    FCNاین  است.  داشته  وجود  می نیز  زمینه  بنداین  به    ۱ۀ  ماد  3  توان 

این ماده متفرع بر حق   2و 1مقررات بند » دارد:اشاره کرد که مقرر می آمریکامودت ایران و  ۀعهدنام
اخالق،   و  بهداشت  حفظ  و  عمومی  امنیت  و  نظم  حفاظت  برای  که  است  متعاهدین  از  هریک 

اجازه ها  آن  ع خارجی را اخراج کند و بهاقدامات الزم به عمل آورد و همچنین به دالیل مزبور، اتبا
  4«. را در داخل خود محدود سازد ها آن ورود ندهد، یا مسافرت 

گذاری مهم، موضوعات مرتبط با منافع عمومی و امنیت ملی را به برخی از معاهدات سرمایه
مادGATTدر    XXIمواد   و  می   GATSدر    XIVBIS  ۀ،  مواد، ارجاع  این  ضوابط  از  یکی  دهند. 

البته شیوب است.  بر همین   ۀ هداشت عمومی  نیست.  یکسان  امنیتی  به موضوعات  مواد  این  ارجاع 
از آنکه  اساس است که می توان گفت که حق دولت میزبان در حفظ منافع عمومی و امنیتی بیش 

 

and essential security clause that relates only to the provisions on expropriation, and the 

Japan-China BIT contains in its Protocol a national and essential security clause that relates 

only to the provisions on non- discrimination. 
1. Energy Charter Treaty, Art. 24(1), and Art. 12.  
2. Article 8 of the Framework Agreement for Comprehensive Economic Partnership 

between Japan 

3. General Exception Clause 

هجری شمسی و    ۱334مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده امریکا تاریخ    ۀعهدنام .  4
 میالدی. ۱۹55مطابق با 
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 اصولی دارد.  ۀداشته باشد، جنب ایهخاصیت معاهد

 گذاریداوری سرمایههای استثناء بهداشت عمومی در تصمیمات دیوان. 2-2
منظور برقراری  صورت عام و خاص، حق کشور میزان بهگذاری بههای داوری سرمایهدیوان ۀروی

صورت عام  به  ATM  ۀرسمیت شناخته است. دیوان داوری در پروندنظم، امنیت و منافع عمومی به
به استثنائاتی  که  نمود  اعالم  و  کرد  استاندارد  اظهارنظر  جنگ،  می  FPSمانند  تخصیص  و  را  زند، 

المللی خود شانه خالی نماید. دلیل اصلی این  تواند از تعهدات بینکشور میزبان بر اساس آن می
ین دیوان داوری تا حدی استدالل ا 1نوع از استثنائات هم اختالل در امنیت ملی کشور میزبان است. 

 شود. کلی است که شامل حفاظت از بهداشت عمومی نیز می 
ذکر است؛ تصمیم دیوان داوری  قابلصورت خاص در رابطه با بهداشت عمومی  تصمیمی که به

اروگوئه است. این دیوان اظهار داشت که اقدامات دولت اروگوئه   قابلدر دعوی فلیپ موریس در م
محصوالت   تنظیم  غیربرای  تصمیم  یک  دولتتبعیضقابلدخانیات،  است،که  تنظیم  آمیز  برای  ها 

ها را دیوان داوری فلیپ موریس اختیارات و قدرت دولت  2کنند. ضوابط بهداشت عمومی اتخاذ می 
مورد  اضطراری  شرایط  برقراری  وتأیید    در  داد  می »دیوان   :کرد   تأکید   قرار  داوری  به های  باید 

دولت باتصمیمات  در  ضرورت ها  بهب  ملی  احترام  های  عمومی  بهداشت  از  حمایت  مانند 
به  3بگذارند. جهانی  بهداشت  سازمان  اختالف،  این  از  در  حمایت  در  حقوقی  نهاد  یک  عنوان 

کشور   حق  و  کرد  دخالت  بود،  شده  تصویب  اروگوئه  دولت  توسط  که  عمومی  بهداشت  اقدامات 
  4نمود.تأیید  میزبان را 

  Chemtura v. Canada and Apotex v. United States،5 ازجمله گری های داوری دیدیوان 
منافع برای دولت  یعیصالحیت وس با بهداشت و  تدوین و تصویب و ضوابط مرتبط  در باب  های 
این  تأیید    عمومی مورد  دادند.  و    مسئلهقرار  ایران  این    آمریکادر دیوان داوری دعاوی  بود.  متفاوت 

 
1. ATM v. Democratic Republic of Congo, ICSID Case No: ARB/93/1, 1997. 

2. Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. 

Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, Award (July 8, 2016), 306, 

420, 434. 

3. Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. 

Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, Award (July 8, 2016), 399. 

 

4. Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products S.A. and Abal Hermanos S.A. v. 

Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, Award (July 8, 2016), 399. 
5. Crompton (Chemtura) Corp. v. Government of Canada, UNCITRAL, Award (Aug. 2, 

2010), 266; Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States of America, ICSID Case 

No. ARB(AF)/12/1, Award (Aug. 25, 2014),  8.75.  
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می آنکه  با  که مرجع  می  پذیرد  بحرانی  شریط  در  اتخاذ  کشورها  را  خاصی  اضطراری  تدابیر  توانند 
می متضرر  تدابیری  چنین  از  که  خارجیانی  و  در  کنند  اما  نیستند،  غرامت  دریافت  مستحق  شوند، 

 به این حق ایران   3و سی لند و تیپت  2، پرونده ارل پین1هاوزینگ کورپوریشن  های استارت پرونده

 نماید. نمی توجهی 
دولت سرمایهحق  کنترل  در  میزبان  اضطراری  گذاریهای  و  حاد  شرایط  در  خارجی  های 

 عنوانبهشود.  المللی سنتی نیز دیده می مرتبط با حقوق بین  ءاقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در آرا 
ا  آمریکاایاالت متحده    ـنمونه، کمیسیون عمومی دعاوی مکزیک   عالم  در پرونده کارویل کامپنی 

ای دست  العادهالوقوع، همواره به اقدامات فوقحفظ خود از خطرات قریب  منظوربهها  کرد: »دولت
اقداماتی، نمیزده اثر چنان  در  به خارجیان  ایراد صدمه  این  اند، و  قرار گیرد«.  تواند مبنای دعاوی 

می  ادامه  در  آن    گوید:کمیسیون  در  مقیم کشوری که  یا  مصائب ط   دلیلبه »بیگانه  اجتماعی  بیعی، 
گونه غرامتی،  داشت هیچباید بدون چشمدهد، میالمللی، از باب ضرورت اقداماتی انجام میبین

 4. لطمات طبیعی ناشی از آن اقدامات را بپذیرد«
با  که هیچ  ستا   مهمی که در اینجا الزم است به آن اشاره شود آنۀ  نکت گونه چالشی در رابطه 

المللی، و  گذاری بینشود؛ زیرا که در حقوق سرمایهای میزبان دیده نمی وجود این حق برای کشوره 
 (. چالش آن 250:  ۱3۹۹  بهمئی و شهبازیان، )  الملل به رسمیت شناخته شده است هم حقوق بین

برا و  مرجع  کدام  توسط  عمومی  استثنائات  مصادیق  تشخیص  که  انجام   ۀپای  ست  ضوابطی  چه 
که اتفاق خاصی جزء مصادیق امنیتی و    یی است که در صورتیتا آنجا  مسئله اهمیت این    .شودمی 

نمی کشور  آن  نباشد،  میزبان  کشور  عمومی  استاندارد  منافع  آن  به  استناد  با  نادیده   FPSتواند  را 
 بگیرد. 

 ضابطه و شرایط حق بر تشخیص مصداق بهداشت عمومی؛. 2-3
می به  کشور  نظر  یک  امنیتی  و  عمومی  موضوعات  با  مرتبط  امورات  تمام  که   جمله  ازرسد 

تصمیم  و  است،  قانونی  و  نظارتی  مورد موضوعات  در  حاکم   منحصرا  ها  آن   گیری  دولت  اختیار  در 
توسط  رو این از (.  ۱3۹:  ۱400  رضایی، )   باشدمی  ملی  امنیت  و  عمومی  منافع  مصادیق  تشخیص   ،

 
1. Starrett Housing Corporation 

2. Earl Payne 

3. Sea – Land Services 
پروندأ ر.  4 در  کمیسیون  این  است.سی   ۀی  گرفته  قرار  استناد  مورد   ,Iran – U.S.C.R., Vol:6, 1984-11)  لند 

p.163). 
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را با توجه به شرایط و اوضاع  ی موضوع شود، و این حق دولت میزبان است کهجام می دولت میزبان ان
 مسئلهاین    معموال   احوال داخلی کشور، مرتبط با منافع عمومی، و از مصادیق امنیت ملی تعریف کند.

اساس  قانون  ذ ک  ی در  م ک شورها  و  ی ر  بین   تبع به شود،  معاهدات  به  وارد آن  هم  کشورها  آن  المللی 
گذاری سنگاپور و اخیر حمایت از سرمایه   ۀنام موافقت گذاری  نمونه، بخش سرمایه   عنوان به ود.  ش می 

برای رسیدن به اهداف سیاسی مشروع، بیان می   صراحتبه اروپا،    ۀاتحادی  دارد که طرفین حق دارند 
در  به  معاهده  این  کنند«.  برقرار  اقدامات ضروری  ایمنی  و  بهداشت عمومی،  از  ادامه مانند حمایت 

گذاری موجود، یا ه ی پیامدهای منفی اقدامات ضروری و امنیتی دولت میزان بر سرما  دارد که مقرر می 
  1معنای نقض تعهدات معاهده نیست.گذار، به ایجاد اختالل در انتظارات سرمایه 

شاخص و  حق،  این  معموال    ۀ جزییات  بین  آن  معاهدات  میدر  ذکر  از  المللی  برخی  شود. 
»ضابط از  مادمی2عینی«  ۀمعاهدات  »الف«  قسمت  مثال،  برای  همکاری    ۀ معاهد  76  ۀگویند. 

چیزی در این معاهده بر موارد ذیل  »هیچ کند: بیان می  2000اقتصادی بین نیوزلند و سنگاپور سال  
از هریک متعاهدین )  حاکم نخواهد شد:  برای    الف( ممانعت  اقدامی که  جهت هرگونه تصمیم و 

آن خود،  ضروری  امنیتی  منافع  از  می  حمایت  ضروری  و  الزم  با  را  مرتبط  اقدامات  شامل،  داند؛ 
صورت  به  دیگر کاالها، و موادی که  ونقلحملتسلیحات، مهمات و ابزارهای جنگی و    ونقلحمل

شوند، و همچنین هر  نظامی حمل مینیازهای یک سازمان    منظور تأمینبهمستقیم، یا غیرمستقیم  
نوع اقدامی که انجام آن در زمان جنگ، یا سایر موارد اضطراری داخلی یا خارجی ضرورت دارد،  

 .که البته محدود به این موارد هم نیست«
کنند.  ضوابط عینی به قصد و هدف کشور میزبان اشاره می  جای بهمعاهداتی هم وجود دارد که  

قسمت مادa)  در  و    ۀنامموافقت چهارم    ۀضمیم  ۱  ۀ (  هندوستان  جمهوری  بین  همکاری  جامع 
قصد و هدف    ۀضابط  3به این ضابطه اشاره شده است.   2005ژوئن    2۹جمهوری سنگاپور تاریخ  

با وجود کشورها واقع شود.    ۀپوششی، مورد استفادصورت  به  توانداست که می  4یک »معیار ذهنی« 
 ارد.  عینی کاربرد بیشتری د ۀ، ضابط این

بین  ءآرا  بهداوری  نیست.  یکسان  زمینه  این  در  درالمللی  مثال،   Enron)  ۀپروندرأی    عنوان 

 
1. Article 2.2. EU-Singapore Investment Protection Agreement (2018) 
2. Objective criteria 

3. Art: 24(3) Energy Charter Treaty 

4. Subjective criteria 
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Corporation, L.P. v. Argentine)1  ۀکه به ماد  XI  گذاری تشویق وحمایت از سرمایه  ۀمعاهد
متحده   ایاالت  سال    آمریکابین  در  آرژانتین  جمهوری  می200۱و  استناد  می،  که: کند،    پذیرد 

مبتنی بر نظر شخصی است، و اصوال ۀ  »شروط مرتبط با استثنائات واقعی و غیرعادی، یک ضابط
صورت،  این    کننده باشد، در غیرای درج شود که مبین قصد اقدام گونهروشن، بهصورت  به  بایدمی 

فرضی مطرح شود   در حالیممکن است  این  نباشد«.  معنا  استثناء، هم  آن  ماهیت  با  است که  که 
پروند در  انرژی    ۀدیوان داوری  پیروی  المللبینشرکت  این نظر  از  آرژانتین  ی سمپرا علیه جمهوری 

یک موضوع مبتنی    مسئلهگات، این    XXIۀ  کند. این مرجع معتقد است که حتی بر اساس مادنمی
شخصی، با مقصود و    ۀشود، و در ادامه گفت که پذیرش ضابطیبر نظر شخصی در نظر گرفته نم

هر از  معاهده  واقع  در  و  است  ناسازگار  معاهده  حمایت  هدف  شد.  نوع  خواهد  محروم   2ماهوی 
راه آرژانتین  ۀ  پروندرأی    حل درهمین  پوندروسال پی علیه جمهوری  آنران و  اتخاذ2007شرکت   ، 

می   3شود. می  مقرر  دیوان  این  اضطراری    شود: »در حالی که هیچدر حکم  اینکه شرایط  در  منعی 
شخصی    شود، وجود ندارد؛ این تفسیر که این تجویز ماهیتا  تجویز می   XI  ۀاقتصادی بر اساس ماد 

با هدف و مقصود معاهده ناسازگار است. با پذیرش این نظریه، در واقع، معاهده از    است، مطمئنا  
  4شود«.می هر نوع حمایت ماهوی خالی

صالحیت  صاحب  عمومی  بهداشت  مصادیق  تشخیص  برای  میزبان  کشورهای  آنکه  از  فرای 
سرمایهمی  معاهدات  در  مندرج  شخصی  یا  عینی،  معیارهای  اساس  بر  و  میباشند،  توانند  گذاری 

می اقدامات  و  تدابیر  این  ولی  کنند،  اتخاذ  را  ضروری  اقدامات  و  الزم   5»قانونی«،   بایدتدابیر 
گذاری بین حمایت و تقویت سرمایه  ۀمعاهد  2  ۀماد  2باشد. بند    7و»بدون تبعیض«  6»متناسب«،

سال   هندوستان  جمهوری  و  مجارستان  می  2003جمهوری  مقرر  خصوص  این  »در  بدون دارد: 
چیزی در این معاهده، کشور میزبان را از اتخاذ تصمیمات مرتبط با  توجه به بند اول این ماده، هیچ 

باشد، ومنافع   آن کشور  قوانین  بر اساس  یا شرایط اضطراری شدید که  صورت  به  امنیتی ضروری، 
نمی منع  شود،  انجام  تبعیض  بدون  و  منطقی  و  اینکندمتعارف  نمونه  «.  ضوابط مقررات  از  هایی 

 
1. Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, para 335 at p 105.  

2. Sempra Energy International v. Argentine Republic, para 384 at p 113.  

3. Sempra Energy International v. Argentine Republic, para 374 at p 110. 

4. Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, para 332 at p 104. 

5. lawful 

6. proportional 

7. No discrimination 

https://abadis.ir/entofa/l/lawful/
https://abadis.ir/entofa/p/proportional/
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به هم  ملی  امنیت  از  غیر  دالیلی  برای  که  هستند  میعادی  گرفته  به  1شوند،کار  به  و  اشاره  جای 
 آن اشاره دارند.  4»مناسب بودن« و یا 3به »متناسب بودن« 2ت اقدام«،»ضرور

نمایند که این موضوع هم تالش می  (IIA)  دوجانبه گذاریهای سرمایهنامهموافقتبسیاری از  
امنیت ملی، هنگامی اعمال شود که در عالم واقع برای حمایت از   ۀسازی کنند که ضابطرا شفاف

م کشور  امنیتی  باشد. منافع  داشته  ضرورت  آن  5یزبان،  میزبان ا  منظور  دولت  اقدامات  که  ست 
باشد. نمی پنهانی  یک هدف  برای  یا  و  دلیل،  بدون  و  کشور  آن  دلخواه  به  که    روایناز  6باید  است 

این   معاهدات  کرده  مسئلهبرخی  مدیریت  قسمت  عنوانبهاند.  را  بند  a)  نمونه،    XVII  ۀماد  3( 
مقرر    ۱۹۹7گذاری بین دولت کانادا و دولت جمهوری ارمنستان  سرمایه  حمایت و تقویت  ۀ معاهد

از هیچ» :  کندمی  حمایت  برای  متعاهدین  از  هریک  اقدامات  به  نسبت  معاهده  این  در  چیزی 
به اقداماتیموضوعاتی  چنین  که  شرطی  به  شد،  نخواهد  حاکم  زیست،  محیط  صورت به   مانند 

انجام نشود، یا ناپذیر  توجیه  برای سرمایه  دلخواه و  پنهانی  و تجارت  برای یک محدودیت  گذاری، 
اینکه؛ بین به  نباشد، مشروط  اجرای1)  الملل  این  ها  آن   (  با ضوابط  مقرراتی که  و  قوانین  اساس  بر 

باشد؛ ضروری  نیست،  تضاد  در  انسان2)  معاهده  بهداشت  یا  زندگی،  از  حفاظت  برای  ها،  ( 
( مرتبط با منابع طبیعی تجدیدناپذیر زنده، یا غیرزنده باشد، به شرطی  ۳)  حیوانات یا گیاهان؛ یا؛

  7«. تر باشدمؤثرهای اعمال شده بر تولید، یا مصرف داخلی، که از محدودیت

 
1. Art. 16(1)(d) Agreement between the Government of the Republic of Korea and the 

Government of Japan for the Liberalisation, Promotion and Protection of Investment of 

2002). 

2. Necessity of action 

3. Art: VIII Colombian Model Bilateral Investment Treaty of 2007. 

4. Art: 22(2) Investment Agreement for the COMESA Common Investment Area of 2007. 

5. Art: 15 Agreement between the Government of Australia and the Government of the 

Republic of India on the Promotion and Protection of Investments, of 26.02.1999; Art. 

X(1) Treaty between the United States of America and the Republic of Bulgaria concerning 

the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment, of 23.09.1992, and United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2019),  pp 92-94. 

6. Art. 10(7)(3)(c) Free Trade Agreement between Singapore and Peru, of 29.05.2008; Art. 

10. (1) Agreement between Canada and the Hashemite Kingdom of Jordan for the 

Promotion and Protection of Investments, of 28.06.2009; Art. 2201(3) Canada–Peru Free 

Trade Agreement, of 29.05.2008; Art. 83(1)(a)(b) and (c) Japan–Singapore Economic 

Partnership Agreement, of 13.01.2002. Art. 17(1) 2009 ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement.  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2019), 

pp 81–84. 

7. Agreement between the Government of Canada and the Government of the Republic of 

Armenia for the promotion and protection of investments, 8 May 1997, 2468 U.N.T.S. 381 
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ست که  ا شود، و اما راهکار عملی آنثابتی دیده نمی یۀبررسی فوق نشان داد که در این زمینه رو
کار گرفته شود، و برای اینکه  شفاف به  وجه به وقایع آن، و کامال  جداگانه و با ت صورت  به  هر دعوی، 

صورت پوششی مورد استفاده واقع نشود، گذاری بهمالک شخصی بودن، در راستای اهداف سرمایه
مناسب    1«نیتحسن»  معیار کشور،  آن  امنیتی  تصمیمات  و  اقدامات  ارزیابی  برای  میزبان  کشور 

بود می  2خواهد  میزبان است که  این کشور  ایجاد شود،  اختالفی  این خصوص  در  باید  و چنانچه 
دیوان  رأی    این قاعده در  3اثبات کند که اقدامات او منطبق با ضوابط امنیتی مقرر در معاهده است.

کار گرفته شد، و مقرر کرد که برای بررسی اقدامات آن دولت در  داوری توتال علیه آرژانتین نیز به
پذیری ذاتی استاندارد عادالنه و منصفانه ضرورت دارد، و  بحران اقتصادی، توجه به انعطاف  ۀینزم

باید با توجه به تأثیرات عینی آن اقدامات، و همچنین بر  نتیجه گرفت که اقدامات دولت میزبان، می
نشنال گرید    ۀدیوان داوری در پروند  4شود، ارزیابی شود. میها  آن  اساس دالیلی که منجر به اتخاذ

در شرایط عادی ناعادالنه و  آنچه  رژانتین همین رویکرد را دنبال کرد. این دیوان مقرر کرد که  آعلیه  
  5غیرمنصفانه است، ممکن است در شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی عادالنه و منصفانه باشد. 

 ؛ مصداقی از استثناء بهداشت عمومی ۱9کووید. 3
 تحلیل نظری. 3-۱

کوویدبا   بیماری  اعالمی۱۹شیوع  جهان،  کشورهای  از  تعدادی  یا    ۀ،  ملی  اضطرار  وضعیت 
کردند. ضرورت  صادر  اپیدمیولوژیک  کووید  6های  بحران  ۱۹وضعیت  سایر  با  مقایسه  های  در 

حمایت از    ۀها داد که بتواند به بهانبود که این اختیار گسترده را به دولت  ایهگون بهداشت عمومی به
 ومی اقدامات اضطراری برقرار نمایند. بهداشت عم

 

(entered into force 29 March 1999).This document is available on the United Nations 

Treaty Collection website at: 

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/V olume%202468/v2468.pdf  

1. good faith 

2. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc. v. Argentine 

Republic, para 214 at p 64.  
3. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc. v. Argentine 

Republic, para 214 at p 64. 

4. Total S.A. v Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/1, Decision on Liability 

(Dec. 27, 2010), 164.  
5. National Grid plc v. Argentine Republic, UNCITRAL, Award, Nov. 3, 2008, 180.  
 

6. LOI n 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1). 

Available at: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&cate

gorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
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موجب شد که کشورهای جهان،   به آنهای جهانی نسبت همراه حساسیتجنس این بیماری، به
به را  هم آن  و  کنند،  تلقی  عمومی  بهداشت  بحران  یک  به  ۀعنوان  آن  با  مبارزه  صورت  راهکارهای 

به وأت ازمان  بسیاری  که  اقداماتی  گیرند.  تعهداتها  آن   کار  ندارد بین  با  سنخیت  کشورها  .  المللی 
سرمایهبه یک  مثال،  تبععنوان  خارجی  زمین  ۀگذاری  در  که  نمایید  تصور  را  فرانسه  تولید    ۀکشور 

فعالیت می ایران خودرو  برای شرکت  ایران  در  با شقطعات خودرو  بیکند.  بهک  یماریوع  دلیل رونا، 
ن شده  ییتعهد اصلی خود را ظرف موعد تع  تواند یجاد نموده است، نمیا  یمارین بیه اک  یتیمحدود

ا قرارداد  نمایدر  چرا یفا  بکد؛  اجاز  یماریه  تجمع    ۀ مزبور  و  را کحضور  پروژه  محل  در  ارگران 
می ینم مواجه  محدودیت  با  یا  شرکتدهد،  جابونقل حملهای  کند.  را  تولیدشده  قطعات  جا  ه، 

از تولیدات مملو می نمی انبارها  ها  یابد، دستمزد شود، درآمد کاهش میگردد. فروش کم میکنند. 
کنند. با این حال، دولت میزبانی که بر اساس  شود، و در نهایت کارگران اعتصاب میپرداخت نمی

 ش الزمگذاری حمایت کند، و در رفع مشکالت او تالمتعهد است از این سرمایه  FPSاستاندارد  

با کووید، ممکن است هم1نماید مبارزه خود را  آن   ۱۹چنان  با  اقدامات اضطراری مقابله  قالب  در 
 بیماری ادامه بدهد.

  ۱9اقدامات اضطراری مقابله با کووید. 3-2
ای دارد، تا حدی پیچیده   کرونا یک بیماری است که در شیوع سرعت باالیی داشته، و ابعاد کامال  

ها در مبارزه المللی را مجبور به واکنش نمود. اقدامات دولت ای جهان و نهادهای بین که تمام کشوره 
خدمات   ی ق پرداخت بها ی ق پرداخت وام، تعل ی نه، بستن مرزها، تعل یشامل؛ قرنط   با آن بیماری معموال  

تعط ی عموم  ادام ک ها،  وکار کسب   یل ی ،  از  ممانعت  و  صادرات،  فعال   ۀ نترل   یاقتصاد  یها ت ی برخی 
شهبازیان، )   شدبا می  و  با 247:  ۱3۹۹  بهمئی  مرتبط  حقوقی  ماهیت  چند  اقدامات  این   .)

می سرمایه  قرار  تاثیر  تحت  را  خارجی  سرمایه گذاری  قرارداد  نخست،  بد دهد:  است؛  ن ی گذاری 
ناقص و ها  ی آن ا اجرا یا تماما  اجرا نشده،  یگذاری،  اری از تعهدات قراردادهای سرمایه یه بس کصورت  

و   نامطلوب   ی اگونه به  ا یانجام شده،  با  ک ن یا  می   ی توجه قابل   تأخیر ه  انصاری، )   شود اجرا  و  نیازآبادی 
و   ۱7۱:  ۱400  جواهری محمدی، )   قاهره مطالعه کرد   ۀ را ذیل عنوان قو   توان آن (، که می 476:  ۱3۹۹

 شود، جزء بحث ما نیست.شرحی که در ادامه به آن اشاره می (. این موضوع به ۱7۹
باره  تعهدات معاهداتی کشور میزبان است. در این  گیرد؛مین موردی که تحت تاثیر قرار میدو

استاندارد    فوقا   میزبان تحمیل می  FPSاشاره شد که  بر کشور  تعهدات  تعهدات متعددی  این  کند. 

 
1. due diligence 
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کووید شود.  نقض  میزبان  کشور  امنیتی  و  عمومی  اضطراری  اقدامات  اثر  بر  است  نیز    ۱۹ممکن 
بین  همان طور امنیت سازمان    جمله  ازالمللی،  که در تصمیمات مقامات و مراجع ملی و  شورای 

اکنون  (.  D. Gaver and Perera, 2020: 112)  ملل متحد منعکس شده، یک موضوع امنیتی است
قدرت    FPSمنظور رعایت استاندارد  ، به۱۹ست که آیا کشور میزبان برای مبارزه با کوویدا  بحث آن

زیست، و بهداشت  اقتصاد، سالمت و ایمنی، حقوق بشر، محیط  ۀسیاسی و قانونی خود را در زمین
 (. Spears, 2010: 1037, 1039, 1040د )دهعمومی از دست می

آنآنچه   برا  مسلم است  میزبان  دولت  که  با کوویدست  مبارزه  تمام    ۱۹ای  دارد که  را  این حق 
به را  خود  نظارتی  و  قانونی  قدرت  و  بهداشت  اختیارات  حفظ  جهت  در  اقدام  که  زیرا  ببرد؛  کار 

از اجرا و رعایت استاندارد   باشد، و چنانچه آن اقدام منجر به خسارتی برای  می  FPSعمومی برتر 
اقدام سرمایه دولت  شود،  خارجی  نظریاتی   کنندهگذاری  مبنای  بر  معافیت  این  نیست.  مسئول 

گذاری شود، بلکه بر مبنای اصول و قواعد حقوق سرمایهقاهره، یا هاردشیب توجیه نمی  ۀمانند قوبه
 رضایی دارد.   ۀصورت ضمنی، یا صریح جنبالمللی است که بهبین

با    منظوربهت.  وجود دارد، تعدد اقدامات اس  ۱۹معضلی که در رابطه با مبارزه با کووید مقابله 
  هی مشاب  ها به فراخور شرایط و اوضاع و احوال خود، اقدامات تقریبا  این بیماری، کشورها و اتحادیه

عنوان گذاری خارجی است. بهپیشه کردند. یکی از اقدامات، محدودیت در ورود و پذیرش سرمایه
گذاری خارجی در سرمایه  ۀال در زمینهای فع ین حوزه تربزرگعنوان یکی از  مثال، اتحادیه اروپا به

گذاری مستقیم خارجی، ورود سرمایه به کشورهای عضو در زمینه همان ابتدای شیوع این بیماری، 
شرکت  منظوربه تسلط  از  سرمایهجلوگیری  بخشهای  بر  بهگذار  کلیدی  بهداشت،  های  مانند 

نظم عمومی ضروری هستند،    هایی که برای امنیت و تحقیقات پزشکی، بیوتکنولوژی و زیرساخت
مورد    یا مواد بهداشتی زات  یتجه  تأمین  ه بر کد  ی جد  یخارج  یگذارهیرش سرمایاعالم کرد تا از پذ

منفین اثر  شهروندان  خودداریم  یاز  پذیرش   1ند. ینما  یگذارد،  و  ورود  در  محدودیت  برقراری 
شتر معاهدات  یدهد. در بثیر قرار میأرا تحت ت  2»پیش از استقرار«   ۀگذاری خارجی، مرحلسرمایه
پذ یگذارهیسرما  ۀدوجانب بر مبنارش سرمایهی، ورود و  ن و مقررات موجود  یقوان  یگذاری خارجی 

 
1. European Commission, “Guidance to the Member States concerning foreign direct 

investment and free movement of capital from third countries, and the protection of 

Europe’s strategic assets, ahead of the application of Regulation (EU) 2019/452 (FDI 

Screening Regulation)”, 2020. 

2. pre-establishment 
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اصل    ۀها، با توسعنامهموافقت عاهدات و  ، بسیاری از مبا وجود اینگیرد.  زبان صورت می یشور مک
ملی، پذ  ۀمرحل  1رفتار  و  سرمایورود  می   یگذارهیرش  قرار  پوشش  تحت  هم  را  دهند.  خارجی 

آزاد    نامهموافقت  دوجانب( نفتا)  یشمال  آمریکای تجارت  معاهدات  ایاخ  یگذارهیسرما  ۀ ،  االت  یر 
برخ  و  نرم »  اسناد   یمتحده  مینمونه  2«حقوق  رویکرد  تغییر  این  از  بارزی  این    3باشند. های  با 

سرمایه پذیرش  و  ورود  در  محدودیت  برقراری  آنوصف،  معاهداتی  تعهدات  از   گذاری،  دسته 
ت تحت  را  می أمتعاهدینی  قرار  معاهدثیر  که  مرحل  ۀدهد  از  حمایت  آنان،  پذیرش   ۀبین  و  ورود 

 دهد.  گذاری خارجی پوشش می سرمایه
المللی کشور اثر ندارد؛ زیرا  ی این قسم از محدودیت توسط دولت ایران بر تعهدات بینبرقرار

ماد اساس  تشو  2  ۀبر  حمای قانون  و  پذیخارج  یگذارهیت سرمایق   ی خارج  یگذارهیرش سرمای، 
مستقبه) سرمایم  یطور  قوانیبا(  میرمستقیغ  یگذارهیا  مطابق  اید  پذین  صورت  درخواست    د.ریران 

، مجوز یر امور اقتصادی وزتأیید    برسد، که با  یخارج  یگذارهیئت سرمایب هی به تصود  یرش بایپذ
میپذ صادر  حقوق   4د. گرد یرش  نظام  مرحلیا  یبنابراین،  سرمایه  ۀ ران،  استقرار  از  را  پس  گذاری 

مرحلپوشش می  و  پذ  ۀدهد،  و  حا  یخارج  یگذارهیرش سرمایورود  می یمک تحت  دولت    باشد ت 
 .(۱۱3: ۱3۹5علیخانی کردشامی، قنبری جهرمی و  )

کووید با  مبارزه  در  مهم کشورها  اقدامات  از  دیگر  تولیدی ۱۹یکی  پزشکی  تجهیزات  توقیف   ،
بهسرمایه است.  داخلی  مصرف  جهت  خارجی  اگذاری  دولت  مثال،  متحدیعنوان    آمریکا  ۀاالت 

تول قانون  دفاعی طبق  تجهیدات  بهداشتی،  توسط سرماک  یزات  خارجهیه  به یتول  یگذاران  را  د شده 
توق  دولت  تحقق    5رد. کف  ینفع  صورت  در  که  است،  مالکیت  سلب  با  برابر  اقدامات  از  قسم  این 

استاندارد   تعهدات  مالکیت،  می  FPSسلب  در   .(Junngan, 2018: 83)  شودنقض  داوری  دیوان 
ونزوئال  vesty Group Ltd  ۀقضی کید  علیه  تعهدات    تأ نقض  با  برابر  مالکیت  سلب  که  کرد 

 
1. national treatment 

2. Soft law 

3. UNCTAD, “MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT: A SEQUEL”, 

UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, UNITED 

NATIONS, New York and Geneva, 2010, p 38. 

 .6 ۀاد، م ۱۹/۱2/۱38۱ ، مصوب یخارج یگذاره یت سرمایق و حمایتشوقانون . 4
5. Lauren P. Carboni Jessica E. Joseph Lawrence M. Kraus “Government Seizure of 

Medical Supplies from Health Care Providers- Is It Legal?”, Foley and Lardner  LLP, 

(2020). 

https://www.foley.com/en/people/c/carboni-lauren-p
https://www.foley.com/en/people/j/joseph-jessica-e
https://www.foley.com/en/people/k/kraus-lawrence-m
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1است.   FPSاستاندارد  
 ازجملهالمللی  گذاری بینمعاهدات سرمایه  ۀتا آنجایی که بررسی شد، هم 

سرمایه از  ایران،  ممعاهدات  در  خارجی  می  قابلگذاری  حمایت  مالکیت  نتیجسلب  در    ۀ کنند. 
سرمایه تولیدات  توقیف  راهکار  به  شدن  خامتوسل  دو  گذاری  تعهدات  نقض  به  منجر  رجی، 

 خواهد شد.  2و سلب مالکیت  FPSاستاندارد  
ایجاد محدودیت و ممنوعیت در واردات و صادرات تولیدات داوری و تجهیزات پزشکی، یکی 

اولی اقدامات  برخ   ۀاز  حساس،  شرایط  این  در  بود.  فرانسه،   3هند   جمله  ازشورها  ک  یکشورها   4و 
تجه پزشیصادرات  ممنوع    کیزات  را  دارو  سرمایهکو  شرایط  این  در  ممکن ردند.  خارجی  گذاری 

سرمای شدن  ملی  از  شود،  ۀاست  نگران  5خود 
میزبان   دولت  اقدامات  که  است  ممکن  اینکه  یا 

6گذاری خارجی باشد. متضمن تبعیض علیه سرمایه
تواند به نقض استانداردهای  این اقدامات می 

ملی، منصفانه،  7رفتار  و  دولت کامل  8رفتار عادالنه  9الوداد، ةرفتار 
منجر    امنیت  و  و حمایت کامل 

استاندارد  اصوال  شود.  که  سرمایهنامهموافقت در    هایی  و    ، IIAs  گذاریهای  دوجانبه،  معاهدات 
 10وجود دارد. (ECT) منشور انرژی ۀ معاهد ازجملهگذاری سرمایه ۀچندجانب

 
1. ICSID Case No. ARB/06/4, Award,1-5, at 6 (Apr. 15, 2016),Para 207,317 & 318. 

https://www.ita law.com/sites/default/files/case-documents/italaw7230.pdf.  

2. Expropriation. 

3. Rajesh Kumar, Singh, India bans all exports of virus drug often touted by Trump, 

Bloomberg, 2020. 

4. Javier, Espinoza, European Commission Warns Member States on Mask Export Ban, 

Financial Times, (2020). 

5. LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)  
Available at: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&cate

gorieLien=id and Royal Decree 463/2020 (Mar. 14, 2020), Official State Gazette of the 

Kingdom of Spain, Art. 8(1). Available at: 

https://www.garrigues.com/en_GB/new/covid-19-royal-decree-declaring-situation-

emergency-published. 

6. LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)  
Available at: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&cate

gorieLien=id and Royal Decree 463/2020 (Mar. 14, 2020), Official State Gazette of the 

Kingdom of Spain, Art. 8(1). Available at: 

https://www.garrigues.com/en_GB/new/covid-19-royal-decree-declaring-situation-

emergency-published. 

7. national treatment (NT).  

8. fair and equitable treatment (FET).  

9. Most-Favored-Nation.  

10. “The Energy Charter Treaty (ECT) Remains the Most Frequently Invoked 

IIA”International Energy Charter, (Jan. 11, 2019). According to data from UNCTAD 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.garrigues.com/en_GB/new/covid-19-royal-decree-declaring-situation-emergency-published
https://www.garrigues.com/en_GB/new/covid-19-royal-decree-declaring-situation-emergency-published
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.garrigues.com/en_GB/new/covid-19-royal-decree-declaring-situation-emergency-published
https://www.garrigues.com/en_GB/new/covid-19-royal-decree-declaring-situation-emergency-published
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کووید با  مبارزه  اقدامات  منع  به  ۱۹سایر  داخل،  در  فروش  به  الزام  خاص،  تولید  به  الزام  مانند 
فضای  رفت بیماری،  کنترل  در  میزبان  دولت  ناتوانی  و  قرنطینه  را  سرمایه  وکارکسبوآمد،  گذاری 

می ناامن  و  فضای  متالطم  شدن  ناامن  و   وکار کسبکند.  رفتار یژگیاز  استاندارد  حمایتی  های 
گذاری شود، یا  این روند موجب آسیب به سرمایه  ۀعادالنه و منصفانه است، ولی ممکن است ادام

باشد.اینکه سرمایه داشته  نیاز  دادگاه عادالنه  به  دعوی  از خصوصیات  ها  این  گذاری، جهت طرح 
 1حمایتی استاندارد حمایت کامل و امنیت است. 

 نتیجه 
نتیجهبه   لذا اوال  عنوان  باید گفت؛  استاندارد حمایت    ۀرابط  گیری کلی  و  بهداشت عمومی  بین 

به متباین  و  متضاد  ظاهر  به  اگرچه  امنیت  و  میکامل  به  نظر  وابسته  ماهیت  و  باطن  در  اما  رسد، 
گذاری سرمایهمان منافع کشور میزبان و  أتو  ۀکنندتأمین   یکدیگرند، چه آنکه حفظ بهداشت عمومی

محض منافع   ۀکنندتأمین  خارجی مستقر در سرزمین آن کشور، و استاندارد حمایت کامل و امنیت
بهسرمایه عمومی  بهداشت  حفظ  هرگاه  بنابراین  است؛  خارجی  اضطراری  گذاری  شرایط  در  ویژه 

، حتی اگر  ها ها و ممنوعیتناشی از بیماری کرونا ایجاب نماید، هیچ دولتی در برقراری محدودیت
بهداشت  حفظ  زیرا  کرد؛  نخواهد  تردیدی  باشد،  امنیت  و  کامل  حمایت  استاندارد  با  تضاد  در 

گذاری خارجی محسوب های مادی و غیرمادی سرمایهین قدم در رفع آسیبتربزرگ عمومی خود  
سرمایهمی  حقوق  رویکرد  ثانی  در  بینگردد.  رابطگذاری  ساماندهی  در  بهداشت    ۀالمللی  میان 
امنیت،  عم و  کامل  حمایت  استاندارد  و  روی  تنهانه ومی  دچار  بلکه  نیست،  مشخص  و  ۀ  روشن 

حفظ   در  میزبان  دولت  اقدام  موارد،  برخی  در  نمونه  برای  که  معنا  بدین  است؛  گشته  متناقض 
به  را  عمومی  دولت  بهداشت  آن  مسئولیت  نافی  مطلق  حمایت    جهتبهصورت  استاندارد  نقض 
نیز بنابر شرایط مشخص، و اوضاع و احوال معینی نافی مسئولیت وی   گاها  کامل و امنیت تلقی، و  

 توان فواید حاصل از پژوهش را به اختصار به شرح ذیل برشمرد: داند. همچنین مینمی

 

Investment Policy Hub, as at December 31, 2019, 128 investment arbitrations had been 

commenced under the Energy Charter Treaty. United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), Investment Policy Hub, Investment Dispute Settlement 

Navigator (data correct as at December 31, 2019). Available at: 

https://www.energycharter.org/media/news/article/the-energy-charter-treaty-ect-remains-

the-most-frequently-invoked-iia/ 
1. Suez, Sociedad Gen. de Aguas de Barcelona S.A. v. Arg., ICSID Case No.  

ARB/03/19, Decision on Liability,170-71 (July 30, 2010),para 171 & 172 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0826.pdf . 
  

https://www.energycharter.org/media/news/article/the-energy-charter-treaty-ect-remains-the-most-frequently-invoked-iia/
https://www.energycharter.org/media/news/article/the-energy-charter-treaty-ect-remains-the-most-frequently-invoked-iia/
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بهداشت عمومی جز  .۱ و  ئحفظ  میزبان است،  مقامات عمومی کشور  و  دولت  تکالیف  از  ی 
جز امنیت،  و  کامل  حمایت  تئاستاندارد  از  سرمایهی  حق  و  کشور  آن  معاهداتی  گذاری  عهدات 

پاسداشت   جهت،  بدین  است.  کشور  آن  به  نسبت  میزبان  کشور  سرزمین  در  مستقر  خارجی 
از سرمایه در حمایت  میزبان  دولت  تعهدات  به  نسبت  درج بهداشت عمومی  از  خارجی    ۀ گذاری 

 باالتری برخوردار است.  
سازد که نقض  ما را به این نتیجه رهنمون می  ۱۹وویدها در مبارزه با کواکاوی اقدامات دولت  .2

حقوق   اتفاق  مورد  همواره  عمومی  بهداشت  حفظ  جهت  در  امنیت  و  کامل  حمایت  استاندارد 
بینسرمایه اما می گذاری  بوده،  و  المللی  استاندارد حمایت کامل  و  بهداشت عمومی  میان  بایست 

 امنیت، تعادل و سازگاری ایجاد کرد. 
ت که چنانچه فضای مناسب، شفاف و ایمن برای حفظ بهداشت عمومی فراهم  . بدیهی اس3

زمین بی  ۀگردد،  حداقل نقض  به  یا  رفت،  خواهد  میان  از  امنیت  و  کامل  حمایت  استاندارد  مورد 
 ممکن خواهد رسید. 

منجر به دعاوی متعددی در    ۱۹شود که اقدامات کشور ما در مبارزه با کوویدمی  بینیپیش .  4
دنبال داشته، و محکوم له برای اجرای آن آراء به  ای داوری شود، و چه بسا محکومیت ما را بههدیوان 
 توانند بدین دلیل که می  هاهای ما مراجعه نماید. در این صورت، واحد اجرای احکام دادگاهدادگاه

 . مورد تقاضا با نظم عمومی مغایرت دارد، از شناسایی و اجرای آن خودداری کنندرأی 
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 منابع 
 فارسی 

مهرزادیابدال ▪ مفاهی»تحل  ،(۱38۹)  ،  حقوقی ل  اعتبار  حقوق  ی م  هنجار  مدرس،    «،یو  تربیت  مدرس دانشگاه 
 . 2 ۀ ، شمار۱4 ۀ ، دوریقیحقوق تطب یها پژوهش  -یعلوم انسان

یکا (، ۱384اعتمادی، فرهاد ) ▪  ، تهران: گنج دانش. دادگاه داوری دعاوی ایران و آمر

و   ▪ از حق بر سالمت در دعاوی سرمایه ۱3۹۹)شهبازیان  علی  بهمئی، محمدعلی  از (، »حمایت  ناشی  گذاری 
بربیماری تکیه  با  فراگیر جهانی  کرونا  ۀنام ویژه   ،تحقیقات حقوقی  ۀفصلنام«،  ۱۹دکووی  های  و   ۀ دور  ،حقوق 

23. 

دیگرانبیگ ▪ و  ابراهیم  بین۱3۹۹)  زاده،  حقوق  آیینه  در  کرونا  »معضل  معاصر«،  (،  تحقیقات   ۀمجلالملل 
 .23 ۀ دور ،حقوق و کرونا ۀ، ویژه نام حقوقی

بر    تأکید   قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با  ۀامکان سنجی تطبیق قو»  (، ۱400)  جواهری محمدی، حسین ▪
 . ۱۱4 ۀ ، شمارحقوقی دادگستری  ۀمجل، «قضایی ۀروی

علی ▪ منع »(،  ۱400)  رضایی،  »اقدامات  در  شرط  سرمایه نشده«  و  معاهدات  مبانی  مفهوم،  خارجی؛  گذاری 
 . ۱۱3، شمارۀ 85، دورۀ حقوقی دادگستری ۀمجل، «هاچالش

، ترجمه سید قاسم زمانی و  گذاری الملل سرمایهاصول حقوق بین(،  ۱38۹رودلف دالزر، کریستف شروئر ) ▪
 . به آذین حسیبی، تهران: انتشارات شهر دانش

گذاری خارجی در (، »حمایت از سرمایه۱3۹5)علیخانی کردشامی  ا  حمیدرض و    قنبری جهرمی، محمدجعفر ▪
 .74 ۀ ، شمار۱۹ ۀ ، دورتحقیقات حقوقی ۀمجل ،معاهده منشور انرژی«

محمد ضیایی بیگدلی و صادق ضیایی    ۀ، ترجمالملل اقتصادیاصول حقوق بین(،  ۱3۹7ماتیاس هردگن ) ▪
 بیگدلی، تهران: گنج دانش. 

▪ ( سیدمصطفی  داماد،  بین(،  ۱3۹3محقق  اسالمیحقوق  رهیافتی  اسالمی،  علوم   تهران:  ،الملل  نشر  مرکز 
 اسالمی. 

ونیاز ▪ مهدی  معاذیر عدم ۱3۹۹)  انصاری  نرگس  آبادی،  ذیل  کرونا  ویروس  از شیوع  ناشی  (، »تحلیل وضعیت 
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