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Abstract 
The obligation of the host state to fair and equitable treatment of foreign investors 

includes maintaining the stability of the investment environment, transparency, 

compliance with legal procedures and etc. On the other hand, sustainable 

development is a dynamic concept whose implementation requires constant 

domestic and international regulation. A question may arise as to how these two 

principles can be balanced, most particularly in investment arbitrations. In this 

article, the possible contrast between these two commitments and the case-law of 

international investment arbitration on this subject will be examined. It will be 

concluded that the fair and equitable treatment standard can be interpreted with 

respect to the object and purpose of an investment agreement in light of the other 

requirements of the agreement, such as sustainable development. With regard to 

international investment arbitration case-law, it seems that arbitral tribunals have 

used behavioral criteria to make interaction among such obligations possible. 
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 یۀرفتار منصفانه در رو اریبا مع داریتعامل و تقابل توسعۀ پا
 یالمللنیب یگذارهیسرما یهایداور

 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)
 *2، یاسمن آزادی1مهدی پیری

 چکیده
خراری  کره متنر       گراار هیسررما تعهد کشورهای میزبان به رفتار منصفانه و عادالنه در برابر 

است، در کنرار وویرای     …ی، شفافیت، رعایت دادرس  عادالنه و اارگهیسرماحفظ ثبات محیط 
مسائل مرتبط با توسعۀ وایدار و ضرورت بازنگری و تغییرر وروانی  توسرط کشرورها و گگرونگ       

  ال لل یبی گاارهیسرمای داوری، از مسائل اساس  هاوانیدتفسیر ه زمان ای  تعهدات توسط 
بتدا گگونگ  تعامل و نحوۀ تفسیر ای  تعهردات در معاهردات   است. در ای  زمینه در ای  مقاله ا

 مر   بررس  و وس از آن تالش ال لل یبی گاارهیسرمای هایداورگااری و سپس آرای سرمایه
، بره گگرونگ  تعامرل ایر  معیرار برا       ال لل یبدر حقوق « معیار»با در نظر داشت  ویژگ   شود

رفترار   اریر مع شرود  مر در نتیجۀ ای  بررس  مشخص تعهدات ناش  از توسعۀ وایدار تویه شود. 
ی، وابلیرت  ریورا انعطافی یک معیار حقوو  مانند گسترۀ ش ول، ها ژگیو با منصفانه و عادالنه

 ریدر ورترو سرا   یگراار هیسررما  یهرا نامره موضوع و هدف موافقرت  داشت در نظر  تفسیر و .... با
ی هرا یداورفسریر اسرت و برا تویره بره آرای      ماننرد توسرعۀ وایردار وابرل ت     نامهالزامات موافقت

ی داوری برای ایجاد تعامل میان ای  تعهردات  هاوانید، رسد م  به نظر ال لل یبی گاارهیسرما
 .اندگرفتهی رفتاری را برای کشورهای میزبان در نظر هامؤلفهبرخ  

 کلیدواژگان
ال للرر ، معاهرردات ری برری گررااهررای سرررمایهال للرر ، رویررۀ داوریتوسررعۀ وایرردار، داوری برری 

 ال لل ، معیار رفتار منصفانه و عادالنه.گااری بی سرمایه
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 مقدمه
ال للر  هسرتی ،   ی بری  گراار هیسررما امروزه شاهد درج معیار رفتار منصفانه و عادالنه در اغلب اسناد 

بره تعهردی     لخا باًیتقر  از عبارت مورد مناوشه است. ای  معیار ه چنانیایگاه عرف  آن  که درحال
معیراری   عنروان بره و اینرک    (Kläger, 2010: 443)با وسعت بالقوه در مدت زمان  کوتاه تبردیل شرد  

هرای  برا اینکره بحر     (Dolzer,2005: 39). شرود  می شناخته گاارهیسرماه یشه حاضر در دعاوی 
ارد، امرا در  یر آن ویرود د تفسر  گگرونگ  رفترار منصرفانه و عادالنره و     اریر مع بسیاری دربارۀ مصادیق

خاری  در کشور میزبان مانند شررط رفترار    گاارهیسرماکننده از منافع مقایسه با سایر شروط ح ایت
و....، معیرار رفترار منصرفانه و     4، ح ایرت و امنیرت کامرل   3، شرط التزام عرام 2الوداد، شرط کامله1مل 

 کراره ه همثابۀ ابزاری به گراکهخاری  برخوردار است،  گاارانهیسرماعادالنه از اه یت بیشتری برای 
 .(Kläger,2010: 443) دهد می را ووشش گاارهیسرمای هانامهموافقتت ام  خألهای ح ایت  

محیط  ال لل یبحقوق  ژهیوبه ال لل یبشده در حقوق توسعۀ وایدار نیز یک مفهوم وایرفته
برار در  ریف  اسرت کره نخسرتی    ، تعشود م ارائهزیست است. تعریف  که اغلب از توسعۀ وایدار 

ای اسرت کره   شد کره بره مویرب آن توسرعۀ وایردار، توسرعه       ارائه 5براتلند 1987گزارش سال 
  یترمم  یبررا  نرده یآ یهرا نسرل  ی خطر انرداخت  توانرا   به حال حاضر بدون یازهاین یواسخگو

 کره  اسرت  افتره یمسرئله گسرترش     یر حرل ا  یبررا  داریر توسعۀ وادر واوع  6است. خود یازهاین
از  یفراینرد ورار دهرد و   طور ه زمان مدنظربه  را و ایت اع ی، اوتصاد طیمحستیز مشکالت
  7شود. تیتقو حوزهطور متقابل توسط هر سه که به دکن جادیتوسعه را ا

ضرورت وایبندی کشورها به اصل توسعۀ وایدار و تالش در یهرت ارتقرا و ایجراد بسرترهای     
و تعهد کشورها به  سوصالح ووانی  و مقررات مربوطه از یک مناسب برای آن از طریق تدوی  و ا
ی از گاارهیسرماهای نامهخاری  به مویب موافقت گاارهیسرمارفتار منصفانه و عادالنه در برابر 

ی است، نشان  از ایجراد تعرار    گاارهیسرماسوی دیگر که بعناً مستلزم ایجاد ثبات در محیط 
معیرار رفترار منصرفانه و     کره  درحرال دارد.  ریواهیسرماشورهای ک ژهیوبهمیان تعهدات کشورها 

گاار خاری  اسرت کره سرع  دارد امنیرت و     بخش برای سرمایهابزاری اط ینان عنوانبهعادالنه 
کنرد از  گااری برای ایشان ایجاد کند، توسرعۀ وایردار ترالش مر     ثبات الزم را در محیط سرمایه

___________________________________________________________________ 
1. National Treatment 
2. Most Favorite Nation Treatment 
3. Umbrella Clauses 
4. Full Protection And Security 
5. 1987 Burndtland Report 

6. UN Report of the World Commission on Environment and Development, Paragraph 2, UN 

DOC.A/RES/42/187 (1987).  

 : ر.کبیشتر ابعاد توسعۀ وایدار  ۀبرای مطالع. 7
UN Johannesburg Declaration on Sustainable Development, Paragraph 5, UN DOC A/CONF.199/20   (2002)  
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فرهنگ  و ایت اع  کشرورها برا هردف حفرظ آن بررای        ، اوتصادی، میراثطیمحستیزمنابع 
آیندگان محافظت کند. بر ای  وایه توسعۀ وایدار و معیرار رفترار منصرفانه و عادالنره برا اهرداف        

کنند. به بیان دیگرر  متفاوت در ول روی  یکسان یعن  کشور میزبان سرمایه با یکدیگر تالو  م 
مندی از رفتار منصرفانه از ی لره ثبرات در وروانی  و     هدنبال بهرگاار خاری  بهآنگاه که سرمایه
وایری، عدم تبعیض، شفافیت و ... در کشور میزبران اسرت، ه زمران توسرعۀ     بین مقررات، ویش

کشرورهای در حرال توسرعه برا تغییرر وروانی  و مقرررات         ژهیر وبهوایدار سع  دارد که کشورها 
منردی،  یریت منابع مویود، ض   بهرره   و حفظ میراث فرهنگ  و ایت اع ، با مدطیمحستیز
  مویود در زمینۀ توسعۀ ال لل یببیشتر اسناد  متمسفانههای آینده حفظ کنند. را برای نسل آن

ایر  تقابرل اسرت. در     وفصرل حل  فاود شرط  دربارۀ گگونگ  ال لل یبی گاارهیسرماوایدار و 
تنرازع میران اصرول     دیبای گاارهیرماسی داوری هاوانیدمسئله که گگونه   یاآرای داوری نیز، 

ی را حرل کننرد، خرود    گراار هیسررما ال لرل  و حقوق بری   ستیز طیمحال لل بشر و حقوق بی 
  از کر مثابرۀ ی ی از آن بره گراار هیسررما ال لل موضوع  وابل تممل است که گاه  در حقوق بی 

ی از گراار هیسررما از  تیر ح اکره  زمان  ژهیوبهشود؛ نام برده م « بحران مشروعیت»های ینبه
 (.  4 :1398ی تن ی  شده باشد )سیف  و بهزادی وارس ، گاارهیسرماهای توافقنامه قیطر

ی داوری به اساس ارتباط میران ابعراد   هاوانیدال لل  تاکنون تعداد ک   از در رویۀ داوری بی 
ه ارتباط ایر  دو مفهروم،   مختلف توسعۀ وایدار و معیار رفتار منصفانه و عادالنه، بدون اشاره صریح ب

شود با بررس  ارتبراط میران دو   . بر ای  مبنا در ای  مقاله تالش م (Islam, 2016: 43) اندورداخته
مفهوم معیار رفتار منصفانه و عادالنه و اصل توسعۀ وایردار بره ایر  ورسرش اصرل  کره آیرا اساسراً         

اند یا خیرر و  ۀ وایدار دارای تعار  ذات تعهدات ناش  از معیار رفتار منصفانه و عادالنه و اصل توسع
ی  در نظر گرفته شرده اسرت،   هامؤلفه  برای تعامل ای  دو مفهوم گه ال لل یبی هایداوردر رویۀ 

 های فرع  زیر نیز واسخ داده شود:واسخ داده شود که ضروری است ویش از آن به ورسش
ال للر  گگونره   وایدار در اسناد بری   . درج ه زمان معیار رفتار منصفانه و عادالنه و توسعۀ1

 وابل تفسیر خواهد بود؟
ی  اتخاذ کردهایروال لل  برای حل ای  تعار  گه گااری بی های سرمایه. در رویۀ داوری2

 شده است؟
. در وسر ت اول گگرونگ  تعامرل رفترار     شود م ارائهمقاله در سه وس ت  بر ای  اساس ای 

شود   بررس  م ال لل یبدار در ورتو اسناد دویانبه و گندیانبۀ منصفانه و عادالنه با توسعۀ وای
ی در وسر ت دوم مطالعره و بررسر     گاارهیسرما  ال لل یبهای و وس از آن برخ  آرای داوری

و سپس با در نظر گرفت  ماهیت تعهدات ناش  از معیار رفتار منصفانه و عادالنه و عردم   شود م
ی رفتراری مرورد   هامؤلفهبرخ   شود م  از توسعۀ وایدار تالش تعار  ذات  آن با تعهدات ناش

 ی داوری احراز شود.هاوانیداستناد 
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بررسی و تفسییر معییار رفتیار منصیفانه و عادونیه و توسیعۀ پاییدار در        
 یالمللنیبگذاری معاهدات سرمایه

و کشرورهای   گرااران هیسررما   و حساسریت  ال للر  یبر ی گراار هیسرمابا تویه به اه یت موضوع  
برای حفظ حاک یت  ریواهیسرماو نیز تالش کشورهای  شانیهاهیسرمابه ح ایت از  فرستهیسرما

ی محرل تنرار    گراار هیسررما ی هرا نامهموافقت ، ال لل یب گاارانهیسرماخویش در کنار تشویق 
در برخر    (. با تویه به اینکره 95: 1389هستند )ویران،  نامهموافقتی حقوو  طرفی  نظرهانقطه

ی در کنار الزام کشور میزبان به رفتار منصفانه و عادالنه، ویشنهاد یا الزامرات   گاارهیسرمامعاهدات 
  ال لل یبی گاارهیسرمابین  شده است، از ای  منظر معاهدات برای دستیاب  به توسعۀ وایدار ویش

ی هرا مؤلفهی به ااشارها هیچ . دستۀ اول معاهدات  هستند که در آنهشوند مبه گهار دسته تقسی  
منعقرد   1990ی که ویش از دهه گاارهیسرماتوسعۀ وایدار نشده است که ع وماً معاهدات دویانبۀ 

؛ دسرتۀ دوم کره اغلرب معاهردات تجرارت آزاد و برخر        رنرد یگ مر ، در ایر  دسرته وررار    اندشده
اهدات  هستند که با یک عبارت ی در ای  دسته ورار دارند، معگاارهیسرمای دویانبۀ هانامهموافقت

ورار بگیرد؛ دستۀ سوم  مدنظرهدف  عنوانبهی باید اتوسعهکه اهداف  اندکردهکل  در مقدمه عنوان 
رشد اوتصادی و  انیمایجاد توازن  منظوربهرا  هاتیمحدودخاص برخ   طوربهمعاهدات  هستند که 

  یزئر  طرور بهمعاهدات  هستند که    کرده است و دستۀ گهارمنیبشیوحفاظت از محیط زیست 
، ماننرد  انرد کرده  نیبشیو هانهیزمتوسعۀ وایدار و تعهدات  را در ای   گانهسهمقررات  را برای ابعاد 

 (Rincon, 2011: 18).  و کارگری و ... طیمحستیزی فن ، شفافیت، حقوق هاک ک
 

 ری فاقد الزام به رعایت توسعۀ پایداگذارهیسرمامعاهدات  .1
ی بره  ااشراره ی هسرتند کره در آنهرا    گاارهیسرماطورکه در مقدمه اشاره شد، برخ  اسناد ه ان
 دویانبره ی معاهردات  هرا ن ونره ی کشرور میزبران نشرده اسرت. بررای مثرال در       اتوسرعه اهداف 
شررط  دایرر برر لرزوم      1ژاو ، مراکش و ایرران  آل ان، ،انگلستانی کشورهای  گون گاارهیسرما

. حال ورسشر  کره در   شود ن در راستای توسعۀ وایدار کشور میزبان مشاهده  تویه و ه کاری
  توسعۀ وایردار در معاهردات   نیبشیوشود ای  است که آیا با ویود عدم ای  خصوص مطرح م 

ی هرا مؤلفره خراری  بره رعایرت     گراار هیسررما الرزام   توانرد  می، آیا کشور میزبان گاارهیسرما
  اع  توسعۀ وایدار را درخواست کند؟  ، اوتصادی و ایتطیمحستیز

برای واسخ به ای  ورسش دو حالت متصور است؛ نخست حالت  است که ه  کشرور میزبران   
خاری  هر دو متعهد به سند تعهدآور دیگری هستند که  گاارهیسرماسرمایه و ه  کشور متبوع 

___________________________________________________________________ 
 .https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements, last seen, 11/12/2020 ر.ک: .1
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 ، طر یمحسرت یزی هرا مؤلفره به مویب آن ملزم به رعایت و ارتقای توسعۀ وایردار یرا هریرک از    
 31برا اسرتفاده از مفراد مرادۀ      رسرد  مر . در ای  حالت به نظرر  اندشدهاوتصادی و ایت اع  آن 

بتوان معیرار رفترار منصرفانه و عادالنره را برا در نظرر گررفت          1وی  حقوق معاهدات ونیکنوانس
   ماننرد معاهردات  ال للر  یبر تعهدات کشرور میزبران کره شرامل تعهردات ناشر  از معاهردات        

عرفر  ماننرد تعهرد بره      ال لرل  یبر یا حقوق  اندشده  که توسط هر دو طرف امنا طیمحستیز
انجرام   کره  هنگرام   طر یمحسرت یزی فرامرزی و انجام ارزیاب  ترمثیرات  ها آلودگیلوگیری از 

اتخراذ گنری  رویکرردی در رویرۀ      2، تفسیر کرد.گردد مفرامرزی شدید  ریتمثفعالیت  منجر به 
  نیز وابل مشاهده است، از ی له در ونیۀ اس.دی. مایرز در ال لل یبی گاارهیماسری هایداور

  طیمحستیزمشارکت  نامۀموافقتبرابر کانادا که دیوان داوری مقررات نفتا را با در نظر داشت  
  طر یمحسرت یزیرانب  در کنرار نفترا و دربرارۀ تعهردات       نامهموافقتکه یک  3آمریکای ش ال 
مشرارکت   نامرۀ موافقرت فتاسرت، تفسریر کررد و براسراس اهرداف و تعهردات       کشورهای عنرو ن 

. کشرورهای  1  بیان کرد مقررات نفتا باید بر مبنای سه اصل کلر  تفسریر شرود:    طیمحستیز
  را ایجراد کننرد و ملرزم    طر یمحسرت یزی هرا تیح اعنو ای  حق را دارند که سطح باالی  از 
منافع سیاس  و اوتصادی سایر کشورها مصرالحه    یممتنیستند که معیارهای خود را صرفاً برای 

  و توسرعۀ  طیمحستیزی هاتیح ا. 3. اعنا باید از ایجاد انحراف در تجارت بپرهیزند؛ 2کنند؛ 
 .(UNCITRAL, 2000:220 ) و باید ه زمان تقویت شوند توانند ماوتصادی 

___________________________________________________________________ 
به اصطالحات آن  دیآنکه با  مع ول یو منطبق با معنا تیمعاهده به حس  ن کی. 1 ریتفس  واعدۀ کل 31مادۀ . 1

 کی ریمنظور تفس. به2 ؛خواهد شد ریداده شود، تفس هدف معاهده و عبارت و در ورتو موضوع اقیدر س
هرگونه  (: الفبر مشت ل است شود، م زیبر مت  که شامل مقدمه و ض ائ  نعبارت، عالوه اقیمعاهده، س

هر نوع  (  معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛ یهاطرف ۀیکل  یتوافق مربوط به معاهده که ب
عنوان به گرید یهاشده و توسط طرف  یارتباط با انعقاد معاهده تنظ در گند طرف ای کیکه توسط  یسند
 (خواهد شد: الف تویه زین ریعبارت، به موارد ز اقی. ه راه با س3 ؛شده است رفتهیمربوط به معاهده وا یسند

 ۀیّنوع روهر  (مقررات آن؛   یایرا ایمعاهده  ریمعاهده در خصوص تفس یهاطرف  یب  هرگونه توافق آت
  یکه در روابط ب ال لل یهر واعدۀ مرتبط حقوق ب (آن باشد؛ ج توافق دیّمعاهده که مؤ یدر ایرا یبعد
 کیاز  ص خا یمعاهده معنا یهاشود وصد طرف ثابت که . درصورت4؛ معاهده وابل ایرا باشد یهاطرف

  به اصطالح مزبور داده خواهد شد.  اصطالح بوده است، ه ان معن
 ر.ک:. 2

  یکه در روابط ب ال لل یهر واعدۀ مرتبط حقوق ب (آن باشد؛ ج ریمعاهده در خصوص تفس یهاطرف
 کیاز   خاص یمعاهده معنا یهاطرفشود وصد  ثابت که درصورت. 4؛ باشد معاهده وابل ایرا یهاطرف

 به اصطالح مزبور داده خواهد شد.  اصطالح بوده است، ه ان معن
 . ر.ک:3

Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Arg. v. Uru.), Judgment, 2010 I.C.J. Rep. 14, ¶ 193 
(Apr. 20) (citing Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 I. 

4. The North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC  (  
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ی اسرت کره بره    انامهفقتموای  عنو تنهابهحالت دوم زمان  است که کشور میزبان سرمایه 
 ، اوتصادی و یا ایت اع  در راستای توسعۀ وایدار اسرت.  طیمحستیزمویب آن دارای تعهدات 
و توسرعۀ وایردار در    سرت یزطیمحر به علت اه یت و یایگراه   رسد مدر ای  صورت ه  به نظر 

 نامرۀ فقرت موا، تا یای  که تعهدات کشور میزبان در تعار  با موضروع و هردف   ال لل یبحقوق 
ی داوری هرا وانیر دی نباشد، وابل تویه خواهند بود و ای  رویکرد مورد وثوق برخ  گاارهیسرما

در ونیۀ آنگال  علیه کاستاریکا دیروان برا تویره بره تعهردات       کهنیز ورار گرفته است، آنچنان 
  را تغییرر در وروانی   هاوشتالک  کشور کاستاریکا برای حفاظت از گونۀ خاص  از طیمحستیز
 .(ICSID, 2012:246 ) خالف معیار رفتار منصفانه و عادالنه در نظر نگرفت نفسه ف
 

 ی  المللنیبی گذارهیسرما چندجانبهو  دوجانبهی توسعۀ پایدار در معاهدات نیبشیپ .1
شود کره ارتقرا   صرفاً در وس ت مقدمه بیان م  هانامهموافقتطورکه بیان شد، در برخ  از ه ان
یرا   شود می خاری  به رشد توسعۀ اوتصادی و توسعۀ وایدار کشورهای عنو منجر گاارهیسرما

ی  است که به توسعۀ وایدار هرر دو کشرور ک رک کنرد.     هایگاارهیسرمااینکه ت ایل طرفی  به 
دویانبۀ کشرور هنرد و    نامۀموافقت، 1ی کاناداگاارهیسرمادویانبۀ  نامۀموافقتبرای مثال ن ونه 

از ایر  نروع هسرتند.     4و یرا مجارسرتان و ی هروری کیرد ورد     3ارسرتان و برالروس  ، مج2برزیل
هردف یرا یکر  از اهرداف      عنروان بره ه چنی  م ک  اسرت در وسر ت مقدمره توسرعۀ وایردار      

ی میران ی هروری آرژانتری  و    گراار هیسررما دویانبرۀ   نامۀموافقتبیان شود، مانند  نامهموافقت
 داریر بره توسرعۀ وا   قیتشرو ، نامره موافقرت دالیل انعقاد   یرتمه یک  از که  امارات متحدۀ عرب 

نامره در  موافقرت   یاز طررف  کیر هر گرااران هیسررما  یۀاز سرما تیعنو و ارتقا و ح ا یکشورها
  5بیان شده است. نامهموافقت گریطرف د  یسرزم

برر    نیرز هسرتند کره عرالوه    ال للر  یبی گاارهیسرمای هانامهموافقتی هان ونهی از ادسته
 4. بررای مثرال بنرد    انرد دادهنیز موادی را به توسعۀ وایدار اختصاص  نامهموافقتمقدمه در مت  

  یطررف  دارد مکه بیان  6ی کشور هلندگاارهیسرمادویانبۀ  نامهموافقتن ونه  6و مادۀ  3مادۀ 

___________________________________________________________________ 
1. The Agreement between Canada and Mali for the Promotion and Protection of Investments, 2016, 

accessible at https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/mali/fipa-apie/index.aspx?lang=eng last seen 19/12/202.  

2. The Investment Cooperation and Facilitation Treaty between The Federative Republic of Brazil and the 
Republic of the India, accessible at https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
agreements/treaty-files/5912/download last seen 19/12/2020. 

3. The Agreement between the Government of the Republic of Belarus and the government of Hungary 
for the promotion and reciprocal protection of investment, 2019.  

4. The Agreement between the Government of Hungary and the government of the republic of Cabo 
Verde for the promotion and reciprocal protection of investment, 2019.  

5. The Agreement for the Reciprocal Promotion and Protection of Investments between the Argentine 
Republic and the United Arab Emirates, 2018.  

6. The Agreement on Reciprocal Promotion and Protection of Investments between  …  and the Kingdom 
of the Netherlands.2018. 

https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/mali/fipa-apie/index.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/mali/fipa-apie/index.aspx?lang=eng
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5912/download
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5912/download
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 د.شرو محقرق   داریر را ارتقا دهند که اهرداف توسرعۀ وا   یگاارهیسرما یاگونهبه دباینامه موافقت
در مقدمره   داریض   اشاره به توسعۀ وا ی کشور نروژگاارهیسرما نامۀموافقته چنی  در ن ونۀ 

به موضوعات مرتبط با   دگیرس 23مادۀ  8بند  لیمشترک ذ ۀتیک  فیاز وظا  کی ،نامهموافقت
   1برش رده شده است. داریو اهداف توسعۀ وا  ع وم تیسالمت و امن ست،یز طیحفاظت از مح

که درج ه زمان معیار رفتار منصرفانه و عادالنره و    شود محال ای  ورسش به ذه  متبادر 
ی گگونه وابل تفسیر خواهد برود.  گاارهیسرما نامۀموافقتالزامات مرتبط با توسعۀ وایدار در یک 

 ۀمعاهرد  کیر و وواعد  یگاارهیمعاهده سرما کیوواعد  انیدر صورت تعار  مشایان ذکر است 
شود  مطرح م  مسئله تعار ، هنگام که یبه گند نکته تویه داشت: اول ا دیبا  ستیز طیمح

)ضریای  بیگردل ،    بودن از ه ، در موضروع مشرترک باشرند    یدا و منفک  یدر ع  که معاهدات
حرل تعرار  ماننرد      کلر  صولبه ا دیمعاهدات نبا  یحل تعار  ا یبرا  یبنابرا (.176: 1385
 مقردم را نسرخ مر    ۀمرؤخر واعرد   ۀواعد»و  «زند م صیعام را تخص ۀخاص واعد ۀواعد»اصول 
  ال للر  یبر  ی معاهدات و رویۀ ونا ریواسخ را با تویه به اصول تفس دیبلکه با ،ریوع کرد «کند

 (.17: 1393)ضیای ،  افتیدر هر مورد 
عادالنره و  ی  که متن   هر دو شرط الزام به معیار رفتار منصفانه و هانامهموافقتبا بررس  

 نامره موافقرت ی در خرود  گراار هیسررما شود در تعداد ک   از اسناد توسعۀ وایدارند، مشاهده م 
 نامرۀ موافقرت رای مثرال در ن ونرۀ   بر   شرده اسرت.   نر یبشیور تدابیری برای حرل ایر  تعرار     

  الزامات  برای رعایرت و ارتقرای توسرعۀ وایردار برر لرزوم       نیبشیوی هلند در کنار گاارهیسرما
ن ونره   6مرادۀ   4دارد. برر ایر  اسراس در بنرد      دیر تمکصفانه بودن رفتار کشرور میزبران نیرز    من

  داخلر   یوروان  یاگونره به دنباینامه موافقت  یطرف» مقررشده: ی هلندگاارهیسرما نامهموافقت
ونهران   تیمحدود ایو  رمنصفانهیغ ضیکه منجر به تبع ندین ا تصویبرا  داریمرتبط با توسعۀ وا

تجرارت آزاد آمریکرای    نامرۀ موافقرت مشابه ای  رویکرد در  2.«شود یگاارهیتجارت و سرما یبرا
 1986 نامرۀ موافقرت تعار  میان مقرررات نفترا برا     حلراهوابل مشاهده است که  3ش ال  )نفتا(

و  4انتقررال فراسرررزمین  وسرر اندهای خطرنرراک میرران کشررور کانررادا و ایرراالت متحرردۀ آمریکررا 
 ،هرا آنازل در رابطه برا انتقرال فراسررزمین  وسر اندهای خطرنراک و دفرع       ب 1989 ونیکنوانس

نفتا در صورت تعار  میان مقررات نفتا و کنوانسیون  104و در ای  زمینه مادۀ  5شده نیبشیو

___________________________________________________________________ 
1. The Agreement between the kingdom of Norway and ... for the promotion and protection of 

investments, 2015. 
2. Agreement on Reciprocal Promotion and Protection of Investments between  …  and the Kingdom of 

the Netherlands.2018. 
3. The North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
4. The 1986 Agreement Between the Government of Canada and the Government of the United States of 

America Concerning the Trans boundary Movement of Hazardous Wastes 

5. The 1989 Basel Convention on the Control of Trans boundary Movements of Hazardous Wastes and 

Their Disposal 
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 نامرۀ موافقرت بازل را به رس یت شناخته است. ه چنی  با اضافه شدن  ونیکنوانسبازل، برتری 
وس اندهای خطرناک میان کشور کانادا و ایراالت متحردۀ آمریکرا بره     انتقال فراسرزمین   1986
 نیز بر مقررات نفتا برتری ویدا کرده است.  نامهموافقت، ای  1نفتا 104-1ض ی ه 

  راهکار برای حل تعار  میان معیار رفتار منصفانه و عادالنه نیبشیوشایان ذکر است اگرگه 
و وابل تویه است، اما در اه یرت   مؤثراع  توسعۀ وایدار  ، اوتصادی و ایت طیمحستیزو الزامات 

دارای گنری  شررط  هسرتند و     هرا نامره موافقتآن نباید مبالغه کرد، گراکه صرفاً تعداد اندک  از 
و  (Zhu, 2018: 347-348) انرد دادهمانند مقررات نفتا راهکار مشخص  برای حل تعار  ویشرنهاد  

بت میان معیار رفتار منصفانه و عادالنه و اصل توسرعۀ وایردار   ی نسگاارهیسرمادر بیشتر معاهدات 
واسرخ بردان هسرتی ، تحلیرل      دنبرال بره مسکوت گااشته شده است و اینک ورسش که در ادامره  

 در ای  خصوص است. نامهموافقتی در صورت سکوت گاارهیسرمای هایداوررویکرد 

 

پاییدار در برییی    بررسی تقابل معیار رفتار منصفانه و عادونه و توسعۀ
 یالمللنیبی گذارهیسرماآرای داوری 
بردون   ع وماًمحدود به ارتباط میان ای  دو مفهوم ورداخته شده است و ای  امر  طوربهدر رویۀ داوری 

کننرد، انجرام    ارائره وایدار، اسرتدالل    توسعۀآنکه دربارۀ اه یت ارتباط آن و یا اشاره صریح به مفهوم 
ای ، ه ی  تعداد محدود از آرای داوری بیانگر میرزان تعامرل ایر  دو مفهروم در      گرفته است. با ویود
 ی داوری وررار بگیررد.  هاوانیدالگوی  در دعاوی آت  برای سایر  عنوانبه تواند مبرهۀ کنون  است و 

و محیطر ، اوتصرادی   در ای  وس ت ویود تقابل یا تعامل معیار رفتار منصفانه و عادالنه با ابعاد زیست
برخر    شرود  مر ایت اع  توسعۀ وایدار در آرای صادره از مرایرع داوری بررسر  و در وایران ترالش     

 ایجاد تعامل هرگه بیشتر میان ای  دو مفهوم برش رده شود. منظوربهی مشترک هامؤلفه
 

 یالمللنیبی گذارهیسرمای هایداور. بررسی آرای 1

محیطر ، اوتصرادی و   نره و ابعراد مختلرف زیسرت    در زمینۀ تقابل معیار رفترار منصرفانه و عادال  
ال لل  آرای متعرددی ویرود دارد کره    گااری بی ایت اع  توسعۀ وایدار در رویۀ داوری سرمایه

___________________________________________________________________ 
   شده است:نیبشیونفتا  104-1  در ض ی ۀ طیمحستیزدویانبۀ  نامۀموافقتدو  .1

خطرناک میان کشور کانادا و ایاالت متحدۀ آمریکا، امناشده در انتقال فراسرزمین  وس اندهای  نامۀموافقت. 1
 .1986اکتبر  28اتاوا، 

 طیمح بهسازیحفاظت و  یبرا کیمکز ۀمتحد االتیو ا کایآمر ۀمتحد االتیا میان یه کار نامۀموافقت. 2
 .1983آگوست  14سور،  ایفرنیکال ، امناشده در الواز، باخایمرز ۀدر منطق ستیز
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 ,ICSID)ی صرادره در ونریۀ آنگرال  علیره کاسرتاریکا      رأیک  از آرای داوری شایان مالحظره  

آمریکرای   بری   ونیکنوانسر در است. در ای  ونیه دولت کاستاریکا در راستای عنرویت   (2012
وانون وارک مل  برای ساخت یرک   1995در سال  1ی دریای هاوشتالکحفاظت و نگهداری از 
گرااری کننرد،   های در حال انقرا  بتواننرد تخر   وشتی از الکاگونهآنوارک دریای  را که در 

کره ایر     2یرر داد تفسیر خود از مرز وارک ملر  را تغی  2005تصویب کرد و متعاوب آن در سال 
. ارائرۀ  (,para 91 ICSID: 2012)دیوان عال  کاستاریکا نیز ورار گرفرت   دییتمتفسیر بعدها مورد 

تفسیر یدید مویب شد امالک آنگال  در محدودۀ وارک مل  وررار بگیررد و در ایر  خصروص     
وانون وارک  آنگال  به دیوان داوری ریوع و در کنار سایر ادعاها، اظهار کرد تغییر ایجادشده در

خالف انتظارات وانون  او بوده و ای  تغییر مویب مصادرۀ امالک او و نقرض   2005مل  در سال 
. دیروان داوری برا تفسریر    (para 235 :ICSID: 2012) معیار رفتار منصفانه و عادالنه شده اسرت 

ور ال للر  کشر  منیق از علل نقض معیرار رفترار منصرفانه و عادالنره و تویره بره تعهردات بری         
، بردون ورود بره مفراد    هرا وشرت الککاستاریکا به مویرب کنوانسریون حفاظرت و نگهرداری از     

  کشور میزبان و تص ی ات اتخاذی توسط مقامات طیمحستیز  ال لل یب، تعهدات نکنوانسیو
رفترار منصرفانه    اریر مع دیوان تفاوت  ندارداز منظر داخل  آن را به رس یت شناخت و بیان کرد 

 :Zhu, 2018) یشرط مستقل وررارداد  کی ایدر نظر گرفته شود  یرفتار اریداول مععنوان حبه

( و مقرر داشت خواهان برای اثبات نقض معیرار رفترار منصرفانه و عادالنره ضرروری اسرت       340
طورکره دیروان داوری در ونریۀ    گیزی بیش از صرف یک خطای وانون  را نشان دهرد و ه ران  

یای  که نظ   ، برای اثبات نقض معیار رفتار منصفانه و عادالنه دراظهار کرده بارهدر ای   سالوکا
که اودامات یا تص ی ات مربروط بره مسرئولیت دولرت     ویژه هنگام ع وم  معتبر ویود دارد، به

مربروط   یع لکردهرا  ریسا  یو ه چنبرای حفاظت از سالمت ع وم ، امنیت، اخالویات یا رفاه 
یرا تصر ی ات    گرفتره انجرام بایرد محررز شرود، اوردامات      حکرومت  اسرت   اراتیو اخت اتیبه مال
 :UNCITRAL, 2006).فاحش  متناوض، غیرشرفاف یرا غیرمعقرول ... اسرت      طوربه شدهگرفته

para 246)      به عقیدۀ دیوان به مویب وانون اساس  و ووانی  داخلر  کشرور کاسرتاریکا اختیرار
شرده اسرت، بنرابرای  شایسرته نیسرت       تفسیر نهای  ووانی  به دادستان کل و دیوان عرال  داده 

دیوان نظر خود را درباره ووانی  یایگزی  نظر دادستان کل و دیوان عال  کند یا اینکه به خراطر  
اودام ایشران   که یاخاری  مسئول بداند مگر  گاارهیسرماگرفتۀ ایشان را در برابر اودامات انجام
 .(UNCITRAL, 2006: para 253) باشد دهندهتکانی اگونهبهیا  زیآمضیتبعخودسرانه، 

خالف ای  استدالل در ونیۀ تک د علیه مکزیک وابل مشاهده اسرت. در ایر  ونریه دیروان     

___________________________________________________________________ 
1. The Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles. 

سروی دریرا برود، امرا ده سرال بعرد       متر از خط یرزر و مرد مع رول بره     125مرز وارک مل  1995. به مویب وانون سال 2
 بوده است. مدنظروس کار برده شده و در حقیقت خالف یهت اویانسوی دریا اشتباه بهتشخیص داده شد که واژۀ به
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داوری عدم ت دید مجوز شرکت اسپانیای  تک د توسط دولت مکزیرک بره دلیرل نقرض برخر       
عادالنره   و محیط  را خرالف معیرار رفترار منصرفانه    های زیستموارد و عدم رعایت دستورالع ل

نامۀ منعقدشده میان طرفی  در نظر گرفرت. در ایر  ونریه دیروان برا      موافقت 4مندرج در مادۀ 
وی  ابتدا مقرر کرد با در نظر گرفت  معنای مترداول کل رات    ونیکنوانس( 1) 31استناد به مادۀ 

یر موسرع تفسر   طرور بره معیار رفتار منصفانه و عادالنه یک شرط مستقل وراردادی است که باید 
وررارداد،   یدر طول ایررا  زبان،یدولت م انتظار دارد که  خاری گاارهیسرماو به مویب آن  شود
ع رل خودسررانه و بنرابر هرگونره      که بدون هرگونره  امعن  یبا او داشته باشد؛ به ا  کسانیرفتار 
در آن کشرور   آن برا اعت راد بره    گراار هیصادرشرده رفترار کنرد کره سررما      ایر   وبلر   اتیتص 
 4بره عقیردۀ دیروان اگرر مرادۀ      . ((ICSID, 2003: para 153-154 کررده اسرت   یگراار هیسررما 
تفسریر   گونره  یر امیان طرفی  را که درباره معیار رفتار منصرفانه و عادالنره اسرت،     نامهموافقت

طرفی  تفسریر نشرده اسرت. بنرابرای  تفسریر       موردنظرنکنی ، معیار ماکور برابر معنا و کارکرد 
اسرت.   نامره موافقرت خرالف وصرد طررفی  در     شرک  بفتار منصفانه و عادالنه غیرموسع معیار ر

، تعرادل   سرالمت ع روم  ، گراار هیسررما که مشخص است خطاهای مربوط به  طورآنه چنی  
گفرت کره تنراوض و عردم      تروان  مر بنابرای   .اندازد را به خطر ن  ستیز طیمح ای  کیاکولوژ

گاار خاری  و عدم ارسال اخطار به وی وریش از  سرمایهشفافیت در رفتار کشور میزبان در برابر 
فراه  نکرده است که از رفتاری که بره عردم    گاارهیسرماصدور دستورالع ل، ای  امکان را برای 

، امتناع کرده یا حداول ادامۀ مجوز برای فعالیت وی تا زمران انتقرال   شود متجدید مجوز منجر 
در مقابرل در ونریۀ    .(ICSID, 2003: para 162) ع لیرات بره مکران یدیرد را تنر ی  کنرد      

ی بیشرتری از دیروان داوری در   ریورا انعطراف  ((ICSID, 2007وارکرینگس به طرفیرت لیتروان   
ی ایت اع  و فرهنگ  توسعۀ وایدار کشرور  هاینبهتفسیر معیار رفتار منصفانه و عادالنه در برابر 

سیست  مردرن وارکینرت توسرط    میزبان وابل مشاهده است. ای  ونیه در خصوص ساخت یک 
بود که وس از مدت  ویشنهاد احداث ورروژه   1وسیلنیویک شرکت نروژی در مرکز تاریخ  شهر 

 گراار هیسررما توسط مقامات شهر به علت نزدیک  وروژه به منطقۀ تاریخ  رد شد. بر ایر  مبنرا   
ر منصرفانه و  مقامات شرهرداری شررط معیرار رفترا     زیآمضیتبعخاری  اعالم کرد به علت رفتار 

عادالنه نقض شده است، گراکه مقامات شهرداری وروژۀ ویشنهادی او را برای احرداث وارکینرت   
وس از مدت  که درحال، اندرفتهینپاهای ایت اع  مویود درباره میراث فرهنگ  به علت نگران 

شرد.  خاری  دیگری در آن منطقره داده   گاارهیسرماکوتاه ، مجوز ساخت وارکینت ماشی  به 
 ۀمربروط بره منطقر    یها که با تویه اعتراضات و نگران کرد انیصراحت ببه هیون  یدر ا وانید

در  ه چنی است.  وایرهیعدم مجوز به خواهان توی یمقامات شهر در راستا  اتیتص   فرهنگ
 بره دیروان  دو ورروژه    یبر  اریبا ویود شباهت بس زبانیکشور م زیآمضیرفتار تبع یرابطه با ادعا

___________________________________________________________________ 
1. Vilnius  
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کره    طر محیسرت یو ز  خیتار  احت ال یهابیآس علت به و کرد تویه هاآن انیم فیفاوت ظرت
 رشیرا وابرل ورا   یمقامات شرهردار   یوارد کند، تص   وروژه خواهان م ک  به منطقه فرهنگ

 .(Zhu, 2018: 346) دانست
ن بودن رفتار مقامرات شرهرداری کشرور میزبرا     زیآمضیتبعدیوان در راستای بررس  ادعای 

بیران شرده اسرت،      یآرژانتر  هیعل ونیۀ شرکت انتقال گاز س .ام.اسدر  طورکهه ان مقرر کرد
، امرا ادعرای رفترار    نقض رفتار منصفانه و عادالنه اسرت  قیبدون شک از مصاد زیآمضیرفتار تبع
 درحرال آمیز مستلزم احراز ویود شرایط مشابه و رفتار متفاوت در شرایط یکسان است، تبعیض

اینجا با ویود شباهت در هدف و مکران هرر دو ورروژه، از نظرر مسراحت ورروژه خواهران        در  که
مویرب آسریب بره منطقرۀ      توانرد  ماست، بنابرای   ترکینزدتر بوده و به منطقۀ تاریخ  وسیع

بره عقیردۀ   . (ICSID, 2013: para.379-381) بخش  از میرراث فرهنگر  شرود    عنوانبهتاریخ  
ی از وروژه به شرکت وارکرینگس مجروز الزم را  برداربهرهرداری برای دیوان گنانچه مقامات شه

میراث یهان  یونسکو  ونیکنوانس، به تخط  کشور لیتوان  از تعهداتش به مویب کردند ماعطا 
 .(ICSID, 2013: para. 385-388) شد ممنجر  1 1972

سوابق » ،زبان بیان کردی مویود در کشور میها نگرانی دیوان ض   در نظر گرفت  رأدر ای  
 یشرهردار   یتصر   درمهر  بروده و   وروژه خواهان  هیشده علمطرحی هادهد که مخالفت نشان م
  و شناسر باسرتان . حفاظرت تراریخ ،   داشرته اسرت   ریترمث ع صدور مجوز برای وروژه بر امتنا  مبن

ه باشرد.  عامل و البتره در ایر  ونریه تروییه  بررای عردم ورایرش ورروژ         تواند ممحیط  زیست
بالقوه منف  وروژه با تویه به نزدیک  آن منطقۀ حساس فرهنگر  کلیسرای یرامع     ریتمثه چنی  

تنها در ای  ونیه دیوان داوری در تالش است نه .(ICSID, 2013: para. 392) «افزایش یافته است
برا نگراه    خاری  ایجاد کند، بلکه  گاارهیسرماتعادل مقتن  میان تعهدات کشور میزبان و منافع 

   کشور میزبان را نیز بررس  کند.طیمحستیزی ایت اع ، فرهنگ  و هاینبهموسع 
ال للر  در زمینرۀ ارزیراب  تعهردات     گااری بی های سرمایهمشخص است در داوری گنانکه

کشور میزبان در راستای ابعاد مختلف توسعۀ وایدار و معیار رفتار منصفانه و عادالنه، رویۀ واحرد  
های داوری هریک با در نظر گررفت  آسرتانۀ نقرض متفراوت بررای        ویود ندارد. دیوانو یکسان

هرای  معیار رفتار منصفانه و عادالنه و تفسیر متفاوت از مفاد و مویبات نقض ای  معیار، دیردگاه 
مختلف  را در رابطه با تقابل یا تعامل معیار رفتار منصفانه و عادالنه و تعهدات کشور میزبران در  

رسد برای واسخ بره ورسرش اصرل     اند. بر ای  اساس به نظر م تای توسعۀ وایدار اتخاذ کردهراس
تحقیق حاضر که مربوط به امکان تعامل یا تقابل معیار رفتار منصفانه و عادالنره و اصرل توسرعۀ    
وایدار است، ضروری است به مسئلۀ دیگری تویه شود و آن ماهیت معیارگونره تعهرد بره رفترار     

 است. ال لل یبها در حقوق «معیار»کل   طوربهو عادالنه و  منصفانه

___________________________________________________________________ 
1. The UNESCO World Heritage Convention, 1972 
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بررسی ماهیت تعهدات ناشی از معیار رفتار منصفانه و عادونه و تعامیل  
 آن با توسعۀ پایدار  

حت  اگر بتوان به واسخ مناسب  برای گگونگ  تعامل معیرار رفترار منصرفانه و عادالنره و اصرل      
گونگ  تعامل ای  معیار با سایر موضوعات  از ای  دست مانند توسعۀ وایدار رسید، اما ه چنان گ

 توانرد  مر   و ... که طیمحستیزوایبندی کشورها به تعهدات حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، 
خاری  در تعار  باشد، نامشخص خواهد بود. بر ای  مبنا بره   گاارهیسرمابالقوه با منافع  طوربه

هکاری مناسب ضروری اسرت ماهیرت معیرار رفترار منصرفانه و      برای دستیاب  به را رسد منظر 
تشریح و سرپس گگرونگ  تفسریر معیرار رفترار       ال لل یبکل  معیار در حقوق  طوربهعادالنه و 

 شود.منصفانه و عادالنه در ورتو توسعۀ وایدار بررس  م 

 

 المللنیب. مفهوم و ویژگی معیار در حقوق 1

رود و در مقابل واژۀ واعده یا وانون به کرار مر   « معیار»یا به تعبیر زبان فارس  « استاندارد»واژۀ 
که گه رفتراری دویقراً ورانون را     دهند ماند و به افراد نشان برخالف ووانی  که دویق و مشخص

در خصوص . کنند م ارائهمحتوای غیردویق  را ع وماً  ، معیارهاکند منقض یا مطابق آن ع ل 
مثال درباره محدودیت سرعت در وروانی    عنوانبهکه  شود متفاوت معیار با واعده گنی  گفته 

کیلومتر در سراعت سررعت داشرته     55که رانندگان نباید بیش از  کند مرانندگ  واعده تعیی  
 ,Bodansky). که صرفاً با سرعت مط ئنه رانندگ  کنند خواهد مباشند، اما معیار از رانندگان 

، واضعان آن محتوای دویرق و کرامل  را از   شود مبر ای  اساس ووت  وانون  تصویب  (3 :2003
، زمران  شود م، اما محتوا و دامنۀ ش ول معیار بعد از ع ل افراد مشخص ندین ا مآن به افراد 

تره،  که آیا رفتاری که توسط فرد در مووعیت مشخص انجام گرف کند مکه واض  یا داور تعیی  
ی مربه  و  هرا واژهمنزلۀ نقض معیار بوده است یا نه. در واوع استفاده از معیار در هر کجرا کره   به

 ردیر گ مر رود، مرورد تویره وررار    کرار مر   ، منصفانه و ... بهازحدشیبنامشخص مانند معقوالنه، 

(Casey, 2015: 1407).   شرود  ن به بیان دیگر برای معیار در زمان وضع یزئیات دویق  تعیی 
از  1.گرردد  مر و در حقیقت تعیی  یزئیات و دامنۀ ش ول به زمان بعد از انجرام ع رل موکرول    

ماننرد حقروق بشرر، حقروق بشردوسرتانه،       هرا نهیزمدر برخ   ژهیوبهه ی  روی کاربرد معیارها 

___________________________________________________________________ 
رای مثال وانون اساس  ایاالت متحدۀ آمریکا مشت ل بر تعداد زیادی معیار است، ه انند ورانون آیری  دادرسر     ب. 1

ه، محاک رۀ  کیفری ای  کشور که مشت ل بر عبارات  ه چون تحقیرق و تفحرص غیرمنطقر ، دادرسر  عادالنر     
 و .... . در ای  زمینه برای مطالعۀ بیشتر ر.ک:  رح انه بسریع و علن ، مجازات غیرمع ول و 

Schauer, Frederick. "The Convergence of Rules and Standards." New Zealand Law Review (2003): 303-328. 
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ی  هرا  ژگر یوو ... رو به گسترش است. در حقیقت به دلیل  ستیزطیمححقوق تجارت و حقوق 
کره در ورترو اصرول مختلرف و در شررایط       شود مرهای حقوو  دارند ای  امکان فراه  که معیا

متفاوت وابل تفسیر باشند و برخالف وواعد حقوو  که برای ایجاد مستلزم تکرار وضعیت مشرابه  
ی هرا نره یزمدر یک زمینه هستند، معیارهای حقوو  در رابطه برا مرواردی کره غیرمتنراو  در     

ی وابرل  هرا  ژگر یو ال لرل  یب، وابلیت اع ال دارند. معیارها در حقوق ندندویو موووع مختلف به
ها مورد اوبال وانونگرااران وررار بگیرنرد، از ی لره     تویه  دارند که مویب شده در برخ  زمینه

هرر یرک از وواعرد     کره  درحالاینکه معیار گستره ش ول بیشتری نسبت به وواعد حقوو  دارد. 
ین  اشاره دارند و ای  امکان ویود دارد که هنگام وضرع یرک واعردۀ    حقوو  صرفاً به موضوع مع

ی منجرر شرود کره برا     اجره ینتحقوو  ت ام یوانب یک موضوع در نظر گرفته نشده باشرد و بره   
کره   سرازد  مر  فراه ، معیار حقوو  ای  امکان را برای واض  1ی اساس  مغایرت داردهااستیس

اسب را با در نظر گرفت  ت امیجوانب و اوضاع و احوال ت ام حقایق مویود را بررس  و نتیجۀ من
ه واره با دو خطا ه راه باشند. م ک  اسرت واعردۀ    تواند متعیی  ن اید. در واوع وواعد حقوو  

فراگیر شرود   ازحدشیب  از شرایط  که نسبت به آن وابلیت اع ال ندارد، ووشگش شده با وضع
ق و یوانب از اع ال نسبت به ه ۀ موارد، باز ب انرد، امرا در   نگرفت  کلیۀ حقای نظر دربا  نکهیایا 

در مصادیق ای  خطاها ویود نخواهد داشت. ویژگ  دیگرر   تیمحدود عدممعیار حقوو  به علت 
از خطا در تعیی  مصادیق آن  تنهانهی مویود در معیارها ریواانعطافوایری است. معیار انعطاف
برا شررایط تغییریافتره سرازگار شروند.       ترراحت دهد میازه ، بلکه به ووانی  اکند میلوگیری 

مثال در شرایط یکسان اگر یک معیار حقوو ، مراوبت مناسب را اوتنا کند، یک واعدۀ  عنوانبه
. حال اگر ویشررفت  کند م  نیبشیومراوبت مناسب استفاده از ابزار خاص  را  منظوربهحقوو  

تطابق با شرایط یدید نیازمند اصالح است، امرا   منظوربه در ابزارهای مویود حاصل شود، واعده
یک معیار بدون نیاز بره اصرالح و برازنگری ه چنران برر مراوبرت مناسرب برا ابزارهرای یدیرد           

 . (Bodansky, 2003: 8-10)شدن  است اع ال
ماننرد حقروق بشرر، حقروق      هرا نره یزمطورکه گفتره شرد کراربرد معیارهرا در برخر       ه ان

رای مثال در زمینۀ حقوق بشر ت ایل بو ... شایان تویه است.  ستیزقوق محیط بشردوستانه، ح
به ایجاد معیارهای رفتاری نسربت بره وضرع وواعرد بیشرتر اسرت. م نوعیرت شرکنجه و ظلر ،          

و ... ه گرر   2م نوعیرت رفتررار و شرکنجۀ غیرانسرران  و تحقیرآمیرز، حررق آزادی بیران، امنیررت    
. در زمینۀ حقوق بشردوستانه نیز حقوق ینت اندشدهیجاد معیارهای  هستند که در ای  زمینه ا

، ع دتاً معیارمحور اسرت  وردازد می ینت هاروشکنوانسیون الهه که به بیان ابزارها و  ژهیوبه

___________________________________________________________________ 
 . ؟؟؟؟1

 . 9تا  7 مواد -سیاس  و مدن  حقوق  ال لل یب میثاق. 2
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 ستیزطیمح ال لل یبدر زمینۀ حقوق  1.استکه بارزتری  آنها اصول تناسب، احتیاط و تفکیک 
ی مقداری نیز هاتیمحدودایجاد  منظوربهاگرگه برخ  وواعد نیز بیشتر ووانی  مویود معیارند، 

رای مثال در کنوانسیون تغییرات اولی   معیارهای  برای کشورها مانند لزوم اتخراذ  بویود دارد. 
  نر یبشیور ی اگلخانره ی داخل  و انجام اودامات مقتن  برای کاهش انتشار گازهای هااستیس

ار وواعد تجاری مختلف معیارهای  مانند رفتار مل ، رفتار شده است. در حقوق تجارت نیز در کن
 2منصفانه و عادالنه و ... شایان تویه هستند.

 

. عدم تعارض ذاتی تعهدات ناشیی از معییار رفتیار منصیفانه و عادونیه و ا یل       2
 توسعۀ پایدار و تفسیر این معیار در پرتو توسعۀ پایدار 

ه تعهد کشورها به رفتار منصفانه و عادالنه در برابرر  گفت ک توان مبراساس مطالب  که گاشت، 
خاری  با تعهد ایشان به توسعۀ وایدار اساساً ماهیت متفاوت  دارد. در حقیقت تعهد  گاارهیسرما

  یک معیار اسرت  ال لل یبی گاارهیسرمای هانامهموافقتبه رفتار منصفانه و عادالنۀ مندرج در 
ی، وابلیرت تفسریر و ...   ریورا انعطافدارد از ی له گسترۀ ش ول، ی  که ها ژگیوبه  تویه باکه 

در ورتو الزامات و تعهدات دیگر کشور میزبان از ی له تعهرد بره    تواند مبرخالف وواعد حقوو  
رفترار منصرفانه و عادالنره و توسرعۀ      اریر مع شود مگفته  نکهیض   اتوسعۀ وایدار تفسیر شود. 

عردالت،   جراد یماننرد ا  کننرد،  را دنبرال مر    رند و اهداف مشرابه استوا  مشترک  بر مبان داریوا
 تیو مسرئول   خراری  گراار هیسررما   ت راع ای تیخو  و انتظرارات مشرروع، مسرئول     حک ران

ه ران  3.دو مفهوم اسرت   یا انیم  تعار  ذات عدم ۀدهندمشترک و متفاوت کشورها که نشان
ی داوری نیرز از  هرا وانیر داز  کیر چیهت، ی گاشگاارهیسرمای هایداورطورکه در تحلیل رویۀ 

آستانۀ نقرض  ، بلکه هریک با در نظر گرفت  اندنکردهاساس ای  دو تعهد را مغایر با یکدیگر تلق  
مربوطه و سایر اوضاع و احوال  نامۀموافقتمعیار رفتار منصفانه و عادالنه در  و تفاسیر متفاوت از

. آنچنران  انرد کرده ارائهگگونگ  تعامل ای  دو تعهد حاک  بر ونیه تفاسیر متعددی را در زمینۀ 
و مقرررات از    یووان تیالزام به رعاکه دیوان داوری در ونیۀ الت ی   در برابر ع ان اظهار کرد 

___________________________________________________________________ 
 وواعد وزشک  ورسنل و ینگ  زندانیان با برخورد مانند اشخاص از ح ایت با مرتبط موضوعات زمینۀ در البته. 1

 .است شده وضع ژنو ونیکنوانس در ژهیوبه دویق  حقوو 
شده برای معیار به معنای اریحیت معیار بر واعدۀ حقوو  نیست، بلکه های برش ردهشایان ذکر است ویژگ . 2

وند. برای شاز ای  مفاهی  دارای کارکرد مخصوص به خود هستند که به فراخور موضوع انتخا  م  هریک
 مطالعۀ بیشتر در ای  زمینه ر.ک:

Louis Kaplow, Rules versus Standards: An Economic Analysis, 42 Duke L.J. 557 (1992). 

 نصفانه و عادالنه و توسعۀ وایدار ر.ک: برای مطالعۀ بیشتر در خصوص تعامل نظری معیار رفتار م. 3
Islam, Rumana (2016), Fair and Equitable Treatment (FET) Standard in Arbitral Practice: Sustainable 

Development in Context, Bangladesh Journal of Law, Vol. 16, No. 1 at pp. 21-68. 
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بره و  سرت یرفترار منصرفانه و عادالنره ن    اریدر تناد با مع  طیمحستیزو مقررات   یی له ووان
درخواسرت کشرور    تیو نبرود سرو ن    ورانون  فاتیتشرر  تیر که در صورت رعا کرد انیصراحت ب

ناوض رفتار منصفانه و عادالنه   طیمحستیزالزامات  تیرعا یبرا  خاری گاارهیسرمااز  زبانیم
ی گراار هیسررما ی هرا یداوردر حقیقت با بررس  رویۀ  ICSID, 2015: para.390).) نخواهد بود

ای  دو مفهوم فاورد   شود معادالنه مشخص   و تویه به ماهیت معیار رفتار منصفانه و ال لل یب
محت ل است کره   هادولتتعار  در ماهیت هستند، اما به علت ه پوشان  حوزۀ ایفای تعهدات 

ی داوری بره  هاوانیدشود که هریک از در تقابل با یکدیگر ورار گیرند. در ای  زمینه مشاهده م 
بررای وضرع وروانی  و     هرا دولرت اختیرارات   فراخور نحوۀ تفسیر معیار رفتار منصفانه و عادالنه و
برخر  از  . انرد گرفتره ی  را در نظرر  هرا مؤلفره مقررات و ایرای تعهدات مربوط به توسعۀ وایردار  

، مانند اندگرفتههای رفتار منصفانه و عادالنه در نظر نیت را یک  از مؤلفههای داوری حس دیوان
نیت کشور اند که حس . ه چنی  برخ  مقرر داشتهواتر، سالوکا، گلدریزِرو و... ونیۀ تک د و ب 

رای مثرال در ونریۀ گرام     بتواند نقض اصول رفتار منصفانه و عادالنه را توییه کند. میزبان م 
 دیوان مقرر کرد:

توانرد نادیرده گررفت     نیت دولت برای دستیاب  به اهداف ووانی  و مقررات م اثبات حس »
 (UNCITRAL, 2004: para. 215).  دل سازدووانی  و مقررات مقتن  را متعا

 در ونیۀ یوری بوگدانو علیه مولداوی دیوان بیان کرد: 
 عینر   منظور، توییه ه ی  به گااریوانون وانون  و با یک هدف زیست محیط از حفاظت»

توانرد  ن   خودخودیبه نوع ای  از اتهامات ویود که معناستبدان ه چنی  ای . دارد معقول  و
 .(ICSID: 2013: para.193)« کند نقض را عادالنه و منصفانه ار رفتارمعی
ز دیگررر مرروارد مهرر  نقررض معیررار رفتررار منصررفانه و عادالنرره بررا تویرره برره رویررۀ داوری   ا

محیطر   ال لل ، عدم رعایت دادرس  عادالنه برای انجام اوردامات زیسرت  های بی گااریسرمایه
کره بایرد اوردامات کشرور میزبران در گرارگو  رونردی        توسط کشور میزبان است، به ای  معنا 

منصفانه انجام گیرد. به بیان دیگر رعایت دادرس  عادالنره عنصرری حیرات  بررای معیرار رفترار       
های مرتبط با تشریفات مقتنر   شود و در موارد بسیاری کاست منصفانه و عادالنه محسو  م 

دادرس  عادالنره  (Dolzer, 2012: 154). ست به نقض معیار رفتار منصفانه و عادالنه منجر شده ا
طرفانرره بررودن تصرر ی ات اتخرراذی، ح ایررت از حررق شررنیدن اظهررارات و دفاعیررات شررامل برر 
ترویه   یدی در فرایند وانونگااری است. بر ای  وایه ب  ریتمخگاار خاری  و ایتنا  از سرمایه

 ته باشد.  تواند مسئولیت کشور میزبان را در و  داشبه الزامات ماکور م 
آمیرز برا   بر لزوم رعایت دادرس  عادالنه توسط کشور میزبان، اتخراذ رفترار غیررتبعیض   عالوه
 گاار خاری  ضروری است. آنچنان که دیوان داوری در ونیه گلی زگلد مقررر کررد کره   سرمایه
 یغرافیرای   حردود  و زمران  نظر که از است ای  ع وم  با کاربرد وانون یک احت ال  هایویژگ 



 1401زمستان ، 4، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1814

 

کرردن ه ره یرا تعردادی از افرراد برا شررایط         مستثنا منظوربه ترتیب ه ی  به و نیست حدودم
بر ای  وایه ضروری اسرت اوردامات کشرور     (UNCITRAL, 2010: 793).شود یکسان، وضع ن  

گااران برابر و فارغ از هرگونره  دستیاب  به توسعۀ وایدار نسبت به ت ام  سرمایه منظوربهمیزبان 
ع شایان تویه دیگر منطق  بودن اودامات کشور میزبان اسرت، برا   ود. ه چنی  موضتبعیض باش

ای  توضیح که اودامات کشور میزبان برای دستیاب  بره اهرداف توسرعۀ وایردار بایرد منطقر  و       
محیط ، اودام  اسرت کره خودسررانه نبروده و     وایر باشد. مقصود از اودام منطق  زیستتوییه

 (.Zhu, 2018: 356د )براساس مستندات عل   باش

 

 یریگجهینت
 ۀلئمسر  تیر با تویره بره اه    داریرفتار منصفانه و عادالنه و توسعۀ وا اریتعامل مع  موضوع گگونگ

 زبانیم یدر کشورها گرید یاز سو داریاهداف توسعۀ وا شبردیو و سو کیاز   خاری یگاارهیسرما
 نیرز   ال للر  یب یگاارهیسرما از اسناد برخ برخوردار است.  زیادی تیاز اه   خاری گاارهیسرما

تعرادل   جادیبه دنبال ا  توسعۀ وایدار و الزام کشور میزبان به تعهدات ناش  از آن نیبشیواگرگه با 
  یر با ویرود ا  ،رفتار منصفانه و عادالنه هستند اریبه مویب مع  خاری گاارهیاز سرما تیح ا یبرا

رفرع   بررای را  کارهرای  راه  ال للر  یب یگاارهیاسناد سرمااز  یتعداد محدوددر برهۀ کنون  صرفاً 
ارائه کردند. در آرای  داریتوسعۀ وا شبردیاز الزام به رفتار منصفانه و عادالنه و و  تقابل تعهدات ناش

تقابل تعهدات با برخورد   گگونگزمینۀ در  زین یگاارهیسرما  ال لل یب یداور یهاوانیصادره از د
 یهرا وانیر . دشرود  مشاهده ن  یواحد یۀرو داریرفتار منصفانه و عادالنه و توسعۀ وا اریاز مع  ناش
شر ول آن   ۀرفترار منصرفانه و عادالنره و دامنر     اریمتعدد از مع ریفاست ئۀبا ارا یگاارهیسرما یداور
الزامرات   یبررا   در صورت انجام اودامات مقتن اریمع  یرا در رابطه با نقض ا  مختلف یکردهایرو
 که را چهآن کل طور به اما اند،اتخاذ کرده زبانیم توسط کشور  و ایت اع یاوتصاد ، طمحیتسیز
اسرت کره تعهردات      یر ا کررد، احرراز   ال للر   یبر  گرااری هیسررما  هرای یوراز رویرۀ دا  تروان م 
  ابیمنظور دستبه ال لل  یتعهدات ب یدر راستا زبانیکشور م  و ایت اع یاوتصاد ، طمحیستیز

برای حرل تعرار  میران     رسد منظر و بهاست  تیتویه و حائز اه  امروزه شایان داریواۀ وسعبه ت
تعهدات ناش  از الزام به رفتار منصفانه و عادالنه و توسرعۀ وایردار تویره بره ماهیرت معیرار رفترار        

و تعهدات رفتار منصفانه و عادالنه  معیار تیماهمنصفانه و عادالنه راهگشا خواهد بود. به بیان دیگر 
در ورتو اصرل   ریتفس تیوابل، مندندبهرهی  که معیارهای حقوو  از آن ها ژگیودلیل ناش  از آن به

ی داوری با ارائۀ تفسیرهای هاوانیدو تعهدات ناش  از آن را دارند و در ای  زمینه نیز  داریتوسعۀ وا
ن مانند حسر  نیرت، منطقر     ی رفتاری متفاوت  را برای اودامات کشورهای میزباهامؤلفهمتفاوت 

 .اندگرفتهآمیز و .... در نظر بودن اودامات، رعایت دادرس  عادالنه، عدم رفتار تبعیض
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