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ThếThếThếThế nàonàonàonào làlàlàlà mộtmộtmộtmột ngoạingoạingoạingoại trừtrừtrừtrừ????

• Nói chung, ngoại trừ miễn cho các Bên khỏi tất cả (hay một số) nghĩa
vụ trong hiệp định

• Nếu ngoại trừ quá rộng thì sẽ trở thành quy tắc
• Nếu quá nhiều ngoại trừ trong hiệp định thì không cần phải có hiệp định nữa
• Vì thế, ngoại trừ luôn bị hạn chế về phạm vi được diễn giải ở mức độ hẹp

• Dữ liệu tiền lệ cho việc phân tích tương đối ít ỏi
• Thậm chí các lý do an ninh cũng thường được sử dụng để làm cơ sở biện giải

cho việc không tuân thủ các nghĩa vụ của hiệp định
• Việc biện giải hiếm khi phải chịu sự soi xét pháp lý trong khuôn khổ các hiệp

định đầu tư quốc tế (IIA)
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Đề cương

1 •Quy tắc luật thông lệ quốc tế

2 •Các ngoại trừ không phân biệt đối xử

3 •Các ngoại trừ an ninh

4 •Các ngoại trừ chung
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LuậtLuậtLuậtLuật thôngthôngthôngthông lệlệlệlệ quốcquốcquốcquốc tếtếtếtế

• Trong trường hợp không có ngoại trừ nào trong hiệp định thì nước
nhận đầu tư cũng có thể biện giải biện pháp của mình theo luật thông
lệ quốc tế. 

• Những quy tắc này vẫn áp dụng trong trường hợp hiệp định không có quy
định về an ninh quốc gia. 

• Điều quan trọng là xác định được mức độ được phép ngoại trừ theo
luật thông lệ quốc tế. 

• Hoặc nói cách khác là: việc biện giải theo luật thông lệ quốc tế có ý 
nghĩa pháp lý tương đương với quy định rõ ràng về ngoại trừ trong
hiệp định hay không?
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LuậtLuậtLuậtLuật thôngthôngthôngthông lệlệlệlệ quốcquốcquốcquốc tếtếtếtế

Cụ thể như bất khả kháng, tình cảnh hiểm nghèo và
trường hợp cần thiết

Mỗi loại tình huống sẽ cho phép Nhà nước miễn trách
nhiệm quốc tế. 
• Bất khả kháng khi “thiên tai” ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước và

khiến Nhà nước không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình. 
• Tình cảnh hiểm nghèo khi Nhà nước không còn cách nào để cứu

người hơn là vi phạm quy định pháp lý. 
• Trường hợp cần thiết phát sinh khi Nhà nước không còn phương

tiện nào khác để đảm bảo lợi ích cốt lõi mà không ảnh hưởng đến
lợi ích cốt lõi của một Nhà nước khác. 

Luật thông lệ quốc
tế cho phép nhà

nước có linh hoạt
pháp lý trong một
số tình huống đặc

biệt
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ThôngThôngThôngThông lệlệlệlệ bảobảobảobảo vệvệvệvệ trườngtrườngtrườngtrường hợphợphợphợp cầncầncầncần thiếtthiếtthiếtthiết

• Thông lệ bảo vệ trường hợp cần thiết chỉ được
áp dụng với giới hạn hẹp. 

• Theo Ủy ban Luật quốc tế (ILC)
• (a) hành động phải “cách duy nhất mà Nhà nước có

thể bảo vệ lợi ích cốt lõi khỏi hậu quả thảm khốc và
không thể tránh khỏi”, 

• (b) và quan trọng là hành động này “không ảnh
hưởng nghiêm trọng đến lợi ích cốt lõi” của một Nhà
nước khác

• Lưu ý: Đe dọa tới an ninh quốc gia được quy định tại
Điều 25 Dự thảo các điều khoản về trách nhiệm của
Nhà nước đối với các hành động sai quốc tế

• Đã được thông qua bởi ILC tại phiên họp thứ 53 của tổ
chức này (năm 2001)
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Điều 25 

Trường hợp cần thiết

1. Trường hợp cần thiết sẽ không được phép vận
dụng bởi một Nhà nước để làm lý do cho việc
miễn trách cho bản chất sai của một hành động
không phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của Nhà
nước đó, trừ khi hành động: 

• (a) là cách thức duy nhất để Nhà nước bảo
vệ lợi ích cốt lõi của mình khỏi hậu quả thảm
khốc và không thể tránh khỏi; và

• (b) không ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi
ích cốt lõi của một hoặc nhiều Nhà nước khác
hoặc cộng đồng quốc tế nói chung. 

2. Trong bất kỳ trường hợp nào, trường hợp cần
thiết không được phép vận dụng bởi một Nhà
nước làm lý do miễn trách cho bản chất sai nếu: 

• (a) Nghĩa vụ quốc tế liên quan đã loại trừ khả
năng vận dụng sự cần thiết; hoặc

• (b) Nhà nước đã góp phần tạo ra trường hợp
cần thiết.



ThôngThôngThôngThông lệlệlệlệ bảobảobảobảo vệvệvệvệ trườngtrườngtrườngtrường hợphợphợphợp cầncầncầncần thiếtthiếtthiếtthiết

• ICJ xác nhận hạn chế của trường hợp cần thiết trong vụ Gabcikovo-
Nagymaros Project (1997)

• Tiền lệ khẳng định bảo vệ trường hợp cần thiết không được áp dụng bởi
Hungary có các biện pháp khác để giải quyết.

• Một hành động chỉ được coi là bảo vệ trường hợp cần thiết nếu là biện pháp
duy nhất đảm bảo lợi ích cốt lõi của Nhà nước. 

• Một trường hợp khác của cách tiếp cận này trong WTO
• Ví dụ khi việc cấm nhập khẩu thuốc lá có phải là trường hợp cần thiết để bảo

vệ sức khỏe con người hay không
• Ban hội thẩm GATT kết luận rằng hành động chỉ có thể biện giải nếu là

“phương thức ít hạn chế nhất” để đạt được mục tiêu chính sách chính đáng.
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ThôngThôngThôngThông lệlệlệlệ bảobảobảobảo vệvệvệvệ trườngtrườngtrườngtrường hợphợphợphợp cầncầncầncần thiếtthiếtthiếtthiết trongtrongtrongtrong
kiệnkiệnkiệnkiện đầuđầuđầuđầu tưtưtưtư

Trường hợp cần thiết phải đáp ứng cả 4 
điều kiện sau
• Là cách duy nhất để Nhà nước bảo vệ lợi ích cốt

lõi khỏi hậu quả thảm khốc và không thể tránh
khỏi

• Hành động không ảnh hưởng nghiêm trọng đến
lợi ích cốt lõi của một hoặc nhiều Nhà nước khác
hoặc cộng đồng quốc tế nói chung

• Nghĩa vụ quốc tế liên quan không loại trừ khả
năng vận dụng trường hợp cần thiết

• Nhà nước không góp phần tạo ra trường hợp cần
thiết

Vận dụng
• Các vụ liên quan đến Argentina: CMS, Enron, 

Sempra, LG &E 

• Miễn trừ trách nhiệm của Nhà nước trong trường
hợp vi phạm hiệp định

• Vi phạm hiệp định là yêu cầu để vận dụng trường
hợp cần thiết

• Không vi phạm nếu đã có ngoại trừ trong hiệp
định áp dụng
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TómTómTómTóm lượclượclượclược luậtluậtluậtluật thôngthôngthôngthông lệlệlệlệ quốcquốcquốcquốc tếtếtếtế

• Luật thông lệ quốc tế biện giải cho Nhà nước khi vi phạm nghĩa vụ trong
hiệp định đầu tư quốc tế, kể cả khi hiệp định không quy định rõ. 

• Vì thế, các bên tham gia hiệp định sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với vi 
phạm hiệp định nếu có các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia hoặc lợi
ích cốt lõi theo luật thông lệ quốc tế. 

• Vì thế, các Nhà nước có 2 lớp biện giải khi áp dụng ngoại trừ an ninh quốc
gia: 

• Luật thông lệ quốc tế và luật hiệp định quốc tế (nếu có). 

• Sự khác biệt quan trọng giữa 2 cách tiếp cận này là
• luật thông lệ quốc tế miễn trách cho Nhà nước sau khi đã vi phạm nghĩa vụ pháp lý

cụ thể
• trong khi ngoại trừ an ninh quốc gia trong hiệp định đầu tư quốc tế ngăn chặn sự vi 

phạm hiệp định ngay từ đầu. 
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Đề cương

1 •Quy tắc luật thông lệ quốc tế

2 •Các ngoại trừ không phân biệt đối xử

3 •Các ngoại trừ an ninh

4 •Các ngoại trừ chung
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NgoạiNgoạiNgoạiNgoại trừtrừtrừtrừ đốiđốiđốiđối xửxửxửxử quốcquốcquốcquốc giagiagiagia (NT)(NT)(NT)(NT)

Là các ngoại trừ nghĩa vụ đối xử
quốc gia (xem tuần 5)
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Các ngoại trừ
chung

Ngoại trừ theo
chủ đề cụ thể

Ngoại trừ theo
nước cụ thể



NgoạiNgoạiNgoạiNgoại trừtrừtrừtrừ đốiđốiđốiđối xửxửxửxử tốitốitốitối huệhuệhuệhuệ quốcquốcquốcquốc (MFN)(MFN)(MFN)(MFN)
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Loại trừ ISDS khỏi
phạm vi MFN

Loại trừ các hiệp
định hội nhập khu

vực

Các hiệp định về
thuế…

Lưu ý: Nguyên tắc
ejusdem generis 

không phải là
ngoại trừ cho dù
nguyên tắc này

giới hạn phạm vi 
cam kết MFN

Nhiều loại
ngoại trừ MFN 

(xem tuần 6)



Đề cương

1 •Quy tắc của luật thông lệ quốc tế

2 •Các ngoại trừ không phân biệt đối xử

3 •Các ngoại trừ an ninh

4 •Các ngoại trừ chung

11/16/2016 (c) Julien Chaisse CUHK 15



SơSơSơSơ đồđồđồđồ ngoạingoạingoạingoại trừtrừtrừtrừ an an an an ninhninhninhninh quốcquốcquốcquốc giagiagiagia
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Khái niệm an ninh
quốc gia

Phạm vi an ninh quốc
gia
• Bảo vệ các ngành chiến

lược
• Khủng hoảng kinh tế

Thực tiễn hiệp định
• Thuật ngữ “lợi ích an ninh

cốt lõi”, và các thuật ngữ
liên quan được sử dụng
trong các hiệp định đầu tư
quốc tế

• Các điều kiện
• Các ngoại trừ liên quan

đến an ninh trong các điều
khoản cụ thể của các hiệp
định đầu tư quốc tế

• Không áp dụng ngoại trừ
liên quan đến an ninh với
các điều khoản hiệp định
cụ thể

Tiền lệ



Sơ đồ ngoại trừ an ninh quốc gia
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Khái niệm an ninh quốc
gia

Phạm vi an ninh quốc
gia
•Bảo vệ các ngành chiến 
lược

•Khủng hoảng kinh tế

Thực tiễn hiệp định
•Thuật ngữ “lợi ích an ninh 
cốt lõi”, và các thuật ngữ 
liên quan được sử dụng 
trong các hiệp định đầu tư 
quốc tế

•Các điều kiện
•Các ngoại trừ liên quan đến 
an ninh trong các điều 
khoản cụ thể của các hiệp 
định đầu tư quốc tế

•Không áp dụng ngoại trừ liên
quan đến an ninh với các điều
khoản hiệp định cụ thể

Tiền lệ



KháiKháiKháiKhái niệmniệmniệmniệm "an "an "an "an ninhninhninhninh quốcquốcquốcquốc giagiagiagia""""

• Nhà nước dần đưa vào các ngoại trừ an ninh trong các hiệp định đầu
tư quốc tế

• Dịch chuyển từ luật thông lệ quốc tế sang hiệp định (hiệp định hóa)

• Về mặt khái niệm, Nhà nước đã tạo ra một cơ chế pháp lý theo hiệp
định để phân bổ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư trong các tình
huống bất thường

• Cơ chế này khác biệt nhưng tồn tại đồng thời với các hình thức bảo vệ theo
luật thông lệ quốc tế
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Xu Xu Xu Xu hướnghướnghướnghướng vềvềvềvề an an an an ninhninhninhninh quốcquốcquốcquốc giagiagiagia

Các quan ngại về an ninh quốc gia
liên quan đến đầu tư nước ngoài
không mới và là vấn đề đối với cả
các nước tự do nhất. Tuy nhiên
các vụ việc đang trở nên phổ biến
hơn trong những năm gần đây

• Nhà đầu tư nước ngoài bị từ chối đầu tư
vì các lý do an ninh quốc gia hoặc là đối
tượng của các biện pháp hạn chế sau
thành lập khác. 

Hầu hết các quan ngại an ninh
được nêu ra liên quan đến việc
đầu tư vào các ngành được coi là
chiến lược và hạ tầng quan
trọng. 

Vì thế xu hướng này ngoài
phạm vi các hoạt động bảo vệ
mà các ngoại trừ an ninh quốc
gia được thiết kế ban đầu
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TừTừTừTừ cáccáccáccác ngànhngànhngànhngành chiếnchiếnchiếnchiến lượclượclượclược tớitớitớitới khủngkhủngkhủngkhủng hoảnghoảnghoảnghoảng kinhkinhkinhkinh
tếtếtếtế

Ngoài vấn đề ngành
chiến lược thì quan
ngại an ninh quốc
gia trong các năm
gần đây được nêu

liên quan đến khủng
hoảng kinh tế. 

Đây là trường hợp
cụ thể đã diễn ra
trong cuộc khủng
hoảng ở Argentina 
vào giai đoạn đầu
của thế kỷ này. 
•Để đối phó với khủng

hoảng, Chính phủ
Argentina đã có nhiều
biện pháp hạn chế hoạt
động của nhà đầu tư
nước ngoài, chẳng hạn
như các hạn chế về
chuyển khoản.

Vì thế, các biện
pháp này ảnh hưởng
đến cả các nhà đầu
tư đã lập đầu tư ở 
trong nước; 
•Trong khi các hạn chế

đầu tư để bảo vệ các
ngành chiến lược thường
chỉ ảnh hưởng đến sự
tham gia đầu tư của các
nhà đầu tư nước ngoài. 

Argentina lập luận
rằng các biện pháp
này là cần thiết để
bảo vệ lợi ích an 

ninh nội địa trong
bối cảnh hỗn loạn

trong nước và căng
thẳng xã hội kéo dài

Khủng hoảng kinh
tế nghiêm trọng có
thể tác động bất cứ
quốc gia nào: Vì thế

vấn đề này không
chỉ hạn chế ở tình
huống diễn ra ở 

Argentina! 
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Sơ đồ ngoại trừ an ninh quốc gia
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Khái niệm an ninh quốc
gia

Phạm vi an ninh quốc
gia
•Bảo vệ các ngành chiến 
lược

•Khủng hoảng kinh tế

Thực tiễn hiệp định
•Thuật ngữ “lợi ích an ninh 
cốt lõi”, và các thuật ngữ 
liên quan được sử dụng 
trong các hiệp định đầu tư 
quốc tế

•Các điều kiện
•Các ngoại trừ liên quan đến 
an ninh trong các điều 
khoản cụ thể của các hiệp 
định đầu tư quốc tế

•Không áp dụng ngoại trừ liên
quan đến an ninh với các điều
khoản hiệp định cụ thể

Tiền lệ



ThôngThôngThôngThông lệlệlệlệ ở ở ở ở cáccáccáccác nướcnướcnướcnước tiếptiếptiếptiếp nhậnnhậnnhậnnhận đầuđầuđầuđầu tưtưtưtư

Ngoại trừ
an ninh

quan trọng
đối với các
nước phát
triển cũng
như đang

phát triển. 

• Các nước phát triển chủ yếu dẫn
chiếu đến ngoại trừ an ninh quốc gia
liên quan đến các vụ mua các ngành
chiến lược bởi nhà đầu tư nước
ngoài. 

• Các nước đang phát triển thì thường
lại cần đến ngoại trừ này trong các
giai đoạn khủng hoảng kinh tế.
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Bảo vệ các ngành chiến lược

• Quan ngại an ninh quốc gia liên quan đến việc nước ngoài kiểm soát các
lĩnh vực và các ngành trong nước được nước nhận đầu tư coi là có tầm
quan trọng chiến lược. 

• Nhiều trường hợp công ty nước ngoài bị từ chối hoặc là đối tượng bị hạn
chế bởi họ định đầu tư vào các ngành quan trọng chiến lược. Đây là xu
hướng phổ biến ngày nay so với các trường hợp bị từ chối vì lý do an ninh
quốc gia theo nghĩa hẹp.

• Trong hầu hết các trường hợp, những biện pháp đặt ra khiến cho nhà đầu
tư nước ngoài khó hoạt động. 

• Các biện pháp bao gồm hạn chế mới về sở hữu nước ngoài, quốc hữu hóa ngành dầu
khí và các ngành nhạy cảm khác, đàm phán lại các ưu đãi với nhà đầu tư nước ngoài, 
và lập danh sách các ngành đầu tư trực tiếp nước ngoài bị hạn chế.
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Bảo vệ các ngành chiến lược

• Một trong các vụ việc đầu tiên thu hút sự chú ý liên
quan đến Tập đoàn khai thác dầu ngoài khơi của
Trung Quốc (CNOOC)

• Công ty dầu khí thuộc sở hữu của nhà nước này đề
nghị mua Unocal - một trong 9 công ty dầu khí lớn
nhất ở Hoa Kỳ năm 2005. 

• Đề xuất mua này đã gây ra quan ngại về an ninh quốc
gia, cạnh tranh không công bằng và rủi ro tiết lộ công
nghệ. 

• Sau khi có can thiệp của Quốc hội Hoa Kỳ
• CNOOC rút đề xuất
• Và Unocal cuối cùng sáp nhập với Tập đoàn Chevron của

Hoa Kỳ
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Bảo vệ các ngành chiến lược

• Quan ngại an ninh đối với đầu tư nước ngoài cũng
xuất hiện ở một số thị trường đang lên. 

• Ví dụ như Trung Quốc cũng có các bước kiểm soát việc
nước ngoài mua một số doanh nghiệp chiến lược trong
nước

• Quan ngại an ninh quốc gia cũng xuất hiện đối với
một số ngành thông thường không được xem là có
khả năng gây ra rủi ro an ninh. 

• Ví dụ như quan ngại an ninh của Chính phủ Ấn Độ khi
ngăn cản chào bán một cảng công ten nơ ở Mumbay cho
Hutchison Whampoa của Hồng Công vào tháng 11 2005
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Tỷ phú Li Ka-shin



Bảo vệ các ngành chiến lược

• Tháng 3 2006, Quốc hội Hoa Kỳ ngăn cản việc
bán công ty Peninsular and Oriental (P&O) của
Anh trị giá 6,8 tỷ USD cho Dubai Ports World. 

• Thương vụ dự kiến này sẽ chuyển giao 6 cảng của
Hoa Kỳ (bao gồm các cảng ở New York và
Philadelphia) cho DPW
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Bảo vệ các ngành chiến lược

• Chính phủ Tây Ban Nha đã thành công trong việc
ngăn cản công ty E.ON của Đức mua doanh
nghiệp cung ứng năng lượng Endesa năm 2005. 

• Chính phủ Pháp từ chối việc bán Suez cho công ty 
ENEL của Ý. 

• Thông qua việc xúc tiến sáp nhập giữa Gaz de France 
và Suez

• Và tạo ra một “doanh nghiệp quốc gia hàng đầu”.
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NgoạiNgoạiNgoạiNgoại trừtrừtrừtrừ nàynàynàynày cócócócó hữuhữuhữuhữu íchíchíchích hay hay hay hay khôngkhôngkhôngkhông? ? ? ? VụVụVụVụ GDFGDFGDFGDF----
SuezSuezSuezSuez
• Công ty Universal Suez Canal được thành lập năm 1858 nhằm xây dựng

kênh đào Suez (Ai Cập)
• Năm 2010, GDF SUEZ mua 70% cổ phần của Britain’s International, tạo ra

một công ty tiện ích lớn độc lập lớn nhất thế giới.
• GDF SUEZ tuyên bố mua 30% còn lại vào tháng 4 2012 và thương vụ hoàn tất vào

tháng 7 2012

• Sau đó GDF SUEZ và CNOON đã ký hợp động vận chuyển 2,6 triệu tấn khí
hóa lỏng (LNG)

• GDF SUEZ sẽ bán cho CNOOC khoảng 2,6 triệu tấn LNG từ năm 2013 trong suốt 4 
năm kế tiếp (bắt đầu 2013)

• GDF SUEZ thuê 236.000 người trên khắp thế giới, bao gồm 1.200 nghiên
cứu viên, chuyên gia ở 9 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) với
doanh thu 84,5 tỷ Euro
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TómTómTómTóm lượclượclượclược vềvềvềvề cáccáccáccác ngànhngànhngànhngành chiếnchiếnchiếnchiến lượclượclượclược

• Thuật ngữ sử dụng để chỉ các hoạt động này có thể khác nhau –
chẳng hạn có thể gọi là “hạ tầng chiến lược”, “các ngành thiết yếu” 
hay “doanh nghiệp hàng đầu quốc gia” 

• Tuy nhiên, mục tiêu thì luôn tương tự: 
• Để ngăn cản nước ngoài đầu tư vào các ngành được coi là quan trọng đối với

xã hội
• Hoặc (trong trường hợp nước ngoài đã đầu tư) có quyền chấm dứt đầu tư

hoặc tạo ra các hạn chế khác

11/16/2016 (c) Julien Chaisse CUHK 29



KhủngKhủngKhủngKhủng hoảnghoảnghoảnghoảng kinhkinhkinhkinh tếtếtếtế

• Nhiều tranh cãi đã nổ ra liên quan đến câu
hỏi liệu khủng hoảng kinh tế ở Argentina có
phải là mối đe dọa đến an ninh quốc gia của
nước này không

• Và liệu điều này có phải là lý do chính đáng
để đối phó với khiếu nại của nhà đầu tư
rằng Argentina đã vi phạm nghĩa vụ của
mình

• An ninh quốc gia Điều 11 HĐ Hoa Kỳ-Argentina

• Tất cả các tòa đều nhất trí với quan điểm là:
• Điều 11 bao gồm cả các tình huống kinh tế khẩn

cấp
• Điều 11 không chỉ gắn với các mối đe dọa về

chính trị và quân sự. 
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Ví dụ, tòa vụ CMS kết luận rằng:

“không có nội dung nào trong luật thông
lệ quốc tế hay đối tượng và mục tiêu của
hiệp định tự thân loại trừ khủng hoảng
kinh tế lớn khỏi phạm vi của Điều 11.”

Thêm vào đó, “nếu khái niệm lợi ích an 
ninh thiết yếu bị hạn chế ở các quan ngại
an ninh quốc gia và chính trị trước mắt, 
có bản chất quốc tế và loại trừ các lợi ích
khác, chẳng hạn như các tình huống kinh
tế lớn khẩn cấp thì sẽ tạo ra cách hiểu
thiếu cân bằng đối với Điều 11.”



KhiKhiKhiKhi nềnnềnnềnnền tảngtảngtảngtảng kinhkinhkinhkinh tếtếtếtế củacủacủacủa mộtmộtmộtmột NhàNhàNhàNhà nướcnướcnướcnước bịbịbịbị đeđeđeđe dọadọadọadọa thìthìthìthì mứcmứcmứcmức độđộđộđộ nghiêmnghiêmnghiêmnghiêm
trọngtrọngtrọngtrọng cócócócó thểthểthểthể tươngtươngtươngtương đươngđươngđươngđương vớivớivớivới mộtmộtmộtmột cuộccuộccuộccuộc xâmxâmxâmxâm lượclượclượclược quânquânquânquân sựsựsựsự

Các vụ khác (Argentina) 

Tòa vụ LG&E phản đối quan điểm Điều
11 chỉ được vận dụng trong các tình

huống quân sự và chiến tranh. 

Khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng có
thể tạo ra vấn đề an ninh quốc gia “là
phải giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực

của kinh tế đối với cuộc sống của toàn
bộ dân cư và khả năng lãnh đạo của

Chính phủ”.

Trong vụ Continental Casualty, tòa
nhắc lại

“Luật quốc tế không mù quáng trước
đòi hỏi Nhà nước phải có chủ quyền vì
lợi ích của người dân để ngăn chặn các

hiểm họa bên trong cũng như bên
ngoài đối với an ninh và duy trì trật tự

bình an trong nước.”
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Dù sử dụng các hình
thức biểu đạt khác

nhau, các tòa đi đến
kết luận giống nhau

Thuật ngữ “lợi ích an 
ninh thiết yếu” về

nguyên tắc bao gồm cả
các cuộc khủng hoảng

kinh tế lớn.



TuyTuyTuyTuy nhiênnhiênnhiênnhiên,… ,… ,… ,… mứcmứcmứcmức độđộđộđộ nghiêmnghiêmnghiêmnghiêm trọngtrọngtrọngtrọng làlàlàlà gìgìgìgì????

• Mặc dù kết luận như vậy, các tòa có sự khác biệt trong đánh giá về
mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế của Argentina. 

• Trong khi tòa vụ CMS khẳng định rằng “cuộc khủng hoảng Argentina nghiêm
trọng nhưng không dẫn đến sự sụp đổ toàn bộ kinh tế và xã hội”,

• Tòa vụ LG&E kết luận
• “Từ 1 tháng 12 2001 đến 26 tháng 4 2003, Argentina ở trong giai đoạn khủng

hoảng cần có các biện pháp để duy trì trật tự công cộng và bảo vệ lợi ích an 
ninh thiết yếu”.

• Tòa vụ Continental Casualty không xác định giai đoạn khủng hoảng, 
• Và kết luận rằng việc vận dụng điều khoản an ninh quốc gia “không đòi hỏi

tình huống phải tạm ngừng mọi đảm bảo theo hiến pháp và quyền tự do cơ
bản”
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KhủngKhủngKhủngKhủng hoảnghoảnghoảnghoảng kinhkinhkinhkinh tếtếtếtế: : : : TómTómTómTóm lượclượclượclược

• Nếu hiệp định đầu tư quốc tế có ngoại trừ an ninh quốc gia, các nước
có thể tương đối an tâm trong trường hợp khủng hoảng kinh tế

• Là điều khoản này về nguyên tắc sẽ được áp dụng

• Tuy nhiên, các nước sẽ không chắc về mức độ nghiêm trọng của cuộc
khủng hoảng phải đạt tới để vận dụng ngoại trừ an ninh quốc gia. 
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Sơ đồ ngoại trừ an ninh quốc gia
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Khái niệm an ninh quốc
gia

Phạm vi an ninh quốc
gia
•Bảo vệ các ngành chiến 
lược

•Khủng hoảng kinh tế

Thực tiễn hiệp định
•Thuật ngữ “lợi ích an ninh 
cốt lõi”, và các thuật ngữ 
liên quan được sử dụng 
trong các hiệp định đầu tư 
quốc tế

•Các điều kiện
•Các ngoại trừ liên quan đến 
an ninh trong các điều 
khoản cụ thể của các hiệp 
định đầu tư quốc tế

•Không áp dụng ngoại trừ liên
quan đến an ninh với các điều
khoản hiệp định cụ thể

Tiền lệ



ThựcThựcThựcThực tiễntiễntiễntiễn hiệphiệphiệphiệp địnhđịnhđịnhđịnh

Thuật ngữ “lợi ích 
an ninh cốt lõi”, 

và các thuật ngữ 
liên quan được 
sử dụng trong 

các hiệp định đầu 
tư quốc tế

Các điều kiện

Các ngoại trừ liên 
quan đến an ninh 

trong các điều 
khoản cụ thể của 
các hiệp định đầu 

tư quốc tế

Không áp dụng
ngoại trừ liên quan
đến an ninh với các

điều khoản hiệp
định cụ thể
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ThựcThựcThựcThực tiễntiễntiễntiễn hiệphiệphiệphiệp địnhđịnhđịnhđịnh

• Chỉ có một số ít các hiệp định đầu tư quốc tế có ngoại trừ an ninh
quốc gia

• Ngoại trừ này thường thấy ở các hiệp định điều chỉnh sự tham gia của đầu tư
nước ngoài hơn là các hiệp định có điều khoản xét duyệt đầu tư (admission 
clause)

• Ngoại trừ “an ninh quốc gia” chỉ có ở 12 % các hiệp định đầu tư song phương
(BIT)

• Nhưng phần lớn các hiệp định thương mại tự do gần đây (FTA) với điều khoản
về đầu tư có ngoại trừ an ninh quốc gia. 

• Vì sao? Quan ngại an ninh quốc gia liên quan đến đầu tư nước ngoài
chủ yếu phát sinh do vấn đề xét duyệt đầu tư (admission)
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CácCácCácCác ngoạingoạingoạingoại trừtrừtrừtrừ an an an an ninhninhninhninh quốcquốcquốcquốc giagiagiagia điểnđiểnđiểnđiển hìnhhìnhhìnhhình

• Hầu hết các hiệp định đầu tư quốc tế có ngoại trừ an ninh đều sử dụng
thuật ngữ “lợi ích an ninh thiết yếu” hoặc “an ninh quốc gia” để mô tả
tình huống có thể vận dụng ngoại trừ

11/16/2016 (c) Julien Chaisse CUHK 37

Hiệp định thương mại ưu đãi giữa Ấn Độ và
Singapore (2005) Điều 6.12 (Các ngoại trừ an 
ninh)

1. Không gì trong Chương này được hiểu là:  
• Buộc một Bên phải cung cấp thông tin mà việc

tiết lộ này có thể đi ngược lại lợi ích an ninh
thiết yếu; hoặc

• Ngăn cản một Bên có hành động mà Bên này
cho là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích an ninh
thiết yếu…

Hiệp định đầu tư song phương Hungary- Nga (1995) 
2 đề cập đến (trong số các tình huống khủng hoảng
“an ninh quốc gia” 

Xúc tiến và bảo hộ có đi có lại đối với đầu tư

3. “Hiệp định này không ngăn cản việc một Bên vận
các biện pháp cần thiết để duy trì phòng vệ, an ninh
gia và trật tự công cộng, bảo vệ môi trường, đạo đức
sức khỏe công cộng.”



5 5 5 5 thuậtthuậtthuậtthuật ngữngữngữngữ kháckháckháckhác đượcđượcđượcđược sửsửsửsử dụngdụngdụngdụng
“trật tự công cộng” làm
điều kiện để vận dụng
ngoại trừ an ninh

Nghĩa của khái niệm “trật tự công cộng” là đối tượng diễn giải

Hiệp định đầu tư song phương giữa Bỉ-Luxembourg và Guatemala (2005) 

Tình huống khẩn cấp Một số hiệp định đầu tư song phương đề cập đến “tình huống đặc biệt khẩn cấp” làm cơ sở để vận dụng ngoại trừ

India-Ai Cập

Đạo đức công cộng Mở rộng đáng kể phạm vi của điều khoản an ninh bởi điều này còn tùy thuộc vào truyền thống văn hóa, tôn giáo có sự khác biệt lớn giữa các nước và
vực

Ai Cập-Hoa Kỳ

Hòa bình và/hoặc an 
ninh quốc tế

Một số hiệp định đầu tư quốc tế có danh sách các nghĩa vụ về hòa bình và an ninh quốc tế để làm cơ sở vận dụng ngoại trừ. Quy định này cho phép
vận dụng ngoại trừ an ninh quốc gia trong trường hợp có xung đột quốc tế khi họ có nghĩa vụ duy trì hoặc khôi phục an ninh, thậm chí khi không trực
đe dọa an ninh quốc gia của các bên, Vì thế quy định này cũng mở rộng phạm vi ngoại trừ an ninh

Hoa Kỳ-Uruguay

Các biện pháp liên quan
đến sản xuất, thương
mại, phát triển các loại
vũ khí và vật liệu phòng
vệ khác

Một số hiệp định đầu tư quốc tế bao gồm cả ngoại trừ cụ thể liên quan đến sản xuất, thương mại, phát triển các loại vũ khí và vật liệu phòng vệ khác

EU-Ai Cập 2001
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Các ngoại trừ liên quan đến an ninh trong các 
điều khoản cụ thể của các hiệp định đầu tư 
quốc tế
• Các ngoại trừ an ninh quốc gia không luôn

luôn miễn trách cho các Bên khỏi nghĩa vụ
theo các hiệp định đầu tư quốc tế

• Đôi khi ngoại trừ chỉ áp dụng đối với các điều
khoản cụ thể của hiệp định hơn là toàn bộ
hiệp định

• Trong trường hợp này, ngoại trừ không phải là
một điều khoản của hiệp định mà chỉ là một
điểm trong quy định liên quan
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Quyền thành
lập

Không phân
biệt đối xử

Chuyển tiền

Giải quyết
tranh chấp
nhà đầu tư

với nhà nước



KhôngKhôngKhôngKhông ápápápáp dụngdụngdụngdụng ngoạingoạingoạingoại trừtrừtrừtrừ liênliênliênliên quanquanquanquan đếnđếnđếnđến an an an an ninhninhninhninh
vớivớivớivới cáccáccáccác điềuđiềuđiềuđiều khoảnkhoảnkhoảnkhoản hiệphiệphiệphiệp địnhđịnhđịnhđịnh cụcụcụcụ thểthểthểthể

• Giảm bớt mức độ ngoại trừ… 
• Tốt ;-)

• Các hiệp định đầu tư quốc tế loại bỏ một số nội dung khỏi phạm
vi áp dụng của ngoại trừ “an ninh quốc gia”. 

• Hạn chế quyền của các Bên trong việc vận dụng ngoại trừ an ninh. 
• Về nguyên tắc cho phép vận dụng ngoại trừ, nhưng khả năng này bị hạn

chế ở các khía cạnh cụ thể trong bảo hộ đầu tư.
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KhôngKhôngKhôngKhông ápápápáp dụngdụngdụngdụng ngoạingoạingoạingoại trừtrừtrừtrừ liênliênliênliên quanquanquanquan đếnđếnđếnđến an an an an ninhninhninhninh
vớivớivớivới cáccáccáccác điềuđiềuđiềuđiều khoảnkhoảnkhoảnkhoản hiệphiệphiệphiệp địnhđịnhđịnhđịnh cụcụcụcụ thểthểthểthể
• 1. Bất kể các quy định khác

trong Hiệp định này ngoài
quy định của Điều 10 [bồi
thường], mỗi Bên có thể: (a) 
có biện pháp mà bên này cho
là cần thiết để bảo vệ lợi ích
an ninh thiết yếu của mình …
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• Hiệp định đầu tư song 
phương giữa Nhật Bản và
Việt Nam (2003) 

• Loại trừ điều khoản bồi
thường đối với tổn thất khỏi
phạm vi áp dụng của ngoại
trừ an ninh



• Một số đạt được với kỹ thuật khác
nhau như Hiệp định giữa Bỉ và
Luxembourg. 

• Lợi ích quốc gia hay an ninh là cơ
sở để trưng thu hoặc quốc hữu
hóa đầu tư nước ngoài. 

• Lợi ích an ninh vì thế tương
đương với mục tiêu công
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Hiệp định đầu tư song phương giữa Azerbaijan-Belgium-
Luxembourg (2004) 

Điều 4 

Loại bỏ và hạn chế sở hữu

• “Mỗi Bên cam kết sẽ không ban hành một biện pháp
trưng thu hoặc quốc hữu hóa hoặc biện pháp có cùng

tác động trực tiếp hay gián tiếp tước bỏ sở hữu của nhà
đầu tư của Bên khác đối với đầu tư trong lãnh thổ của

mình. 

• Nếu vì lý do mục tiêu công cộng, an ninh hay lợi ích
quốc gia đòi hỏi miễn trừ khỏi quy định tại đoạn 1, các

điều kiện sau đây phải được thỏa mãn: 

• Biện pháp phải được ban hành theo quy trình luật thích
đáng; 

• Biện pháp không được phân biệt đối xử hay đi ngược lại
bất kỳ cam kết cụ thể nào; 

• Biện pháp phải đi cùng với việc bồi thường đầy đủ và
hiệu quả“

KhôngKhôngKhôngKhông ápápápáp dụngdụngdụngdụng ngoạingoạingoạingoại trừtrừtrừtrừ liênliênliênliên quanquanquanquan đếnđếnđếnđến an an an an ninhninhninhninh
vớivớivớivới cáccáccáccác điềuđiềuđiềuđiều khoảnkhoảnkhoảnkhoản hiệphiệphiệphiệp địnhđịnhđịnhđịnh cụcụcụcụ thểthểthểthể



Sơ đồ ngoại trừ an ninh quốc gia
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Khái niệm an ninh quốc
gia

Phạm vi an ninh quốc
gia
•Bảo vệ các ngành chiến 
lược

•Khủng hoảng kinh tế

Thực tiễn hiệp định
•Thuật ngữ “lợi ích an ninh 
cốt lõi”, và các thuật ngữ 
liên quan được sử dụng 
trong các hiệp định đầu tư 
quốc tế

•Các điều kiện
•Các ngoại trừ liên quan đến 
an ninh trong các điều 
khoản cụ thể của các hiệp 
định đầu tư quốc tế

•Không áp dụng ngoại trừ liên
quan đến an ninh với các điều
khoản hiệp định cụ thể

Tiền lệ



TiềnTiềnTiềnTiền lệlệlệlệ an an an an ninhninhninhninh quốcquốcquốcquốc giagiagiagia vềvềvềvề … … … … ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina

• Chỉ một số rất ít Tiền lệ phán quyết trọng tài theo công ước ICSID liên
quan đến điều khoản an ninh quốc gia trong các hiệp định đầu tư
song phương. 

• Như đã đề cập, 5 phán quyết được ban hành trong các năm gần đây và tất cả
đều liên quan đến khiếu nại đối với Argentina bởi các công ty của Hoa Kỳ do 
các biện pháp mà Chính phủ Argentina đưa ra để đối phó với cuộc khủng
hoảng kinh tế giai đoạn 2001–2002

• Các bên khiếu nại đều lập luận rằng các biện pháp này đã gây tổn hại
cho đầu tư của họ trong các lĩnh vực dầu khí, bảo hiểm ở Argentina và
vi phạm hiệp định đầu tư song phương giữa Hoa Kỳ và Argentina. 

• Nhiều phán quyết khác dự kiến trong tương lai gần liên quan đến các câu hỏi
về bối cảnh của cuộc khủng hoảng này
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TiềnTiềnTiềnTiền lệlệlệlệ an an an an ninhninhninhninh quốcquốcquốcquốc giagiagiagia vềvềvềvề … Argentina… Argentina… Argentina… Argentina

• Vấn đề chính của mọi tranh chấp là liệu các biện pháp khẩn cấp của
Argentina diễn ra vào thời điểm khủng hoảng kinh tế

• (1) có nằm trong phạm vi ngoại trừ an ninh quốc gia trong hiệp định hay không, hoặc
• (2) có thể biện giải bởi luật thông lệ quốc tế về tình trạng cần thiết không. 

• Chỉ trong 2 vụ tòa cho rằng các biện pháp này có thể biện giải được cho
một giai đoạn cụ thể theo hiệp định với hệ quả là Argentina không phải
chịu trách nhiệm đối với mất mát của bên khiếu nại trong thời gian đó

• Trái lại, các tòa khác không chấp nhận giải thích của Argentina và buộc
nước này phải chịu trách nhiệm đền bù. 

• Một tòa biểu đạt rằng có quan ngại là
• “bất kỳ Nhà nước nào cũng có thể vận dụng tình trạng cần thiết để miễn trách nghĩa

vụ quốc tế. Điều này rõ ràng là đi ngược lại yêu cầu ổn định và đoán định được của
luật pháp.”
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TiềnTiềnTiềnTiền lệlệlệlệ an an an an ninhninhninhninh quốcquốcquốcquốc giagiagiagia làlàlàlà vềvềvềvề … … … … ĐiềuĐiềuĐiềuĐiều XIXIXIXI

Điều XI Hiệp định
giữa Argentina 

và Hoa Kỳ:

“Hiệp định này không ngăn cản việc
một Bên ban hành các biện pháp cần
thiết để duy trì trật tự công cộng, đáp
ứng các nghĩa vụ của mình liên quan

đến việc duy trì và khôi phục hòa bình
quốc tế, hoặc bảo vệ lợi ích an ninh

thiết yếu của mình”
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4 4 4 4 vấnvấnvấnvấn đềđềđềđề đượcđượcđượcđược giảigiảigiảigiải quyếtquyếtquyếtquyết trongtrongtrongtrong TiềnTiềnTiềnTiền lệlệlệlệ

Quan hệ giữa
ngoại trừ của

hiệp định và bảo
vệ tình trạng cần

thiết theo luật
thông lệ quốc tế

Khủng hoảng
kinh tế trong

ngoại trừ

Ngoại trừ có thể
tự biện giải?

Bồi thường
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TiềnTiềnTiềnTiền lệlệlệlệ

Quan hệ giữa ngoại
trừ của hiệp định và

bảo vệ tình trạng cần
thiết theo luật thông

lệ quốc tế

• Tòa vụ LG&E chủ yếu áp dụng Điều XI và đề cập đến Điều 25
của Dự thảo ILC chỉ với ý nghĩa là lập luận bổ sung và riêng
biệt nhằm khẳng định kết luận của mình, không phải là “tái
khẳng định thông lệ bảo vệ tình trạng cần thiết đã có trước
đó”.

• Tòa vụ Continental Casualty nhấn mạnh sự khác biệt giữa
ngoại trừ theo Điều XI BIT và yêu cầu kiểm tra để miễn trách
hành động sai theo luật thông lệ quốc tế

Khủng hoảng kinh tế
trong ngoại trừ

• Tất cả các tòa đều kết luận rằng khủng hoảng kinh tế có thể
biện giải cho việc vận dụng ngoại trừ an ninh quốc gia. 

• Tuy nhiên không thống nhất về mức độ nghiêm trọng cần
thiết của cuộc khủng hoảng để vận dụng điều khoản này
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TiềnTiềnTiềnTiền lệlệlệlệ

Ngoại trừ tự biện giải?

• Áp dụng cách tiếp cận nguyên nghĩa, Tòa vụ CMS nhận định rằng khi Nhà
nước muốn tạo ra cho mình quyền đơn phương xác định tính chính đáng củ
các biện pháp bất thường không phù hợp với nghĩa vụ theo hiệp định, họ sẽ
làm như vậy một cách rõ ràng

• Tòa vụ LG&E trái lại kết luận trên cơ sở diễn giải hiệp định bởi các bên tại th
điểm ký kết

• Cuối cùng, Tòa vụ Continental Casualty kết luận dựa trên lời văn của điều
khoản và cho rằng không có bằng chứng rằng bất kể lời văn như thế nào, cá
Bên sẽ xem xét ngoại trừ trên tinh thần tự biện giải

Bồi thường

• Tòa vụ LG&E cho rằng cả điều 27 Dự thảo các điều ILC lẫn điều XI BIT đều
không nêu cụ thể về việc bồi thường cho bên bị thiệt hại trong tình trạng cầ
thiết hay không. 

• Tuy nhiên, theo kết luận rằng điều XI BIT miễn trách cho Argentina, Tòa quy
định rằng tổn thất trong tình trạng cần thiết sẽ do nhà đầu tư tự gánh chịu
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Đề cương

1 •Quy tắc của luật thông lệ quốc tế

2 •Các ngoại trừ không phân biệt đối xử

3 •Các ngoại trừ an ninh

4 •Các ngoại trừ chung
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ĐiềuĐiềuĐiềuĐiều khoảnkhoảnkhoảnkhoản ““““CácCácCácCác ngoạingoạingoạingoại trừtrừtrừtrừ chungchungchungchung” ” ” ” nổinổinổinổi tiếngtiếngtiếngtiếng
trongtrongtrongtrong ĐiềuĐiềuĐiềuĐiều XX XX XX XX củacủacủacủa GATTGATTGATTGATT

Điều XX của GATT thừa nhận rằng: 

• “Với điều kiện các biện pháp không được áp dụng theo cách thức tùy tiện hay 
phân biệt đối xử không có cơ sở giữa các nước có cùng điều kiện hoặc là hạn chế
trá hình đối với thương mại quốc tế, không có quy định nào trong Hiệp định này
[GATT] được hiểu là ngăn cản một Bên ban hành hoặc thực thi các biện pháp: ...

• (b) cần thiết để bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, động thực vật;...
• ….
• (g) Liên quan đến việc bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể cạn kiệt nếu

các biện pháp này được thực hiện hiệu quả với các hạn chế về sản xuất và tiêu
dùng nội địa...”
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MộtMộtMộtMột tìnhtìnhtìnhtình huốnghuốnghuốnghuống phânphânphânphân tíchtíchtíchtích khókhókhókhó kháckháckháckhác????

Điều XX WTO GATT (hoặc
Điều XIV b GATS)

Chuyển hóa vào hiệp định
đầu tư

• Một số hiệp định đưa
vào điều khoản của WTO 
về “các ngoại trừ chung”

• Một số hiệp định khác
chỉ lấy ý tưởng từ điều
khoản này

Vấn đề chính
trong tương lai: 
liệu tiền lệ trong
WTO có phù hợp
với phiên tòa về
đầu tư không?
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MộtMộtMộtMột sốsốsốsố hiệphiệphiệphiệp địnhđịnhđịnhđịnh đầuđầuđầuđầu tưtưtưtư quốcquốcquốcquốc tếtếtếtế đưađưađưađưa vàovàovàovào điềuđiềuđiềuđiều
khoảnkhoảnkhoảnkhoản ““““CácCácCácCác ngoạingoạingoạingoại trừtrừtrừtrừ chungchungchungchung” ” ” ” củacủacủacủa WTOWTOWTOWTO

FTA giữa New Zealand và Trung Quốc 2008 quy định đầu tư nước ngoài tại Chương 11 và giải quyết các
ngoại trừ ở Chương 17. 

•Điều 200.1 về “Các ngoại trừ chung” đưa vào luật của WTO để điều
chỉnh các vấn đề đầu tư như sau:
•1. Vì mục tiêu của Hiệp định này, Điều XX GATT 1994 và các ghi chú

diễn giải và Điều XIV GATS (kể cả các ghi chú chân trang) được lồng
ghép vào và là một phần của Hiệp định này, một cách tương ứng

•2. Các Bên hiểu rằng các biện pháp đề cập tại Điều XX(b) GATT 1994 
và Điều XIV(b) GATS, được đưa vào Hiệp định này có thể bao gồm các
biện pháp môi trường cần thiết để bảo vệ con người, động thực vật, 
và Điều XX(g) GATT 1994, được đưa vào Hiệp định này áp dụng đối
với các biện pháp liên quan đến bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên
nhiên sống hoặc không sống, với điều kiện chúng không được áp
dụng theo cách thức tùy tiện hoặc phân biệt đối xử không lý do chính
đáng hoặc là hình thức hạn chế trá hình đối với thương mại hang 
hóa, dịch vụ hoặc đầu tư.
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Một cách tương ứng
tức là

"[chỉ] những thay đổi
cần thiết được thực
hiện" 

= người đọc cần lưu
sự khác biệt giữa lời
văn hiện tại và trước
đó cho dù có sự tươn
đồng



MộtMộtMộtMột sốsốsốsố hiệphiệphiệphiệp địnhđịnhđịnhđịnh đầuđầuđầuđầu tưtưtưtư quốcquốcquốcquốc tếtếtếtế đưađưađưađưa vàovàovàovào điềuđiềuđiềuđiều
khoảnkhoảnkhoảnkhoản ““““CácCácCácCác ngoạingoạingoạingoại trừtrừtrừtrừ chungchungchungchung” ” ” ” củacủacủacủa WTOWTOWTOWTO
• FTA giữa EFTA và Hồng Công năm 2011

• Chương 4 điều chỉnh các vấn đề đầu tư và Điều 4.9 về “Các ngoại trừ” 
nêu:

• “Quyền và nghĩa vụ của các Bên liên quan đến Các ngoại trừ chung và Các
ngoại trừ an ninh sẽ được điều chỉnh theo Điều XIV và đoạn 1 Điều XIV bis của
GATS, được đưa vào và trở thành một phần của Chương này với thay đổi
thích hợp.
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MộtMộtMộtMột sốsốsốsố hiệphiệphiệphiệp địnhđịnhđịnhđịnh đầuđầuđầuđầu tưtưtưtư quốcquốcquốcquốc tếtếtếtế lấylấylấylấy ý ý ý ý tưởngtưởngtưởngtưởng từtừtừtừ
điềuđiềuđiềuđiều khoảnkhoảnkhoảnkhoản ““““CácCácCácCác ngoạingoạingoạingoại trừtrừtrừtrừ chungchungchungchung” ” ” ” củacủacủacủa WTOWTOWTOWTO
• Hiệp định đầu tư song phương giữa Singapore với Jordan (2004) Điều 18 nêu

• “Với điều kiện các biện pháp không được áp dụng theo cách thức tùy tiện hay phân biệt đối
xử không có cơ sở giữa các Bên có cùng điều kiện hoặc là hạn chế trá hình đối với đầu tư
trong lãnh thổ của một Bên bởi nhà đầu tư của Bên kia, không có quy định nào trong Hiệp
định này được hiểu là ngăn cản một Bên ban hành hoặc thực thi các biện pháp:

• (a) cần thiết để bảo vệ đạo đức công cộng hoặc duy trì trật tự công cộng; 
• (b) cần thiết để bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, động thực vật; 
• (c) cần thiết để đảm bảo tuân thủ luật, quy định không trái với quy định trong Hiệp định này, 

kể cả các quy định liên quan tới: 
• (i) ngăn chặn các hành vi lừa đảo hoặc gian đối hoặc đối phó với hậu quả của việc gian dối vi phạm hợp

đồng; 
• (ii) bảo vệ bí mật riêng tư của các cá nhân liên quan đến việc xử lý và truyền dữ liệu cá nhân và bảo vệ bí

mật thông tin cá nhân và tài khoản; 
• (iii) an toàn; 

• (d) áp dụng nhằm bảo vệ tài sản quốc gia về nghệ thuật, lịch sử hay khảo cổ học; 
• (e) liên quan đến việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt nếu các biện pháp này được

thực hiện hiệu quả với các hạn chế về sản xuất và tiêu dùng trong nước.”
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• Các ngoại trừ hầu hết không bị phản đối trước tòa trọng tài
• Không phân biệt đối xử, an ninh và các ngoại trừ chung

• So với các ngoại trừ an ninh quốc gia trong các hiệp định đầu tư quốc tế, 
luật thông lệ quốc tế về bảo vệ tình trạng cần thiết nhìn chung miễn trách
cho Nhà nước ở mức độ hẹp hơn khỏi trách nhiệm quốc tế. 

• Vì thế, luật thông lệ quốc tế không thay thế được cho ngoại trừ rõ ràng
trong hiệp định. 

• Ví dụ, luật thông lệ quốc tế không rõ có thể biện giải cho việc bảo hộ các ngành chiến
lược hay không. 

• Có thể lập luận rằng luật thông lệ về tình trạng cần thiết bao gồm cả khủng hoảng
kinh tế dẫn đến bất ổn xã hội hoặc ảnh hưởng đến quyền con người của dân chúng. 

• Vì thế, việc bảo vệ các ngành chiến lược chỉ có thể biện giải theo luật thông
lệ quốc tế nếu diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. 
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