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 ه چکيد
 به رسیدگی زمینه در پیشرو داوری نهاد یک( ایکسید)گذاری سرمایه اختالفات فصل و حل مرکز

 شیوه دو به اختالف فصل و حل قواعد شامل نظام این. است گذارخارجی سرمایه و دولت اختالفات

 در مورد حسب اضافی تتسهیال عنوان تحت دیگری کار و ساز حال عین در و است داوری و سازش

 ترتیبات بلکه پردازد نمی اختالفات فصل و حل به راساً محکمه همانند ایکسید. است شده ایجاد آن

. آورد می فراهم اختالفات فصل و حل برای را سازش های کمیسیون و داوری های دیوان تشکیل

 خصوصی اشخاص بین: شود نمایان شکل سه در تواند می طرفین اعتبار به المللی بین اختالفات

 جهانی تجارت سازمان .خارجی خصوصی اشخاص و ها دولت بین یکدیگر، با ها دولت بین خارجی،

 المللی بین دیوان در که حالی در. باشد می کارآمد اختالفات فصل و حل نظام یک از برخورداری

 قاضی انزدهپ از متشکل که دیوان قضات و است ای مرحله تک اختالفات به رسیدگی دادگستری

 سازمان اختالفات فصل و حل نهاد در کنند، می صادر رای و کرده رسیدگی اختالفات به هستند

 از متفاوت تنها نه اختالفات به رسیدگی برای شده بینی پیش مراحل و کار و ساز تجارت جهانی

 استیناف ارگان رسیدگی، های گروه یا پانل. باشد می بدیع کامالً بلکه بوده دیوان

(. عضو های دولت از متشکل سازمان عمومی شورای) اختالف فصل و حل رکن ،(تجدیدنظرخواهی)

 حوزه در ایکسید اختالفات فصل و حل نظام دو ازاین کدام هر باینکه نظر (3131 بناب، ساعدی)

 از ای مجموعه واجد الملل بین تجارت حوزه در wto اختالفات فصل و حل نظام و گذاری سرمایه

 اخیر قرن نیم از بیش در و باشند می فوق شرح به اختالفات فصل و حل در ها نوآوری و اه ویژگی

 است گذاشته جا به ای رویه آن متعاقب و نموده رسیدگی را اختالفات از زیادی تعداد آنها از هرکدام

 و کنکاش و مطالعه ، دارد وجود منفی و مثبت های برداشت آنها از کدام هر عملکرد به نسبت و

 .است اهمیت حائز ها تفاوت این چرایی و آن های تفاوت و مذکور های رویه در تدقیق

 حلرکن داوری، حقوق ، تجدیدنظرخواهی تجارت، جهانی سازمانایکسید،  :يديکل واژگان

 .، سرمایه گذاری خارجی، استینافو فصل اختالفات
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 رضائی  وظيفه شهرام

 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

 
 نام نویسنده مسئول:

 رضائی وظيفه شهرام

 جهانی تجارت سازمان در اختالفات وفصل حل تطبيقی مطالعه

 ایکسيد و
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 مقدمه
هدف واحد  کی یکه هر دو به نوع دیکسیتجارت و نظام ا یسازمان جهانر نظام حل و فصل اختالفات د نیب یقیتطب یبررس کیدر 

 نیحفظ حقوق طرف یبه منزله  د،یکسیدر نظام ا نافیرکن است ءخال کنند،ی دنبال مرا الملل  نیبر حل و فصل اختالفات در تجارت ب یمبن

ررسی و کنکاش در خصوص این مهم که وجود رکن استیناف از این رو ب .دیشیاند یرفع آن چاره ا یبرا دیمحسوس است و با اریبساختالف 

در نظام حل و فصل اختالف در ایکسید به عنوان یک مرجع تجدیدنظر امری ضروری است و طرفین اختالف قادر خواهند بود برای تظلم 

فصل اختالفات در سازمان جهانی  خواهی به آن ارگان مراجعه نمایند واجد اهمیت وافر بوده و از آنجا که وجود این رکن در نظام حل و

 تجارت نقشی اساسی داشته، برای تاسیس چنین رکنی در ایکسید، تاملی دوچندان الزم است. 

این مقاله دو هدف نظری و کاربردی را همزمان دنبال می کند و در بعد نظری ارائه اطالعات جدید و جبران کاستی های موجود و 

در بعد نظری الزم به ذکر است، اگرچه این دو نظام از حیث شمول ساز و کار ر این زمینه مد نظر است. باال بردن اطالعات جامعه حقوقی د

اجرایی در بعد مسائل اقتصادی با یکدیگر دارای اختالفات قابل اعتنایی می باشند که یکی در حوزه حقوق تجارت و دیگری در حوزه حقوق 

فه ها یا ویژگی های مهم هر دو نهاد برخورداری از نظام حل و فصل اختالفات بوده و هدف سرمایه گذارای فعالیت دارد لیکن یکی از مول

تحقیق حاضر این است که با توجه به اینکه در هر حوزه اقداماتی در این خصوص انجام گردیده آیا می توان در جهت تکمیل فرآیند نظام 

ه اقدامات استفاده نمود؟ به عبارتی دیگر، آیا می توان پیشنهاد داد که رکن حل و فصل اختالفات در هر یک از نهادهای مذکور از این دست

 استیناف به نظام ایکسید تسری یابد؟

و در بعد کاربردی، شایان ذکر است، از آنجا که ایران هنوز عضو هیچ کدام از این دو نهاد نیست. آشنایی هر چه بیشتر با مکانیسم 

تواند مفید و راهگشا باشد. با این تحقیق این اطالعات در اختیار دست اندرکاران مربوطه قرار می  حل و فصل اختالف در هر دو نهاد می

 بر نگارنده مقاله این گیرد و در صورت الحاق ایران به این کنوانسیون ها از این تحقیق بهره برداری های الزم به عمل آورده می گردد. در

 بررسی و ایکسید نظام در استیناف رکن فقدان ایکسید، و wto اختالفات فصل و حل جهت منظا دو اصلی های ویژگی معرفی با که آنست

 گامی موضوع این بررسی رسد می نظر به و شده واقع غفلت مورد گرفته صورت های پژوهش و بررسی در wto نظام از گیری الگو احتمالی

 آن مطالعه و بوده اهمیت حائز حیث، این از و بود خواهد ایکسید کردعمل از گرفته صورت انتقادات برخی به گویی پاسخ راستای در موثر

 .دارد ضرورت

 

 ایکسيد  -1
به دلیل فقدان کنوانسیون بین المللی در خصوص سرمایه گذاری های خارجی و عدم امکان ورود دیوان بین المللی دادگستری به 

ه اقتصادی، از جمله بانک جهانی، به فکر ایجاد مرکزی جهت رسیدگی دعاوی اشخاص خصوصی، دولت ها و نهادهای بین المللی حامی توسع

به اختالفات ناشی از سرمایه گذاری خارجی شدند. به ابتکار ریاست وقت بانک جهانی، کنوانسیونی جهت رسیدگی به اختالفات سرمایه 

شهرت دارد. بزرگترین ابتکار کنوانسیون در واشنگتن به تصویب رسید که به کنوانسیون واشنگتن  3391مارس  31گذاری خارجی در 

واشنگتن ایجاد مرکز بین المللی جهت حل و فصل اختالفات از طریق مرکز داوری است که اصطالحاً ایکسید نامیده می شود. مرکز داوری 

سرمایه گذاری خارجی  مستقر در شهر واشنگتن امریکا است. شخصیت ایکسید مستقل از بانک جهانی است. مرکز فقط به اختالفات ناشی از

کنوانسیون درخواست کتبی طرفین شرط الزم برای شروع  51رسیدگی نموده و در این خصوص دارای صالحیت انحصاری است. برابر ماده 

 (   3131عالئی فرد، ا) کار مرکز و داوری می باشد.

 دهیگرد سیتأس یونیکشورها که با انعقاد کنوانس ـگریکشورها بـا اتـباع د انیم یگذارهیاختالفات سرما و فصل حل یالملل نیب مرکز

کشورها  انیم یگذارهیو فصل اختالفات سرما حل ونی. انعقاد کنوانسدیآیبه حساب م یالملل نیب ازینـ ـکیبـه  است در واقع پاسخ مناسب

و  یادار یمرکز شورا نی. ارکان مهم ااست ف شدهمرکز حل اختال جادیا به منجر د،یکسیا یکـشورها، با نام اختصار ـگرید تـباعو ا

 سیاست. رئ آن و کارکنان نیمعاون کل، ریدب متشکل از رخانهیو دب عضو، یکشورها ندگانینما از متشکل یادار یاسـت. شـورا رخانهیدبـ

 . شودیم یتلق زین دیکسیا یادار یشورا سیرئ یبـانک جـهان

 یهائ. رستهاست یخارج یهایگذارهیاز سرما یحـل اخـتالفات ناش یبـرا شده ینیبشیطرق پ  یدر مرکز مزبور سازش و داور

قدرت  3399واشنگتن که از سال  ونیکنوانس ای دیکسیا مرکز قـرار دارنـد. یدر رکن تخصص داوران نیهمچن و نیمصلح ای سازشگران مانند

 انیحل و فصل اختالفات م در اند.و به مورد اجرا گذاشته بیو آن را تصو شـده است ءورها امـضااز کـش یاریبس ی، از سوکرده دایپ یاجرائ

قرار گرفته است.  دیـکسیمـرکز ا رشیمورد پذ تفاوت دارد، هایداور گریکه با د ینظام خاص داور اساساً کشورها، ریکـشور و اتـباع سـا کی
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و  یداور دگاهدا لیکه در تشک یبـه نـحو خاص خود را دارد، گاهیجا زینظام ن نیا در ،است یاساس داور یژگیکه و یاراد شیاما گرا

 .کنندیمـ ـفایهستند و نقش عمده را ا کنندهنییهمچنان تع یدعو نیطرف آن، یهایریگمیتصم

است کـه  یخارج گذارهیو سرما زبانیمنافع کشور م انیتـعادل و تـوازن مـ یتوجه به برقرار دیکسیا یمورد در داور نیرتریگ چشم

خود  نیفـراهم شده است و ا یواقـع صورت به یخارج گذارانهیسرما نانیاعتماد و اطم جلب مناسب امکان یحقوق یهانیتضم جادیبـا ا

 ابد،ییـعاهده تحقق مالحاق کشور به م قیطـر از کـه دیـکسیا ینظام داور یشـناسائ .دیآیبـه شـمار م ونیکـنوانس یاصل یعـلت وجـود

از  تیحما نیکه به نـوبه خـود در جهت تضم سازدیم فراهم یخارج گذارانهیسرما یرا برا دیکسیدر دادگاه ا یاقامه دعو تیصالح

 بهدادن  صلهیجهت ف طرفیدادگاه ب کیبه  یامـکان دسترس یامـر نینچ رایز رود،یشـمار مـ بـه یمـهم گـام یخارج گذارهیسرما

 یخارج گذارهیبه سرما اری،دادن اختامر نیا تیمـز .کندیمـ نیرا تـأم (زبانی)م ریپذهیو کشور سرما گذارهیسرما انیم یاختالفات احتمال

کشور متبوع  انیبه اختالف م مزبور، یاختالف احتمال رونیاز ا است. یاسیرسیو غ یحـقوق قیاخـتالف خـود از طـر یریـگیپ یبـرا

  روابط خود تداوم بخشند. نخواهد شد و دو کشور خواهند توانست همچنان به لیتبد زبانیو کشور م گذارهیسرما

های دوجـانبه بین دو  طرف، هدف از آن، احتراز از حل اختالف یک . ازداخـلی سازی حـل اخـتالف ها، جوابگوی دو نگرانی است

 واقـع چـنین حل اختالفی می . درنـباشد هایی شود که کامالً مطابق روح و مفاد حقوق نهادحل  تواند منجر به راه که می است عضو دولت

 تـرتیب  عادالنه  نباشد. از طرف دیگر، هدف از آن، احتراز از رجوع به و بـدین های ناشی از قدرت طرفین درگیر بوده از نابرابری رتواند متأث

یا از نظر سیاسی برای نهاد مربوطه  بوده تواند تصمیمی بـگیرد کـه از نـظر حقوقی قابل اعتراض )داور یا قاضی( است که می ثالث شخص

 ،یمجتهد) های بین المللی حل و فصل می شوند. بین المللی به وسیله سازمان های اختالف از شکل ساز بـاشد. خـالصه امـروزه بسیاریم

3131 ) 

 

 تجارت یجهان سازمان -2
 شامل)رسیدگی  از سطح دو با اختالفش فصل و حل نظام به خاطر  المللی بین های سازماندگی بین در تجارت یجهان سازمان

 شیوه از باید ابتدا اعضاء بین اختالف بروز صورت در تجارت جهانی سازمان در .است بفرد منحصر( استیناف رکن و رسیدگی هیئت های

 خواهد پذیر امکان قضایی ارکان به توسل موفقیت عدم صورت در و شود استفاده است اختالف حل جهت در حقوقی غیر روشی که مشورت

 امکان .بود خواهد ممکن استیناف رکن به توسل نظر تجدید درخواست صورت در سپس و رسیدگی هیئت به توسل آن مرحله اولین که بود

 و است المللی بین های سازمان تمامی بین در تجارت هانیج سازمان اختالف فصل و حل رکن انحصاری ویژگی های از نظر تجدید تقاضای

 (3139)رضایی،  .باشد می خود های توصیه اجرای متضمن پی در پی حقوقی مراحل دقیق اجرای با نظام این

می  محسوب سازمان این امتیازات و مهم ویژگی های از یکی تجارت جهانی سازمان در اختالفات فصل و حل بر حاکم حقوقی نظام

 فصل و حل سیستم گرفتن نظر در بدون جهانی تجارت سازمان عملکرد چگونگی باب در ای مـطالعه و بـررسی هیچ» که نحوی به شود

 سیستم اصـلی سـتون موارد از بسیاری در جهانی تجارت سازمان اختالفات فصل و حل واقع سیستم در .نیست کامل سازمان این اختالفات

جهانی  سازمان جدید سیستم این. است جهانی اقتصاد به بخشیدن ثبات در جهانی تجارت سازمان ویژه نقش بیانگر و تجاری چندجانبه

 روزافزون استفاده در مـی توان را واقـعیت این انـعکاس.  است سابق گات در مشابه سیستم از اعتمادتر قابل و خودکارتر قوی تر، تجارت

 تصمیم به رسیدن از قبل تا »دادگاه از خارج» در اختالفات فصل و حل به کشورها این هـمچنین .کـرد شاهدهمـ سیستم این از کشورها

 برقراری برای ای وسیله اول درجه در سیستم این. می کند کار ، اسـت شـده طـراحی که اساسی همان بر سیستم این. دارند تمایل نهایی

 در جانبه یک اقدامات دامنه کاهش با. باشد حکم صدور و قضاوت بر مبتنی صرفاً که این تا است تاختالفا فصل و حل تـشویق و سـازش

 «است. منصفانه تجارت انجام تر در ضـعیف کشورهای برای مهمی ضمانت واقع در ،سیستم این وجود که بگوییم مـی توانیم حـال عـین

 نبود، الملل بین تـجارت نـوین نـظام نیاز جوابگوی 331١ گات در اختالفات فصل و حل شیوه شد، مالحظه که همانطور و واقع در

 عبارت به. کرد مشخص بود، اختالف حل برای رسیدگی مراحل تر دقـیق تـعیین شامل که را جدیدی فرآیند تجارت جهانی سازمان لذا

 این گفت می توان نظر این از و نگریست کشورها میان اختالفات فصل و حل موضوع به نـوین نـگرشی بـا تجارت جهانی سازمان دیگر

 هیچ گـات، چـارچوب در کـه این به توجه با دیگر عبارت به. میباشد گات به نسبت تجارت جهانی سازمان نـوآوری های از یکـی مـوضوع

 ، نداشت وجود فوق نامه موافقت به نـسبت مـتعاهدین تجاری اتاختالف به رسیدگی برای دقیقی حقوقی مکانیسم حتی و دائمی مرجع گونه

 (3133)پیلتن،  .بـرآمد مشکالت این رفع درصدد تجارت جهانی سازمان

 استيناف  رکن -2-1
آن در حـد  اعضای عضو که ١که موقت می باشد، یک رکن دائمی است متشکل از  «پانل» استیناف برخالف هیئت رسیدگی رکن

ای نـمایانگر اعضای سازمان جهانی تجارت می باشند و برای مدت چهار سال توسط رکـن حـل اختالف از میان اشخاص با  دهگـستر
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بـه هـیچ دولتـی منصوب می شوند. رویه  گیوابست عدمبا و داشته الملل  بین تجارتهای محرز در حقوق و  صالحیت تایید شده و مهارت

و  کـل سـازمان جهانی تجارت و رئیس رکن حل اختالف تهیه و تنظیم می شود رکن با مشورت با مـدیر کاری رکن استیناف، توسط خود

علیرغم اینکه سه عضو منتخب  (3133، لتنی)پ می شود. ینـفر عـضو رکن استیناف بررس ١عـضو از  1در مرحله استیناف توسط  قضیه هر

ار می باشند، لیکن به منظور تامین یکنواختی و انسجام آرای صادره با استفاده از برای رسیدگی از اختیارات منحصر به فردی برخورد

صالحیت های فردی و جمعی اعضای هیئت سه نفری قبل از اینکه گزارش و رای خود را جهت توزیع در اختیار اعضای سازمان جهانی 

در   (3131ساعدی بناب، )اعضاء ارگان استیناف می پردازند. با دیگر « تبادل نظرات»به « مدیریت جمعی»تجارت قرار دهد، بر اساس اصل 

رویه قضایی تفاهم نامه حل و فصل می گوید: هیات استیناف می تواند نظرات قانونی و نتایج هیئت منصفه را تایید، اصالح و یا  3١-35ماده 

وجود نقض یا عدم نقض قانون در پیش شرط تفاهم تغییر دهد. وقتی هیئت استیناف با استدالل و نتیجه گیری هیئت منصفه با توجه به 

نامه موافق است یعنی آن را تایید کرده است. اگر هیئت استیناف با نتیجه موافق باشد اما با استداللی که منجر به آن نتیجه شده موافق 

مخالف باشد آن را تغییر می دهد.  نباشد آن را اصالح می کند. اگر هیئت استیناف با نتیجه با توجه به وجود نقض یا عدم نقض قانون

 (3139آرامش، مقدسی فر، آرامش، )

 

 تطبيق دو نظام ایکسيد و سازمان تجارت جهانی -3
در این قسمت سعی بر آن است  تا دو نظام حل و فصل اختالف را در ابعاد مختلف که در ذیل آمده است بررسی نماییم و با توجه به 

 ی برای جبران کاستی های هر یک و کارآمدی باالتر در هر کدام برسیم.بررسی جزئیات دو نظام به راه حل

 wtoبا ارجاع اختالف در  ديکسیدر ا تیرضا نظاممطالعه تطبيقی   -3-1

بدون تردید باید اذعان کرد که در حال حاضر ایکسید به دلیل سیستم حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایه گذاری خارجی فی 

اهد و اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار تبعه دولت متعاهد دیگر، جایگاه رفیع و عظیمی در تشویق، ترغیب و مابین دولت های متع

 یمتجل ونیکنوانس 51در ماده  دیکسیا یدر داور تیرضا(3131، براتی دارانی) جلب سرمایه گذاری در کشورهای میزبان پیدا کرده است.

مراجعه به  یاختالف برا نیشده است و طرف حیتصر یگذار خارج هیدولت و سرما یعنیف اختال نیطرف یکتب تیاست که در آن بر رضا

 ونیدر کنوانس یبه داور تیضااعالم ر یو چگونگ یو ماهو یشکل یها یژگیو قیدق نیی. عدم تعندیخود را اعالم نما تیرضا دیبا دیکسیا

متعاهد در  یدامنه و گستره آن را فراتر از منظور دولت ها یاریبس که میباشی ا هیکه در گذر زمان شاهد ظهور رو دهیموجب گرد دیکسیا

 تیصالح یبرا یشرط اساس شیپ» کیو  «دیکسیا تیصالح یسنگ بنا»ین طرف تیرضا دانند. یم ونیکنوانس نیهنگام مذاکره و تدو

و  زبانیولو دولت م ستین ریامکان پذ دیکسیا یبه داور یگذار خارج هیسرما ای زبانیشده که بدون آن مراجعه دولت م فیتوص« دیکسیا

منحصر به فرد  یها یژگیاز و یکی« مضاعف تیرضا»شرط  .نددرآمده باش ونیکنوانس تیهردو به عضو ،یگذار خارج هیدولت متبوع سرما

 است. دیکسیا یداور

 یمتعاقب از سو رشیرف و پذط کی یاز سو یو اعالم قبل نیطرف نیو همزمان ب میمعموالً به دو روش: توافق مستق تیرضا اعالم

 .ردیپذ یانجام م یگرید

و  زبانیدولت م نیب یگذار هیدر قرارداد سرما یشرط تراض کیدرج  قیتواند از طر یم میموافقت نامه مستق قیاز طر تیرضا اعالم

 حال، نیدر ع باشد. یم دیکسیا تیصالح هب یگذار هیسرما اتیاز عمل یناش یکه ناظر بر ارجاع اختالفات آت ردیگذار صورت گ هیسرما

 ارجاع دهند. دیکسیبه ا زیت به وجود آمده از قبل را نااختالف ،تیرضا دیواجد ق یموافقت نامه داور کی یتوانند با امضا یم ن،یطرف

د معاهدات دو جانبه و چن ای ،یبه دو شکل: درج در قانون مل زبانینام گرفته است، دولت م «مستمر جابیا» روش که نیا مطابق

مورد نظر  تیگذار، شرط رضا هیسرما یآن از سو یدارد که با قبول بعد یاظهار م دیکسیا یخود را از قبل به داور تیجانبه، به طور عام رضا

چند دولت  ای کیدرخـواست  بـا یحل اختالف سازمان تجارت جـهان هیرو کنیل (3131زاده،  گردد. )سلطان یم نیتأم دیکسیا ونیکنوانس

است که  نیجا اشاره به آن الزم است ا نیکه در ا یانکته .شودیآغاز م )خـواندگان( خـوانده بـا ادعـا مشورت در خـصوص مـورد یعضو برا

عضو  (یها)دولتیفقط کشورها گریعـبارت د به ای به دولت است لتدو انیجر کی تجارت صرفاًی حل و فصل اختالفات سازمان جهان هیرو

  .رندیقرار بگ یرف دعوط توانندیم

 تجارت جهانی در سازمان را خود دعاوی نمی توانند( خصوصی های شرکت کنندگان، صـادر واردکـنندگان،)خـصوصی  اشخاص

 تیهر دول که است بدیهی البته. می شود مطرح در سازمان دولتهایشان طریق از باید شـرکت ها این شـکایت و دعاوی واقع در. کنند اقامه

مـی شود  مطرح خصوصی های شرکت توسط که را حقایقی و مستندات دقت به سازمان، این در شکایت طرح خـصوص در تـصمیم از قـبل

( 3133می نماید. )پیلتن،  امر این به دولت اقدام بـاشد کشور نفع به فوق سازمان در دعوی طرح که صورتی در می دهد قرار بـررسی مـورد

 زام آور برای حل و فصل اختالفات، در سازمان جهانی تجارت، انجام مذاکره بین طرفین اختالف می باشد. نخستین مرحله ال
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در صورتی که عضوی تشخیص دهد منافعی که طبق یکی از موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توانست به طور مستقیم یا 

دیده است، باید به طور مکتوب درخواست خود را جهت انجام مذاکره ارائه نماید.  غیر مستقیم نصیب او شود بر اثر اقدامات عضو دیگر لطمه

بنابراین قبل از اینکه اعضاء عمالً شروع به حل و فصل اختالفات خود کنند، ترغیب و تشویق می شوند تا اختالفات خود را از طریق روش 

تفاهم نامه پیش بینی می کند که هرگونه راه  1ماده  1الوه بر این بند های مسالمت آمیز و دوستانه از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. ع

حل دوستانه باید مطابق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت بوده و به رکن حل و فصل اختالفات ابالغ شده باشد. در صورتی که 

می تواند رسیدگی به وسیله پانل را درخواست نماید.  روز از طریق مذاکره به نتیجه برسند، طرف شاکی 91طرفین اختالف نتوانند ظرف 

 (3131)ساعدی بناب، 

  wtoها در  پانل لينظام تشکبا  ديکسیدر ا يداوردیوان  ليتشک یقيتطب مطالعه -3-2

ند اصوالً مقررات معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری در مورد شرط حل و فصل اختالفات بین سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان چ

مرجع را که بیشتر جنبه داوری دارد برای طرفین اختالف، جهت حل و فصل دعاوی تعیین کرده و قواعدی را به صورت نسبتاً مفصلی در 

مورد ترکیب مرجع داوری و چگونگی تعیین داوران، چگونگی جریان داوری و تعهدات طرفین در مورد اجرای رای داوری مقرر می دارد. 

 (3131)حسیبی، 

شروع جریان داوری تقاضای یک طرف کافی است. بالفاصله پس از ثبت تقاضای داوری، یک دیوان داوری در مرکز تشکیل می  برای

شود. تعیین تعداد داوران برای رسیدگی به اختالف به عهده طرفین است. هرگاه در این موضوع توافق حاصل نشود، تعداد داوران سه نفر 

یین می کند و داور ثالث که رئیس دیوان است با توافق طرفین تعیین می شود. هرگاه طرفین برای انتخاب خواهد بود. هر طرف یک داور تع

ه داور ثالث  به توافق نرسند و یا یک طرف از تعیین داور امتناع کند، رئیس مرکز داور یا داوران انتخاب نشده را منصوب خواهد کرد. هرگا

ور یا داوران انتصابی نباید تبعه اطراف دعوی باشند. حتی در صورتی که طرفین اقدام به انتخاب داور رئیس مرکز اقدام به نصب داور کند، دا

کنوانسیون ایکسید نظام خاصی برای تابعیت داوران پیش بینی می کند. بنابراین ماده، ترکیب دیوان داوری باید به نحوی  13کنند، ماده 

 عیت اطراف دعوی داشته باشند مگر اینکه طرفین اعتراضی به داوران انتخاب شده نداشته باشند.باشد که اکثریت داوران تابعیتی غیر از تاب

کنوانسیون ایکسید، قانون حاکم بر داوری را تعیین می کند. هرگاه طرفین بر قانون خاصی تراضی نموده باشند، طبعاً دیوان  15ماده 

قانون دولت متعاهد طرف دعوی )شامل مقررات مربوط به »ون حاکم عبارت است از: داوری آن را اعمال خواهد نمود. در غیر این صورت، قان

دیوان نمی تواند به بهانه اجمال »وفق ماده، « تعارض قوانین آن دولت( و نیز آن دسته از مقررات حقوق بین الملل که ناظر بر موضوع باشد.

 «یا سکوت قانون از صدور حکم استنکاف کند.

اوری ایکسید در غیاب یک طرف ممکن است. عالباً طرف غایب خوانده است که به دالیلی از همان ابتدا از رسیدگی در دیوان د

 (3113 ران،ی)پشرکت در جریان دادرسی خودداری می کند. 

در سازمان جهانی تجارت، اگر مشورت در حل اختالف کارساز نباشد رکن حل و فصل تشکیل می شود که معموالً سه شخص با 

مناسب و تخصص کافی در آن عضویت دارند. این سه نفر از طرف دبیرخانه سازمان یا دبیر کل و از میان اتباع کشورهایی که در آن  سابقه

 اختالف شرکت ندارند منصوب می گردند.

های  وظیفه هیئت رسیدگی کمک به حل اختالف در ایفای مسئولیتهایش به موجب تفاهم نامه حل و فصل اختالف و موافقت نامه

باید ارزیابی عینی در مورد مسئله ای که نزد آن مطرح است از جمله یک ارزیابی عینی « پانل»تحت پوشش است. بنابراین هیئت رسیدگی 

راجع به حقایق موضوع و قابلیت اجرا و انطباق آن یا موافقت نامه های تحت پوشش مربوطه به عمل آورد و به یافته های دیگری که به رکن 

ف در ارائه توصیه ها یا صدور احکام مقرر در موافقت نامه های تحت پوشش کمک می کند دست یابد. قبل از تشکیل اولین جلسه حل اختال

 هیئت، هر کدام از طرفین اختالف شکایت خود را به صورت مکتوب ارائه می کند. 

 مراحل اصلی رسیدگی در پانل بدین شرح است: 

یات مدعی علیه شنیده می شود. در جلسه دوم پاسخ متقابل طرفین دعوا در قالب لوایح متقابل و در اولین جلسه متن شکایت و دفاع

توضیحات شفاهی ارائه می گردد. در صورت لزوم هیئت با کارشناسان مشورت می کند یا یک گروه کارشناسی برای بررسی تعیین می کند. 

و ارائه به طرفین اختالف مرحله بعدی رسیدگی در پانل است. مرحله بعدی  تهیه پیش نویس اولیه گزارش شامل واقعیت ها و استدالالت

 تهیه گزارش موقت و ارائه آن به طرفین اختالف است تا اگر تقاضای تجدیدنظر دارند ارائه کنند و در نهایت تهیه گزارش نهایی و ارائه به

 (3131طرفین اختالف و اطالع آن به کلیه اعضای سازمان. )رضایی، 

وصف مراتب مارالذکر نحوه تشکیل دیوان داوری در ایکسید برای حل و فصل اختالفات فیمابین دولت و سرمایه گذار خارجی با با 

نحوه تشکیل پانل در سازمان جهانی تجارت جهت حل و فصل اختالفات دولت ها از حیث مراتب شکلی و ماهوی دارای وجوه تمایزی بوده 
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به نظر ساز و کار تعریف شده برای هر یک از دو نظام مذکور در این مرحله متناسب با ماهیت وجودی که علیرغم وجود این تفاوت ها 

 بوده و خدشه ای بر آن وارد نیست. wtoایکسید و 

 wtoو  ديکسینظر در ا دیدرخواست تجد یقيتطب مطالعه -3-3
ارد و زمینه های محدود تفسیر، تجدیدنظر و ابطال مو« تفسیر، تجدیدنظر و ابطال حکم»فصل پنجم کنوانسیون ایکسید تحت عنوان 

حکم را احصا کرده است. درخواست تجدیدنظر یکی از استثنائات قطعیت رای مطابق کنوانسیون ایکسید می باشد که بر اساس کشف یک 

رای دادگاه و خواهان واقعیت جدید دارای ماهیت تاثیرگذار جدی بر حکم مطرح می شود به شرطی که هنگام صدور حکم، آن واقعیت ب

روز پس از کشف واقعیت  31ناشناخته بوده و این امر ناشی از غفلت و مسامحه خواهان نبوده است. درخواست برای تجدیدنظر باید ظرف 

جدید مطرح شود و در هر صورت نباید از تاریخ صدور رای بیش از سه سال سپری شده باشد.درخواست برای تجدیدنظر باید توسط همان 

 یوان مورد بررسی قرار گیرد. اگر امکان پذیر نباشد، یک دادگاه جدید تاسیس می شود.د

در محاکم  ینظر خواهدیگونه تجد چیاست و مشمول ه یالزام نیطرف یو برا یصادره، قطع یرا د،یکسیا ونیکنوانس 11ماده  مطابق

 یهایدگیدر رس یدعو یطرف خصوص .نمی گردد «شده است ینیب شیپ ونیکه در کنوانس یبه صورت»مگر  یالملل نیمجامع ب ای یداخل

جامع  یهاوهیمستقل و ش تیماه نیا متوسل شود. یبه محاکم داخل دیکسیا یدر را دنظریتجد لاشکا ریسا ایابطال  یتواند برا ینم دیکسیا

 یساز و کارها گریآشکار نسبت به د تیمز کیآراء و  تیکننده آن، به نفع قطع زیمتما یها یژگیاز و یکی د،یکسیا ونیکنوانس در دنظریتجد

 (3131سلطان زاده، ) باشد. یم یداور

همانگونه که بیان شد طبق مقررات کنوانسیون، احکام مرکز جز در موارد استثنایی قابل تجدیدنظر نمی باشد و از سویی ابطال آراء 

مراجعه به  یرا برا یمشخص تیصالح ونیکنوانس ،یالملل نیب یداور ینهادها گریشده است. برخالف د ینیب شیمحدود، پ اریبس طیشرادر 

از  یخاص به حل و فصل اختالفات ناش یدگیرس نییآا و ب یالملل نیمستقل ب ینهاد داور کیکرده است که به عنوان  ینیب شیپ "مرکز"

 پردازد. یم گریدولت ها و اتباع دول متعاهد د انیم یگذار هیسرما

ابطال  ریچند مورد ز ای کبه یاستناد با  رکل،یخطاب به دب یکتب یتواند ضمن تقاضا یم نیاز طرف کهر ی اشعار می دارد: 15 ماده

از  یکی -خود تجاوز کرده باشد، ج اراتیوضوح از اخته ب واندی -نشده باشند، ب لیتشک حاًیصح واندی -: الفدیحکم را درخواست نما

نشده  انیصدور حکم ب یمبنا لدالی -ترک )نقض( شده باشد، ه یدادرس نییآ یاساس صولاز ا یکی -رشوه گرفته باشد، د وانید یاعضا

 (3131. )براتی دارانی، باشد

بنابراین آنچه مبرهن است آراء صادره در رسیدگی های داوری در ایکسید به هیچ نحوی جز در موارد استثنایی قابلیت 

را به  یداور یکه ابطال رأ ونیکنوانس 15مادّه  صدرالذکر قابلیت ابطال را دارد.تجدیدنظرخواهی نداشته و صرفاً در موارد مندرج در ماده 

در  یداخل یحداقل محدود کردن دخالت دادگاهها ایو  یمستثن یمتعاهد برا یها دهد، قابل توجّه است. قصد دولت یطور مفصّل شرح م

از  یستمیس یدارا دیکسیا امنظ گر،یبا قواعد د سهیشود. در مقا یم دهیمادّه د نیدر ا یبه روشن دیکسیحلّ و فصل اختالفات ا سمیمکان

 نهیدر زم یقابل توجه ا شرفتیامر در نوع خود پ نیسازد. ا یممنوع م دیکسیا یرا از مداخله در آرا یداخل یاست که دادگاهها یابطال رأ

وض می گردد جای پیشرفتی دوچندان در این لیکن به شرح آنچه که در مباحث آتی معر است یگذار هیسرما یحقوق حلّ و فصل دعاو

 زمینه دارد.

و  ینـظر خـواه دیدول، قبول تجد نیب اختالفات به یدگیتجارت در رس یابـداعات نـظام حل و فصل اختالفات سازمان جهان از یکی

اختالف سـازمان شـده است.  حل هیشـدن رو تریاسـت که موجب قـضائ یبـدو یدگیرسـ تیئنسبت به نظرات ه نافیدارا بودن رکن است

درخواست استیناف تنها از طرف های اختالف که قبالً اختالفشان در هیئت های رسیدگی بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته پذیرفته می شود 

طالع رکن حل و طرف های ثالث چنین حقی ندارند مگر طرف های ثالثی که داشتن منافع قابل توجه در اختالف مطروحه را قبالً به ا

اختالف رسانده اند که در این صورت می توانند به رکن استیناف اظهاریه های کتبی تسلیم نمایند و به آنها فرصتی داده خواهد شد که رکن 

ن روز پس از تاریخ توزیع گزارش هیئت رسیدگی میا91مزبور وضعیت آنها را استماع کند. درخواست استیناف باید رسماً تقدیم شود. ظرف 

اعضاء، گزارش مزبور در جلسه رکن حل اختالف تصویب می شود مگر اینکه یکی از طرفین اختالف تصمیم خود برای استیناف را رسماً به 

اطالع رکن حل اختالف برساند. بنابراین هر یک از طرفین دعوی می تواند از حکم هیئت رسیدگی درخواست استیناف کند. گاهی اوقات هر 

ضای استیناف می کنند. اگر یک طرف اختالف تصمیم خود برای استیناف را اطالع دهد، گزارش هیئت رسیدگی تا پس از دو طرف دعوا تقا

 اتمام مرحله استیناف جهت تصویب رکن حل اختالف مورد بررسی قرار نمی گیرد.

د نظر خواهی را رسماً اطالع به طور کلی جریان رسیدگی در رکن استیناف از تاریخی که یک طرف اختالف تصمیم خود به تجدی

روز تجاوز نخواهد کرد مگر در موارد استثنایی که شرح آن به  91می دهد تا تاریخی که رکن استیناف گزارش خود را توزیع می کند از 

ائه تفصیل در فصل سوم آمده است. استیناف محدود به موضوعات حقوقی مطرح شده در گزارش های هیئت رسیدگی و تفاسیر حقوقی ار
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شده توسط این هیئت خواهد بود. رکن استیناف کم و بیش شبیه یک دادگاه استیناف عمل نموده و تنها مسائل قانونی را بررسی می کند، 

 بنابراین رکن استیناف در مورد مسائل حقوقی یا حکمی مورد درخواست به بررسی و تجدید نظر می پردازد.

افزودن یا کاستن از حقوق و تعهدات مطرح شده در موافقت نامه های مورد بحث برحذر  تفاهم نامه حل اختالف رکن استیناف را از

 –داشته است. رکن استیناف در برخی دعاوی به اصول کلی تفسیر مانند اصل تفسیر موثر متوسل شده است. مثالً در قضیه ایاالت متحده 

( این است که تفسیر باید در مورد همه واژه های 3393کنوانسیون وین)گازولین اظهار می دارد که یکی از نتایج قاعده عمومی تفسیر در 

یک معاهده معنی دار و موثر باشد و لذا مفسر آزاد نیست که یک تفسیر تحت اللفظی را بپذیرد که منجر به کاهش یا حذف یا زائد و 

 بالاستفاده شده شروطی از معاهده گردد.

تالف استیناف را محدود به موضوعات حقوقی مطرح شده در گزارش هیئت رسیدگی و تفاهم نامه حل و فصل اخ 3١بند ششم ماده 

تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیات کرده و به عبارت دیگر رسیدگی در این مرحله شکلی است و نه ماهوی اما از طرفی بند سیزدهم 

ای حقوقی هیئت رسیدگی را تایید کند، تغییر دهد یا وارونه همان ماده مقرر می دارد: رکن استیناف ممکن است یافته ها و نتیجه گیری ه

سازد اما معلوم نیست چطور رکن استیناف پس از رد کردن رای هیئت رسیدگی می تواند بدون پرداختن به مسائل موضوعی قضیه رای 

اقضی در محتوای بندهای ششم و سیزدهم هیئت رسیدگی را تغییر دهد یا آن را دگرگون و وارونه کند. لذا به نظر می رسد در این مورد تن

تفاهم نامه وجود دارد. زیرا اگر قرار است رسیدگی در رکن استیناف تنها جنبه شکلی داشته باشد پس از رد کردن رای هیئت  3١ماده 

ید. در حالیکه چنین رسیدگی به دالئل شکلی رکن استیناف باید مجدداً بتواند آنرا به هیئت بدوی برای رسیدگی ماهوی مجدد ارجاع نما

مکانیزیمی در تفاهم نامه پیش بینی نشده و مقرر گردیده که خود رکن استیناف رای نهایی را صادر کند. در نظام هایی که تجدید نظر 

ضوعی امکان پذیر است کالً پس از رد رای دادگاه بدوی به دالئل شکلی و نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد که در واقع تطبیق مسائل مو

بر مسائل حکمی طبق نظر جدید مرجع تجدید نظر است به دادگاه بدوی ارجاع می شود. پس در اینجا می توان نتیجه گرفت که رسیدگی 

 رکن استیناف صرفاً رسیدگی شکلی نمی تواند باشد و اجباراً گاهی باید به مسائل ماهوی هم بپردازد. 

های رکن استیناف بدون حضور طرفین اختالف با توجه به اطالعات ارائه شده و جریان رسیدگی استینافی محرمانه است و گزارش 

اظهارات به عمل آمده تنظیم می شود و گزارش رکن استیناف به تصویب رکن حل اختالف می رسد مگر آنکه این رکن اجماعاً تصمیم به 

 (3131عدم تصویب آن بگیرد. )رضایی، 

ن بخش، وجود رکن استیناف در سازمان جهانی تجارت و مکانیزم درخواست تجدیدنظر از با عنایت به جمیع مباحث مطروحه در ای

تصمیمات پانل در این سازمان از زمره مزایای ویژه و اختصاصی آن محسوب می گردد که فقدان آن در نظام حل و فصل اختالفات در 

موارد نادر جهت درخواست تجدیدنظر و بطالن آرای داوری در  ایکسید به وضوح نمایان بوده و به هیچ نحوی ساز و کار اعالمی در خصوص

 مرکز، یارای مقایسه ای موزون با رکن استیناف را نداشته و از این رو در مطالعه تطبیقی به عمل آمده کفه ترازو از این حیث بیش از پیش

 به نفع سازمان جهانی تجارت سنگینی می نماید. 

 wtoدر  يبا صدور را ديکسیا در يصدور را یقيتطب مطالعه  -3-4

 ایاز داوران نظرات مثبت و  کی. هر ی شودانجام م تیبه اکثر یداور یدر را میتصم اتخاذدر نظام حل و فصل اختالفات در ایکسید، 

صادره  یرأ . دری شودم ءهمه داوران امضا یآن از سو لیخواهد بود ذ یکه الزاماً به صورت کتب یخواهند آورد. را یخود را در را یمنف

 (.11)ماده  ستیمجاز ن دیکسیمرکز ا یاز سو یانتشار رأ نیطرف وافقتو بدون م ی شودم دیذکر و ق یموضوع اختالف و مستندات اصول

انتشار حکم فقط با رضایت کتبی طرفین ممکن است. تقاضای اصالح حکم پس از صدور، همانند داوری های دیگر محدود به 

ی و از قلم افتادگی است.درخواست تفسیر حکم نیز ممکن است. هر گاه طرفین در خصوص مفهوم یا دامنه اشتباهات جزئی و محاسبات

 (3113شمول حکم اختالف نظر داشته باشند، هر یک از طرفین می تواند کتباً درخواست تفسیر حکم را بنماید. )پیران، 

خود را  یرأ دیمشخص با یدوره ا یداده و ط لیرا تشک یپانلبه نوبه خود  زیتجارت، رکن حل و فصل اختالف ن یسازمان جهان در

حل و فصل اختالف شکل  ینافیصورت رکن است نیکند که در ا نافیاست یتواند تقاضا یم نیاز طرف کیهر  ی. پس از صدور رأدیصادر نما

ابل ذکر است که آراء صادره از عوارض . قدینما یمقررات م تینظر( خود، طرف متخلف را ملزم به رعا دیتجد یأ)ر یکه با رأ ردیگ یم

 برخوردارند. زین یهیتنب

خود را در شکل  یها افتهیاختالف خود را حل نکنند، پانل  نیالطرف یراه حل دو جانبه مرض قیاختالف از طر نیکه طرف یدر صورت

مربوطه به اختالف، قابل  عیل در خصوص وقاپان یها افتهیصادره شامل  یخواهد داد. را هئ)گزارش( مکتوب به رکن حل اختالف ارا یرا کی

باشد. مباحثات پانل به صورت محرمانه خواهد  یپانل م یها هینظرات و توص نیا یاساس هاتیخصوص و توج نیا راعمال بودن مقررات د

کنند به  یه ابراز مصادر یپانل در را یاز اعضا کیکه هر یدیخواهند شد. عقا میاختالف تنظ نیها( بدون حضور طرف بود. آراء)گزارش
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 پانل ابراز شده است. یآراء صادره پانل ها تا به امروز، نظر جداگانه و خاص از طرف اعضا درنام خواهد بود. تنها در پنچ مورد  یصورت ب

 (3131)ساعدی بناب، 

صداری از ویژگی های توجهاً به مراتب صدرالذکر، صدور آرا در هر دو نظام به صورت کتبی بوده و وصف محرمانه بودن آرای ا

مشترک هر دو می باشد. آنچه ماهیت آرای صادره از این دو نهاد بین المللی را مجزا می دارد بحث قطعیت یا عدم قطعیت آن می باشد که 

ت همانگونه که ذکر شد اصل در صدور آرای صادره از دیوان داوری در ایکسید قطعی بودن آن است در حالی که در سازمان جهانی تجار

 آرای صادره از سوی پانل غیر قطعی و با درخواست هر یک از طرفین قابل رسیدگی تجدیدنظر در رکن استیناف می باشد.

 یدو نظام به طور کل قيتطب -3-5

بدعتی بوده که در نظام حل و فصل اختالفات در سازمان جهانی   یالملل نیدر نظام حل و فصل اختالفات ب ینظر خواهدتجدی 

 یدادگستر یالملل نیب وانیسابقه است . در مورد د یب یامر یالملل نیب یینظر در احکام قضادیتجد آن توجه ویژه شده است.تجارت به 

 .به مرحله اجرا گذاشته شود یستیالزم االجرا بوده و با ینسبت به اصحاب دعو ،دیابالغ گرد نیصادر شد و به طرف وانید یکه را نیهم

 زیدر نظام گات سابق ن ینظر خواهدی. تجدنمایدنظر  دیجدت یتواند تقاضای نمهیچ یک از طرفین دعوی  وانیدر مورد احکام د نیبنابرا

مهم در مذاکرات دور  یها از بدعت یکی دیدر نظام جدیی قضا یها یدگینظر به روند رس دیوجود نداشت و لذا اضافه کردن مرحله تجد

 در نظر گرفته شد.  یآن ساز و کار یقرار گرفت و برا رشیاروگوئه بود که مورد پذ

تحت پوشش  یموافقت نامه ها یموضوع نهیالملل و زم نیالزم در حقوق تجارت ب یمهارت ها یدارا یناف همگیقضات رکن است

ل و رکن ح شتریب تیاحکام صادره و موفق تیدقت و قاطع شیموضوع باعث افزا نیندارند لذا هم یدولت چیبه ه یوابستگ گونه چیهستند و ه

در اوائل  د.نده یقرار م ییقضا یها یدگیدر معرض رسرا عضو به سهولت خود  یشورهاتجارت شده است و ک یفصل اختالف در نظام جهان

رسند  یم جهینظر به نتیدکه بدون تجد یدعاو برتعداد راًیشد اما اخ یم نافیاست یتقاضا یاز همه دعاو باًیتجارت تقر یکار سازمان جهان

امر  نیرا فراهم کرده  است و ا ینیب شیپ تیاز قابل یزانیتجارت م یسازمان جهان ییقضا هینشانگر آن است که رو نیاست و اافزوده شده 

 اینباشد  ادیز یلیکنند و اگر احتمال بردشان خ ینیب شیاز قبل پ نافیها احتمال بردشان را در است شود که دولت نیتواند منجر به ا یم

 .ندورز یخوددار نافینداشته باشد از است شانیبرا یتین اهمچندا یمورد دعو مسئله

با ذکر مقدمه مذکور فقدان رکن استیناف در ایکسید، از جمله معایب نظام حل و فصل اختالفات در آن مرکز شمرده می گردد. 

دیوان داوری حاب دعوا به قضاوت علیرغم این که توسط خود اصصادره آراء داوری آنچه بدیهی است طرفین دعوی میبایست قادر باشند از 

را توجیه می کند، قابل  صادره از پانل هازیرا همان دالیلی که تجدیدنظرپذیری آراء اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نمایند.  گذاشته شده است،

. در خواهد شدتر کمه مراتب احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری ببا تحقق این امر لذا . اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می نماید

جز در هنگام تحقق عوامل ذیل  نیزدرخواست تجدیدنظر از آرای صادره صرفاً در موارد استثنایی ممکن بوده و درخواست ابطال آرا ایکسید 

دادرسی و تجاوز : تشکیل نادرست دیوان، فساد یکی از اعضای دیوان، فقدان دالیل، نقض جدی یکی از اصول اساسی آیین مقدور نخواهد بود

مطالعه ای در خصوص ضرورت الحاق رکن استیناف در نظام حل و فصل اختالفات در ایکسید انجام  5111در سال آشکار از اختیارات. 

 گردید که متاسفانه در مرحله عمل به نتیجه مثبته نرسید.

 یبرا ینیگزیجداگانه را به عنوان جا یظرخواهن دیتجد التیتسه جادیا یگذار هیحل و فصل اختالفات سرما یالملل نیمرکز ب اگر 

 نیا رد،یگذار با دولت را برعهده بگ هیسرما نیب یصادره در مورد داور ینظر در آرادیمتعدد تحت معاهدات به شرط تجد یها سمیمکان

 هیفصل اختالفات سرماحل و  یالملل نیمرکز ب یدنظرخواهیتجد التیمحقق شود و در چارچوب مجموعه مقررات تسه اندتو یم التیتسه

 معاهده (R.parra,2004) اعمال شود. یگذار هیحل و فصل اختالفات سرما یالملل نیمرکز ب یادار یتوسط شوراو شده  بیتصو یگذار

 نیامربوط به  یصادر شده در دعاو یکند که آرا دیتواند ق ی( می)از جمله معاهده اصالح کننده معاهده قبل گریمعاهده د ای یگذار هیسرما

نظر قرار  دیمورد تجد یگذار هیحل و فصل اختالفات سرما یالملل نیمرکز ب ینظرخواه دیتجد التیتواند مطابق با مقررات تسه یمعاهده، م

در نظر گرفته  یگذار هیحل و فصل اختالفات سرما یالملل نیمرکز ب یاستفاده توامان در هر دو نوع داور یتواند برا یم التیتسه نی. اردیگ

در مفاد حل و فصل اختالفات  گریشده د دیق یالملل سازمان ملل متحد  و هر نوع داور نیحقوق تجارت ب ونیسیمقررات کم ی، داورشود

 (R.parra,2004).یگذار هیگذار با دولت معاهدات سرما هیاسرم

گذاشته  ریتأث یگذارهیسرما یطهیدر ح ینافیاست التیحول تسه شهیبوده است که بر اند یوضوح مدلتجارت به یجهان سازمان

ها را به خود جلب موضوع هنوز توجه نیدر زمان حاضر ندارند، ا دنظریامکانات تجد ای دهیا یریگیبه پ میتصم ICIDی است. اگرچه اعضا

هست  نیا دهندهنشان WTOینافیسازمان است تجربه ایتوجه است که آ ستهیمنظر شا نیاز آن استقبال خواهد شد. از ا ندهینموده و در آ

 ونیکنوانس 13در ماده که معاهدات  یمقررات حقوق عموم طبق.نه ایمنتقل گردد  یگذارهیسرما طهیبه ح تواندیم یمدل نیکه در واقع چن

حل و  یالملل نیمرکز ب ونیتواند کنوانس یم زین یدنظرخواهیتجد التیبه تسه نیمنعکس شده، معاهده با تمک 3393 نیحقوق معاهدات و
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مرکز  ونیاساس کنوانس اصالح بر نکهیمعاهده اصالح کند، مشروط بر ا نیعضو ا یدولت ها نیرا تا حد الزم ب یگذار هیفصل اختالفات سرما

در  گریمتعاهد د یتعهدات دولت ها یاز حقوق و اجرا یممنوع نشده باشد، بر بهره مند یگذار هیحل و فصل اختالفات سرما یالملل نیب

 یالملل نیمرکز ب ونیکنوانس یموثر نبوده و با موضوع و هدف کل یگذار هیحل و فصل اختالفات سرما یالملل نیمرکز ب ونیچارچوب کنوانس

و  تیبه رضا ینظر در همه دعاو دیتجد التیهر صورت، در دسترس بودن تسه در سازگار بوده باشد. یگذار هیحل و فصل اختالفات سرما

 یبه سادگ نیهستند که ا ینظرخواه دیتجد التیبدون توسل به مقررات تسه یخواهان داور نیطرفدارد. در عوض  یبستگ نیتوافق طرف

  کند. یمنصرف م یداور یآنها را از توافق برا

(Oxford academic, 2015)  دنظریتجد سمیمکان کیاز کشورها خود را به  یطور که در باال ذکر شد، تعدادهر صورت، همان در 

نظر که دیدرخواست تجد یهاسمیمکان یبرا یکه در مقابله با اهداف انسجام و سازگار رسدیبه نظر م نهیزم نیامر در ا نی. اکنندیمتعهد م

 ICSIDی نحو از سو نیممکن است به بهتر ،یانسجام و سازگار نیو اقتصاد، و همچن یورهباشد. بهر شود،یم جادیدر هر معاهده مربوطه ا

امر  نیارائه دهد. اکه در بدنه ایکسید وجود دارد متعدد  یهاسمیمکان یبرا ینیگزیرا به عنوان جا دنظریتجد سمیانمکاما می تواند  بکار رود 

 Oxford) . را دنبال کند دنظریدرخواست تجد لیتسه نیچن جادیمرحله ا نیفرض است که مرکز ممکن است در ا نیبر ا یمبتن

academic, 2015) 

ه کارآمد و ب یرا به روشپرونده های واصله تا  می باشدقادر  نافیاست ئتینکته که ه نیاتوجهاً به و توجه به مطالب ذکر شده  با 

با وصف مراتب مذکور یکی از ابتکارهای مهم تفاهم نامه حل  حتم وجود آن در ایکسید ضرورتی اجتناب ناپذیر است.طور ه موقع حل کند. ب

د ارگان استیناف می باشد. ارگان استیناف بیشتر به دادگاه فرجام خواهی شباهت دارد. و فصل اختالفات در سازمان جهانی تجارت ایجا

 (3131)ساعدی بناب، 

از آنجا که نظام حل و فصل اختالفات در ایکسید فاقد چنین رکن مهمی می باشد آرای صادره از دیوان داوری جزء در موارد 

راض را ندارد که این امر نکته رجحان ساز و کار نظام حل و فصل اختالفات در سازمان استثنایی، قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی و اعت

 جهانی تجارت نسبت به نظام حل و فصل اختالفات در ایکسید می باشد.
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 نتيجه گيري 
ل و فصل اختالفات سرمایه گذاری میان ، باحساسیت ویژه ای مقررات مربوط به ح«در کنوانسیون داوری ایکسید»علیرغم آنکه 

 کشورها با اتباع سایر کشورها تنظیم شده و در حد قابل توجهی موجبات بر طرف شدن دغدغه های سرمایه گذاران خارجی فراهم گردیده

مایه گذاران ضمن حفظ نقش ارادی طرفین در داوری به عنوان روش حل و فصل اختالفات، تضمینات مستقیم حقوقی نیز برای سراست و 

شده است لیکن به علت عدم امکان تجدیدنظر خواهی از   خارجی از نظر فراهم ساختن زمینه ای عادالنه در حل منازعات حقوقی پیش بینی

رو  آرای صادره جز در موارد استثنایی و در صورت وقوع رویدادی مؤثر، آرای صادره از دیوان داوری مرکز قطعی و الزم االجرا بوده و از این

قابلیت تجدیدنظرخواهی در مرجعی دیگر را ندارد. فقدان ارگان استیناف در نظام حل و فصل اختالفات این مرکز، رسیدگی مجدد به یک 

گذار دعوا در مرجعی باالتر را که می تواند از زمره حقوق اصحاب دعوی قلمداد گردد مخدوش نموده است. در وضع هر مقرره قانونی، قانون

هایی از تا برای اینکه حقوق اصحاب دعوی هرچه بیشتر و بهتر رعایت شود و در کنار آن عدالت در حد امکان برقرار گردد، روش مصمم بوده

بینی کرده است که این مهم در نظام حل و فصل اختالفات جمله روش تجدیدنظرخواهی را برای شکایت از آراء صادره از مرجع بدوی پیش

سپرده شده است. باید اذعان داشت یکی از انتقادات جدی به نظام حل و فصل اختالفات در ایکسید فقدان رکن  ایکسید به حیطه فراموشی

استیناف می باشد. از آنجا که دیوان های داوری در ارتباط با موضوعات مشابه بعضاً مبادرت به صدور آرای متفاوت می نمایند و این امر 

 ی در این مرکز گردیده، ضرورت وجود چنین رکنی بیش از پیش احساس می شود. مسبب بروز یک ناهمگونی در رویه داور

عدم وجود ارگان استیناف در نظام حل و فصل اختالفات ایکسید که مورد دغدغه بسیاری از حقوقدانان عرصه بین الملل می باشد 

اوری در غیاب چنین رکنی مبادرت به اتخاذ تصمیمات باعث وجود نگرانی های زیادی بوده که از آن جمله می توان به اینکه دیوان های د

متفاوت در موضوعات مشابه می نمایند اشاره نمود. از سوی دیگر توجهاً به اینکه پرونده های مطروحه در دیوان های داوری اغلب واجد 

ت گروه های اجتماعی متاثر از موضوعات پیچیده و حساس می باشند و از سویی رسیدگی های دیوان های داوری محرمانه و بدون مشارک

تصمیمات ایکسید برگزار می گردد، این نگرانی نیز احساس می شود که نبود یک مرجع عالی تجدیدنظر در این نظام ضرورت صیانت و 

در این نظام  پاسداری از منافع عمومی در داوری سرمایه گذاری را با چالشی جدی مواجه نماید و پر واضح است با الحاق ساز و کار استیناف

حل و فصل اختالفات، نقصان ناشی از عدم هماهنگی در صدور آرا متفاوت در موضوعات مشابه و غیر قابل پیش بینی بودن تصمیمات 

متخذه از سوی دیوان های داوری به حداقل ممکن خواهد رسید. از سوی دیگر یکی از ابداعات نظام حل و فصل اختالفات سازمان جهـانی 

تر شدن ها، قبول تجدیدنظرخواهی نسبت به نظرات هیئت رسیدگی بدوی است که موجب قضاییرسیدگی به اختالفات دولتتجـارت در 

رویه حل اختالف سازمان شده است. این ویژگی )وجود رکن استیناف( باعث شده تا توجه جهت حل و فصل اختالفات به سازمان جهانی 

خواهی در نظام حل و فصل اختالفات بین المللی امری بی سابقه بوده و تاسیس رکن تجارت جلب گردد. شایان ذکر است تجدیدنظر

استیناف در نظام حل و فصل اختالفات سازمان جهانی تجارت بدعتی بدیع به شمار می رود که مسبب افزایش دقت و قاطعیت احکام صادره 

  و موفقیت بیشتر رکن حل و فصل اختالف در نظام جهانی تجارت شده است.

چنان که اشاره گردید، نظام حل و فصل اختالفات در سازمان جهانی تجارت و باالخص رکن استیناف در این نظام به عنوان یک ساز 

و کار جامع به منظور حل و فصل اختالفات تجاری مورد پذیرش بسیاری از کشورها واقع شده است. آنچه مشخص است این است که این 

نظم بیشتری نسبت به سایر نظام های حل و فصل اختالفات بین المللی یافته است. به طور کلی، برداشتی که  نظام، کارآمدی، استحکام و

وجود دارد این است که وجود رکن استیناف در نظام حل و فصل اختالفات سازمان جهانی تجارت دارای شاکله ای از یک نظام حقوقی 

ای متحدالشکل در نظام داوری ایکسید خطری بالقوه نسبت به مشروعیت آرای صادره این ویهپیشرفته می باشد. نبود ساز و کار استینافی و ر

کند و شرایط آن محدود به عدم رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است. مرکز است چرا که اعتراض به آرای مرکز صرفاً وجه ابطالی پیدا می

پندارند اما ساز و کار استینافی موجب دقت بیشتر در از اختیارات داوری می هرچند که در برخی مراجع اجرای ناکامل قانون حاکم را تجاوز

 رسیدگی شده و احقاق حق را با عدالت بیشتری تأمین خواهد نمود.

با عنایت به مراتب یاد شده، از آنجا که فلسفه وضع تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره در هر نظام حل و فصل اختالفی، از 

ب خطای آرای صادره از مرجع تالی و از سویی اقدامی موشکافانه جهت کشف دقیق حقیقت است و از آنجا که به هر حال سویی کاهش ضری

در فرآیند رسیدگی به هر پرونده ای  در هر مرجع صالحی، امکان بروز خطا و لغزش یا قصور سهوی و تقصیر عمدی وجود دارد و از آنجا که 

فصل اختالفات در سازمان جهانی تجارت به نحو مترقی باعث رضایت مندی دول طرف دعوی در پرونده  وجود رکن استیناف در نظام حل و

برای ایجاد رکن استیناف در ایکسید شده بود، به نظر ضرورت و  5111های مطروحه در آن ارگان گردیده و حتی کوشش هایی در سال 

 فات در ایکسید بیش از پیش الزم بوده و احساس می گردد و امید است لزوم پیش بینی و الحاق چنین رکنی در نظام حل و فصل اختال

 

http://www.joce.ir/


  997 -977، ص 9317 تابستان،  8، شماره فقه، حقوق و علوم جزا 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 منابع و مراجع
 3١1و  3١5ص 3131اعالئی فرد، محمدعلی، حقوق تجارت بین الملل، تهران: جنگل، چاپ اول،  [3]

اول   براتی دارانی، علی اکبر، نظام صالحیت ایکسید و حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری، تهران: شهردانش، چاپ [5]

  315و  313و  33و  31ص 3131

 119 تا 113ص 3113 اول، چاپ دانش، گنج: تهران المللی، بین گذاری سرمایه حقوقی مسائل حسین، پیران، [1]

 های پژوهش و مطالعات مؤسسه: تهران ، المللی بین استانداردهای: خارجی گذاران سرمایه و دولت آذین، به حسیبی، [1]

 311 و 313 ص 3131  دانش، شهر حقوقی

 553و  55١و  559و 551ص  3131رضایی، محمد تقی، نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، تهران: میزان، چاپ دوم،  [1]

 511و 

سلطان زاده، سجاد، ساختار و رویه داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری )ایکسید(،  تهران:  [9]

 351تا  355، 11و  ١3، 91تا  93ص  3131خرسندی، چاپ اول، 

 351و  353ص 3133شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین المللی، تهران:  سمت، چاپ اول،  [١]

 چاپ جنگل،: تهران جهانی، تجارت سازمان در تجاری اختالفات حل پدرام، آرامش، فر، مقدسی امید، مهران، آرامش، [1]

  33 و 3١ و 31 و 35 و 33 ص 3139 اول،

 داوری  کنوانسیون مبنای بر المللی بین گذاری سرمایه اختالفات فصل و حل حقوق بر رضا، درآمدی مجتهدی، محمد [3]

 511 تا 3١1 ص از 3131 زمستان و ایکسید، نشریه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسالمی،  پاییز

 کیفری، و خصوصی حقوق تحقیقات مجله تجارت، جهانی سازمان در اختالفات فصل و حل حقوقی رژیم فرزاد، پیلتن، [31]

 91 تا 13 از ،3١ شماره - 3133 تابستان و بهار

[11] Icsid annulment procedure and the wto appellate System: the case for an appellate system 

for investment arbitration, Oxford academic The author 2015 

[12] DONALD MCRAE journal of international dispute settlement, 2010 

[13] R.parra, the wto appellate body :a model for an icsid appeals facility? Oxford academic, 

2004 
 

 

 

http://www.joce.ir/

