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پیشگفتار

ابتکاراتاق بازرگانی تهران
مسعود خوانساری 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
مدیر مسئول ماهنامه آینده نگر

نظام حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری بین المللی یا همان رژیم حل 
اختالفــات دولت - ســرمایه گذار طی دهه های گذشــته به دلیل عدم 
هماهنگی آرا در پرونده های یکسان، فقدان رویه متقن و بعضًا یکجانبه 
بودن آرای داوری سرمایه گذاری بین المللی، با انتقادات فراوانی مواجه 
شــده اســت. بعالوه موضوعاتی نظیر تامین مالی ثالث در داوری های 
سرمایه گذاری و دیگر ایرادات شکلی در فرآیندهای رسیدگی، خسارات 
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بزرگی را به دول میزبان )عمومًا دولت های درحال توســعه هستند( وارد 
آورده که حقوقدانان و سیاســت گذاران اقتصادی و سرمایه گذاری را به 
اصالح ساختاری نظام موجود که علی رغم معیوب بودن آن، از اعتبار و 

سطح پذیرش بسیار باالیی در جهان برخوردار است، واداشته است.
از این رو کمیســیون حقوق تجارت بین الملل ســازمان ملل متحد 
)آنســیترال( این موضوع را با همکاری کشورهای عضو و سازمان های 
بین المللی ناظر در کارگروه سوم خود در دستور کار خود قرار داده تا در 
این شــاخه حقوق تجــارت و ســرمایه گذاری بین المللــی طرحی نو 
دراندازند. به واســطه این سلســله جلســات، دولت های توسعه یافته و 
درحال توسعه به همراه ناظرینی از اتحادیه اروپا و سازمان ها بین المللی 
دولتی و غیردولتی به عنوان ناظرین جلســات کارگروه ســوم آنسیترال، 
مجموعه ای از نگرانی های این نظام را در جلسات به اشتراک گذاشته و 
در نتیجــه راه حل هایی برای رفع تنگناهــا و نگرانی های موجود احصا 

می کنند.
اتــاق بازرگانی تهران با بهره مندی از تشــکیل میز آنســیترال برای 
اولین بــار در ایران در یک نهاد بخش خصوصی و مشــارکت نماینده و 
کارگروه تخصصی خود در ارتباط با این موضوع در تالش است تا نقش 
مشــارکتی قابل اعتنایی را در تنظیم و اصالح قوانین فوق الذکر در کنار 
دیگر دســتگاه های دولتی از جمله وزارت امــور خارجه، وزارت امور 
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اقتصاد و دارایی و نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایفا نماید. 
مجموعه حاضر با درنظرگرفتن اسناد آنسیترال، مهم ترین و آخرین 
نقطه نظرات کشورها در ارتباط با مباحث مرتبط است. نقش تعیین کننده 
توافقات دوجانبه ســرمایه گذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و 
نیاز به اصالح ســاختاری این توافقات که در این کتاب موردتوجه قرار 
گرفته است، جامعه مخاطبان گسترده ای نظیر حقوقدانان، وکال، داوران 
تجاری و سرمایه گذاری بین المللی و نیز سیاست گذاران کالن اقتصادی 

و تجاری کشور عزیزمان را مورد انتفاع قرار می دهد.
این کتاب به عنوان اولین کتاب از مجموعه کتب مرتبط با آنسیترال و 
حقوق تجارت و ســرمایه گذاری بین المللی توســط میز آنسیترال اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به چاپ رسیده و امید است 
سرآغاز چاپ و انتشار مجموعه ای از منابع ارزشمند در این زمینه گردد.

پیشگفتار





پیش گفتار نویسندگان
رژیم حل وفصل اختالف میان دولت- سرمایه گذار در طی دهٔه گذشته 
با انتقادات بســیاری مواجه بوده است. به طوری که مشروعیت این رژیم در 
قابلیــت حل وفصل منصفانه اختالفات ســرمایه گذاری را با چالش جدی 
مواجه کرده اســت. انتقــادات عمدتًا حول محورهــای جانب داری رژیم 
حل وفصــل اختالف دولت- ســرمایه گذار بــه نفع ســرمایه گذار و علیه 
کشــورهای درحال توســعه، بروز رویه قضایی نامنســجم و غیر شفاف و 
سنگین بودن هزینه ها و طوالنی بودن زمان رسیدگی ها دسته بندی شده اند. 
بنابراین درحالی که رژیم حل وفصل اختالف دولت- ســرمایه گذار در ابتدا 
به عنوان ابزار منتخــب حل وفصل اختالفات ســرمایه گذاری ظهور کرد، 

امروزه محل مناقشه های گسترده کشورها قرارگرفته است.
 پاســخ اولیه دولت هــا به پدیده رژیــم حل وفصل اختــالف دولت-
ســرمایه گذار اصالحات پراکنده یک جانبه، دوجانبه و چندجانبه بود. این 
اصالحات از زیرسوال بردن کنوانسیون ایکسید و خاتمه دادن به معاهدات 
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ســرمایه گذاری گرفته تا توسعه معاهدات نمونه جدید، جایگزینی داوری با 
سیســتم دادگاه و اصالح ماهــوی معاهدات موجود بوده انــد. درحالی که 
ایکسید و ســایر مراکز داوری در قوانین دادرسی خود تجدیدنظر کرده اند، 
بااین حال در اواخر ســال 2017، مراحل اصالح به ســمت چرخ دنده های 
جامع تری حرکت کرده اســت. کارگروه ســوم کمیســیون حقوق تجارت 
بین الملل سازمان ملل )آنســیترال( در همین راستا از سال 2018 بر اساس 
دستور جلسه کمیسیون مسئولیت اصالح رژیم حل وفصل اختالف دولت- 

سرمایه گذار را بر عهده گرفت.
دولت های توســعه یافته و درحال توســعه به همراه ناظرینی از اتحادیه 
اروپا گرفته تا ســازمان ها بین المللی دولتی و غیردولتــی به عنوان ناظرین 
جلسات کارگروه ســوم آنسیترال مجموعه ای از نگرانی های این رژیم را در 
این جلسات به اشــتراک گذاشته و راه حل هایی برای رفع نگرانی ها در نظر 
گرفته اند. ازجمله مهم ترین راه حل ها طرح ایده ایجاد نهاد دائمی بین المللی 
تحت قالب دادگاه دائمی سرمایه گذاری بین المللی است که توسط اتحادیه 
اروپا مطرح گردید با انتقادها و پیشنهادهایی توسط اعضای کارگروه مواجه 
شده است که کارگروه در حال بررسی دقیق تر و جزئی تر این ایده در جلسات 

آتی خواهد بود.
کتاب حاضر با مدنظر قرارداد اســناد آنســیترال، مهم ترین اظهارات 
کشــورها و نقطه نظرات آن ها را در رابطه بــا مباحث فوق مطرح می کند. 
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برگزاری جلســات داخلی با نهادهای ذی ربط در داخل کشــور و حضور 
نویسنده در جلســات کارگروه ســوم آنســیترال و مذاکرات چندجانبه با 
کشــورهای مختلف، خواننده را با اظهارات مختلف نمایندگان کشورها و 
سازمان های بین المللی آشنا می سازد و موضوعات مختلف کتاب را عینی تر 
بــرای مخاطب می ســازد. با توجه ادامه جلســات کارگــروه و پیش بینی 
مدت زمان ده ســاله تا ســال 2031 به منظور تکمیل پروژه رژیم حل وفصل 
اختالف دولت- ســرمایه گذار، مباحث مطرح شده در کتاب ذیل بر اساس 
پیشرفت جلسات کارگروه سوم آنسیترال تا سال 2020 تهیه شده است. روش 
تحقیــق تألیف کتاب مزبور بنیادی تحلیلی و تجربی اســت که بر اســاس 
یافته ها و تجربیات نویسنده در جلسات کارگروه سوم آنسیترال تهیه گردیده 

است.
منابع مورداســتفاده در کتاب مزبور، اســناد کارگروه ســوم آنسیترال، 
بیانیه های کشورها و ســازمان های بین المللی، اظهارات اعضا و مقاالت 

مرتبط در این رابطه می باشند.
در انتها از کارشناسان محترم حقوقی نهادهای داخلی ذی ربط ازجمله 
وزارت امــور خارجه، وزارت امــور اقتصاد و دارائی، مرکــز امور حقوقی 
بین المللی ریاســت جمهــوری، اتاق بازرگانی ایران و تهران و نیز ســفرا و 
رایزن های محتــرم حقوقی کشــورمان در نمایندگی هــای دائم جمهوری 
اسالمی ایران در وین و نیویورک تشکر می نمایم که بنده را در به ثمر رساندن 
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کتاب فوق یاری نمودند.
 پیشــنهاد می گردد خوانندگان محترم بــرای درک بهتر مطالب ابتدا با 
مفهوم حل وفصل اختالف دولت- سرمایه در فصل اول آشنا گردند. سپس 
مهم ترین نگرانی های شناسایی شــده در کارگروه ســوم آنسیترال را مطالعه 
بفرمایند و سپس به طرح ایجاد دادگاه ســرمایه گذاری دائمی بین المللی و 

مهم ترین انتقادهای وارد بر این ایده را موردبررسی قرار دهند.

معین فروغی



پیش گفتار نویسندگان
حقوق سرمایه گذاری بین المللی به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل 
بــه تنظیم و اداره روابط بین دولت ها و ســرمایه گذاران خارجی می پردازد. 
برخالف نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی که حول یک نهاد و مجموعٔه 
قانونی واحد و مرکزی تشکیل شده است؛ حقوق سرمایه گذاری بین المللی 
از مجموعٔه بیش از 3300 معاهدٔه دوجانبه ســرمایه گذاری که تعداد بسیار 
زیــادی و نامشــخصی از قراردادهــای ســرمایه گذاری بیــن دولت ها و 
سرمایه گذاران خارجی را تحت پوشش خود قرار می دهد تشکیل می گردد و 

هسته تشکیل دهنده آن به واقع متکسر و پراکنده است.
ازایــن رو و ازآنجاکه هر مــراوده تجاری، اقتصادی و ســرمایه گذاری 
به طور بالقوه و بالشک متضمن بروز اختالفاتی است که نیازمند حل وفصل 
از طریق مکانیسم های حقوقی-قضایی و روش های اختصاصی می باشند؛ 
می توان در یک کالم گفت که شناخت حقوق سرمایه گذاری بین المللی بدون 
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شناخت معاهدات و توافقات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری بین المللی 
و نظام حل وفصل اختالفات دولت-سرمایه گذار غیرممکن خواهد بود.

معاهدات ســرمایه گذاری باهــدف جذب ســرمایه گذاری خارجی و 
به منظور رشد و توسعه اقتصادی، شــرایط ویژه و منحصربه فردی را برای 
سرمایه گذاران خارجی فراهم می آورند و سرمایه گذاران دولت طرف معاهده 
را از ضمانت های بســیاری برخوردار می ســازند؛ که حداقل استاندارد آن 
رفتار عادالنــه و منصفانه با ســرمایه گذاران خارجی مطابــق با حقوق و 
ضمانت هایی است که اتباع خود کشور میزبان نیز از آن برخوردار می باشند 
و در برخی مــوارد این معاهدات ضمانت هایی فراتر ازآنچه برای اتباع خود 
کشور میزبان موجود است را برای سرمایه گذاران خارجی تأمین می نمایند.

ازجملــه امتیازاتــی کــه بســیاری از معاهــدات ســرمایه گذاری به 
سرمایه گذاران خارجی اعطا می نمایند مطرح کردن و شروع دعاوی حقوقی 
مســتقیم علیه دولت میزبان ســرمایه گذاری اســت که به این مکانیســم 
حل وفصل اختالفات اختصاصی، حل وفصل اختالف دولت-سرمایه گذار 
گفته می شــود و معمواًل در قالب داوری ســرمایه گذاری بین المللی اعمال 

می گردد.
نظام حل وفصل اختالفات دولت-ســرمایه گذار علی رغم مقبولیت و 
کارایی بســیار باالیی کــه دارد به جهت رویه قضایی ناهمســان و معمواًل 
یک جانبه بودن که به ســود ســرمایه گذاران خارجی و به ضرر دولت های 
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درحال توســعه بوده، مورد انتقادات شدیدی واقع شــده و در کنار ساختار 
معاهدات ســرمایه گذاری نیازمند اصالحات و تغییرات بســیاری است که 
همان طور که پیش تر به تفصیل ذکر شــد مســئولیت انجام این بازنگری بر 
عهده کارگروه سوم کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد 

)آنسیترال( است.
کتاب پیش رو که توسط این جانب و جناب استاد معین فروغی تنظیم 
و تدوین شده است عالوه بر تأمین اطالعات کلی و اختصاری در ارتباط با 
حقوق ســرمایه گذاری بین المللــی به طور تخصصی به دســتور کار فعلی 
کارگروه ســوم آنســیترال که نویســندگان این کتاب به عنوان نمایندگان و 
متخصصیــن حقوقی در همان کارگروه مشــارکت و حضور مؤثر داشــته 

تهیه شده است.
یقینًا تهیه این کتاب، انجام تحقیقــات و تدوین آن بدون حمایت های 
خانواده محترم یاوری )ابوین بزرگوار(، اســتاد بــزرگ، برادرم جناب دکتر 
محمدرضا یاوری و دوســتان حقوقدانی چون نویسنده دیگر کتاب جناب 
اســتاد معین فروغی، پروفســور حســام الدین کالنتری بزرگ و همچنین 
دوســت عزیزم جناب علی نوروزشــان که نقش مؤثری در ویرایش کتاب 

داشتند ممکن نمی شد.
در پایان واجب می دانم مراتب تشــکر و قدردانی خود را از حمایت ها، 
دوراندیشی، نوگرایی و معاضدت های بی دریغ اتاق بازرگانی تهران خصوصًا 
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جناب آقای مهندس خوانســاری )ریاست محترم اتاق(، جناب آقای دکتر 
بهمن عشقی )دبیر کل محترم اتاق بازرگانی( و جناب آقای مهندس حالج 
)معاونت محترم امور بین الملل( که فرصت و شــرایط انتشــار این کتاب را 
به عنوان اولین مجموعه از کتاب های مرتبط با آنسیترال و حقوق تجارت و 

سرمایه گذاری بین المللی فراهم آوردند اعالم نمایم.

علیرضا یاوری
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توافقنامه هــای ســرمایه گذاری بین المللی، معاهداتــی دوجانبه و یا 
چندجانبه هستند که دول متعاهد را ملزم به تأمین استانداردهای خاصی در 
برابر ســرمایه گذاران خارجی می نماید. این معاهده ها مزایای مختلف و به 
خصوصی را به سرمایه گذاران خارجی اعطا می نمایند، ازجمله حق مراجعه 
به روش حل وفصل اختالف دولت-سرمایه گذار برای حل وفصل اختالفات 

تجاری و قانونی با دولت میزبان.
تا به امروز بیــش از 3300 توافق ســرمایه گذاری بین المللی در 
ســطح جهانی منعقدشده است. از توافقات سرمایه گذاری دوجانبه 
بین کشورهای مختلف ازجمله کشور خودمان و ده ها کشور مختلف 
در سراســر جهان گرفته تا توافقات دول دیگــر و همچنین توافقات 
چندجانبٔه مشهور ازجمله نفتا1 و توافق همکاری جامع و پیش روندٔه 
اقیانوس آرام2. دراین بین جمهوری اســالمی ایران بیش از 70 توافق 
سرمایه گذاری دوجانبه را به خود اختصاص می دهد، که در این میان 
تعداد بســیار زیادی در حال اجرا و دارای اعتبار قانونی و همچنین 
تعدادی امضاءشده و در مرحلٔه پیش از اجرا به سر می برند که می توان 
از جدیدترین آن ها به توافقنامه های دوجانبٔه ســرمایه گذاری ایران و 
جمهوری چــک، ایران و مجارســتان و ایــران و نیکاراگوئه که در 
مهروموم های 2017 و 2019 به امضاء رسیده اند اشاره نمود. همچنین 
1.  NAFTA
2.  Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership
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دراین بین تعداد انگشت شماری از این توافقنامه ها خاتمه یافته اند.

)ISDS(روش حل وفصل اختالف دولت- سرمایه گذار دقیقًا چیست؟
توافقنامه های ســرمایه گذاری بین المللی به سرمایه گذاران خارجی 
)افراد و شــرکت ها( اجازه می دهند تا ادعای نقــض این توافقنامه ها را 
به واســطٔه شــکایت کردن از دولت میزبان از طریق داوری اختصاصی 
مطــرح نمایند. دیوان ها و محاکم داوری توســط داوران و وکالیی که از 
جانب طرفین اختالف انتصاب می شوند تشــکیل می شود. این محاکم 
داوری می توانند دستور جبران خسارت که معمواًل به صورت احکام مالی 
و پولی اســت را به ســود ســرمایه گذاران، درصورتی که مشخص شود 
دولت ها تعهدات توافقنامٔه سرمایه گذاری را نقض نموده اند علیه دولت ها 
بدهند3. در توضیح مزایای این سیســتم برای سرمایه گذاران به طور مثال 
در بســیاری از مــوارد، ســرمایه گذاران ملزم به آن نیســتند که اختالف 
پیش آمــده را پیــش از مراجعه بــه روش حل وفصل اختــالف دولت-
ســرمایه گذار از طریق روش های موجود داخلی حــل نمایند. این بدان 
معناســت که در صورت بروز چنین اختالفاتی، سرمایه گذاران می توانند 
مســتقیمًا و ابتدا دعــاوی و ادعاهای خود را از طریــق داوری دولت- 

3.  Costs and Benefits of Investment Treaties: Practical Considerations for States, 
Policy Paper, March 2018, http://ccsi.columbia.edu/files/-07/04/2018Columbia-IIA-
investor-policy-briefing-ENG-mr.pdf

موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی
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ســرمایه گذار حل وفصل نمایند. البته اگرچه رویه معمول در این روش 
چنین اســت اما در این زمینه اســتثنائاتی نیز وجود دارد ازجمله توافق 
ســرمایه گذاری دوجانبــه ایران و چین در ســال 2000 1کــه روش اولیه 
حل وفصل اختالف پیشنهادی در این توافق مراجعه به دادگاه های کشور 

میزبان در نظر گرفته شده است.
این رویه معمول در توافقات سرمایه گذاری بین المللی، ممکن است 
کمی متفــاوت و غیرعادی به نظر برســد و در نقطــٔه مقابل نظام حل 
اختالف سازمانی چون سازمان تجارت جهانی2 قرار بگیرد که فقط اجازٔه 
مطرح کردن ادعا و به نوعی دعوای حقوقی را بین دولت، علیه دولت های 
دیگر مجــاز می داند و یا در نقطٔه مقابل روش رســیدگی در دادگاه های 
حقوق بشری قرار بگیرد که از مدعیان ابتدائًا درخواست می کند تا پس از 
آزمــودن و تالش بــرای احقاق حق خود از طریــق نهادهای حقوقی و 
قانونی داخلــی و پس از بی نتیجه ماندن آن اجــازٔه مطرح نمودن چنین 

ادعاهایی را در نهادهای فراملی می دهند.

چرا کشورها توافق های سرمایه گذاری بین المللی را منعقد می نمایند؟
کشورها معمواًل به دالیل مختلفی از روند مذاکره و امضای توافقات 
1.  Agreement on Reciprocal Promotion and Protection of Investment between the 
Government of the People’s Republic of China and the Government of the Islamic 
Republic of Iran. June 2000 ,22
2.  WTO
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دوجانبه و چندجانبٔه ســرمایه گذاری بین المللی حمایت می نمایند. که 
ازاین بیــن می تــوان بــه دالیل مختلفــی ازجملــه 1. تشــویق جریان 
ســرمایه گذاری خارجــی، 2. غیرسیاســی نمــودن اختالفــات بیــن 
سرمایه گذاران و دولت ها، 3. ترویج و ارتقای حاکمیت قانون و تدوین و 
ایجاد روش های جبران خســارت برای آسیب ها و زیان هایی که ممکن 
است به ســرمایه گذاران خارجی وارد گردد، اشــاره نمود3. البته گفتنی 
است که بسیاری از کشورها و بازیگران درگیر در این حوزه، سؤال هایی را 
علیه ســودمندی این توافقات سرمایه گذاری مطرح نموده اند و برخی بر 
ایــن باوراند کــه بســیاری از توافق هــای دوجانبــه و یــا چندجانبٔه 
سرمایه گذاری، عالوه بر آنکه به تشویق و تهییج سرمایه گذاری خارجی 
منجر نمی گردند4، بلکه باعث ورود ضرر و زیان بســیار به برخی از دول 
میزبان می گردند که در حقیقت این امر را ناشی از یک طرفه بودن ماهیت 
بســیاری از توافقنامه های دوجانبٔه سرمایه گذاری می دانند که در مرحلٔه 
حل وفصل اختالف بیشــتر به سوی حمایت از ســرمایه گذاران در برابر 
دولت میزبان، متمایل می باشند و به همین جهت در برخی از این موارد 
دولت های میزبان محکوم به پرداخت خســارت های ســنگینی در برابر 

3.  Investor-State Dispute Settlement: What Are We Trying to Achieve? Does 
ISDS Get us There?, Lise Johnson, Brooke Skartvedt Güven, and Jesse Coleman, 
December 2017 ,11
4.  Assessing the Impacts of Investment Treaties: Overview of the evidence, IISD 
Report, Jonathan Bonnitcha, September 2017
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سرمایه گذاران خارجی شده اند.
توافقنامه های ســرمایه گذاری بین المللی1 امتیازات بسیاری را برای 

سرمایه گذاران خارجی فراهم می نمایند.
به طــور مثال، هرگونه رفتار ناعادالنــه و تبعیض آمیز از طرف دولت 
میزبــان و ارگان های مرتبط با ســرمایه گذاران خارجی ممنوع بوده و در 
تمامــی این موارد جبــران خســارت و راهکارهایی بــرای حفاظت از 
حق وحقوق ســرمایه گذاران اندیشیده شده اســت. به واقع در یک کالم 
می تــوان گفت که توافقنامٔه دوجانبٔه ســرمایه گذاری2 بین المللی، دولت 
میزبان را ملزم می نماید تا در مقابل سرمایه گذار خارجی، مانند اتباع خود 
رفتــار نماید و آن ها را از تمامی حقوق و راه کارهای جبران خســارت و 
حتی در مواردی بیشــتر و آسان تر نسبت به اتباع خود آن کشور، ازجمله 

حق مراجعه به داوری دولت- سرمایه گذار3 برخوردار نماید.
در نظام کنونی حل وفصل اختالفات دولت-سرمایه گذار پرونده هایی 
علیه دولت ها تشکیل شــده است که اقدامات بی شــماری را به چالش 
می کشد، ازجمله ادعاهایی توسط سرمایه گذاران علیه دولت های میزبان 

تالش برای مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی4؛ ـدر برابر اقدامات دولتی چون:
1.  IIA (International Investment Agreement)
2.  BIT (Bilateral Investment Treaty)
3.  ISDS (Investor-State Dispute Settlement)
4. Federal Elektrik Yatirim v. Uzbekistan, I CSID Case No. ARB/9/13; Quiborax v. 
Bolivia, ICSID Case No. ARB/2/06, Award, 16 September 2015.
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تالش برای تقویت قوانین زیست محیطی یا اجرای آن5؛ ـ  تنظیــم قیمت و کیفیــت خدمات عمومی ضروری توســط دولت  ـ
ازجمله تأمین آب و انرژی6؛  تالش های دولت برای تنظیم حمایت از مالکیت معنوی در سطحی  ـ مقررات دولتی محصوالت و خدمات مراقبت های بهداشتی7؛ ـ

که تعادل نیازهای خصوصی و نیازهای عمومی را حفظ کند8؛  اقدامــات دولت ها برای اطمینان از اینکه ســرمایه گذاری خارجی  ـ ابتکارات دولتی در تالش برای کاهش اثرات تبعیض های تاریخی9؛ ـ
توسعه داخلی را کاتالیز می کند10.

5. Glamis Gold Ltd. v. United States, Award, 8 June 2009; Lone Pine Resources v. 
Canada, I CSID Case No. UNCT/2/15 (UNCITRAL); Vattenfall AB, Vattenfall Europe 
AG, Vattenfall Europe Generation AG v. Germany, ICSID Case No. ARB/6/09.
6. United Utilities (Tallinn) B.V. and Aktsiaselts Tallinna Vesi v. Estonia, ICSID Case 
No. ARB/24/14; Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi 
Universal, S.A. v. Argentina, ICSID Case No. ARB/19/03, Award, 9 April 2015; TECO 
Guatemala Holdings, LLC v. Guatemala, ICSID Case No. ARB/23/10, Award, 19 
December 2013, and Decision on Annulment, 5 April 2016.
7.  Achmea B.V. v. The Slovak Republic, PCA Case No. 12-2013 (UNCITRAL); HICEE 
B.V. v. The Slovak Republic, PCA Case No. 11-2009 (UNCITRAL), Final Award, 17 
October 2011; Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States of America, 
ICSID Case No. ARB/AF/1/12, Award, 25 August 2014
8. Eli Lilly and Company v. Canada, ICSID Case No. UNCT/2/14 (UNCITRAL), Final 
Award, 16 March 2017.
9. Piero Foresti, Laura de Carli & Others v. South Africa, ICSID Case No. 
ARB(AF)/1/07, Award, 4 August 2010.
10.  Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil Corporation v. Canada, ICSID 
Case No. ARB(AF)/4/07.

موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی
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وضع حمایت از حقوق اشخاص ثالثی که در اختالفات دولت- 
سرمایه گذار از این شرایط تأثیر می پذیرند، چگونه است؟

فرآیندهای رسیدگی درروش حل وفصل اختالف دولت-سرمایه گذار 
در مقایســه با شیؤه دادرسی و فرآیند رسیدگی در اکثر نظام های حقوقی 
داخلی که ســازوکاری برای شــفافیت، حمایــت و حفاظت از حقوق 
اشخاص ثالث و غیر درگیر در آن دادرسی دارند، نسبتًا محرمانه، پنهان و 

اختصاصی است.
برخالف حفاظت هــای حقوقی و قانونی رایجی کــه در نظام های 
دادرســی داخلی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث و غیر درگیر در 
دعاوی موجود اســت، )ازجملــه ورود ثالث و اعتــراض ثالث در آئین 
دادرســی مدنی ایران( در نظام حل وفصل اختالف دولت- سرمایه گذار، 
اشخاص ثالث هیچ گونه اختیار یا توانایی روشنی در جهت مداخلٔه مؤثر، 
دررونــد داوری و دادرســی دولت- ســرمایه گذار ندارنــد. و هیچ گونه 
قاعده ای در ارتباط با رد پرونده های )ISDS( درزمانی که موجب نقض 
حقــوق طرف های ثالث و یا تهدید حقوق اشــخاص ثالث گردد، وجود 

ندارد.
بنابر آمار اعالمی توســط )UNCTAD(، کنفرانس تجارت و توســعه 
ســازمان ملل متحد، تا تاریخ 1 ژانویه سال 2020 تعداد کامل پرونده های 
ISDS حل وفصــل اختالفــات دولــت- ســرمایه گذار کــه متعاقــب 



27

توافقنامه های سرمایه گذاری بین المللی شروع و پیگیری گشته به 1023 
عدد پرونده می رســد، که بنابر اطالعات موجود، 120 کشــور و 1 گروه 
اقتصادی، خواندٔه این دعاوی ISDS بوده اند. نکته قابل توجه آنجاســت 
که پرونده های جدید ISDS در ســال 2019 همگی علیه 36 کشور و یک 
گروه اقتصادی )اتحادیه اروپا(1 مطرح شدند که مانند مهروموم های پیش 
اکثریت این دعاوی علیه کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال 
گذار مطرح شــده اند. ســرمایه گذارانی که تبعٔه کشــورهای توسعه یافته 

هستند 55 عدد از این دعاوی ISDS را به خود اختصاص می دهند.
دیده بــان سیاســت ســرمایه گذاری ویــژٔه )UNCTAD( و گزارش 
ســرمایه گذاری جهانی ســال 2020 )در فصل ســوم( عالوه بر بررسی 
پاسخ های دولتی، نسبت به باندمی COVID-19، به ریسک شروع موارد 
زیادی از داوری های دولت- ســرمایه گذار )ISDS( اشــاره کرده اند )با 
توجه به آنکه بســیاری از دولت ها بنابر توصیه سازمان بهداشت جهانی2 
برای تحت کنترل قرارداد ویروس کرونا و کاهش اثرات مخرب اقتصادی 
دســت به انجام اقدامات شــدید و فراگیری زده اند3(، دولت ها خدمات 
غیرضــروری را تعطیل نموده و ترددات محلی یا ملی را محدود کرده اند، 
1.  EU (European Union)
2.  The World Health Organization
3.  World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID19-) 
Situation report – 72. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
situation- reports/-20200401sitrep-72-covid19-.pdf?sfvrsn=3dd8971b_2
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درحالی کــه گام هایی را برای ســهولت حمل ونقل کاالهای اساســی و 
کارگران در داخل کشور برمی دارند. فروشگاه ها، کارخانه ها، شرکت های 
هواپیمایی، معادن و سایر مشاغل به دلیل مقررات اضطراری به شدت در 
حال کاهش تولید و درآمد یا توقف فعالیت هســتند. اقدامات دولت ها 
برای جلوگیری از شیوع ویروس در مرزها، ازجمله لغو پروازها و بستن 
فرودگاه ها، به طــور تخمینی برای 93٪ از جمعیت جهان در حال انجام 
اســت1. درنتیجه، انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی پیش بینی می کند 
که درآمد جهانی برای شــرکت های هواپیمایی در ســال 2020 بین 63 تا 
113 میلیارد دالر کاهش یابد2. توافقنامه های سرمایه گذاری بین المللی 
در قبال اقداماتی که دولت ها برای حمایت از سالمت عمومی و حفاظت 
 COVID-19 از اقتصــاد و اجتماع در مقابل اثرات ویران کننــدٔه باندمی
انجام می دهند، می توانند وارد صحنٔه بازی شوند. چراکه این اقدامات از 
جانب دولت ها بر فعالیت سرمایه گذاران خارجی تأثیر می گذارد و برخی 
از آن ها بنابر نحوه ای که اجرا می گردند، می توانند دولت ها را در معرض 
رویه هــای داوری قرار دهند که توســط ســرمایه گذاران خارجی بنابر 
1.  Connor, P. (2020). More than nine-in-ten people worldwide live in countries 
with travel restrictions amid COVID19-. Pew Research Centre. https://www. 
pewresearch.org/fact-tank/01/04/2020/more-than-nine-in-ten-people-worldwide-
live-in-countries-with-travel-restrictions-amid-covid19-/
2. International Air Traffic Association. (2020, March 5). IATA updates COVID19- 
financial impacts -Relief measures needed. https://www.iata.org/en/pressroom/ 
pr/01-05-03-2020/ 
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توافقنامه های سرمایه گذاری بین المللی فی مابین، شروع گردد.
دولت ها همچنین اقدامــات اضطراری برای رســیدگی به تأثیرات 
اقتصادی و مالی بحران COVID-19 را انجام می دهند. از تاریخ 3 مارس، 
چیــن 4811 گواهینامــه فورس ماژور صادر کرده اســت تا مســئولیت 
بیزانس های چینی را که قادر به انجام تعهدات قراردادی خود نیســتند، 

محدود کند3.

یادگیری از گذشته: داوری دولت - سرمایه گذار در مواقع بحرانی
اقدامات دولت ها برای حفاظت از منافع عمومی: اعم از بهداشت، 
تجارت یا امور مالی - می تواند از جانب سرمایه گذاران مورد چالش قرار 
گیــرد، ازجمله اقدامات انجام شــده در مواقع بحران های شــدید ملی. 
ســرمایه گذاران می توانند این اقدامات را با اســتفاده از داوری دولت-
ســرمایه گذار که در مقررات حل اختالف )ISDS( و در بیشتر معاهدات 
سرمایه گذاری دوجانبه )BIT( و فصول ســرمایه گذاری توافق نامه های 
تجاری پیش بینی شده است، به چالش بکشند. یک سرمایه گذار خارجی 
می تواند با شروع یک فرآیند ISDS ادعا کند که دولت میزبان یک یا چند 

مورد از حمایت های مذکور تحت معاهده را نقض کرده است.
3.  Tan, H. (2020). China invokes ‘force majeure’ to protect businesses — but 
the companies may be in for a ‘rude awakening’. CNBC. https://www.cnbc.
com/06/03/2020/ coronavirus-impact-china-invokes-force-majeure-to-protect-
businesses.html
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 در بیشتر معاهدات سرمایه گذاری، این حمایت ها به طور گسترده و 
مبهم تعریف شده اســت. آن ها از دولت می خواهند که در صورت سلب 
مالکیت، خسارت به سرمایه گذاران خارجی پرداخت شود و از دولت ها 
می خواهند که با ســرمایه گذاران خارجی »منصفانــه و عادالنه« رفتار 
کنند، و »محافظت و امنیت کامل«  را برای این ســرمایه گذاران تأمین 
نمایند و تأکید می نمایند که برخورد نســبت به سرمایه گذاران خارجی با 

نحوه برخورد با سرمایه گذاران ملی متفاوت نباشد.
بحران مالی جهانی 2007-2008، و دوره های اخیر بی ثباتی سیاسی 
و اقتصادی ملی و منطقه ای در سراسر جهان، نشان می دهد که چگونه 
سرمایه گذاران خارجی می توانند از ISDS در زمان بحران استفاده کنند. 
شــاید بارزترین مثال در مورد آرژانتین باشــد. در سال 2001، آرژانتین با 
یک فروپاشــی اقتصادی تقریبًا کامل روبرو شــد، کــه »با کاهش 50 
درصدی تولید ناخالص داخلی ســرانه، نرخ بیکاری بیش از 20 درصد، 
نرخ فقــر 50 درصدی، اعتصابــات، تظاهرات، درگیری های شــدید با 
پلیس، ده ها تلفات غیرنظامی و جانشینی 5 رئیس جمهور در 10 روز1. » 
در ایــن دوره، دولت اقدامات مختلف اضطــراری را انجام داد، ازجمله 
مســدود کردن نرخ ســود، ملی کردن دارایی ها، کاهــش ارزش پول و 
1.  Lavopa, F. (2020). Crisis, emergency measures and the failure of the ISDS 
system:The case of Argentina (Investment Policy Brief 2#). South Centre. https://
www. southcentre.int/wp-content/uploads/07/2015/IPB2_Crisis-Emergency-
Measures-and-the-Failure-of-the-ISDS-System-The-Case-of-Argentina.pdf
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بازسازی اوراق قرضه حاکمیتی. در پایان سال 2014، آرژانتین پاسخگوی 
بیش از 50 پرونده ISDS بود، که بیشتر آن ها ناشی از اقدامات انجام شده 
در طول بحران بود2. احکام داوری نهایی و شناخته شده علیه آرژانتین به 
بیش از 2 میلیارد دالر رســید3، و چندین ادعا بــا هزینه های چند صد 

میلیون دالری حل وفصل شد4.
لذا نگرانی هایی نســبت بــه افزایش تعــداد داوری هــای دولت- 
سرمایه گذار با توجه به مسائل مرتبط با COVID-19 توسط مؤسسه های 
بین المللی مطرح شــده است، که گویای آن است که بایستی تغییراتی در 
این ساختار ایجاد گردد تا از حقوق دولت های میزبان نیز حفاظت شود و 
همان طور که از نقش حیاتی )UNCITRAL(، کمیســیون حقوق تجارت 
بین الملل ســازمان ملل متحد و UNCTAD، کنفرانس تجارت و توســعٔه 
سازمان ملل برمی آید، این دو نهاد می توانند نقش حائز اهمیتی در اصالح 

ساختار موجود داشته باشند.
دراین بیــن و با توجه به آنچه پیش تر گفته شــد، این ســوأل مطرح 

2.  United Nations Conference on Trade and Development. (2015). Recent trends 
in IIAs and ISDS. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ webdiaepcb2015d1_
en.pdf
3. UNCTAD. (n.d.). Investment policy hub: Argentina. https://investmentpolicy.
unctad.org/investment-dispute-settlement/country/8/argentina/
4. See for example, El Gobierno pagó US$ 677 millones por juicios perdidos ante 
el Ciadi, Oct. 2013 ,19. La Nacion. https://www.lanacion.com.ar/-1630428el- 
gobierno-pago-us-677-millones-por-juicios-perdidos-ante-el-ciadi 
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می گــردد که معمواًل چه اشــخاصی )حقیقی و حقوقــی( داوری های 
دولت- سرمایه گذار )ISDS( را مطرح می نمایند و معمواًل طرف مقابل و 
یا به نوعی خوانده در این داوری ها چه کسی است. معمواًل دعاوی موفق 
داوری دولت- سرمایه گذار توسط شرکت های چندملیتی بسیار بزرگ با 
درآمد ســالیانٔه بیش از یک بیلیون دالر مطرح می گردد و تعداد زیادی از 
این دعاوی علیه دولت هایی با درآمد پایین یا متوسط مطرح می گردد، که 
این خــود نشــانٔه دیگری از وجــود مشــکالت ســاختاری در تنظیم 
توافقنامه های ســرمایه گذاری بین المللــی و روش حل وفصل اختالف 

دولت- سرمایه گذار است.
چه کســانی پرونده های ISDS را به مطرح می کنند؟ چه کســانی 

معمواًل از آن ها دفاع می کنند؟
ادعاهای موفق معمواًل توســط شرکت های بزرگ چندملیتی مطرح 
می شــود: شــرکت هایی با درآمد بیش از 1 میلیارد دالر در ســال حدود 
 ISDS 94.5 درصد از کل انتقاالت مالی حکم داده شــده در پروسه های
را دریافــت کرده اند )93.5 درصد اگر بهره پیش از صدور حکم در نظر 
گرفته شــود(1. اکثریت قریب به اتفاق ادعاهای ISDS علیه دولت های 

1. Gus Van Harten & Pavel Malysheuski, ‘Who has benefited financially from 
investment treaty arbitration? An evaluation of the size and wealth of claimants’ 
(2016) Osgoode Hall Law School Legal Studies Research Paper Series 3)12), 
Research Paper No. 1 ,14.
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کم درآمد و یا با درآمد متوسط مطرح می گردد2.
در مرحلهٔ بعد، ســوأل آنجاست که پروســهٔ حل وفصل اختالف در 
پرونده هــای ISDS به چه نحو و توســط چه کســانی تصمیم گیری 

می شوند؟
در نظام حل وفصل اختالفات دولت- سرمایه گذار )ISDS( معمواًل 
اختالفات، توسط پنلی از سه داور که به صورت مشترک انتصاب می شوند 
و توســط سرمایه گذار و دولت پاســخگو، هزینه های آن ها نیز پرداخت 
می گردد، تصمیم گیری می شود؛ که معمواًل یک داور توسط سرمایه گذار 
و یک داور توســط دولت میزبان انتخاب می شــود و داور سوم مشترکًا 
انتخــاب می گردد. عالوه بر آن، انتخــاب داوران معمواًل بنابر تخصص 
صورت نمی گیرد، و همچنین به مسائلی چون تعارض منافع و بی طرفی 

نیز توجه چندانی نمی شود.
تعداد کمی از داوران مشــخص و محدود، در تعداد بسیاری از این 
پرونده ها به داوری می پردازند که بعضی از آن ها به اصطالح داورهای »دو 
کاله«3 نامیده می شوند، این داوران در بعضی از اختالفات ISDS نمایندٔه 
خواهان هســتند، درحالی که در پرونده های دیگر، خود جزو پنل داوری 
فعالیــت می کنند، و این می تواند در موارد زیادی منجر به ســناریوهایی 

2. Daniel Behn and Ana Maria Daza, “The Defense Burden in International 
Investment Arbitration” (2019) PluriCourts Working Paper (forthcoming).
3.  Double-Hat Arbitrators
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بشود که شخص به عنوان وکیل به آراء داوری ای استناد می کند که خود 
به عنــوان داور در پرونده هــای دیگــری صــادر نمــوده تا اســتنباط و 
اســتدالل های حقوقی خود را به عنــوان وکیل تقویــت و تأیید نماید. 
)همان طور که اشاره گردید، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان 
ملل متحد )UNCITRAL(، در کارگروه ســوم خود بــه همراه نمایندگان 
حقوقی کشــورهای مختلف، ازجمله جمهوری اسالمی ایران، روسیه، 
ایاالت متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی 
و آفریقایی در کنار سازمان های بین المللی ناظر و همچنین اتحادیه اروپا 

در حال انجام اقداماتی جهت اصالح و تغییر ساختار موجود هستند(.
سوأل بعدی که مطرح می شــود، آن است که داوران در پرونده های 
داوری دولت- سرمایه گذار )محکمه داوری تشکیل شده( با در نظر 

گرفتن چه مواردی به صدور رأی داوری می پردازند؟
محاکــم داوری در مرحلٔه ابتدایی و قبل از هــر چیز، مفاد معاهدٔه 
سرمایه گذاری بین المللی مربوطه را تحت بررسی و مداّقه قرار می دهند 
تا با توّجه به آن مفاد و نقض یا عدم نقض آن معاهده از جانب طرفین در 
رابطه با اختــالف تصمیم گیری نمایند. اینکه اقدامــات یا عدم اقدام از 
جانب دولــت مطابق با قانــون داخلی یا حوزه های حقــوق بین الملل 
)مانند، کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل یا چارچوب های 
حقوق بشری و غیره باشد یا نه( معمواًل در دفاعیات دولت ها در مقابل 
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ادعاها یا مســئولیت تحت معاهدٔه ســرمایه گذاری بین المللی بررســی 
نمی شــود. اما ممکن اســت نقض قوانین داخلی به عنوان نقض توافق 

سرمایه گذاری بین المللی محسوب شود.
 ازآنجایی که این معاهدات در سراسر جهان تعهداتی قابل اجرا را فقط 
به دوش دولت ها و نه ســرمایه گذارها بــار می کنند، لذا دولت ها معمواًل 
نمی تواننــد دعاوی را شــروع نمایند و یا دعوای متقابــل در داوری های 
ISDS )حل وفصل اختالفات دولت- ســرمایه گذار( مطرح نمایند. حتی 

در مواردی ممکن اســت یک سرمایه گذار علی رغم نقض حقوق داخلی 
یک کشور یا دیگر موارد حقوق بشری یا هنجارهای محیط زیستی مرتبط 
 ISDS با اجرا و فعالیت سرمایه گذاری خود، طرف پیروز در یک اختالف
باشــد؛ چراکه مهم ترین چیزی که در داوری های ISDS توسط محکمٔه 
داوری مبنــای صدور رأی قــرار می گیرد، نقض یا عــدم نقض تعهدات 
مذکور در موافقت نامه ی سرمایه گذاری بین المللی با دولت میزبان است.
معمواًل کشوری که در مقام دفاع قرار می گیرد و همچنین طرف های 
دولتی دیگر در آن موافقت نامه ســرمایه گذاری و اختالف ازجمله دولت 
متبوع سرمایه گذار می توانند پیشنهاد تفسیرهای مشترک یا یک جانبه را 
جهت روشــن نمودن معنای مفاد معاهدٔه سرمایه گذاری مطرح نمایند1؛ 

1.  State Control over Interpretation of Investment Treaties, Lise Johnson and 
Merim Razbaeva, April 2014, http://ccsi.columbia.edu/files/04/2014/State_control_
over_treaty_interpretation_FINAL-April2014_5-.pdf
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اما آنچه یــک دولت در مقام دفاع در مورد معنی مفاد معاهده می گوید، 
ممکن اســت معمــواًل و ضرورتًا بــرای محکمــٔه داوری الــزام آور یا 
متقاعدکننده نباشــد. محاکم داوری ممکن است با توجه به آراء سابق 
ISDS دست به صدور حکم بزنند هرچند در مقام صدور رأی رویٔه موجود 

برای آن ها الزام آور نیست.
محاکــم ISDS درصورتی کــه دولــت میزبــان را ناقض حقوق 
سرمایه گذار تشخیص دهند و رأی را به نفع سرمایه گذار صادر نمایند، 
معمــواًل به دنبال تغییر یا بازگرداندن اقدامات دولت به حالت ســابق 
نیستند. در عوض محاکم داوری ISDS معمواًل در آراء خود دستور به 
پرداخت خسارات مالی به ســرمایه گذاران می دهند )که البته ممکن 
است در بعضی از موارد، پرداخت خسارات مالی تحت قوانین داخلی 
کشورهای مختلف ممکن نباشــد، که در چنین شرایطی بازگرداندن 
وضعیت به حالت ســابق و دیگر طرق جبران خســارت مشابه انجام 
می گیــرد(. اما دولت هــا در مواردی در مقابل این آراء با مشــکالت 
متعددی روبه رو می گردند؛ به طور مثال، ممکن اســت رأیی به دولتی 
بگوید که دریافت مالیات را از ســرمایه گذار متوقف نماید و اقدامات 
قضایــی داخلی را علیه ســرمایه گذار نیز خاتمه دهــد و درنهایت آن 
محکمــٔه داوری، دولت را به دلیل تصمیماتش که مغایر بارأی داوری 
باشد به لحاظ مالی، مسئول شناسایی کند و با افزایش جرائم، مبلغی 
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که دولت بایستی پرداخت کند را به صدها میلیون دالر و در مواردی تا 
بیلیون ها دالر برســاند. میانگین مبلغ دعاوی مطروحه علیه دولت ها 
تقریبًا 300 میلیون دالر است و در مواردی که سرمایه گذاران برندٔه یک 
پرونده می شــوند، میانگین مبلغ رأی چیزی بیش از 120 میلیون دالر 

است.
کشورهایی که درآمدهای پائین و متوسطی دارند، معمواًل سوژٔه آرائی 
هســتند که بخش قابل توجهی از بودجٔه ساالنٔه آن ها را می بلعد و نابود 
می کند. منابعی که می توانند درزمینهٔ هایی چون ســالمت و بهداشــت، 
آموزش و تحصیل و دیگر اولویت های ملی در هر کشوری صرف گردد.

آراء ISDS به صورت بســیار خاص و با سطح بسیار باالیی قابلیت 
اجرائــی دارند و تجدیدنظرخواهی و اعتــراض در مقابل آن ها پذیرفته 
نیســت، حتی باوجود بروز اشــتباه در قوانین و حقایــق یک پرونده. 
درصورتی کــه دولت های میزبان مبلــغ آراء ISDS را پرداخت نکنند و 
ســرمایه گذاران در مرحلٔه اجرای آراء از طریــق ضبط و توقیف اموال 
دولتی با مشــکل مواجه شوند، ممکن است تالش نمایند تا دولت های 
متبوع خود را به واردکردن فشارهای دیپلماتیک بر دولت میزبان متقاعد 

نمایند.
 )ISDS( پروســه های حل وفصل اختالفات دولت- ســرمایه گذار
به طور میانگین برای هر طرف 5 میلیون دالر هزینه های قانونی و داوری 
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دارد1؛ به عــالوه، پرونده های پیچیده می تواننــد هزینه هایی بیش از این 
داشته باشند و برای کشــورهایی که در مقابل چندین پرونده به دفاع از 
خود می پردازند این هزینه ها بســیار باال می رود. به طور مثال می توان به 
کلمبیا و 11 پرونده ای که از ســال 2016 علیه آن مطرح شده است، اشاره 
نمود2. به عالوه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد صرف مطرح شدن 
یک پروندٔه ISDS علیه یک دولت میزبان می تواند زیان بسیاری به اعتبار 
و آوازٔه آن کشور درزمینٔه سرمایه گذاری بین المللی وارد نماید و جذابیت 
آن کشور را به عنوان مقاصد سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی کاهش دهد3.

1.  Todd Allee & Clint Peinhart, ‘Contingent Credibility: The Impact of Investment 
Treaty Violations on Foreign Direct Investment’ (65 (2011 Int’l Organization 401 
(calculating drops in FDI associated with even ultimately unsuccessful claims); but 
see Andrew Kerner and Krzysztof Pelc, ‘Do Investor State Disputes Harm FDI?’ 
(2019) Working paper, McGill University.
2.  https://investmentpolicy.unctad.org
3.  Todd Allee & Clint Peinhart, ‘Contingent Credibility: The Impact of Investment 
Treaty Violations on Foreign Direct Investment’ (65 (2011 Int’l Organization 401 
(calculating drops in FDI associated with even ultimately unsuccessful claims); but 
see Andrew Kerner and Krzysztof Pelc, ‘Do Investor State Disputes Harm FDI?’ 
(2019) Working paper, McGill University.
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 تاریخچه
 ،ISDS به منظور پاسخگویی به نگرانی ها در خصوص عدم شفافیت در
آنســیترال در ســال 2013 قوانین شــفافیت در معاهدات مبتنی بر داوری 
دولت- ســرمایه گذار )قوانین شــفافیت( را تصویب کرد تا یک چارچوب 
رویه ای برای ایجاد اطالعــات در اختیار عموم در مورد پرونده های داوری 
سرمایه گذاری ناشــی از معاهدات سرمایه گذاری که پس از آوریل 2014 به 
منعقد می شوند، قرار گیرد. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره شفافیت 
در معاهدات مبتنی بر داوری بین المللی میان دولت و ســرمایه گذار، که در 
اکتبر 2017 به الزم االجرا شــد، مکانیسمی برای اعمال قوانین شفافیت در 
خصوص پرونده های داوری ناشی از حدود 3000 معاهده سرمایه گذاری که 

قبل از یک آوریل 2014 منعقدشده است، فراهم می کند.
 تالش ها برای افزایش شفافیت در ISDS نه تنها در جهت شفاف سازی 
اطالعات نتایج نهایی پرونده ها است بلکه در جهت شفافیت آیین حل وفصل 
اختالفات نیز بسیار کاربرد دارد. یک منبع اطالعاتی جامعی برای دسترسی 
بــه پرونده های ســرمایه گذاری مرکــز بین المللی حل وفصــل اختالفات 
ســرمایه گذاری )ایکســید( اســت که تقریبًا باالی 75 درصد پرونده های 

سرمایه گذاری را در ارائه داده است.
در طول پنجاهمین نشســت سالیانه کمیسیون آنســیترال در جوالی 
2017، کمیســیون از کارگروه سوم درخواست کرد که نگرانی های ISDS را 
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شناسایی کرده و این موضوع را مدنظر قرار دهد که آیا اصالحات مطلوب اند 
و اگر چنین اســت، راه حل های مربوطه را برای طرح در کمیســیون بسط 

دهند.

مقدمه
در طول پنجاهمین نشســت سالیانه کمیسیون آنســیترال در جوالی 
2017، دبیرخانه موضوعات موردبررسی کارگروه سوم را ازجمله اصالحات 
کاری آینده درزمینٔه حل وفصل اختالفات مربوط به رسیدگی های اخیر در 
داوری بین المللــی،1 اخــالق در داوری بین المللــی2 و اصالح مکانیســم 
حل وفصــل اختالفات میان دولت میزبان و ســرمایه گذار خارجی3 مطرح 
می کند. کمیســیون درنتیجه با در نظر گرفتن ایــن موضوعات به کارگروه 
اعتماد می کند کــه در خصوص آخرین موضوع مطرح شــده یعنی اصالح 
مکانیســم حل وفصل اختالفات میان دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی 
کار کند. در همین راستا کارگروه تضمین می کند، در جلساتش از تخصص 
و تجربیات همه اشخاص ذی نفع استفاده کند، بحث ها با رهبری دولت ها 

ادامه یابد، بر اساس اتفاق نظر باشند و از شفافیت کامل4 بهره مند باشند.
کارگروه بر اساس دستور کار کمیسیون در آذرماه 1396 اولین نشست 
1. A/CN.915/9.
2. A/CN.916/9.
3. A/CN.917/9 AND A/CN.918/9.
4. consensus-based and fully transparent.
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خود را برگزار می کند و ســه تصمیم جامع برای نشست های آتی خود وضع 
می کند. در ابتــدا کارگروه از اعضا می خواهد نگرانی های رژیم حل وفصل 
اختالفات میان دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی را شناسایی کنند.1 در 
مرحلــه دوم کارگروه این موضوع را مدنظر قرار خواهد داد که آیا اصالحات 
مطلوب اند2 و اگر چنین اســت، در مرحله سوم راه حل های مربوطه را برای 
طرح در کمیسیون بسط دهند.3 یکی از نکات مهم نشست های کارگروه در 
رابطه بــا اصالح رژیم حل وفصــل اختالفات ســرمایه گذاری این بود که 
کارگروه بر اســاس تصمیم اعضا تصمیم گرفت که صرفًا مباحث شــکلی 
مقررات رژیم ســرمایه گذاری را بررســی کند و مسائل ماهوی این رژیم در 

جلسات آنسیترال موردبحث قرار نخواهد گرفت.
کمیســیون در پنجاه و یکمین جلســه خود که در جــوالی 2018 در 
نیویورک برگزار شد، ضمن تشکر از توسعه فعالیت های دبیرخانه در جهت 
شــفافیت هرچه باالتر اقدامات کارگروه سوم، به حضور منتفعان مختلف 

1. در 34 و 35 کارگروه که به ترتیب در وین و نیویورک در سال 2017 و 2018 برگزار شد این بخش تأمین و دغدغه های 
کشورها شناسایی شد که در اسناد ذیل قابل دسترس می باشند:

The deliberations and decisions of the Working Group at the thirty-fourth session 
were set out in document A/CN.930/9/Rev.1, A/CN.930/9/Rev.1/Add.1 and at the 
thirty-fifth session, in document A/CN.935/9
2. در نشسست 36 کارگروه مطلوبیت نگرانی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در ادامه گزارش بررسی شده است.
3. در نشســت 37 که در مورخ 1 الی 5 آوریل 2019 در نیویورک برگزار شــد، راه حل ها برای برخی از نگرانی ها ارائه 

گردید.
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ازجمله ســازمان های بین الدولی مانند آنکتاد،4 سازمان تجارت جهانی،5 
دیوان دائمی داوری،6 ایکسید و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 7 اشاره 

کرد.
کارگروه برای نشســت آبان مــاه 1397 در وین، ابتداهــا نگرانی ها و 
دغدغه های کشورها و سازمان ها را شناسایی کرده است و آن ها را به چهار 
دســته مختلف تقســیم نمود. در وهله دوم کارگــروه موضوعات اصالحی 
احتمالی در هریک از این چهار دســته جهت بحث در نشست های آتی را 
شناســایی و مدنظر قرارداد. در مرحله ســوم، کارگــروه پیامدهای اصلی 
هرکدام از این موارد را بررسی نمود و در قسمت آخر اثرات این اصالحات بر 
رژیم موجود رژیم حل وفصل اختالفات میان دولت میزبان و ســرمایه گذار 

خارجی را مورد شناسایی و بررسی قرارداد.8
 در طول 50 سال اخیر بیش از 3000 معاهده سرمایه گذاری بین المللی 
منعقدشده است. این معاهدات که ابزار حقوق بین الملل عمومی می باشند 
به عنوان ابزاری جهت ارتقای امنیت و اطمینان در ثبات محیط سرمایه گذاری 
در نظر گرفته می شــوند. به عنوان مثال، در این معاهدات دولت ها متعهد به 
رعایت اســتانداردهای خاصی برای حمایت از سرمایه گذاری مانند رفتار 

4. the United Nations Conference on Trade and Development )UNCTAD).
5. the World Trade Organization (WTO).
6. the Permanent Court of Arbitration (PCA).
7. the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
8. A/CN.9/WG.III/WP.149.
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منصفانــه و عادالنه، حمایت کامل و امنیت، حمایت از ســلب مالکیت، 
آزادی برگرداندن سرمایه ها و عدم تبعیض در سرمایه گذاری می شوند.1

رژیم ISDS به منظــور اجازه دادن به یک ســرمایه گذار خارجی )یک 
شــخص حقیقی یا حقوقی( به منظور اقامه مستقیم دعوا علیه دولت حاکم 
که در آن سرمایه گذار ســرمایه گذاری کرده است، ایجاد شد. این رژیم، از 
مکانیســم های ســنتی تحت حقــوق بین الملل که به شــدت بــه حمایت 
دیپلماتیک دولت سرمایه گذار خارجی در جهت اقامه دعوای حقوقی برای 

حل اختالفات مربوط به سرمایه گذاری متکی بود، فاصله گرفت.
درحالی که مفاد معاهدات ســرمایه گذاری متفاوت از هم هستند، برای 
حل وفصل اختالفات رژیم داوری را عمومًا پیش بینی می کنند که ویژگی های 
زیر را دارد: اواًل سرمایه گذار خارجی مستقیمًا می تواند دعوایی علیه دولت 
میزبــان مطرح کند. دوم، اختالف توســط دیــوان داوری انفرادی برای آن 
موضوع خاص تشــکیل می گردد و ســوم، هــر دو طرف دعــوا، ازجمله 
ســرمایه گذار خواهان و دولت پاســخگو، نقش مهمــی در انتخاب دیوان 
داوری ایفا می کنند. نظرات کشــورهای مختلف در رابطه با این اصالحات 
نیز در این گزارش برای درک بهتر وضعیت ســایر کشــورها و نقطه نظرات 

آن ها آورده شده است.

1. See, e.g., intervention of Uncitral secretariat, in Audio Recording: Working Group 
III, 36nd Session (United Nations 29 ,(2018 October - 2 November 2018, Vienna, 
13:00-10:00, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
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بخش اول- نگرانی های موجود در رژیم 
حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری میان دول 

میزبان و سرمایه گذاران خارجی
محیط ســرمایه گذاری جهانی جهت ارتقای عدالت و توسعه پایدار از 
اهمیت باالیــی برخوردارند. شــفافیت و انصاف عناصــر کلیدی محیط 
سرمایه گذاری اند. رژیم حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری زمانی کارآمد 
است که حقوق و تعهدات طرفین به نحو مناسبی مشخص شود.2 کارگروه 
سوم آنسیترال در سی و ششمین نشست خود با ریاست آقایشان اسپلیسکی 
از کانادا3 و گزارشــگر خانم ناتالی یو-لین موریس- شــارما از سنگاپور4 
نگرانی های کشورها را به چهار بخش به ترتیب ذیل شناسایی کرد: انسجام 
و درســتی تصمیمــات5، داوران و تصمیم گیرنــدگان6، هزینه هــا و طول 
مدت زمان داوری ها7. اعضا در این نشســت راجع به نحوه تهیه دستور کار 

2. See, e.g., intervention of Côte d›Ivoire, in Audio Recording: Working Group III, 
36nd Session (United Nations 29 ,(2018 October - 2 November 2018, Vienna, 
17:00- 14:30, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
3. Mr. Shane Spelliscy (Canada).
4.  Ms. Natalie Yu-Lin Morris-Sharma (Singapore).
5. A/CN.9/WG.III/WP.150.
6. A/CN.9/WG.III/WP.152.
7. A/CN.9/WG.III/WP.153.
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برای جلسات آتی روش های مختلفی را پیشنهاد دادند ازجمله: اولویت بندی 
نگرانی هــا، ترتیب بنــدی نگرانی هــا، روش های چندگانــه، همکاری با 
ســازمان های بین المللی، از طریق اقدامات بین جلســه ای. در خصوص 
جدول بندی نگرانی ها به ســه دســتٔه مزبور نیز نظراتی ارائه شد.1 برخی از 
اعضا معتقد بودند تقسیم بندی فوق مبنای واقع گرایانه و عمل گرایانه دارد. 
در جلســه 37 کارگــروه ســوم در نیویورک2 تصمیم اعضا بر این شــد که 
نگرانی های کشــورها را به دو بخش اصالحات ساختاری و موردی تقسیم 
کنند و همه موارد را باهم کارگروه به پیش ببرد. در جلسه 38 در وین3 نیز بنا 
شــد اصالحات در طی سه جلسه و به ترتیب زیر موردبررسی کارگروه قرار 
گیرد: در جلســه 38 برای ماه اکتبر )مهرماه 1398(، موضوعات مربوط به 
مرکز مشورتی، ضوابط رفتاری و تأمین مالی ثالث بحث گردید؛ در خصوص 
کنوانسیون چندجانبه بین المللی که پیشنهاد استرالیا در آن نشست بود قرار 
شد در آینده تصمیم گیری گردد. در جلسه ژانویه 20204 موضوعات مکانیسم 
تجدیدنظرخواهی، دادگاه سرمایه گذاری بین المللی، دیوان تجدیدنظرخواهی، 
انتخاب داوران و تصمیم گیرندگان بررسی خواهد شد و در جلسه آوریل در 
نیویورک5 بنا شد روش های جایگزین حل اختالف، تفسیر مشترک، تأمین 
1. A/CN.964/9.
2. 37 th session of working goup III of UNCITRAL, 5-1 April 2019, New York.
3. 38 th session of working goup III of UNCITRAL, 18-14 October 2019, Vienna.
4. Resumed 38 th session of working goup III of UNCITRAL, 24-20 January 2020, Vienna.
5. 39th session of working goup III of UNCITRAL.30 March - 3 April 2020, New 
York.
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خواســته، دعوای واهی، دعوای متقابل و خسارت انعکاسی موردبررسی 
قرار گیرد که این جلســه به دلیل شــیوع ویروس کرونا به تأخیر افتاد. البته 
قابل ذکر است اعضای جلسه در جلسات می توانند نگرانی های دیگری که 
مدنظــر دارند را بیان کنند و در صــورت توافق جمعی راجع به موارد جدید 
مطرح شــده نیز تصمیم گیری خواهد شد. در این بخش برای حفظ انسجام 
در مباحث مجموع نگرانی ها در ســه گفتار موردبحث قرار خواهند گرفت. 
گفتــار اول بــه نگرانی هــای مربوط بــه عدم انســجام، عــدم انطباق، 
غیرقابل پیش بینــی بــودن و عدم صحــت تصمیمات مراجــع حل وفصل 
اختالفــات ســرمایه گذاری می پــردازد. گفتــار دوم وضعیــت داوران و 
تصمیم گیرنــدگان موردبررســی قرار می گیرد و در گفتار ســوم نگرانی های 
مربوط به هزینه هــا و مدت زمان رســیدگی در مراجع حل وفصل اختالف 

تشریح خواهد شد.

گفتــار اول- نگرانی هــای مربوط به عدم انســجام، عــدم انطباق، 
غیرقابل پیش بینــی بودن و عدم صحت تصمیمات داوری به وســیله 

6 ISDS دیوان های
کارگــروه مالحظات را در خصوص این نگرانی این طور بیان کرد که آیا 
فقدان انسجام، به هم پیوستگی، قابلیت پیش بینی و عدم صحت آراء دیوان ها 
6.  Divergent interpretations of substantive standards, divergent interpretations 
relating to jurisdiction and admissibility, and procedural inconsistency.

مهم ترین نگرانی های
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موضوعی است که نیاز به اصالح رژیم سرمایه گذاری را ضروری سازد.1 بر 
همین اســاس مبنای بررســی های کارگروه در این بخش، گزارش انجمن 
وکالی بین المللی در رابطه با انســجام، کارآمدی و شفافیت در معاهدات 
سرمایه گذاری2 بود. نگرانی های این گفتار بر اساس اسناد منتشرشده به سه 

تفسیرهای مختلف از اســتانداردهای مهم و اساسی، تفاسیر مختلف  ـقسمت به ترتیب ذیل تقسیم شدند:
مربوط به صالحیت و آیین رسیدگی نامنسجم3 محدودیت مکانیسم موجود برای مورداشاره قرارداد رفع ناسازگاری و  ـ فقدان چارچوب در خصوص رسیدگی های چندگانه4 ـ

نادرست بودن تصمیمات داوری5

قسمت اول- تفســیرهای مختلف از اســتانداردهای مهم و اساسی، 
تفاسیر مختلف مربوط به صالحیت و آیین رسیدگی نامنسجم 6

کارگــروه تأکیــد می کند که انســجام و انطباق در تصمیمــات و آیین 
رسیدگی ها، حمایت کننده حاکمیت قانون، تقویت کننده اطمینان و ثبات در 

1. A/CN.9/WG.III/WP.149, A/CN.9/WG.III/WP.150.
2. IBA Report titled “Consistency, efficiency and transparency in investment treaty 
arbitration”, November 2018.
3. A/CN.9/WG.III/WP.150, paras. 18-14.
4. A/CN.915/9.
5. A.CN.9/WG.III/WP.150, paras. 26-19.
6. A/CN.9/WG.III/WP.149 (paras. 9 and 10).
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محیــط ســرمایه گذاری و عالوه بر این مشــروعیت بــه رژیم حل وفصل 
اختالفات سرمایه گذاری خواهد بخشید.7 کارگروه یادآوری می کند منظور 
از تفسیرها و تصمیمات مختلف آن هایی هستند که قابل توجیه نیستند مثل 
تفاســیر متعارض از استانداردهای ماهوی یکسان در معاهده واحد یا آیین 
یکســان مخصوصًا وقتی ادله هم شبیه هســتند.8 نظراتی بیان شد که عدم 
انسجام برخالف اهداف توسعه پایدار کشورها و سرمایه گذاری های مستقیم 
خارجــی هســتند، اثــرات سیاســی و مالی بــر کشــورها دارد و تأثیر بر 
سرمایه گذاران در خصوص تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و تعقیب دعوا 

دارد.
این نگرانی بر اطمینان، کارآمدی، قابلیت پیش بینی، اعتبار و مشروعیت 
رژیم سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. وقتی نتایج متعارض است که باوجود 
اســتانداردهای ماهوی مشابه و آیین یکســان، به خصوص زمانی که ادله 
یکســان یا نتایج متفاوت قابل توجیه نباشــند. این مورد ذکر شد که رویه 
داوری ایکســید و داوری های غیر ایکســید متفاوت است؛ در ایکسید که 
مبتنی بر آیین ابطال است، نهایی و قطعی بودن رأی بر صحت و درستی رأی 
ترجیح دارد ولی نهادهای داوری غیر ایکسید، تعلیق رأی، منع اجرا و اجرا 
در مراجــع داخلی رادارند و صحت و دقت رأی بر نهایی و قطعی بودن رأی 

7. A/CN.9/WG.III/WP.150.p.2.
8. A/CN.964/9.p.6.
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ترجیح دارد.1
تأکید روی عدم انسجام تصمیمات نباید باشد، بلکه تأکید روی تضمین 
صحت تفاسیر باید باشد و اینکه باید در تفاسیر قصد طرفین مالک باشد نه 
عدم انسجام. این نظر بیان شد که تفاسیر مختلف و عدم انسجام عنصر ذاتی 
رژیم ISDS است و عالوه بر این با سایر نگرانی ها نیز مرتبط است. محدوده 
اختیار داوران نیز باید مشــخص شود. کارآمدی در نگرانی ها باید مالحظه 
شــود. در خصوص ســطح اولویت بندی نگرانی راجع به آراء نامنســجم 
غیرقابل توجیه تعارض بین کشــورها وجود داشت. برخی معتقد بودند این 
نگرانی بیشترین اولویت را بین نگرانی ها دارد درحالی که برخی دیگر معتقد 

بودند این نگرانی کمترین اولویت را دارد و رویکرد بلندمدت می خواهد.
برخی کشــورها نظیر ایران، بر این نظر بودند که ریشــه ها و علل عدم 
انســجام باید شناسایی شود. ریشه های اســتانداردهای حمایتی متفاوت 
است برخی در معاهدات آمده و برخی در حقوق داخلی که منجر به بخش 
شــدن استانداردها شده اســت. بررسی ریشــه ها و علل به توسعه راه حل 
کمک می کند.2 نحوه راه حل در خصوص این نگرانی در معاهدات کشورها 
به صور مختلفی ازجمله اعالمیه تفســیر مشــترک، کمیته مشترک تفسیر 
معاهده و در نظر گرفتن راهنمایی در خصوص شــروط و اســتانداردهای 

1. دکتر بهئمی محمدعلی، جزوه کالسی مقطع دکتری درس حقوق سرمایه گذاری، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 
آبان 1395.

2. A/CN.964/9.para 33.p.7.
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معینی اســت. به هرحال این امر پیشنهاد شد که این راه حل ها هرچند مفید 
است اما مانع عدم انسجام در تفاسیر مختلف در معاهدات مشابه نیست. به 

همین دلیل پیشنهاد شد که این نگرانی در سطح چندجانبه دیده شود.

2. فقدان چارچوب در خصوص رسیدگی های چندگانه
کارگروه تأکید کرد بر اینکه این موضوع در دستور کار کمیسیون از چهل 
و ششــمین جلسه در سال 2013 مطرح شده است. به این امر اشاره شد که 
سند 915 3 بر علل و اثرات رسیدگی های موازی در داوری بین المللی تأکید 
می کند. در آغاز مباحث، ذکر شد که رسیدگی های چندگانه منجر به تفاسیر 
مختلف در دیوان های داوری شده است و یکی از علل عدم انسجام است. 
همچنین بیان شــد که رســیدگی های چندگانه تعادل بیــن حقوق و منافع 
ســهام داران مربوطه را ناهموار کرده و نگرانی های دیگری را نیز سبب شده 

است که در زیر بیان می شوند.
 پیشــنهاد شــد که برای کارگروه این امر ضروری است که ابتدا مفهوم 
رسیدگی های چندگانه را مشخص سازد. برای مثال بیان شد که رسیدگی های 
چندگانه معنایی وسیع تر از رسیدگی های موازی و هم زمان دارد به طوری که 
رسیدگی های پی درپی را نیز در برمی گیرد.4 این امر بیان شد که شرایطی که 
منجر به رســیدگی های چندگانه می شــوند متفاوت هستند. خسارت های 
3.  A/CN.915/9.
4. A/CN.964/9.p.9-8.

مهم ترین نگرانی های



حل و فصل اختالفات دولت - سرمایه گذار  در آنسیترال52

انعکاســی مطرح شده توسط ســهام داران، اقامه دعوا در مراجع مختلف و 
تحت منابع حقوقی مختلف ازجمله عوامل ایجاد رســیدگی های چندگانه 
هســتند که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه1 بدان ها به تفصیل پرداخته 

است.
عالوه بر این بیان شــد که یک ســرمایه گذار ممکن است دعوایش را بر 
مبانی قانونی مختلفی ازجمله، معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری و نیز 
مراجــع مختلفی ازجمله دادگاه های ملی، داوری هــای داخلی، داوری های 
بین المللی خواه سازمانی و خواه فردی، تعقیب کند. این سؤال نیز مطرح شد 
کــه آیا هدف از بحث های مربوط به رســیدگی های چندگانه، محدود کردن 

رسیدگی های موازی است که تحت معاهدات به وجود می آیند یا خیر.2
این مطلب یادآوری گردید که در جلســه 34 کارگروه، کارگروه تصمیم 
گرفت که فقط بر رژیم های حل وفصل اختالفات ســرمایه گذاری ناشی از 
معاهــدات تمرکــز کند و توســعه ایــن موضوع بــه قراردادهــا و حقوق 
سرمایه گذاری در صورت امکان بررسی شود.3 به هرحال در جلسه 36 بیان 
شد، نگرانی مربوط به فقدان چارچوبی برای خطاب قرارداد رسیدگی های 
چندگانه فقط منحصر به دعاوی تحت معاهدات سرمایه گذاری نمی شوند و 
1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
2. See intervention of the Germany, Pakistan, Morocco,Argentina. in Audio 
Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade L., 36th Session (United Nations 2018), 
Vienna, 29 October–2 November 12:30-9:30 ,2018, http://www.uncitral.org/
uncitral/audio/meetings.jsp.
3. A/CN.930/9/Rev.1, paras. 30-27.
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تفاســیر مختلف از مقررات نیز یکی از اســباب آن است. فقدان چارچوب 
همچنین بر هزینه های کلی و زمان رسیدگی دیوان های سرمایه گذاری تأثیر 
می گذارد. فلذا این برداشت شد که نگرانی شناسایی شده صرفًا نمی تواند به 

رژیم های حل وفصل اختالف معاهده محور4 محدود شود.
این نیز مورداشــاره قرار گرفــت که همه رســیدگی های چندجانبه 
مشکل آفرین نیســتند به همین دلیل تمرکز باید بر شرایط مشکل سازی 
باشــد که در آن چندگانگی رسیدگی ها، ناشی از دفاع یک دولت در برابر 
چندین ادعــا در رابطه با موضوع واحد، با آســیب اقتصادی در معرض 
خطر واحــد، منجر به تکــرار تالش ها، هزینه های اضافــی، رویه های 
غیرمنصفانه و نتایج متعارض بالقوه شــده اســت. این نیز ذکر شــد که 
رســیدگی های چندجانبه قابلیت پیش بینی را خیلــی تضعیف می کند و 
اثرات زیان آور سنگینی برای به خصوص کشورهای درحال توسعه دارد.5 
عدم مکانیسم، عدم توافق طرفین، فقدان دکترین و رویه، دیوان ها را فاقد 
پایه و اساســی در مواجه با رســیدگی های چندجانبه قرارداد است و این 
نگرانی بر استقالل طرفین و ماهیت رضایت آمیز بودن داوری تأثیر گذاشته 
اســت. دیدگاهی بیان شــد ارائه یک چارچوب قابل پیش بینی تر برای 
رسیدگی های چندگانه که منافع سرمایه گذاران و دولت ها را در برمی گیرد 
4. treaty-based ISDS.
5. See intervention of the South Africa. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l 
Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 
17:00- 14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
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و باعث بهبود کارایی، قابلیت اطمینان بودن و مشــروعیت رویه شــود، 
مفید خواهد بود.1 نیاز به توجه به پیامدهای منفی رسیدگی های چندگانه 
و مشــکالت تکراری مانند تصمیمات متناقــض و غیرقابل قبول، مورد 

تأکید قرار گرفت.
به این نکته اشــاره شد که اصول و مکانیســم هایی وجود دارد که 
می توانند برای جلوگیری یا محدود کردن تأثیر رســیدگی های چندگانه 
مورداســتفاده قرار گیرند. دکترین ایراد امر مطروحه2 و اصل اعتبار امر 
قضاوت شــده3 و استفاده از ادغام و مکانیســم های هماهنگ کننده، 
به عنوان راه حل مورداشاره قرار گرفتند.4 البته بر این موضوع تأکید شد 
که در اعمال این راه حل ها محدودیت وجود دارد. به عنوان مثال، معمواًل 
ادغــام دعاویی که تحت قوانین داوری مختلف و یا مؤسســات داوری 
مختلف اقامه می گردند، امکان پذیر نیستند.5 عالوه بر این، گفته شد که 
ادغام ادعاهای مبتنی بر معاهدات اساســی مختلف می تواند دشــوار 

1. See intervention of the Germany. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade 
L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November ,2018 
12:30-9:30, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
2. lis pendens.
3. res judicata.
4. See intervention of the United States,Sri lanka in Audio Recording: U.N. Comm’n 
on Int’l Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 
November 12:30-9:30 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
5. See intervention of the Germany, Comeroon,,Argentina,ASIL, Uganda, I.r of Iran, South 
Africa, in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade L., 36th Session (United Nations 
2018), Vienna, 29 October–2 November 12:30-9:30 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/
audio/meetings.jsp
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باشد،6 زیرا آن معاهدات ممکن است تعهدات اساسی، محدودیت های 
زمان بنــدی، تعهدات رویه ای و مراجع حــل اختالفات متفاوتی را در 

برگیرند.
این امر ذکر شد که مقررات مربوط به معاهده به منظور جلوگیری از 
سوءاســتفاده از دعاوی، ممنوعیت دعاوی ســهامداران درجایی که 
ســرمایه گذار دعــوای خــود را در مراجــع مختلف تعقیــب می کند، 
طراحی شده بود به نحوی که ســرمایه گذار و شرکت محلی سرمایه گذار 
تنها در صورتی اجازه طرح دعوا داشت که از هر دعوای در حال انتظار 
و دنبال کردن حقوقش در مراجع دیگر خودداری کند، اجازه ادغام دهد 
و تقلــب معاهده ای را محــدود کند.7 همچنین ذکر شــد که اکثریت 
پرونده های ISDS تحت معاهدات ســرمایه گذاری ای قرارگرفته اند که 
هیچ مقرراتی برای رسیدگی به رسیدگی های چندگانه را در برنداشتند. 
عالوه بر این، گفته شــد که پیچیدگی مســائل رسیدگی های چندگانه، 
رســیدگی به این موضوع را صرفًا در ســیاق معاهدات سرمایه گذاری 
مشکل ساخته اســت و بنابراین اگر هدف ایجاد یک رژیم منصفانه و 
قابل پیش بینی ISDS باشد، ممکن است رویکرد گسترده تر و جامع تری 

موردنیاز باشد.
6. See intervention of the, Comeroon. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l 
Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 
12:30-9:30 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
7. treaty shopping.
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3. محدودیت مکانیسم موجود برای مورداشاره قرارداد رفع ناسازگاری 
و نادرست بودن تصمیمات داوری

در خصــوص معنا و مفهوم تصمیمات »صحیــح«1 )ازجمله اینکه آیا 
دستیابی به نتایج صحیح باید هدف اصالحات باشد(، ذکر شد که تصمیمات 
»نادرســت«2، آن هایی هستند که در مواردی که مقررات مربوط به معاهده 
به طور غیرقانونی و نامناسبی در دادگاه تفسیر شده اند، قصد طرفین معاهده 
را منعکس نکرده اند یا برخالف قواعد تفسیری قابل اعمال تفسیر شده اند. 
همچنین اعالم شــد که تصمیمات مبتنی بر اشــتباهات آشکار حقوقی یا 
حقیقی نیز به معنای »نادرست« می باشند، زیرا مکانیسم اصالح وضعیت 
وجود ندارد. همچنین اظهار شد که تضمین صحت ممکن است به طورکلی 

در دستیابی به انسجام تصمیمات نیز کمک کند.3
این مطلب بیان شد که مکانیسم های موجود )بطالن و کنار گذاشتن(4 
برای رفع نقص های مهم در پروســه داوری پیش از الزم االجرا شــدن یک 
رأی، طراحی شــدند. به همین ترتیب، طرق جبرانی پس از نهایی شــدن و 
الزم االجرا شــدن رأی5 نیز به طورکلی به این حوزه محدود می شود و لزومًا 
مکانیســم را برای رسیدگی به نگرانی های ناشــی از تصمیمات نادرست یا 

1. “correct” decisions.
2. incorrect decisions.
3. A/CN.964/9.p.10.
4. annulment and set aside.
5. post-award remedies.
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خطای دیوان های داوری فراهم نمی کند. همچنین اشاره شد که کمیته های 
ابطال و دادگاه های داخلی لزومًا واجد شــرایط برای اصالح نتایج نیستند. 
عالوه بر این ذکر شــد که تصمیمات متــداول در مرحله بعد از صدور رأی، 

مسئله را پیچیده تر کرده است.
 برخــی بیان کردند که کمیته ابطال ایکســید هرچند مفید اســت اما 
جنبه های مربوط به مکانیســم ابطال را در برندارد و به همین دلیل اصالح 
کنوانســیون ایکســید موردنیاز است.6 همچنین بیان شــد کمیته مشترک 
تفسیر، نظارت بر آرا توسط مؤسسات داوری هرچند مفید هستند اما کارایی 

رسیدگی ها را باال نمی برد.

Double-Hatting )4. داوران دو کاله )داور- وکیل
پیش نویس کد رفتاری جدید، دو راه حل پیشــنهادی متفاوت را برای 
برخــورد با این چالش کــه داوران در پرونده های متفاوت ISDS نقش های 
متفاوتی را بر عهده بگیرند، پیشــنهاد می کند. منظور از داوران صاحب دو 
کاله یا داور-وکیل آن است که بعضی از داوران در یک دادرسی ISDS نقش 
داور را داشته و بعضًا در یک دادرسی دیگر که ممکن است به همان معاهده 

یا همان طرفین دعوا مرتبط باشد، نقش وکیل را بر عهده دارند.

6. it was highlighted that the current reform being undertaken by ICSID did not 
include aspects relating to the annulment mechanism, which would require an 
amendment of the ICSID Convention.
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در ارتبــاط با این چالش، پیش نویس کد رفتاری، روش های افشــای 
اطالعات و رد دادرس را پیشنهاد می کند، اما مشکل آنجاست که پیش نویس 
ایــن کد رفتاری، موضع مشــخصی در ارتبــاط بااینکــه کدامین راه حل، 
مناسب ترین و بهترین اســت نمی گیرد و عالوه بر آن هیچ آستانه ای جهت 
اعمال این شرایط را مشــخص نمی نماید. این قانون پیش نویسی، مبحث 
افشای اطالعات و رد دادرس را در مواردی پیش بینی می نماید که یک داور 
در یک دادرســی پیشــین که 1. مرتبط به همان طرفین دعــوا 2. مرتبط با 
حقایق و فکت های یکســان و مشــابه یا 3. همان معاهدٔه سرمایه گذاری 
فعلی باشد، پیش بینی می نماید. زبان موسعی که در ارتباط با این موضوع در 
کد رفتاری به کار گرفته شده است، آنکه یک داور در یک پرونده به قضاوت 
بپردازد، درحالی که قباًل به عنوان وکیل، متخصص، شاهد، نماینده یا هرگونه 
نقش مرتبط دیگری که مربوط به همان موضوع یا معاهدٔه ســرمایه گذاری 
باشــد را ممنوع می نمایــد؛ که البته ایــن موضوع هــم محدودیت زمانی 

مشخص شده ای ندارد.
گفتنی اســت که در ارتباط با این چالش هــای پیش رو در فرآیندهای 
داوری دولت- سرمایه گذار )ISDS(، دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی 
مربوطــه ازجمله دیوان دائمــی داوری )PCA(1، اتــاق بازرگانی بین المللی 
)ICC(2 و همچنین سازمان هایی چون سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادها 
1.  Permanent Court of Arbitration
2.  International Chamber of Commerce
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در کنار ایکســید با همکاری کارگروه سوم آنســیترال دست به اقدامات و 
مشارکت هایی زده اند که به منظور احتراز از اطناب کالم، از ذکر تفصیلی آن 

خودداری می نماییم.

پ- نگرانی مربوط به داوران و تصمیم گیرندگان
کارگروه کار خــود را در این بخش بر مبنــای ارزیابی میزان ضرورت 
اصالحات در تشــکیل دیوان داوری بر مبنای اســناد انتشــار یافته توسط 
دبیرخانه، آغاز نمود.3 گروه کاری یادآور شد که در جلسه سی و پنجم خود 
اخالقــی  الزامــات  ازجملــه   ،ISDS در  تصمیم گیرنــدگان  مــورد  در 
تصمیم گیرندگان، به ویژه اســتقالل و بی طرفی، تأثیر مکانیسم های تشکیل 
دیوان هــا و صالحیت ها و قدرت تصمیم گیران، نظرات مختلف کشــورها 

جمع آوری شد.4

1. فقدان یا عدم ظهور استقالل و بی طرفی تصمیم گیرندگان
در ابتــدا تأکید شــد کــه اعتماد نســبت بــه اســتقالل و بی طرفی 
تصمیم گیرندگان بــرای حصول اطمینان از رونــد منصفانه و صحیح و نیز 
مشــروعیت رژیم حل وفصل اختالفات ســرمایه گذاری ضروری است.5 
3. documents A/CN.9/WG.III/WP.149 (paras. 11 to 13), A/CN.9/WG.III/WP.151 and 
A/CN.9/WG.III/WP.152.
4. (A/CN.935/9, paras. 88–47).
5. A/CN.935/9, para. 47.
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اســتقالل و بی طرفی به عنوان عناصر کلیدی هر نظــام عادالنه ای ازجمله 
داوری شناخته شده اند.1 برخی از کشورها معتقد بودند تعیین ضوابطی برای 
داوران به ویژه در حوزه رژیم حل وفصل اختالفات تجاری و سرمایه گذاری 
می تواند بالعکس بحران در مشروعیت رژیم سرمایه گذاری ایجاد کند، زیرا 
پرونده های ســرمایه گذاری معمواًل شامل مسائل مربوط به نظم عمومی و 
امور حاکمیتی می باشند و یک دولت را همیشه درگیر می کند و خود دولت 
اجازه از بین رفتن اســتقالل و بی طرفی را نمی دهد.2 نیاز به شفاف ســازی 
اســتانداردهای اخالقی و در نظر گرفتن معیارهای عینی و ذهنی به منظور 
شناسایی فقدان استقالل و بی طرفی نیز جهت کارایی باالتر رژیم مورداشاره 
قرار گرفت.3 به این امر مهم نیز اشــاره شد که استقالل و بی طرفی جزئی از 
ملزمات اخالقی گســترده تر داوران ازجمله شایستگی و صالحیت کافی، 

بی طرفی و پاسخگویی قرار می گیرند.4
گــروه کاری موضوعاتی را که به عنوان علل احتمالی عدم اســتقالل و 
بی طرفی هستند، از قبیل انتصاب های تکراری، تعارض منافع، عدم حفظ 

1. A/CN.9/WG.III/WP.151.p.3.
2. See intervention of the Switzerland. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l 
Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 
17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
3. See intervention of the Germany, Mauritius. in Audio Recording: U.N. Comm’n on 
Int’l Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 
17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
4. adequate qualifications and competence, neutrality and accountability.
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اســتقالل و بی طرفی در پرونده های تأمین مالــی ثالث5 و نیز رویه افراد در 
تغییــر عنوان کاری از داور به مشــاوره و متخصص در پرونده های مختلف 
ISDS که تحت عنوان »داوری های دوگانه«6 نامیده می شوند، مطرح کرد.7 

این واقعیت که بعضی از داوران معمواًل به عنوان طرفدار دولت یا سرمایه گذار 
شــناخته می شوند، نیز ظاهرًا به تضعیف مشروعیت ISDS انجامیده است. 
کارگروه به چالش های داوری های دوگانه بر اساس آماری که می دهد اشاره 
می کنــد8 و تأکید می کنــد دادگاه داوری بــرای ورزش )CAS( و برخی از 
شــرکت های حقوقی خصوصی شروع به ممنوعیت این رویه در استفاده از 

داوری های دوگانه کرده اند.9
چارچوب مکانیسم موجود، محدودیت ها و مزایای اقدامات انجام شده 
به وسیله کشــورها، ســازمان های بین المللی، مراجع حل اختالف و دیگر 
اشخاص درگیر در رژیم ISDS بایستی توسط کارگروه ارزیابی شود. ضوابط 
رفتاری و اســتانداردهای اخالقــی موجود در معاهدات ســرمایه گذاری 
5. See intervention of theRomania,Singapore, Inter-American Bar Association 
(IABA). in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade L., 36th Session (United 
Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 17:00-14:00 ,2018, http://www.
uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
6. “double-hatting”.

7. نماینده دانشگاه اسلو )UIO( در جلسه تاکید کرد که بر اساس آمار تحقیقاتی که بعمل آمده است تاکنون 600 مورد 
داوری دوگانه، در اختالفات ســرمایه گذاری داشته ایم و بایست فهرستی آماده کرد و تصمیم گیری نمود که کدام افراد 

می توانند داوری دو گانه داشته باشند لیست محدودی باید جمع آوری نمود.
8. see para. 34 of document A/CN.9/WG.III/WP.152.
9. It was indicated that the Court of Arbitration for Sport (CAS) and some private 
law firms had begun to prohibit that practice.
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زمینه ای را برای ضوابط واحدی در ســطح چندجانبه فراهم آورده است و 
می تواند توسط کارگروه مدنظر قرار گیرد. البته برخی کشورها مخالف این 
نظر بودند و نظر داشتند که با توجه به تنوع و گستردگی ضوابط رفتاری بهتر 
است به کشورها واگذار شود و راه حل چندجانبه مفید نخواهد بود. درواقع 
نظر این کشورها مبنی بر منطقه ای کردن یا دوجانبه کردن ضوابط اخالقی 
بود.1 منتها رئیس جلســه بیان کرد نحوه گنجاندن این ضوابط در معاهدات 

دوجانبه بسیار مهم است و باید مشخص گردد.2
در جریان این بحث، به اســتانداردهای حقــوق نرمی که برای تکمیل 
ازجملــه  داوری،  قابل اعمــال  قوانیــن  و  ســرمایه گذاری  معاهــدات 
دستورالعمل های کانون وکالی بین المللی3 در مورد تعارض منافع در داوری 
بین المللی، پیمان جامع اقیانوس آرام4، اصول قراردادهای تجاری بین المللی 
موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی )یونیدروا(5 راهنماهای 
نمایندگی فردی در داوری بین المللی6 اشــاره شد.7 در این زمینه، یادآوری 

1. See intervention of the, Inter-Chile. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l 
Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 
17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
2. .. A/CN.9/WG.III/WP.151.P.17.
3. International Bar Association (IBA).
4. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
5. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC).
6. the IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration and the 
Guidelines on Party Representation in International Arbitration.
7. کشورهای کانادا و استرالیا بر کامل و جامع بودن پیمان تجاری اقیانوس آرام تاکید داشتند و معتقد بودند در خصوص 

تهیه ضوابط رفتاری داوران می توان به آن سند رجوع کرد.
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شــد که آماده سازی یک کد رفتاری از دستور جلسه چهل و هشتم در سال 
2015 در دســتور کار آنسیترال قرار داشته است.8 همچنین پیشنهاد شد که 
الزامات اخالقی نه تنها بایســتی تصمیم گیرندگان بلکه همچنین افراد دیگر 
درگیــر در رژیم حل وفصل اختالفات ســرمایه گذاری را مانند مشــاوران 
حقوقی و کارشناســان9 را هم پوشــش دهند. همچنین ذکر شــد علل این 

نگرانی باید کشف شود.

2. محدودیت های مکانیسم جرح داوری
کارگــروه در ابتدا بیان می کند توازنی بایســتی در هنــگام ارائه هرگونه 
راه حل، بین الزامات شــفافیت و جنبه های محرمانــه داوری مورد در نظر 
گرفته شــود. همچنین پیشنهاد شــد که یکی از راه های اطمینان از کارایی 
سازوکار جرح، تعیین محدودیت های زمانی و همچنین اعمال مجازات و یا 
تحریم هایی برای جرح های سوء نامربوط یا واهی است.10 بااین حال، اظهار 
شــد که باید تأثیــرات بالقوه این اقدامات که ممکن اســت شــامل طرح 
جرح های مؤثر باشد، نیز موردتوجه قرار گیرد. درنتیجه، گفته شد، باید بین 
توازنی بین اثربخشی و حفظ حقوق طرفین اختالف برای طرح موارد جرح 

8. A/CN.855/9.
9. counsel and experts.
10. See intervention of the Argentina, Morocco. in Audio Recording: U.N. Comm’n 
on Int’l Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 
November 17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
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بایستی وجود داشته باشد.
تعــدادی از عناصر دیگر که باید در نظر گرفته شــود، ازجمله الزامات 
افشاء، معیارهای مدنظر جهت رد صالحیت، در چه مرحله ای از رسیدگی 
جرح می تواند صورت گیرد، تصمیم گیری در مورد جرح توســط چه کسی 
صورت گیرد، معیارها برای بررســی چنین جرح هایی، تأثیر بالقوه جرح بر 
هزینه و مدت زمان رســیدگی داوری و همچنین میزان اطالعات مربوط به 

جرح و تصمیم گیری، ذکر شد.

3. فقدان تنوع در تصمیم گیرندگان:
ابتدا این نظر به طورکلی بین شرکت کنندگان شکل گرفت که فقدان تنوع 
در تصمیم گیرندگان می تواند مشــروعیت را زیر سؤال ببرد. سن، قومیت، 
زبــان، توزیع جغرافیایی، کشــور مبدأ، مراحل مختلف توســعه اقتصادی 
ازجمله عواملی بود که توسط کارگروه به عنوان عناصر فقدان تنوع یاد شد. 
ایــن مطلب نیز مورداشــاره قرار گرفت که تنــوع، تضمین کننده درک بهتر 
قضات در خصوص سیاســت های مورد مالحظــه دولت ها )به خصوص 
کشورهای درحال توسعه(، فهم بهتر حقوق داخلی، رویه و حقوق بین الملل 

عمومی می شود.
 این مطلب بیان شــد که این جنبه ها به طور خیلی محسوسی مربوط به 
شــرایط داوران است. در همین سیاق بیان شد که فرصت برابری برای همه 
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گروه ها و اقلیت ها برای داور شــدن، باید وجود داشته باشد. در خصوص 
عوامل شــکل گیری فقدان تنوع بیان شــد که داوری های فردی که مالک 
انتخاب داوران در آن مکانیســم، اراده طرفین است مهم ترین منشأ پیدایش 
فقدان تنوع اســت. همچنین تأکیــد طرفین بر تجربــه و تخصص داوران 
اختصاصــی عاملی اســت کــه موجب فقــدان توجه بــه تنــوع در بین 
تصمیم گیرندگان پرونده ها شــده است. ایکســید و دیوان دائمی داوری در 
همین رابطه بیان کردند که درحال توسعه تدریجی روش ها و تنوع بخشیدن 
به داورها هســتند. نیاز به آموزش داوران و ظرفیت ســازی نیز جهت حل 

مشکل تنوع مورداشاره قرار گرفت.1
تعــداد زیادی از کشــورها ازجمله ایران، کامــرون، بحرین، الجزایر، 
آمریــکا و ...در همیــن بخش بر ایــن امر تأکید کردند که کشــورها حق 
حاکمیتی درزمینٔه تنوع بخشــی دارند و نمایندگان کشــورها حق دارند تا در 
چارچوب حقــوق داخلی داوران خود را انتخاب کنند. بر این امر نیز تأکید 
شد که نباید تحت هیچ شرایطی استقالل کشورها و حق انتخاب آن ها تحت 
تأثیر قرار گیرد. برخی دیگر از کشورها ضمن تأیید نظر فوق، نظرشان بر این 
بود که ازآنجاکه در انتخاب رئیس هیئت داوری شفافیت کافی وجود ندارد 
پس بهتر اســت اصالحات در خصوص نحوه انتخاب رئیس هیئت داوری 

1. See intervention of the Mexico. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade 
L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November ,2018 
17:00-14:00, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
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صورت گیرد و نه همه هیئت داوری.1
نمایندگی ایران نیــز بر این امر تأکید کرد که در صورت یکســان بودن 
کیفیت و صالحیت داوران، می توان سن، جنس و موارد دیگر را لحاظ کرد. 
برخی از کشــورها نیز اعالم کردند که با توجه به دشــواری سیستم داوری 
فردی که طرفین در آن به دنبال انتصاب داور به عنوان عنصری جهت تضمین 
موفقیت درنتیجه هســتند، بهتر است رویکرد چندجانبه و سیستمی اتخاذ 
گردد. البته بر این امر نیز تأکید شد که تنوع نباید فدای تخصص و صالحیت 

داوران شود.
 

4. شایستگی و صالحیت تصمیم گیرندگان
کارگروه به دنبال پاسخ این سؤال بود که آیا اعضای یک دیوان داوری، 
شایستگی و صالحیت الزم را برای رسیدگی دارند یا خیر؟ دیدگاه ها مبنی بر 
این نظر بود که سازوکارهای موجود برای تشکیل دیوان های ISDS بر اساس 
استقالل طرفین بوده است و برای تضمین انعطاف پذیری طراحی شده بود و 
این اصل جزو ویژگی های کلیدی داوری اســت که باعث جذابیت آن شده 

است.
انتصاب داوران توسط طرفین به عنوان یک حق اساسی طرفین اختالف 
1. See intervention of the Argentina, Israel, Pakistan. in Audio Recording: U.N. 
Comm’n on Int’l Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 
October–2 November 12:30- :9:30 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/
meetings.jsp
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در داوری بــوده اســت و یکی از دالیل اصلی طرفین کــه موافقت می کنند 
اختالفات خــود را به داوری ارائه دهند، همین موضوع اســت.2 بدین امر 
اشــاره شــد که میزان زیادی اطالعات عمومی در مــورد داوران، ازجمله 
شــهرت، مهارت های فنی، توانایی های زبــان و رویکردها به روند داوری 
به طورکلی، وجود دارد، که اجازه می دهد طرفین مناسب ترین تصمیم گیرنده 
برای پرونده شــان را انتخاب کنند. 3 نیاز به تقویت مکانیسم های موجود در 
تشکیل دیوان های داوری سرمایه گذاری، به ویژه در خصوص نگرانی های 
مربوط به عدم شــفافیت، فقدان تنــوع، انتصاب های تکراری و صالحیت 
تصمیم گیرنــدگان مورد تأکید قرار گرفت. تهیه اســناد راهنما و رویکردی 
عمل گرا به منظور کمک به طرفین در شناسایی و انتصاب تصمیم گیرندگان 

نیز مورداشاره قرار گرفت.
در همین راســتا به اسناد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 4و دیوان 
دائمــی داوری،5 در خصوص فاکتورهای منظور شــده در انتخاب داوران 

2. See intervention of the Corporate Counsel International Arbitration 
Group(CCIAG). in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade L., 36th Session 
(United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 12:30- :9:30 ,2018, 
http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
3. it was pointed out that there was a vast amount of publicly available information 
on arbitrators, including reputation, technical skills, language abilities and approach 
to the arbitral process in general, which allowed parties to decide on the most 
appropriate decision maker for their case.
4. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD(.
5. Permanent Court of Arbitration.
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اشاره شــد.1 البته به این امر اشاره شــد که در افشای اطالعات مربوط به 
ترکیب دیوان های رژیم حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری محدودیت هایی 
وجود دارد؛ به عنوان مثال، تحت قوانین داوری آنسیترال، افشای اطالعات 
به موافقت نامه طرفین اختالف2 یا تصمیم دیوان واگذارشده است، مگر اینکه 
شفاف سازی توسط معاهده برقرارشده باشــد. ارتباط صالحیت داوران با 
اســتقالل و بی طرفی آن ها نیز مورداشاره قرار گرفت و بدین نکته اشاره شد 
کــه صالح بودن لزومًا بــه معنای دارا بودن اطالعات مالحظات سیاســی 
عمومی در پرونده های رژیم ســرمایه گذاری یا حقــوق بین الملل عمومی 

نیست. انتصاب داوران از طریق نهادی مستقل نیز پیشنهاد شد.

ت- نگرانی های مربوط به هزینه و مدت زمان رژیم حل وفصل اختالفات 
سرمایه گذاری3

برخــی نظرات بر این امر بود که می تــوان از تجربیات دیوان بین المللی 
دادگستری و دیوان حقوق دریاها بهره مند شد.4

1. reference was made to the OECD Consultation Paper on Appointing Authorities and the 
Selection of Arbitrators in ISDS. The efforts by the PCA to provide information on its role as 
appointing authority in ISDS cases (including factors considered in making appointments, 
which generally corresponded to the expectation of the disputing parties) as well as relevant 
statistics being prepared were noted
2. agreement of the disputing parties.
3. A/CN.9/WG.III/WP.149 (paras. 14 to 16) and A/CN.9/WG.III/WP.153. JMHNGBVF 01
4. See intervention of the Romania. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade 
L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November ,2018 
17:00-14:00, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
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1. فقدان مکانیسمی برای ارزیابی دعاوی واهی و بی ارزش
در ابتــدا کارگروه میزان اهمیت در نظر گرفتن نگرانی مزبور را که شــامل 
فقدان مکانیســمی برای رسیدگی به پرونده های واهی و بی ارزش تحت برخی 
معاهدات ســرمایه گذاری و قواعد داوری است را بررسی کرد. بر ماهیت ذاتی 
پرهزینه بودن تشریفات رژیم حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری تأکید شد. 
اظهار شــد که هزینه ها به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که دارای منابع 
مالی و منابع انســانی اند، به شــدت اهمیــت دارند و پرونده هــای اختالفات 
سرمایه گذاری اغلب در معرض خسارات قابل توجه و خطر سردرگمی قانونی 
قرار دارند. همچنین بیان شد که هزینه های باال در مورد پرونده های اختالفات 
ســرمایه گذاری مربوط به شرکت های کوچک و متوسط با منابع مالی محدود 

ممکن است توانایی آن ها برای دسترسی به چنین رژیمی محدود کند.5
دیوان دائمی داوری بیان کرد که اطالعات کارگروه بر اســاس داده های 
آماری بوده و آیین داوری دیوان دائمی داوری که فاکتورهایی را در نظر گرفته 
در این زمینه قابل توجه اســت. البته تأکید شد که ممکن است دولت ها نیاز 
به مدت زمان بیشــتری برای آماده شدن در رســیدگی داشته باشند، چراکه 
ممکن است در موارد خاصی نیاز به هماهنگی با دیگر سهام داران )مقامات( 

5. See intervention of the Bulgaria. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade 
L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November ,2018 
17:00-14:00, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
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داشته باشند یا نیاز به مشاور یا کارشناس خارجی داشته باشند.1
برخی عوامل افزایش هزینه ها و مدت زمان رسیدگی ازجمله: 1. دستور 
موقت خواستن توسط سرمایه گذار،2 2. آیین داوری متفاوت 3. جرح داور 
4. انتصاب هــای چندگانه داوران 5. نیاز به ترجمه 6. تأخیر در صدور رأی 
نیز توســط برخی کشــورها اعالم گردید. به این امر نیز توجه شد که هزینه 
اشــخاص )وکیل، مشــاور حقوقی و ...( بخش اصلی هزینه های داوری 

است و تولید اسناد و صدور رأی بخش وقت گیر داوری هستند.
عــالوه بر در نظر گرفتن دالیل، بر این امر توجه شــد که باید بین ســه 

فاکتور زیر تمایز قائل شد:
الف- موارد خارج از کنترل افراد یا مواردی که نمی توانند در اصالحات قید 

شوند همانند پیچیدگی پرونده، نیاز به ترجمه و استراتژی طرفین؛3
ب- حرکت به ســمت بهبود آیین رسیدگی مثاًل معرفی یک قالب زمانی یا 

آیین رسیدگی زودرس4

1. See intervention of the Japan, Kanada, European Union. in Audio Recording: U.N. Comm’n 
on Int’l Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November ,2018 
17:00-14:00, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
2. See intervention of the PCA. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade L., 
36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November -14:00 ,2018
17:00, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
3. .. See intervention of the Switzerland. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l 
Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 
17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
4. See intervention of the Morocco, United States. in Audio Recording: U.N. Comm’n 
on Int’l Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 
November 17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
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ج- نیاز به اصالح سیستمی به عنوان مثال در انتصاب های فردی یا مقدم5
نماینده ایکســید نیز اعالم کرد که این ســازمان، کمک به ساده سازی 
پروســه داوری کرده و آیین رسیدگی زودرس برای دعاوی کم ارزش و آیین 
زمانی سخت جهت اجرا دارد البته نماینده ایکسید تأکید می کند که این آیین 
نباید مانع دولت هــا درزمانی که نیاز به وقت بیشــتری جهت فراهم کردن 
مقدمات دفاع دارند، شود. برخی کشورها نیز اشاره کردند که هرچند بهبود 
هزینه ها و مدت زمان رســیدگی مطلوب است اما تضمین فرآیند مناسب و 
منصفانه و تضمین کیفیت و صحت نتایج نباید قربانی تسریع در رسیدگی ها 

شود.6
به منظــور جلوگیری از افزایــش هزینه ها و مدت زمان رســیدگی های 
داوری کشــورها اعالم کردند که هرچند همه طرفین و دیوان ها باید جدول 
زمانی مشــخصی برای رسیدگی داشته باشند اما عوامل زیر می تواند سبب 

کاهش هزینه ها و مدت زمانی داوری شود:
الف- پیشگیری از بروز اختالف؛7

5. .. See intervention of the Cameroon. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l 
Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 
17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp
6. See intervention of the Singapore. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l 
Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 
17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
7. preventive or pre-emptive approaches, joint committee and ombudsman. See 
intervention of the Belgium,Brazil. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade 
L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November ,2018 
17:00-14:00, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
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ب- طرق دوســتانه حل وفصل اختالف )میانجیگری، ســازش، مذاکره و 
...(؛1

ج- ایجاد بودجه ای در آغاز با بروز کردن پیوسته؛2
د- تعیین سقف برای هزینه های کلی؛3

ر- مدیریت بهتر پرونده و استفاده از سند پیمان جامع اقیانوس آرام؛4
ز- جلوگیری از هزینه کردن در دعاوی و دادخواســت های واهی و استفاده 

از تجربیات سیستم نفتا و اکیسید در این رابطه؛5
ژ- منع درخواست دستور موقت واهی؛6

س- محدودیت در داوری های دوگانه که نهایتًا منجر به کاهش تعداد جرح 
می شود؛7

1. use of dispute resolution means other than arbitration such as mediation. See 
intervention of the Albania. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade L., 36th 
Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November -14:00 ,2018
17:00, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
2. establishing a budget at the outset with constant updates.
3. setting a ceiling for overall costs.
4. better case management. See intervention of the Mexico,Argentina, Australia. 
in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade L., 36th Session (United Nations 
2018), Vienna, 29 October–2 November 17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.
org/uncitral/audio/meetings.jsp.
5. cost disincentives for frivolous claims and applications. See intervention of the 
South Africa, . Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration 
(CRCICA), ب Spain. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade L., 36th Session 
(United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 17:00-14:00 ,2018, 
http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
6. prohibition of frivolous interim measure application.
7. limitations on double-hatting (eventually leading to reduced number of 
challenges).
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ش- قانون گذاری در خصوص محدود کردن دعاوی سرمایه گذار خارجی؛8
ک- مکانیسم رد زودرس برای دعاوی واهی یا بی ارزش؛9

گ- محدود کردن علل اقامه دعوا توسط سرمایه گذاران )که در موافقت نامه 
آمریکا- مکزیک آمده(؛10

ی- محدود کردن حق حضور در دادگاه؛11
ه- محدود کردن ایرادات صالحیتی و جرح داوران؛12

برخی کشــورها نیز راه اندازی یک مرکز مشــاوره13 را جهت کمک به 
دولت ها و آمــوزش تصمیم گیرنــدگان در رابطه به هزینه هــا و مدت زمان 
رسیدگی پیشنهاد دادند. ســازمان ایکسید و برخی کشورها به نقش تأمین 
مالی ثالث و تأثیر آن در هزینه ها و مدت زمان آیین رژیم حل وفصل اختالفات 
سرمایه گذاری اشاره کردند. درحالی که این پیشنهاد شد که اصالحات باید 
بر هزینه ها و مدت زمان غیرقابل توجیه و مازاد تمرکز کند، اما این مورد نیز 
بیان شد که حتی هزینه ها و مدت زمان قابل توجیه نیز بار سنگینی بر دوش 
کشورهای پاسخ دهنده گذاشته است و جهت بهبود کارایی آیین این رژیم، 
8. statute of limitation on investor claims.
9. early dismissal mechanism for frivolous or unmeritorious claims.
10. narrowing the causes of actions that investors could bring a claim (as provided 
for in the United States-Mexico-trade agreement).
11. limitations on standing.
12. See intervention of the European Trade Union Confederation(ETUC). in Audio 
Recording: U.N. Comm’n on Int’l Trade L., 36th Session (United Nations 2018), 
Vienna, 29 October–2 November 17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/
uncitral/audio/meetings.jsp.
13. an advisory centre.
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باید این موارد نیز در دستور کار کارگروه قرار گیرد.
 

2. تخصیص هزینه ها در رژیم حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری
سه نظر بین کشورها در این بخش ردوبدل شد. برخی گفتنند دیوان ها 
بایســتی رفتار طرفین را در تخصیص هزینه ها در نظر بگیرند. برخی تقسیم 
هزینه ها بر مبنای موفقیت طرفین را پیشــنهاد دادنــد و برخی دیگر اعالم 
داشتند که با توجه مشکالت داوران در ارزیابی هزینه ها بهتر است راهنمایی 
برای داوران در نظر گرفته شــود مثاًل در رابطه بــا تأمین مالی ثالث، اینکه 
چگونــه رفتار طرفین را در نظر بگیرنــد و راهکارهای عدم رجوع به قواعد 

پیش فرض نیز پیشنهاد شد.1

3. نگرانی مربوط به تأمین خواسته در رژیم حل وفصل اختالفات 
سرمایه گذاری

اولین ســؤالی که کارگروه به دنبال پاســخ آن بود این بود که آیا اساسًا 
مدنظر قرارداد تأمین خواســته با توجه به مشکالتی که دولت ها در پوشش 
هزینه ها متحمل می شــوند مطلوبیت دارد؟ برخی نماینــدگان بیان کردند 
دیوان هــا علی رغم امکان رأی دادن به تأمین خواســته به نــدرت به آن رأی 
می دهند و دولت ها قادر به پوشــش هزینه های اساســی خــود یا هرگونه 
1. A/CN.964/9. P.18.:” when to depart from the default rule, when and how to take 
into account party behaviour as well as third-party funding”.
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هزینه های دیگری در مواقعی که سرمایه گذار در دعوا شکست می خورد یا 
دعوایی واهی یا بدون حسن نیت اقامه می کند، نیستند.

در طــول مذاکرات، به این امر اشــاره شــد که گاهی ســرمایه گذاران 
ورشکسته می شــوند یا از شــرکت های صدفی2 جهت پول شویی استفاده 
می کنند که جبران هزینه ها را غیرممکن می ســازد. برخی اعالم کردند که 
توازن بین طرفین نیســت چراکه دولت با توجه بــه ثباتی که دارد، موقعیت 
متفاوتی از سرمایه گذاری دارد که ممکن است نخواهد یا نتواند پول بدهد.3 
نظر تعدادی از کشــورها بر این بود که تأمین خواسته در دعاوی زودرس و 
واهی هم برقرار شــود و البته این نکته بیان شــد که ایــن ابزار نباید جلوی 
دسترسی شرکت های کوچک و متوسط را در دسترسی به رژیم حل وفصل 

اختالفات سرمایه گذاری بگیرد و باید توازن برقرار شود.

4. نگرانی مربوط به تأمین مالی ثالث
مبحث بعدی که در داوری های ISDS )دولت- ســرمایه گذار( بســیار 
مهم است و در دوران اخیر بسیار موردبحث و گفتگو قرارگرفته است، بحث 
تأمین مالی ثالث4 اســت. حال بایستی به این سوأل پاسخ داده شود که ابتدا 

2. shell.companies.
3. See intervention of the South korea. in Audio Recording: U.N. Comm’n on Int’l 
Trade L., 36th Session (United Nations 2018), Vienna, 29 October–2 November 
17:00-14:00 ,2018, http://www.uncitral.org/uncitral/audio/meetings.jsp.
4.  Third-Party Funding
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ماهیت تأمین مالی ثالث چیست و چرا حائز اهمیت است؟
ارگان ها و مؤسسات مالی به طور فزاینده ای به تأمین مالی سرمایه گذاران 
در پرونده های ISDS می پردازند و حتی در مواردی سرمایه گذاران را به نوعی 
 ISDS اجیــر می کنند و یا به کار می گیرند تا به عنوان مدعی، دعاوی داوری
را شروع نمایند. بدین صورت که آن مؤسسٔه مالی با تأمین کامل هزینه های 
قانونی ســرمایه گذار در یک پروندٔه ISDS سهمی از رأی بالقؤه نهایی را که 
ممکن اســت به ســود ســرمایه گذار باشــد را به دســت مــی آورد. یعنی 
به عبارت دیگــر، آن ارگان مالــی با تأمیــن هزینه های فرآینــد ISDS برای 
سرمایه گذار در جریمٔه مالی که سرمایه گذار ممکن است درنهایت از دولت 
میزبان دریافت نماید، شــریک می شــود. در اینجا مســائل و مشکالت 

بسیاری مطرح می شود.
به طور مثال، این سوأل مطرح می شود که ممکن است بحث تأمین مالی 
ثالث منجر به افزایش این دعاوی گردد و حتی در مواردی ممکن اســت به 
افزایــش دعاوی و ادعاهای واهــی دامن زند و به نوعی تــوازن را در نظام 
حل وفصل اختالفات دولت- سرمایه گذار به هم زند. که درنهایت می تواند 
تأثیراتی مخرب بر توسعٔه این حوزه از حقوق سرمایه گذاری بین المللی داشته 
باشد و در مقیاســی بزرگ تر می تواند بر جریان سرمایه گذاری و جابجایی 

سرمایه در سطح جهانی تأثیر بگذارد.
به عالوه، مشــکل دیگر آنجاست که بحث تأمین مالی ثالث در دعاوی 
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که علیه دولت ها مطرح می شود، تقریبًا و به طور کامل فاقد هرگونه قواعد و 
قانون گذاری در این زمینه، یعنی داوری سرمایه گذاری است. به همین دلیل 
و با توجــه به مواردی که ذکــر گردید، موضوع تأمین مالــی ثالث ازجمله 
مواردی است که بایستی به اصالح و قانونمند نمودن کلیات و ابعاد مختلف 

آن پرداخت.
در حال حاضر تعدادی از دولت ها در حال بررسی اصالحات و تغییرات 
متنوعی در نظام ISDS و همچنین توافقنامه های سرمایه گذاری بین المللی و 
همچنین معاهدات جدید در این زمینه هســتند. دراین بین مهم ترین ارگان، 
کارگروه سوم آنسیترال1 )کمیســیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل 
متحد( است. کارگروه سوم آنسیترال با تمرکزی اختصاصی در حال بررسی 
و پیشــنهاد این اصالحات اســت و ازجمله در حال بررسی و کار بر روی 
تشکیل دیوان ســرمایه گذاری چندجانبٔه2 پیشنهادشــده از جانب اتحادیه 

اروپا است.
همان طــور که پیش تر نیز ذکــر گردید، با توجه به وجــود چالش ها و 
 )ISDS( مشــکالت فراوانی که در فرآیند داوری های دولت- سرمایه گذار
وجود دارد، بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی متولی در این امر با 
همکاری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد )آنسیترال( 
در کارگروه سوم این کمیسیون به دنبال تغییرات ساختاری و اصالحاتی در 
1.  UNCITRAL Working Group III
2.  MIC (Multilateral Investment Court)
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این زمینه هستند. ازجمله مهم ترین نهادهای بین المللی در این زمینه که در 
این فرآیند، مشــارکت فعال دارد، می توان به مرکــز بین المللی حل وفصل 

اختالفات سرمایه گذاری )ایکسید(1 اشاره نمود.
ایکسید در حال نزدیک شدن به پایان مرحلٔه چهارم تغییرات و اصالحات 
قواعد و قوانین خود، از ابتدای تأســیس آن در ســال 1966 است. به عنوان 
بخشــی از فرآیند اصالحات قوانین در ایکســید که سالیان متمادی به طول 
انجامیده، ایکسید با دریافت اطالعات و تحلیل مهم ترین پرونده های داوری 
ISDS و گروه هــا و طرفین درگیر در این داوری هــا و پس از برگزاری 3 دور 

جلسات مشورتی، چهارمین و آخرین دور اصالحات پیشنهادی خود را در 
ارتباط با تغییرات قواعد و قوانین در پایان فوریه 2020 اعالم نموده است.

البته در ابتدای ماه می با همکاری کارگروه ســوم آنســیترال، ایکسید 
به عــالوه یک پیش نویــس اولیٔه جدید قواعــد رفتاری2 بــرای داوران در 

حل وفصل اختالفات دولت- سرمایه گذار )ISDS( نیز صادر نموده است.
هدف اعالم شــدٔه ایکسید از انجام این اقدامات، نه تنها اصالح و بهبود 
رویه های رسیدگی در درون خود این نهاد است، بلکه ایکسید به طور کل به 
دنبال افزایش شفافیت در داوری های ISDS و همچنین بهبود فرآیند داوری 
دولت- ســرمایه گذار به طورکلی است. ایکســید در تاریخ 28 فوریه 2020 
اصالحیه های دور چهارم و نهایی خود در این رابطه را ارائه نموده که انتظار 
1.  ICSID
2.  Code of Conduct
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می رود دبیرخانه ایکسید پس از برگزاری جلسٔه رأی گیری توسط دولت های 
عضو و تأیید این اصالحیه ها در پایان ســال جــاری )2020( این قوانین را 
الزم االجــرا اعالم نماید. ازجمله مهم ترین تغییرات پیشــنهادی در قوانین 

ایکسید مرتبط با داوری های ISDS می توان به موارد زیر اشاره نمود.
1. بهره وری یا بهبود فرآیند دادرسی: ایکسید در نظر دارد تا با هماهنگی 
و پیروی از بهترین شیوه های موجود فعلی در قوانین جدید خود یک وظیفٔه 
عمومی مقرون به صرفه بودن هزینه ها و کارآمدی فرآیند را بر طرفین درگیر در 
داوری و همچنیــن محکمــٔه داوری بار نماید. به طــور مثال، ثبت دعاوی 
به صورت الکترونیکی در تشــکیل پرونده های ISDS را به عنوان یک قانون 
پیش فرض در نظر می گیرد، که بایســتی همیشــه اجرا شود. این امر باعث 
کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان و بهبود کارآمدی سیســتم می گردد 

)قواعد پیشنهادی شماره 3 و 4(.
در قواعد پیشنهادی، قاعدٔه شماره 12 یک قدم جلوتر می رود و تعهدی 
را بــر محاکــم داوری در برخی از تصمیمات آن ها بــار می نماید که باید در 
بازه های زمانی مشــخص و محدود، چنیــن تصمیماتی اتخاذ گردد؛ مانند 
مهلــت 30 روزه در ارتباط با تصمیم گیری در مورد دســتور موقت )قاعده 
پیشــنهادی شــماره 47( و یا یک مهلت زمانی 240 روزه برای صدور رأی 
نهایی )قاعده پیشنهادی شماره 58(. تمامی این موارد که به عنوان مهم ترین 
مثال ها بدان اشاره می شــود، باهدف افزایش کارآمدی، کاهش هزینه ها و 
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افزایش شــفافیت در دادرسی های دولت- سرمایه گذار اعمال می گردد. در 
اجرای این محدودیت ها و قواعد جدیــد، هدف اولیه بیش از آنکه اعمال 
جرائم باشد، افزایش شفافیت و پاسخگویی است. عالوه بر آن، دستور کار 
پیشــنهادی اعالم می کند که دبیرخانه، تطابق و پیروی از بازه های زمانی را 
توسط محاکم داوری از طریق وب سایت خود، ره گیری می نماید و همچنین 
پرداخــت صورت حســاب داوران درصورتی کــه یــک رأی مطابق قواعد 
موردنظر صادر نگــردد به تعویــق می افتد. بااین حال ایکســید هیچ گونه 
پیشــنهادی در ارتباط با کاهش مبلغ پرداختــی به داوران به دلیل تعویقات 
مذکور را مطرح ننموده است. ازجمله دیگر مهم ترین تغییرات پیشنهادشده 
در پروژٔه اصالح قوانین ایکسید و قوانین جدید پیشنهادی، مبحث » افشای 

اطالعات تأمین مالی توسط ثالث« است.
یکی از کلیدی ترین پیشــنهادات جدید در این پروژٔه اصالحی توســط 
ایکســید، تعهد اطالع رســانی در ارتباط با تأمین مالی ثالث است )قاعده 
پیشنهادی شماره 14(. مطابق با این قاعده طرفین ملزم هستند که اطالعات 
در ارتباط باوجــود و همچنین نام و آدرس هر طرف ثالثی که تأمین مالی را 
چه برای ثبت درخواســت داوری برعهده گرفته یا آنکه توافقی در ارتباط با 
تأمین مالی با طرف دعوا منعقد نموده را افشاء نمایند. البته ایکسید توضیح 
می دهــد که هدف اصلی از این قاعده جلوگیــری از تعارض و تقابل منافع 
است. هرچند هیچ گونه ضرورتی در این قواعد، مبنی بر افشای کامل مفاد 
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توافق تأمین مالی به چشــم نمی خورد، اما قواعد پیشنهادی تأکید می کنند 
درصورتی که آن مفاد در ارتباط با پروسه و فرآیند داوری، جزو موارد مرتبط 
و یا ماهوی اختالف محسوب شــوند، محکمٔه داوری قدرت آن را دارد که 

دستور افشای اطالعات بیشتر را بدهد.
دیگر پیشنهاد اصالحی بسیار مهم در پروژٔه تغییر قوانین ایکسید«رضایت 
مفروض مبنی بر انتشار عمومی آراء« است که به مقدار زیادی در راستای 

هماهنگی با کنوانسیون موریس1 در ارتباط با بحث شفافیت است:
مطابق اهداف بیان شده از جانب ایکسید در ارتباط با افزایش شفافیت، 
این نهاد پیشــنهاد مفروض انتشار عمومی آراء نهایی را مطرح نموده که در 
صورت عدم اعتراض توسط هر یک از طرفین در طی 60 روز پس از صدور 

بایستی منتشر گردد )قاعده پیشنهادی شماره 62(.
همان طور که پیش تر نیز ذکر گردیــد، ازجمله مهم ترین اقدامات دیگر 
ایکسید درزمینٔه چالش های موجود در فرآیند ISDS تهیٔه پیش نویس جدید 
دســتورالعمل یا کــد رفتــاری داوران در حل وفصل اختالفــات دولت- 

سرمایه گذار است.
ازجمله مهم ترین پیشنهادات و نوآوری ها در این کد رفتاری پیشنهادی 

توسط ایکسید می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1.  United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State 
Arbitration (The Mauritius Convention)
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مصاحبه های قبل از انتصاب با داوران
 پیش نویــس جدید کد رفتــاری مذکور، یک فرآینــد مصاحبه ای قبل از 
انتصاب داوران احتمالی را پیش بینی می نماید که بایستی محدود به گفتگو در 
ارتباط با در دســترس بودن داوران و همچنین تعارض و تقابل منافع احتمالی 
باشد )پیش نویس ماده 10 کد رفتاری(. گفتگو و بحث در ارتباط با مواردی که 
مرتبط با مســائل صالحیتی یا رویه ای و موارد ماهوی پرونده باشد که به طور 

بالقوه ممکن است در دادرسی مطرح گردد، کاماًل ممنوع است.

افشای اطالعات توسط داوران
پیش نویــس قانون جدید، محدودیت خاصــی در ارتباط با انتصابات 
مــداوم و تکراری داوران اعمال نمی کند؛ اما در عوض، این دســتورالعمل 
چارچوبی را در ارتباط با افشاگری اطالعات اتخاذ می کند که مشتمل است 

بر تعهدی از جانب داوران در جهت انجام تالش معقول برای افشای:
روابط مهم با طرفین دعوا، اشخاص و شرکت های تابعه و زیرمجموعه 
آن ها، مشــاورین طرفین، وکال و متخصصین و همچنین اشــخاص ثالث 
تأمین کنندٔه مالی طرفین دعوا در طی 5 سال گذشته 2. هرگونه منفعت مادی 
و مالی در فرآیند حل وفصل اختالف از جانب داور 3. فهرســتی از تمامی 
دادرسی های دولت- سرمایه گذار )ISDS( که داور در آن ها به عنوان وکیل، 
داور، عضو کمیتٔه لغو رأی یا متخصص درگیر بوده است که تعهد افشای این 
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اطالعات، محدود به هیچ بازه زمانی نیست و همگی بایستی اعالم گردد.
4. فهرستی از تمامی نشریات و سخنرانی های عمومی مربوطه توسط 
آن داور کــه این بند نیز بــدون هیچ گونه محدودیت زمانــی صریح اعمال 

می شود.
کشــورها و ســازمان های بین المللی در نشست آنسیترال در خصوص 

نگرانی تأمین مالی ثالث موارد زیر را مطرح کردند:
مرکز حقوق بین الملل ســنگاپور1 در این رابطه بیان داشت تأمین مالی 
ثالث علیه دولت ها، فقط به نفع سرمایه گذاران است، مشکل شفافیت دارد. 

تعارض منافع به وجود می آورد،
اعضای حاضر در جلســه در رابطه با موضــوع تأمین مالی ثالث به دو 
طیف مختلف تقسیم می شــدند ازیک طرف کشورهای توســعه یافته قرار 
داشتند که طرفدار استفاده هر چه سهل و آسان تر ازاین روش به دلیل استفاده 
ازاین روش در دعاوی ســرمایه گذاری عمدتًا توسط سرمایه گذاران خارجی 
به عنوان خواهان دعاوی بودند. از طرف دیگر کشورهای درحال توسعه قرار 
داشتند که نظراتی مبنی بر ممنوعیت و یا تا حد ممکن مضیق نمودن استفاده 
ازاین روش در دعاوی ســرمایه گذاری بودند. به طــور خالصه نگرانی ها در 

خصوص تأمین مالی ثالث حول چند محور ذیل بود:
1. مقرره گذاری برای چارچوب بندی موضوع تأمین مالی ثالث

1. The Centre for International Law (CIL).
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2. تعریف و تعیین حوزه تأمین مالی ثالث
3. افشای قرارداد تأمین مالی ثالث و سایر اطالعات موردنیاز

4. تأثیر تأمین مالی ثالث بر تخصیص هزینه ها و تأمین خواسته
5. شکل سند

6. همکاری با ایکسید در این خصوص
جمع بندی نظرات اعضا در خصوص مسائل مزبور به شرح ذیل بود:

 تعریف منعطف باشــد، حوزه باید مشــخص باشــد. برخی از اعضا 
نظرشان بر این بود که تأمین مالی ثالث باید کامل ممنوع باشد. برخی گفتند 
در برخی موارد ممنوع باشد، برخی گفتند در موارد پرتفولیو اگر سرمایه گذار 
ازلحاظ مالی ضعیف باشــد و یا دلیل معقولی داشته باشد باید بتواند تأمین 
مالی ثالث را انجام دهد. برخی دیگر گفتند دایره اش گســترده باشد و برای 
دستیابی به عدالت باید در همه موارد اعمال شود. در خصوص این سؤال که 
چه کسی می تواند درخواست افشاگری بدهد. بسیاری گفتن هم شاکی هم 
دیوان هم طرف دیگر. در زمان ثبت دادخواســت یا در طول داوری می تواند 
درخواست افشاگری داد. در خصوص الزامی بودن افشاگری، تعیین هویت 
ذی نفعان، کنترل بروی داوران و... باید در نظر گرفته شود. بحث تعارض 
منافع، نحوه شناسایی کنترل کننده نیز باید در نظر گرفته شود. همچنین در 
مواردی غیر از موارد محرمانه بودن حق افشــاگری وجود داشــته باشــد. 
تحریم ها و ضمانت اجراها در مواقع عدم صالحیت و عدم افشــاگری باید 
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متناسب به منظور نقض داوری باشد. حق بازرسی برای دیوان وجود داشته 
باشــد. تعهدات تأمین کننده به شفافیت نیز مهم است. در خصوص تأمین 
خواســته و تخصیص هزینه ها باید تعریف شوند و مستقیم مربوط به تأمین 
مالی نیســتند. در خصوص تأمین خواسته خیلی ها گفتند باید فاکتورهای 
قانونــی برای آن در نظر گرفت. خیلی ها گفتند هزینه های تأمین کننده نباید 
در هزینه های داوری بیاید. در خصوص کنوانســیون چندجانبه می شود با 
ایکسید همکاری کرد و نواقص را برطرف کرد. در خصوص اینکه موضوع 
تأمیــن مالــی در معاهدات موجود بیایــد نظر کارگروه بر ایــن بود که باید 
مالحظاتی را در نظر گرفت. در خصوص شــرکت های کوچک و متوسط 

برای شرکت های کوچک باید هزینه های آن ها در نظر گرفته شود.
 

سایر مباحث
1. خسارت ها که توسط کشورهای آفریقایی مطرح گردید.

2. تشکیل کنوانسیون چندجانبه که همه این موارد شکلی رژیم حل وفصل 
اختالفات دولت و سرمایه گذاری را در برگیرد.





فصل سوم

مروری بر طرح ایجاد نهادهای 
دائمی بین المللی و بررسی 

مهم ترین ویژگی های آن
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مقدمه
سی و هشــتمین نشست کارگروه سوم آنســیترال در مورخ 30 دی ماه 
لغایــت 4 بهمن مــاه 1398 در وین با حضور همه شــصت کشــور عضو 
کمیســیون، چهل کشور عضو ناظر و  بیش از 50  ناظران از سریر مقدس، 
اتحادیه اروپا، سازمان های بین الدولی و غیردولتی متنوعی برگزار شد. ابتدا 
رئیس جلسه آقای شان اسپلیسکی از کانادا  و گزارشگر خانم ناتالی یو-لین 
موریس- شارما از ســنگاپور   همانند جلسات گذشته، انتخاب شدند. در 
این جلسه راجع به تأسیس نهاد دائمی قضایی به منظور حل وفصل اختالفات 
سرمایه گذاری میان دول میزبان و سرمایه گذاران خارجی بحث و بررسی ها 

صورت گرفت.
 

کلیات
ســی و هشتمین نشست کارگروه سوم آنسیترال در خصوص بررسی » 
اصالح مکانیــزم حل وفصل اختالفات میان دولت میزبان و ســرمایه گذار 
خارجی« از مورخ 30 دی ماه لغایت 4 بهمن ماه 1398 )20 لغایت 24 ژانویه 

2020( در وین برگزار شد.
موضوع جلســه مزبور راجع به بحث و بررســی ایجاد یک نهاد دائمی 
قضایی به منظور حل وفصل اختالفات ســرمایه گذاری میان دول میزبان و 
سرمایه گذاران خارجی )حاصل طرح اتحادیه اروپا و کانادا( بود. به همین 
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منظور پنج بخش: الف- ساختار، ماهیت و قلمرو نهاد دائمی مزبور؛ ب- 
اثــر و الزم االجرا بــودن آراء صادره در نهاد دائمــی؛ ج-  تأمین مالی نهاد 
دائمی؛ د- شــکل گیری، انتخاب و انتصاب اعضای نهاد دائمی و در آخر 
مباحث صالحیتی این نهاد در دستور کار جلسه قرار داشت که اعضا چهار 
مبحث اول را موردبحث و بررســی قرار داده و با توجه به اتمام وقت جلسه 

بنا شد بخش مسائل صالحیتی نهاد دائمی در جلسات آتی بررسی شود.
در این جلسات دو طیف از کشورها وجود داشتند که در نقطه مقابل هم 
قرار داشــتند. کشورهایی مثل جمهوری اســالمی ایران ،روسیه، بحرین، 
آفریقــای جنوبی، مراکش، برزیل، کاســتاریکا و آرژانتیــن خواهان لغو و 
حذف ایجاد چنین نهادی به دالیل مختلف بودند و ایرادات و مسائل فراوانی 
را مطرح کردند. در نقطه مقابل اتحادیه اروپا و کشورهای زیرمجموعه آن، 
کانادا، آمریکا، کره جنوبی،چین،ژاپن، اســرائیل و بسیاری از کشورهای 
آمریکای التین حضور داشتند و به دالیلی حامی شکل گیری چنین نهادی 
به منظور برطرف کردن نقاط ضعف و نگرانی ها و شــبهات شــکل گرفته در 

مکانیسم حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری بودند.
درنهایــت کارگروه تصمیــم گرفت که با توجه بــه مخالفت تعدادی از 
کشورها موارد و مسائل مختلف حول پنج موضوع مزبور را موردبررسی قرار 
داده و پیش نویــس آن را به منظور طرح در جلســات آتی تهیه نماید تا بلکه 
بتواند با محدود کردن دایره بحث نظر همه کشــورها را جلب نماید و توافق 
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جمعی حاصل گردد.
 

گفتار اول: مکانیسم دادخواهی
ازآنجاکه در جلسات گذشته کارگروه، هر دو ایده تأسیس دادگاه دائمی 
سرمایه گذاری  و تشکیل دیوان تجدیدنظر  توسط برخی از اعضا مطرح شده 
بود و مسائل موردبررسی در هر دو مورد )مانند ماهیت و قلمرو، الزم االجرا 
بــودن، نحوه انتخاب و انتصاب تصمیم گیرندگان دادگاه یا دیوان و مســائل 
صالحیتی( تقریبًا شبیه هم بودند، کارگروه تصمیم گرفت هردوی این موارد 
را تحت قالب طرح تأســیس نهاد دائمی بین المللی موردبررسی قرار دهد و 
در جلســات آتی راجع به شکل این نهاد دائمی تصمیم گیری نماید. بحث و 
بررســی در خصوص مکانیســم تجدیدنظرخواهی  به ســه قسمت تقسیم 

می گردد:
قسمت اول- نظرات عمومی؛  

قسمت دوم- ماهیت و قلمرو تجدیدنظرخواهی؛
قسمت سوم- اثر تجدیدنظرخواهی.

 
قسمت اول- نظرات عمومی

اعضا در این بخش نگرانی های مختلفی داشتند که ازجمله آنها می توان 
به موارد ذیل شاره نمود:
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1. چگونگی عملکرد مکانیســم تجدیدنظرخواهی در رژیم ISDS  بایستی 
بررسی گردد؛

2. نحوه برطرف کردن مشــکالت و نگرانی هــای رژیم ISDS باید مالحظه 
شود؛

3. تصمیمات نهاد تجدیدنظرخواهی بایســتی منجــر به افزایش صحت، 
تطابق، انسجام، قابلیت پیش بینی در تصمیمات و ارتقای مشروعیت رژیم 

ISDS گردد؛

4. اجتناب از افزایش هزینه ها و مدت زمان رسیدگی ها؛
5. عدم گســترش قلمرو تجدیدنظرخواهی به طوری کــه دیوان تجدیدنظر 
نتواند در خصوص همه استانداردها، موافقت نامه ها و معاهدات چه شکلی 

و چه ماهوی نظر بدهد ؛
6. بررسی صرفًا مواردی که خطای آشکار در موافقت نامه یا قرارداد طرفین 

اتفاق می افتد و نه همه اختالفات شکلی و ماهوی؛
7. در خصــوص اینکه چه آرائی قابل تجدیدنظرخواهی باشــند دودســته 
کشورها وجود داشتند دســته اول بر این نظر بودند که تصمیم در خصوص 
مسائل صالحیتی، قرار و موارد ماهوی نباید قابل تجدیدنظرخواهی باشد، 
امــا دســته دوم معتقد بودنــد همه تصمیمــات مراجع بــدوی چه احکام 
صالحیتی، چه قرارها و مســائل ماهوی بایســتی قابل تجدیدنظرخواهی 

باشند؛
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8. برخی کشــورها نظیر ایــران، ترکیه،اوکراین، کلمبیــا، برزیل، بحرین، 
ایاالت متحده آمریکا و کشــورهای درحال توسعه نظر داشتند که با توجه به 
اینکــه افزایــش هزینــه و مدت زمان رســیدگی ها با ایجــاد چنین نهادی 
غیرقابل اجتناب اســت، به منظور ارتقای صحت و انســجام در تصمیمات 
دیوان های داوری رژیم سرمایه گذاری می توان از روش های جایگزین نظیر 
سیســتم نظارت قبل از صدور آرا، ایجاد کنوانسیون چندجانبه و یا افزایش 
نقش طرفین در تفسیر معاهدات بهره مند شــد، در همین راستا می توان از 

کمیته مشترک تفسیر نفتا بهره برد؛
9. کشــورهای عضو اتحادیه اروپا نظر داشــتند که تشکیل چنین نهادی 
نه تنها منجر به کاهش هزینه ها و مدت زمان رسیدگی ها می شود، بلکه منجر 
خواهد شد تصمیم گیرندگان مرحله بدوی سختگیرتر و منضبط تر شوند. این 
مکانیسم چنانچه دائمی باشد به خصوص اگر مکانیسم تجدیدنظرخواهی، 
مرحله دوم از یک نهــاد دائمی)مانند دادگاه ســرمایه گذاری بین المللی که 
مطابق ایــده اتحادیه اروپــا دو بخش مرحله بــدوی و تجدیدنظر خواهد 

داشت( با مکانیسم بدوی دائمی باشد، مفیدتر خواهد بود.
 

قسمت دوم- ماهیت و قلمرو تجدیدنظرخواهی
نگرانی هــای اعضــای کارگــروه در خصــوص ماهیــت مکانیســم 
تجدیدنظرخواهــی حــول ســه محــور ذیل بــود: الف- یک مکانیســم 
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تجدیدنظرخواهی موردی؛ ب- یک دیــوان تجدیدنظرخواهی دائمی؛ ج- 
یک مکانیسم تجدیدنظر به عنوان مرحله دوم دادگاه دائمی.

با توجــه به اینکه آیین های موجود برای ابطال آراء)تحت کنوانســیون 
ایکســید(  و یا مانع از اجرای رأیی شــدن) تحت کنوانسیون نیویورک(  با 
محدودیت های جدی مواجه اســت به طوری که فقط در برخی زمینه های 
شــکلی و نه ماهوی می توان آراء را ابطال نمود یا مانع از اجرای رأیی شــد، 
برخی اعضا پیشــنهاد نمودند که قلمرو تجدیدنظرخواهی گسترده باشد و 

همه مسائل حقوقی و حقیقی رأی) شکلی و ماهوی( را در برگیرد.
این نظر با مخالفت سایر اعضا مواجه شد به این دلیل که طرفین بر این 
مبنــا می توانند هر تصمیمی را مورد تجدیدنظرخواهی قرار دهند. درنتیجه، 
پیشنهاد شد که زمینه های تجدیدنظرخواهی با برخی محدودیت ها صورت 
گیرد. همچنین نظر اکثریت بر این شد که دستورات موقت و قرارها قابلیت 

تجدیدنظرخواهی نداشته باشند. 
 

قسمت سوم- اثر تجدیدنظرخواهی
نظرات در این خصوص بر این منوال بود که قدرت دیوان تجدیدنظر باید 
تا حدی باشــد که بتواند  تصمیمات مرجع بــدوی را تائید، تغییر یا اصالح 
نماید و همچنین بتواند بر اساس اسناد و مدارک موجود انشاء رأی کند. در 
خصــوص اینکه آیا دیــوان تجدیدنظر می تواند رأی را ابطــال نماید یا مانع 
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اجرای رأی شود و نیز اینکه آیا دیوان تجدیدنظر می تواند پرونده را به مرجع 
بدوی احاله نماید نیز نظرات مختلفی بیان شد ازجمله اینکه این قابلیت باید 
همراه با دادرسی عادالنه و راه حل منصفانه صورت گیرد یا اینکه احاله باید 

فقط در موارد استثنائی یا زمینه های محدود صورت گیرد.
نماینده جمهوری اســالمی ایران ضمن بیان مناسب بودن تعلیق روند 
اجرای آراء صادره توســط مراجع بدوی در مواقــع تجدیدنظرخواهی، بر 
فرآیند شناسایی و اجرای آراء توســط دادگاه های ملی تأکید نمود و حذف 

چنین فرآیندی را مغایر با حاکمیت قضایی دول میزبان دانست.

گفتار دوم- الزم االجرا بودن تصمیمات مرجع دائمی
در خصوص اینکه تصمیمات دیوان تجدیدنظر چگونه الزم االجرا شوند 
دو نظریه مطرح شد: یک  اینکه تحت رژیم های موجود ازجمله کنوانسیون 
نیویورک یا کنوانسیون ایکسید تصمیمات دیوان قرار گیرند. دوم اینکه تحت 
سند تأسیس دیوان که به صورت کنوانسیون خواهد بود رژیم معینی برای آراء 
دیــوان تعیین شــود. در همین قالب این نظر بیان شــد کــه نحوه اجرای 
تصمیمات دیوان دائمی در کشــورهای غیر عضو کنوانسیون مربوط به سند 
تأسیس به چه صورت خواهد بود. به همین دلیل اعضا الزم االجرا بودن در 
کشورهای عضو را قابل قبول دانســتند و در خصوص الزم االجرا بودن در 
کشــورهای غیر عضــو برخی از اعضا بیــان کردند که تحت کنوانســیون 
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نیویورک و ایکسید این فرآیند قابل اجرا خواهد بود.
درنهایت رئیس جلســه نتایج بحث اعضا را بدین صــورت بیان نمود: 
اهمیــت الزم االجرا بودن تصمیمات دیوان یا دادگاه دائمی در کشــور ثالث 
توســط برخی کشورها مطرح شد. حل مشــکل با کنوانسیون نیویورک و 
ایکســید و کنوانســیون الهه نیز بیان شــد. از دبیرخانه می خواهیم که در 
خصوص الزم االجرا بودن تصمیمات در ابعاد مختلف سند جداگانه ای تهیه 

کند.
نظرات نماینده جمهوری اسالمی ایران در این بخش بدین شرح بود:

نماینده کشورمان در ابتدا بابیان اینکه رژیم فعلی حل وفصل اختالفات 
سرمایه گذاری با مشکالت مختلفی ازجمله طوالنی بودن فرآیند دادرسی ها 
و باال بودن هزینه های رســیدگی برای بسیاری از کشــورها مواجه است، 
اضافه نمودن هرگونه نهاد جدیدی را در فرآیند رسیدگی ها، موجب افزایش 
هزینه ها، طوالنی تر شــدن آیین رسیدگی، عدم انســجام و پیچیدگی های 
بیشتر دانســت و بیان نمود رویکرد منطقی رفتن به سمت رژیم حل وفصل 
اختالفات ســاده تر و پیشــگیری از اضافه نمودن پیچیدگی های بیشتر در 

فرآیند رسیدگی ها است.
ســپس در خصوص راهکارهای فعلی و مطرح شده در جلسه راجع به 
نحــوه الزم االجرا نمــودن تصمیمات مرجــع دائمی بیان نمــود ازآنجاکه 
پیچیدگی های بسیاری در بخش الزم االجرا کردن تصمیمات صادره توسط 
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مرجع دائمی وجود دارد لذا بایســتی موارد ذیل به طور شــفاف و روشــن 
ازآنجاکــه وجه ممیزه داوری از دادرســی در دادگاه ها، آزادی طرفین و  ـمشخص شوند:

حاکمیت اراده طرفین در فرآیند قضاوت است لذا چنانچه بخواهیم آراء 
نهاد دائمی را در قالب کنوانســیون نیویورک الزم االجرا بدانیم بایستی 
مرجع دائمی به صورت دیوان داوری و نه دادگاه سرمایه گذاری بین المللی 
ایجاد گردد و در وهله دوم حتمًا بایستی تشکیل مرجع دائمی به صورت 
موردی و دوجانبه باشد که طرفین آزادی عمل در انتخاب فرآیند داوری 
و نیز داوران داشته باشند. فلذا تشکیل چنین نهادی به صورت دائمی و 
چندجانبه ماهیت داوری را از آن سلب نموده و دیگر قابل اجرا در قالب 

کنوانسیون نیویورک نخواهد بود. حال اگر مرجع دائمی بخواهد در قالب دادگاه سرمایه گذاری بین المللی  ـ
ناشــی از یک معاهده چندجانبه تشــکیل گردد پیچیدگی ها به مراتب 
بیشــتر خواهد شد چراکه اگر دادگاه دائمی تنها راجع به مسائل شکلی 
رأی مانند مرور شکلی آراء تمرکز نماید به احتمال زیاد ماهیت رأی تغییر 
نخواهد کرد و همچنان در قالب کنوانسیون نیویورک قابل اجرا خواهد 
بود. اما اگر دادگاه دائمی وارد مسائل ماهوی شود و اقدام به انشاء رأیی 
جدید نماید، امکان اجرای چنین رأیی در قالب کنوانســیون نیویورک 

مقدور نخواهد بود.
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حتی اگر کنوانسیون چندجانبه ای که سند تأسیس چنین مرجع دائمی  ـ
خواهد شــد، بر این امر تأکید کند که تصمیمات چنین مرجع دائمی در 
قالب کنوانسیون نیویورک الزم االجرا می باشند، تا زمانی که طرف های 
امضاکننــده تحت رژیم حقوقی داخلی خود چنین ســندی را تصویب 
نکنند، دادگاه های داخلی آراء صادره توســط چنیــن نهاد دائمی را به 
رسمیت مورد شناسایی قرار نخواهند داد. بنابراین راه حل های جدیدی 
باید راجع به نحوه شناســایی و اجرای تصمیمات چنین نهاد دائمی در 

نظر گرفت.
 

گفتار سوم- تأمین مالی مرجع دائمی
این نظر مطرح شــد که بودجه تأسیس مرجع دائمی شامل حق وحقوق 
قضات، کارمندان، کارشناسان، اجاره یا خرید محل و... را بایستی پوشش 
دهد. دولت ها بر این نظر بودند که بهتر است کشورهای عضو هزینه های آن 
را پوشش دهند منتها این هزینه ها بایســتی بر اساس سطح توسعه یافتگی 

اقتصادی کشورها عادالنه تقسیم شود.
این نظر نیز مطرح شد که ممکن اســت برخی کشورها که هزینه های 
بیشــتری را می پردازند بخواهند تبعیضاتی در انتخاب داوران یا تصمیمات 
داشته باشــند که برای حفظ اســتقالل مرجع دائمی بایســتی راه حل این 
موضوع نیز بررسی شود. در همین راستا برخی کشورها این نظر را نیز مطرح 
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کردند که باید برنامه های احتیاطی برای مواقعی که یکی از کشورهای عضو 
هزینه هــای که بر عهده دارد را نپردازد، در نظر گرفت. اعضا همچنین بیان 
کردند که هزینه های مالی باید پایدار و بی طرفانه باشــد، بودجه ســازمان، 
هزینه هــای مصرف کننده هــا همــه و همه باید مشــخص شــود. حقوق 
تصمیم گیرندگان باید طوری باشــد که بی طرفی و  استقالل آنها خدشه دار 
نشــود. دعاوی واهی باید سیستمی رد شود. برای مشخص کردن هزینه ها 

باید سیستم ترکیبی و چندجانبه در نظر گرفت.
در خصوص مشارکت مصرف کننده ها، برخی گفتند باید منصفانه باشد 
و هر دو دولت و ســرمایه گذار هزینه بدهند. برخی گفتند عادالنه نیســت 
چراکــه دولت ها دو بار هزینه می کنند. هزینه ها درنهایت بســتگی به نحوه 
طراحی سیستم دارد.راجع به تأمین مالی دیوان توسط سرمایه گذاران نماینده 
روسیه بیان داشت که این امر می تواند روی انتخاب داوران تأثیر بگذارد. اگر 
سرمایه گذار حق یا تعهد تأمین مالی داشته باشد پس در انتخاب داوران هم 
حق ذاتی برای خودش متصور خواهد شد.ص هزینه های بالقوه نیز بنا شد 

دبیرخانه تحقیقات بیشتری باید انجام دهد.
 

گفتار چهارم- انتخاب و انتصاب اعضای مرجع دائمی
کارگروه دو نظر در رابطه با نحوه انتخاب داوران داشــت یکی تأسیس 
فهرســتی از نامزدهای واجد شرایط و دوم تأسیس مرجع دائمی متشکل از 
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قضات تمام وقت. اعضا در رابطه با هر یک از این موارد نقاط مثبت و منفی 
بســیاری مطرح نمودند. عالوه بر این برخی از کشــورها بــر دائمی بودن 
دیوان  و نیز کمک گرفتن از آیین دیوان بین المللی دادگســتری، ایکســید، 
قواعد داوری آنسیترال و سازمان بهداشت جهانی تأکید داشتند.  در مقابل 
برخــی اعضا بر این عقیــده بودند که دیوان بین المللی دادگســتری تاکنون 
نتوانســته است توزیع مناســب جغرافیایی و جنسیتی را رعایت در انتخاب 
قضات رعایت کند  و دیوان دادگستری راجع به دولت هاست درحالی که در 
رژیم حل وفصل اختالفات ســرمایه گذاری یک طرف شــخص خصوصی 
سرمایه گذار خواهد بود.  لذا کمیته مستقلی باید تعیین شود که انتخاب کننده 

داوران و قضات مرجع دائمی باشد.
 

گفتار پنجم- ویژگی های کلیدی داوران
قسمت اول- صالحیت ها و الزامات

کارگروه برخی از الزامات عمومی داوران را که شــامل صالحیت های 
گاهــی از موضوع، اســتقالل و بی طرفی، مســئولیت پذیری و  خاصــی، آ
امانــت داری هســتند را در ابتدا مورداشــاره قرارداد. برخی کشــورهای 
درحال توسعه این نظر را بیان کردند که این ویژگی ها نبایستی آن قدر گسترده 
و شدید باشــد که تنوع داوران ازنظر جنسیت، تقســیم جغرافیایی و... را 
خدشــه دار نماید.  در رابطه با صالحیت های خاص این نظر بیان شــد که 
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داوران بایستی با حقوق بین الملل عمومی و حقوق تجارت و سرمایه گذاری 
بین المللی آشنا باشند.

همچنین بیان شــد کــه داوران بایســتی درک تفــاوت اصول خاص 
سرمایه گذاری و توســعه پایدار و مدیریت پرونده را داشته باشند. برخی از 
کشورها نیز بیان داشتند که باید دولت های طرف سرمایه گذاران هم بتوانند 
در ترکیب هیأت داوری حضورداشــته باشند واال منافع سرمایه گذاران مثل 
رژیم فعلی نادیده گرفته می شود. نماینده روسیه نیز در این بخش بیان داشت 
استقالل مهم ترین بخش داوران است و کارگروه باید بتواند مشکل داوری 
دوگانــه را حل نماید. برخی داوران تاریخچه بدی دارند و همچنان انتخاب 

می شوند. این مورد هم بایستی بررسی و راه حلی برای آن در نظر گرفت. 
 

قسمت دوم- تضمین تنوع
اعضای کارگــروه بر این نظــر بودند که جوهره سیســتم حل وفصل 
اختالفات ســرمایه گذاری، تنوع زبانی، جغرافیایی، جنسیتی، تنوع سطح 
توســعه اقتصادی، سیاســی و فرهنگی میان داوران است و به همین دلیل 

قواعد مشخصی برای انتخاب اعضا در نظر گرفت.
 

قسمت سوم- تعیین لیست
اعضا در این خصوص بیان داشــتند که انتخــاب اعضا بخش مرکزی 
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سیستم است. مسئله اساسی این است که چه کسی صالحیت انتخاب افراد 
و لیست را دارد؟ باید انتخاب طرفین نیز در نظر گرفته شود و اال مشروعیت 
سیستم به خطر می افتد. لیست یک وسیله باشد که به طرفین اختیار دهد. 
چطوری این لیست انتخاب شود؟ باید انتخاب لیست شفاف صورت گیرد. 
چگونه این لیســت مورد ارزیابــی و مرور قرار بگیرد. لیســت اجباری و 
اختیاری نیز مطرح شد. برخی گفتند ایجاد لیست می تواند تنوع را بهتر حل 
کند. برخی گفتند باید از سیستم موردی و داوری به سمت سیستم دائمی و 
دادگاه برویــم. دائمی بــودن رژیم نگرانی های داوری دوگانه، اســتقالل و 
بی طرفــی را تضمین می کند. باید توســط دولت هــا و از طریق انتخابات 

انتخاب شوند.
برخی بیان کردند کشورها نقش دوگانه در این سیستم دارند هم باید نفع 
سرمایه گذار را ببینید و هم دولت را. برخی گفتند با ایجاد دادگاه بین المللی 
می توان اعتماد به سیســتم را بیشــتر کند. برخی گفتند بستگی به مراحل 
رسیدگی دارد در مرحله اول موردی توسط طرفین انتخاب شوند و در مرحله 
تجدیدنظــر دولت ها انتخاب گفتند. برخی گفتند در هر مرحله باید طرفین 
اختیار داشته باشند که داوران خودشان را انتخاب کنند.در خصوص بحث 
شرایط داوران دبیرخانه بررسی کند اینکه شرایط داوران چه مواردی باشد؟ 
چگونه اجرا شود؟ منظورش چیست؟ چگونه در سیستم چندجانبه انتخاب 

شوند؟
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 نظرات نماینده جمهوری اسالمی ایران در این بخش بدین شرح بود:
در ابتدا نماینده جمهوری اســالمی ایران به تأکید بر اینکه شایستگی، 
اســتقالل، بی طرفی و تنوع در میان داوران الزامات حیاتی پروسه انتخاب 
هســتند، بر این نظر بود که چنانچه برای فرآینــد انتخاب داوران بخواهیم 
به مانند گفته اتحادیه اروپا کمیته ارزیابی تشــکیل بدهیم این سؤال اساسی 
وجود دارد که چه کســی اعضای این کمیتــه را انتخاب خواهد نمود و این 

کمیته چگونه می خواهد برای دولت ها تصمیم گیری الزام آوری انجام دهد.
در رابطه با فرآیند درخواست داوری، نماینده ایران بیان نمود که ابهامات 
گسترده ای در این زمینه وجود دارد ازجمله اینکه نحوه درخواست داوری به 
چه صورت باید باشد؟ آیا قضات بایستی از جانب دولت ها معرفی شوند یا 
مستقل هم می توانند منتخب باشند؟ آیا ارتباط داشتن با دولت هر کشوری 
می تواند دلیلی برای رد صالحیت آنها باشد یا معیار شایستگی ورای از این 
امر اســت. در رابطه با شایســتگی، شرایط اساســی معیار شایستگی باید 

مشخص شوند.
وقتی به گزارش منتشرشــده آنکتاد در ســال 2019 می نگریم مشاهده 
می کنیم که اغلب داوران منتصب دیوان های داوری از ســال 1987 لغایت 
2018 از میان کشورهای غربی و توسعه یافته مانند فرانسه، سویس، کانادا، 
اســپانیا، آمریکا، هلند، آلمان و بلژیک انتخاب شده اند و فقط یک داور از 
میان کشورهای درحالی که توسعه انتخاب شده است که از شیلی می باشد. 
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بنابراین وقتی برخی کشــورها بیان می کنند کــه قضات و تصمیم گیرندگان 
بایستی شایستگی باالیی داشته باشند این به چه معنا است؟ آیا این بدان معنا 
خواهد بود که آنها فقط از میان کشــورهای باال قرار است مجددًا انتخاب 

شوند؟!
مورد مهم بعد حق انتخاب دولت ها و سرمایه گذاران در برگزیدن داوران 
موردی خودشان در کنار هیأت داوری می باشد. چراکه برخی اوقات مسائل 
فنی موضوع اصلی اختالف سرمایه گذاری خواهد بود و در این گونه مسائل 
اگر قرار باشــد هیأت داوری ثابتی داشته باشیم قطعًا رأی صادره منصفانه 
صادر نخواهد شــد. لذا بایستی طرفین اختالف حق انتخاب داشته باشند. 
در مرحله تنوع داوران، در کنار تنوع جغرافیای و جنســیتی بایستی عنصر 
ســطح توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد واال منافع طرفین 

حفظ نخواهد شد.
 

گفتار ششم- سایر موضوعات در رابطه با تأسیس مرجع دائمی
اعضای کارگروه خاطرنشــان کردند که تأســیس هرگونه مرجع دائمی 
جنبه های حقوقی دیگری نیز دارد که بایســتی موردتوجه قرار گیرد ازجمله 

اینکه:
1. مقر مرجع دائمی؛

2. اینکه به صورت زیرمجموعه در یک ســازمان موجود )احتمااًل یک نهاد 
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در سازمان ملل متحد(باشد یا به عنوان یک نهاد جداگانه تأسیس شود؛
3. نیاز به ایجاد مکانیســمی برای اصالح هرگونه مشکلی که ممکن است 

پس از تأسیس مرجع دائمی به وجود آید؛ 
4. نیاز به تضمین پایداری و انصاف و عدالت؛  

5. ابزار تضمین تنوع در تشکیل اعضا؛
6. نقش احتمالی نهاد دائمی در رسیدگی به اختالفات کشور-کشور؛

7. موضوعات مربوط به صالحیت، انواع دیوان تجدیدنظر و آیین دیوان.

مالحظات
1. تشکیل مرجع دائمی چه در قالب دادگاه سرمایه گذاری بین المللی و چه 
در قالب دیوان تجدیدنظر، از اهداف اصلی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو 

آن است که از سال 2000 ایده آن شکل گرفت.
2. وقتی با دقت اسناد و سخنرانی های مسئولین اتحادیه اروپا و کشورهای 
غربی را مطالعه می کنیم مشــاهده می شــود که یکی از اهداف پنهان طرح 
ایجاد دادگاه ســرمایه گذاری بین المللی ایجاد منطقه خاکستری به صورت 
نامحسوس خواهد بود. این بدان معنا است که بعد از ایجاد چنین دادگاهی، 
کشــورهای غربی صرفًا با گنجاندن شــرط حل وفصــل اختالف از طریق 
دادگاه سرمایه گذاری بین المللی در موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری 
و  معاهــده دوطرفــه خواهنــد شــد  و  قــرارداد  انعقــاد  بــه  حاضــر 
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سرمایه گذاران  سرمایه گذاری خود را منوط به پذیرش چنین شرطی از سوی 
دولت میزبان خواهند نمود.

3. متأسفانه در جلســات مزبور نیز فقط تعداد اقلیتی از کشورها)روسیه، 
ایران، بحریــن، آفریقای جنوبی،مراکش( بودند که با طرح تشــکیل نهاد 
دائمی چه در قالب دادگاه ســرمایه گذاری بین المللی و چه در قالب دیوان 
تجدیدنظر، مخالفت به عمل آوردند و بالعکس اکثریت کشورها از این ایده 
اســتقبال نمودند. لذا بایســتی در جلسات مربوط به تشــکیل نهاد دائمی 
همگام با کشــورهای مخالف و با اســتدالل های محکم از اجرایی شدند 
چنین نهادی جلوگیری به عمل آورد یا حداقل قلمروی آن را تا حد ممکن 

کوچک نمود.





فصل چهارم

 انتقادها و موانع جدی پیش روی 
طرح ایجاد نهادهای دائمی بین المللی

تأسیس 
دیوان بین المللی 

سرمایه گذاری
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جایگزین کردن سیســتم موجود ISDS به واســطه ایجــاد یک دیوان 
ســرمایه گذاری بین المللی یا هرگونه ساختار تجدیدنظرخواهی و بازنگری, 
به جای سیستم موجود داوری اختصاصی دولت- سرمایه گذار که علی رغم 
برخی نگرانی ها مقبولیت بســیار باالیی دارد می تواند به طور کل به نابودی 

نظام کاربردی کنونی منجر شود.
مســئله ای که بســیار قابل توجه است، آن اســت که برخی از داوران، 
ذهنیتــی در حمایت از دول میزبــان دارند و برخــی دارای ذهنیتی حامی 
سرمایه گذاران هســتند، که باوجوداین شرایط، ســوأل اصلی در ارتباط با 
ســاختار قضات یا داوران این بدنٔه تجدیدنظرخواهی یــا دیوان بین المللی 
ســرمایه گذاری این اســت که چه داوران یا قضاتی در ایــن نهاد منصوب 
می شوند تا بتوانند مشکالتی چون عدم هماهنگی، غیرقابل پیش بینی بودن 
و نبود شــفافیت را که ازجمله نگرانی های موجود در نظام ISDS اســت را 

برطرف سازند.
بنابراین، آنچه به نظر می رســد این اســت که ایجاد و تشــکیل دیوان 
بین المللی سرمایه گذاری نه تنها قادر نخواهد بود که به کاهش نگرانی های 
موجود در سیســتم فعلی کمک نماید، بلکه به نظر می رسد که ممکن است 
اضافه کردن چنین نهادی منجر به نابودی و همچنین ورود ضررهای بسیار 

و آسیب هایی به مشروعیت کل سیستم گردد.
در پیشنهاد مطروحه مبنی بر تشکیل یک دیوان بین المللی سرمایه گذاری 
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ابهامات بسیاری وجود دارد.
به طور مثال، آیا ممکن است که بتوان قضاتی را در این دادگاه ها منصوب 
کرد که انتخاب آن ها به دوراز سیاسی سازی باشد. همان طور که در بسیاری 
از دادگاه های بین المللی دیده می شــود، رویٔه موجود نشــان دهندٔه سیاسی 
بــودن بیش ازحد این انتصابات اســت. به عالوه آیا ممکن اســت که بتوان 
به واقع یک نظام قضایی حقیقتًا مستقل را تشکیل داد که به نوعی متمایل به 
حمایــت از دول تشــکیل دهندٔه آن برای به دســت آوردن حمایت مالی و 
سیاسی نباشد؟، چراکه چنین مشــکلی در نظام موجود فعلی یعنی داوری 
اختصاصــی کمتر دیده می شــود و هر طرف حق دارد داور خــود را آزادانه 
انتخاب نماید و این روش به توازن منافع بیشتر کمک می کند. حتی می توان 
گفت که در این زمینه به پیشنهادات جایگزینی به جای یک دادگاه یا یک نهاد 
تجدیدنظرخواهی فکر کرد. به طور مثال، شــاید یک دستورالعمل رفتاری 
سخت گیرانه برای داوران بتواند از بروز بسیاری از مشکالت جلوگیری نماید 
و همچنین بســیار کم هزینه تر از تشــکیل یک دیوان دائمــی و بین المللی 
 ISDS سرمایه گذاری باشد. از طرفی، یکی از مهم ترین مشخصه های نظام
و داوری در ایــن زمینــه که اصــل ماهیــت داوری را تشــکیل می دهد، 
تک مرحله ای بودن و قطعی بودن این آراء اســت. چراکه این خصوصیت، 
ذات داوری را تشــکیل می دهد و هرگونه بررســی ماهیتــی در رأی داوری 
خالف این اصل اســت، که در ادامه این بخش مفصاًل به بررسی آن خواهیم 
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پرداخت.
به منظور ارتقاء هماهنگی سیســتمیک، بایستی ذکر کرد که در پرتوی 
ماهیــت پیچیده، چندالیــه و چندبعدی نظــام توافقات ســرمایه گذاری 
بین المللی یک چالش بنیادی در ارتباط با اصالح این سیستم، آن است که 
از پاشــیده شدن بیشتر سیستم جلوگیری شــود. همان طور که قباًل نیز ذکر 
گردید، تشکیل یک نهاد تجدیدنظرخواهی به عنوان یک مکانیزم اضافه شده 

به نظام ISDS می تواند مشکالت بسیاری را به وجود آورد.
ابتدائًا مسائل مربوط به تأسیس چنین نهادی، خصوصًا اینکه بایستی 
مشــخص گردد یک ماهیت دوجانبه، منطقه ای و یا چندجانبه داشته باشد 
بایستی روشن و مشخص گردد؟. در این رابطه می بایست به این مسئله توجه 
کرد که این مکانیزم جدید چگونه می تواند به شکل سازگاری با مکانیزم های 
موجود، مانند کنواسیون ایکسید1، قواعد داوری آنسیترال2 و همچنین دیگر 
قواعد داوری نهادهای دیگر در ارتباط با ISDS و همچنین اسناد و قوانین 

بین المللی چون کنوانسیون نیویورک3 کار کند.
ثانیًا، مســائل مرتبط با ساختار ســازمانی و تأسیس چنین نهادی باید 
موردبررســی قرار گیرد و روشن شود. به طور مثال، چه کسی اعضای نهاد 

تجدیدنظرخواهی را انتخاب می کند؟
1.  ICSID Convention
2.  UNCITRAL Arbitration Rules
3.  Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New 
York Convention, 1958
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یا آنکه نحؤه انتخابات در این زمینه به چه صورت خواهد بود؟
طول دورٔه خدمت این داوران چقدر خواهد بود؟

چه اصول یا قانون رفتاری ای فعالیت های این قضات را در ارتباط باکار 
تخصصی آن هــا در نهــاد تجدیدنظرخواهی و خــارج از آن اداره و تنظیم 

می نماید؟
چه کسی مسئولیت تأمین مالی این نهاد را بر عهده می گیرد؟

این نهاد در کجا واقع خواهد شد؟
در مرحله سوم، مســائل مرتبط بازمان و هزینٔه فرآیند دادرسی بایستی 
موردتوجه قرار گیرد. ایجاد و تأســیس یک مرحلٔه تجدیدنظرخواهی، تنها 
یک الیــٔه جدید به فرآیند داوری اضافه می نماید و در چنین شــرایطی باید 
احتیاط ویژه ای به خرج داد تا بتوان یک فرآیند کارا و بدون مشکل را ایجاد 
نمود. ازجمله، مســئله زمان بندی )همانند نهاد تجدیدنظرخواهی سازمان 
تجارت جهانی(. به عالوه، فرآیند داوری و رســیدگی به دعاوی در مرحلٔه 
تجدیدنظر دربرگیرندٔه هزینه های اضافی برای سرمایه گذاران و دول میزبان 

خواهد بود.
در مرحله چهارم، موارد و مســائل مرتبــط باصالحیت چنین نهادی 
بایستی موردبررسی و توجه قرار گیرد. برای مثال، این موارد می توانند شامل 
نوع بازنگری مجاز برای این نهاد، استاندارد بازنگری که باید اعمال شود و 
همچنین نوع آرائی که این نهاد، صالح به بررســی آن ها اســت، بایســتی 
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مشخص گردد. به طور مثال، آیا چنین نهادی اجازٔه بررسی موارد حقوقی و 
قانونــی را خواهد داشــت یا در کنار آن مجاز به بررســی فکت ها و حقایق 
پرونده نیز اســت؟ آیا این نهاد قادر خواهد بــود که تصمیمات مخدوش و 
اشتباه را برای بازنگری و بررسی دوباره به دیوان یا محکمٔه داوری ای که آن 
را صادر کرده بازگرداند یا خود این نهاد قدرت اصالح مســتقیم ایرادات را 
خواهد داشت؟ آیا این نهاد تجدیدنظرخواهی قدرت بازنگری و بررسی آراء 
نهایی را دارد یا می تواند بر انواع دیگر تصمیمات نیز نظارت و قدرت اصالح 

داشته باشد؟ مانند دستور موقت و یا مسائل صالحیتی.
ماهیت ذاتــی و اختصاصی داوری بر اصــل آزادی طرفین داوری1 در 
انتخاب داور موردنظر بناشده اســت. از آنجائی که در فرآیند یک داوری، 
طرفین حق انتخاب داوران خود را دارا می باشــند که همین مشخصه وجه 
تمایز داوری از دادرســی قضایی2 است. چراکه در دادرسی قضایی، طرفین 
اختالف مجاز به انتخاب داور یا قاضی، جهت حل وفصل اختالف نیستند 
و در آنجا تابع قانون و نظام قضایی موجود هستند؛ اما ماهیت ذاتی داوری، 
آزادی طرفین اختالف در انتخاب داور خود که مسئولیت حل وفصل اختالف 
را دارد، است. بنابراین، اگر اجرای تصمیمات یک نهاد تجدیدنظرخواهی در 
این زمینه را بررســی کنیم کاماًل واضح اســت که چنین نهادی بایستی در 
چارچوب یک محکمٔه داوری، تأســیس و تشکیل شــده باشــد. و با این 
1.  Principle of Party Autonomy
2.  Litigation or Judicial Proceedings
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حســاب، تصمیمات و آراء این نهاد به اصطالح تجدیدنظرخواهی می تواند 
مطابق با کنوانســیون نیویورک قابل اجرا باشــد و بدین منظور، ســاختار 
هرگونه نهاد تجدیدنظرخواهی بایستی دوجانبه و اختصاصی باشد تا بتواند 
آراء داوری مرحلٔه بدوی را بازنگری نموده و یا به صدور آراء جدید دســت 

بزند.
اما به هرحال اگر ما به دنبال تأســیس یک نهــاد تجدیدنظرخواهی در 
قالب یک دیوان ســرمایه گذاری بین المللی باشــیم که بنابــر یک معاهدٔه 

چندجانبه تشکیل شود، پیچیدگی های بیشتری ایجاد می گردد.
اگر دیوان فقط بر روی مسائل شکلی یک رأی تمرکز نماید، مانند یک 
بررســی در این زمینه به احتمال بســیار قوی، ماهیــت آن فرآیند تغییر پیدا 
نمی کند و آن رأی همچنان مطابق با کنوانسیون نیویورک قابل اجرا است. 
اما اگر دادگاه مذکور بر مســائل ماهوی ازجمله حقایق و قوانین قابل اجرا 
تمرکز نماید و به صدور رأی جدید دست بزند، در چنین حالتی به هیچ وجه 
امکان اجرای این رأی مطابق با کنوانسیون نیویورک وجود نخواهد داشت. 
حتی اگر آن معاهدٔه چندجانبه یا کنوانســیون بالقؤه موردنظر برای تشکیل 
دیوان دائمــی، تصریح نماید کــه آراء این دیوان دائمی تحت کنوانســیون 
نیویورک قابل اجرا خواهد بود، تا زمانی که دول امضاء کنندٔه آن کنوانسیون 
یا معاهده، این سند بین المللی را مطابق با نظام حقوقی داخلی خود تصویب 
ننمایند، دادگاه های داخلی آن کشور رأی این دیوان را به رسمیت نشناخته و 
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درنتیجه از اجرای آن امتناع می ورزند. بنابراین، کسانی که پیشنهاد تشکیل 
چنین نهادی را می دهند، بایستی راه حل های جدیدی را دراین ارتباط بیابند.
نظام فعلــی ISDS به اندازٔه کافــی پیچیده، زمان بر و پرهزینه اســت، 
خصوصًا برای برخی کشورها، بسیاری از کشورها میلیون ها دالر به واسطٔه 
این فرآیند خسارت دیده اند و بنابراین چنین به نظر می رسد که اضافه نمودن 
یک الیٔه دیگر به این فرآیند به صورت غیرقابل پیشگیرانه ای، موجب افزایش 
هزینه و طول فرآیند می شود؛ و این کاماًل غیرمنطقی و غیرعقالنی خواهد 

بود که خالف چنین حالتی تصور گردد.
فرآیند تجدیدنظرخواهــی، خصوصًا در قالب یک دادگاه یا نهاد دائمی 
تجدیدنظرخواهــی درنهایت منجر به ناهماهنگی بیشــتر و پیچیدگی های 
بیش ازپیش در این سیستم می گردد. بنابراین، رویکرد منطقی نسبت به نظام 
ISDS، ساده سازی این ساختار و دوری نمودن از افزایش پیچیدگی های این 

فرآیند است.

فرآیند انتخاب داوران دیوان یا نهاد تجدیدنظرخواهی
ازجمله مســائل بســیار مهم دیگر که جزو مشکالت در مسیر تشکیل 
نهاد تجدیدنظرخواهی در قالب دیوان بین المللی ســرمایه گذاری اســت، 
مســئلٔه فرآیند انتخاب داوران این نهاد است که بسیار حائز اهمیت است. 
به طور مثــال، تضمیــن آنکــه داوران منتخــب دارای خصوصیاتی چون 
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صالحیت، بی طرفی و اســتقالل باشــند و همچنین تنــوع در انتخاب این 
داوران رعایت گردد بسیار مهم است.

در ارتباط با مســئلٔه صالحیت و فرآیند گزینش، سوأالت بدون پاسخ 
بسیاری وجود دارد؛

اینکه آیا بایســتی یک کمیتٔه انتخاب کننده وجود داشته باشد و یا آنکه 
این کمیته بایستی یک کمیتٔه انتخاب کننده یا گزینشی باشد؟

آنکه چه کسی یا کســانی، خود این کمیتٔه گزینشی را انتخاب خواهند 
نمود؟ و ســوأل آنجاســت که آیا دول طرف این معاهده هیچ گونه حقی در 

انتخاب اعضای این کمیته دارند یا خیر؟
یکی دیگر از مهم ترین مســائل در فرآیند انتخاب داوران این است که 
بایســتی تا حد ممکن این فرآیند انتخاب از دولت ها جدا گردد و دولت ها تا 
حد ممکن در این فرآیند دخالتی نداشته باشند، و سوأل آنجاست که انجام 

چنین شرطی چگونه ممکن است؟
مســئلٔه دیگــر، صالحیت و تشــخیص توانایی های قضات اســت و 
صالحیت های ضروری بایســتی روشــن گردد. وقتی که گفته می شود که 
قضات بایســتی درزمینٔه حقوق بین الملل عمومی یا حقوق سرمایه گذاری 
بین المللی تخصص داشته باشند، بایستی منظور از آن مشخصًا روشن گردد 
و باید تضمیناتی برای عادالنه و غیرسیاسی بودن فرآیند انتخاب ارائه گردد.
مطابق گزارشــی از UNCTAD )کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل 
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متحد( که در می 2019 منتشرشــده اســت و مرتبط با پرونده های ISDS تا 
ســال 2018 است، نشان می دهد که داورانی که به طور تکرار شده و بیش از 
دیگران از سال 1987 تا 2018 برای این پرونده ها انتخاب شده اند، همگی از 
کشورهای غربی و توســعه یافته مانند فرانسه، ســوئیس، کانادا، اسپانیا، 
ایاالت متحــده آمریکا، هلند، آلمان و بلژیک بوده انــد و فقط یک داور از 
آمریکای التین یعنی شــیلی انتخاب شده است. بنابراین، این گزارش نشان 
می دهد کــه به طور کل در فرآیند موجود، سیســتم عادالنــه ای در جهت 
انتخــاب داوران و تنوع در این زمینه وجود ندارد و لذا این امر بایســتی در 
دیوان موردتوجه قرار گیرد. ازآنجایی که نمایندٔه دولت سوئیس در جلسٔه سی 
و هشتم کارگروه سوم آنسیترال اشاره نمود که قضات دیوان اروپایی حقوق 
بشر که توسط دولت های عضو، نامزد می شوند، درعین حال این قضات از 
صدور رأی علیه دولت های معرفی کنندٔه خود، امتناع نمی کنند. باید گفت 
چنین امری شاید در جّو سیاسی اتحادیه اروپا ممکن باشد، اما برای نقاط 
دیگــر جهان حقیقت نــدارد و بنابراین خصوصیات ضــروری بی طرفی و 

استقالل ممکن است مورد تهدید قرار گیرد.
همان طور که پیش تر نیز اشــاره کردیم و در جلســات کارگروه ســوم 
آنسیترال نیز بر آن تأکید نمودیم، سنگ بنای هر فرآیند داوری، اصل آزادی 
طرفین در انتخاب داور اســت و ازآنجاکه در جلســٔه سی و هشتم کارگروه 
سوم، این پیشــنهاد را مطرح نمودیم و در گزارش نهایی جلسه نیز منعکس 
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گردیــد، معتقدیــم که بایســتی در صــورت تشــکیل چنین نهــاد دائمی 
سرمایه گذاری که به طور کل و علی ای حال با آن نیز مخالف هستیم، اما در 
صورت وقوع چنین امری و تشــکیل چنین نهادی بایستی برای هر یک از 
طرفین اختالف، این امکان وجود داشــته باشد که یک داور اختصاصی را 
منصــوب نموده و آن داوران به ســاختار موجود هیئــت داوران در آن دیوان 

اضافه گردند.
نکتٔه بسیار مهم دیگر در ارتباط با تأسیس نهاد دائمی تجدیدنظرخواهی 
این اســت که در هر یــک از اختالفات ISDS موضوعــات متنوعی مطرح 

می شود که بسیاری از آن ها موضوعات تکنیکال و تخصصی می باشند.
موارد مورد اختالف در پرونده های ISDS ممکن است به هر موضوعی 
مرتبط باشــند و همان طور که روشن است، برای انجام فرآیند داوری، یک 
داور لزومــًا نیازی بــه تحصیالت حقوقی ندارد؛ چراکــه موضوعات مورد 
داوری تقریبــًا هــر موضوع تخصصی را تحت پوشــش قــرار می دهند. و 
بنابراین، سوأل آنجاســت که در چنین شرایطی که برای هر موضوع داوری 
یک داور متخصص در آن زمینه بایســتی انتخاب گــردد، چگونه می توان 

ساختار یک دیوان را به تعداد مشخصی از داوران ثابت محدود نمود.
بنابرایــن، همان طور کــه ذکر گردید، ما بــر آن عقیده ایم که هر یک از 
ســرمایه گذار و دولت میزبان بایستی حق نامزد کردن و انتخاب کردن یک 

داور اختصاصی را به منظور اضافه شدن به ساختار دیوان داشته باشند.
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در ارتباط با انتخاب اعضــای محکمٔه داوری، همان طور که پیش تر و 
ابتدائــًا ذکر گردید، نظر اصلی و متقن آن اســت کــه اعضای یک محکمٔه 
داوری بایستی به طورقطع توســط طرفین یک توافق سرمایه گذاری تعیین 

گردند.
استفاده از یک لیســت از پیش تعیین شدٔه داوران برای انتخاب داور از 
طریق آن مخالف ذات داوری اســت؛ اگرچه فراهم ســاختن چنین لیستی 
مشکل خاصی ایجاد نمی کند، درصورتی که به طرفین اختالف آزادی کامل 
داده شــود تا بتوانند داور موردنظر خود را از داخل و یا همچنین خارج از آن 

لیست انتخاب نمایند.
در ارتبــاط با موضــوع تنوع در اعضــای دیوان به غیراز مســئلٔه تنوع 
جغرافیایــی و برابری جنســیتی، فاکتورهــای تعیین کننــدٔه دیگری مانند 
شــاخص های توسعٔه انسانی و اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود، وگرنه 
توجه محض به تنوع جغرافیایی نمی تواند منافع طرفین درگیر را تأمین نماید.
بدین صورت که می توان با توجه به تقســیم بندی های موجود از جانب 
ســازمان های معتبر بین المللی که کشــورها را بنابر شــاخص های توسعٔه 
انســانی و اقتصادی در چندین گروه مختلف قرار می دهند با دادن ســهم 
یکســانی از حق نمایندگی در پنــل دائمی داوران دیوان بــه هر یک از این 

گروه ها توازن و تعادل منافع را بیش ازپیش رعایت نمود.
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انتقادات وارده به تشکیل دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی
برخالف آن دســته از نوآوری هــای رویه ای و پیشــنهادات نهادهای 
مختلف، مبنی بر اصالح فرآیند ISDS و همچنین پیشنهادات و حمایت های 
فراوان از جانب نهادهای بین المللی ازجمله اتحادیٔه اروپا در جهت تشکیل 
دیوان سرمایه گذاری بین المللی، تشکیل این نهاد آماج انتقادات و اعتراضات 
فراوانی از جانب علمای حقوقی و وکال و داوران بین المللی بوده اســت که 
به طور کل بنابر دالیلی که مهم ترین آن ها ذیاًل ذکر خواهد شد، تشکیل چنین 

نهادی را مردود و اشتباه می دانند.
1. سیاسی شدن فرآیند حل وفصل اختالفات دولت- سرمایه گذار

تشکیل دیوان سرمایه گذاری بین المللی باهدف از بین بردن مشکالتی 
چون، نبود بی طرفی در فرآیند ISDS صورت می گیرد که به واسطٔه جلوگیری 
از حق انتصاب اعضای محکمٔه داوری توسط طرفین اختالف، قصد انجام 
آن رادارند؛ اما این در حالی اســت که بسیاری از متخصصین معتقدند که با 
انجــام چنین تغییری فارغ از آنکه بحث نهایی بودن1 و اجرای آراء این نهاد 
با مشکل روبه رو خواهد شد، این تغییر باعث سیاسی شدن فرآیند گردیده و 
به طور کل، ممکن است تمامی پیشرفتی که درزمینٔه سیاسی زدایی اختالفات 
سرمایه گذاری تا به امروز انجام شده بوده و یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 

سیستم کنونی ISDS بوده است، به طور کل از بین برود.
1.  Finality of Awards
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به همین جهت عالوه بر آنکه حق و فرصت طرفین اختالف، در جهت 
انتخاب یک پنل داوری بی طرف سلب می گردد، بلکه این روش یک کمیتٔه 
سیاســی را تشکیل و تقویت می نماید که در پوشــش بی طرفی بیش از هر 
چیز، سیاســی بوده و به صــورت جانب دارانه با توجه به منافع سیاســی به 

حل وفصل اختالفات، رسیدگی می نماید.
عالوه بر ریســک سیاســی شــدن فرآیند داوری، زمانی که این نهاد 
به عنــوان یک ســاختار تجدیدنظرخواهی در نظــام حل وفصل اختالفات 
دولت- ســرمایه گذار )ISDS( معرفی گردد، به جهت اهمیت بسیار باال و 
حساسیت موضوعات مطروحه در این اختالفات، همیشه این نگرانی وجود 
خواهد داشت که دولت های میزبان سرمایه گذاری، نسبت به هر موردی که 
در مرحلٔه ابتدایی بازنده شوند دست به اعتراض و تجدیدنظرخواهی بزنند تا 
رضایــت افراد جامعه خود را به دســت آورند و به طــور کل، وجود چنین 
فرآیندی )مرحله تجدیدنظرخواهی( به دلیل فشاری که از جانب شهروندان 
یــک حکومت و مطالبٔه عمومی آن ها به دولت میزبان وارد می گردد، باعث 
می شــود که دســتور کار سیاسی دولت میزبان، اســتفادٔه همیشگی و غیر 
مشروط از راهکار تجدیدنظرخواهی باشد و به همین ترتیب، سرمایه گذاران 
نیز متمایل به ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء و تصمیماتی 
که به ضرر آن ها باشد، خواهند بود. چراکه چنین مطالبه و فشاری از جانب 

سهامداران آن ها نیز موجود است.
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البته در پاســخ به مشــکل فوق، حامیان ایدٔه تشکیل دیوان بین المللی 
ســرمایه گذاری، پیشــنهاد می دهند که با اخذ ضمانت هــا و وثیقه هایی از 
طرفین اختالف، می تــوان امکان تجدیدنظرخواهی را برای طرفین اختالف 
فراهــم نمود تا بدون وجود دلیل صحیح و منطقی به صورت واهی از فرآیند 

تجدیدنظرخواهی استفاده نگردد.
از دیگر مشکالت بسیار مهم در این نهاد، اعطای حق انتخاب اعضای 
دیوان به صورت انحصاری به دول حاکم است که درنهایت منجر به تشکیل 
کمیتٔه مشترکی از داوران یا قضات منتخب دولت ها بوده و می تواند درنهایت 
منجر به انتخاب اعضایی باشــد که ذهنیتی در جهت حمایت از دولت های 
میزبان دارند و این به نوعی بی طرف بودن این نهاد دائمی را زیر سوأل می برد 
و اگر چنین مطرح می شــود که در سیستم موجود ISDS وکالی تجاری که 
به عنــوان داور انتخاب می شــوند به صــورت طبیعی، جانب شــرکت ها و 
سرمایه گذاران را گرفته و از آن ها حمایت می کنند، پس چنین شرایطی برای 
قضاتی که از جانب دولت ها انتخاب می شــوند نیز می تواند وجود داشــته 
باشــد که به صورت طبیعی رفتاری جانب دارانــه در حمایت از دولت های 
میزبان داشته باشد؛ که البته در این رابطه در سی و هشتمین جلسٔه کارگروه 
ســوم آنســیترال، هیئت نمایندگی جمهوری اســالمی ایران عالوه بر آنکه 
مخالفت کامل خود را با تشــکیل چنین نهادی اعالم نمــود، اما به عنوان 
راه حلی نوآورانه که از جانب اعضای دیگر کارگروه و کشــورهای مختلف، 
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مورد تأیید و حمایت قرار گرفت، پیشــنهاد داد که به جهت احترام به اصل 
آزادی و اختیار طرفین در فرآیند داوری بایستی هر یک از طرفین اختالف، 
اجازٔه معرفی و انتصاب یک داور اختصاصی را داشــته باشند که به ساختار 
موجود دیوان برای آن اختالف خاص اضافه گردند، تا به نوعی و در حد قابل 

قبولی این مشکل رفع گردد.

کاهش کیفیت فرآیند تصمیم گیری و صدور آراء
بسیاری از منتقدین تصریح می نمایند که ازآنجایی که انگیزه های مالی 
در جهت جذب افراد بســیار مهم و متخصص برای تشکیل این نهاد دائمی 
وجــود نــدارد، )همان طور کــه چنیــن اتفاقی نیز پــس از ایجــاد نهاد 
تجدیدنظرخواهی سازمان تجارت جهانی نیز اتفاق افتاد که دولت ها تمایلی 
به اختصاص منابع مالی کافی برای اعضای دائمی نداشــتند(، بنابراین این 
قضیه ممکن اســت منجر به اتصابات سیاسی در این نهاد گردد و این نهاد 
دائمــی از وجود متخصصیــن و بهترین پنــل داوران برای انجــام فرآیند 

تصمیم گیری و رسیدگی بی نصیب بماند.
خــود این قضیه می تواند منجر به کاهــش کیفیت، کارآمدی و قابلیت 

اعتماد به کل سیستم گردد.
عالوه بر آن هیچ گونه شواهد قطعی و قانع کننده ای در جهت تأیید این 
نظر که اعضایی که از جانب دولت ها برای این نهاد دائمی انتخاب بشوند، 
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می توانند وظایف خود را به نحو بهتری و در شرایط بی طرفانه ای در مقایسه 
با اعضایی که توسط طرفین اختالف در نظام کنونی ISDS انتخاب می شوند 

انجام دهند وجود ندارد.
درواقع تا به امروز این حقیقتی غیر قابل رد، روشن و اثبات شده است 
که صالحیت و کیفیت کاری داوران و آرائی که تحت نظام و ساختار موجود 
ISDS صادر شــده، به طور غیر قابل باوری دارای کیفیتی بســیار باال بوده 

اســت. عالوه بر آن، وجود یک نهاد تجدیدنظرخواهی باعث خدشــه دار 
نمــودن صالحیت و قدرت آراء صادره در مرحلٔه اول می گردد؛ بنابراین این 
روند به این نتیجه می رســد که داوران مشهور و متخصص و با سابقه برای 
نهاد تجدیدنظرخواهی رزرو می گردند و این مشکل، باعث به خطر افتادن 
کارآمدی کل این مکانیزم حل وفصل اختالف می گردد؛ و درنهایت، محدود 
نمــودن حق انتخاب طرفین اختالف و الزام آن ها به انتخاب اعضای پنل از 
داخل یک لیست یا گروه اعضای دائمی یا محکمه، فرصت و حق طرفین را 
برای انتصاب متخصصین در آن حوزٔه مشــخص، دقیق، پیچیده و معمواًل 
میان رشته ای و به شــدت تخصصی را از بین می برد و درنهایت باعث تولید 

تصمیمات غیر تخصصی و مشکل دار می گردد.

نهایی بودن آراء، کارآمدی، راندمان سیستم و هزینه های رسیدگی
مشکل دیگری که توســط منتقدین مطرح می گردد، تأثیر منفی وجود 
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چنین نهادی بر نهایی بودن آراء اســت که در حــال حاضر یکی از مزایای 
سیســتم ISDS بوده و هر تصمیمی که از طریق ســاختار و سیستم موجود 
ISDS صادر می شود، نهایی و قابل اجرا بوده و به همین جهت، متخصصین 

نگران هســتند کــه ایجاد یک مرحلــٔه تجدیدنظرخواهــی می تواند مبانی 
محــدودی را کــه در حــال حاضر بــرای به چالــش کشــیدن و رد آراء 

سرمایه گذاری در مرحلٔه اجرا وجود دارد را افزایش دهد.
عــالوه بر آن، این منتقدین تصریح می نمایند که حق تجدیدنظرخواهی 
طرفین به طور منفی بر صدور تصمیمات صحیح و کارآمد تأثیر گذاشــته و 
به طور ناخواســته فرآیند رســیدگی را طوالنی نموده که به طور قابل توجهی 
منجر به افزایش هزینه ها می گردد؛ چراکه یک ســاختار تجدیدنظرخواهی 
طبعًا موجب افزایش زمان رسیدگی گردیده و صدور تصمیم قطعی و نهایی 
را بــه تأخیر می اندازد و درنهایت، درخواســت تجدیدنظرخواهی از جانب 
طرف بازنده، اطمینان به نظام حل وفصل اختالفات پیشــنهادی را کاهش 

می دهد.

قابلیت اجرای آراء
تعدادی از متخصصین، وکال و داوران بین المللی، احتمال و پتانسیل به 
رسمیت شناخته شــدن و اجرای تصمیماتی که توسط این نهاد بین المللی 
ســرمایه گذاری گرفته شــود را زیر ســوأل برده و معتقدند که عدم تطابق 
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تصمیمات این نهاد با رویه های ایکســید و آنســیترال و وجود ســاختاری 
قضایی به جای یک نهاد داوری باعث می شود که هیچ یک از کنوانسیون های 
نیویــورک و یا کنوانســیون واشــنگتن در ارتباط با تصمیمــات این نهاد، 

قابل اجرا نباشند.
البته این موضوع که آیا یک نهاد نیمه دائمی داوری بایستی به عنوان یک 
دادگاه یــا یک محکمٔه داوری به حســاب بیاید، موضوعــی قابل بحث و 

بررسی است.
اما این حقیقت کــه در عالم داوری بین المللی، ســاختارهای ترکیبی 
وجود دارند و کنوانســیون نیویورک امکان صدور آراء قابل اجرا توسط این 
نهادها را به رســمیت شــناخته نیز موجود اســت که بارزترین مثال در این 
زمینه، دیوان دعاوی ایران و ایاالت متحده آمریکا1 اســت که در سال 1981 
تشکیل شــده و قضــات آن از طــرف دولت های ایاالت متحــده آمریکا و 
جمهوری اسالمی ایران انتصاب شده تا دعاوی بین اتباع خود را حل وفصل 
نمایند و تا به امروز این دیوان بیش از 3900 پرونده را نهایی نموده و در حال 

حاضر نیز فعال است.
درنهایت بایســتی گفت که تشــکیل دیوان بین المللی سرمایه گذاری، 
اگرچه در نظر دارد تا مشــکالت و خــالء موجود در نظام فعلی حل وفصل 

1.  Iran–United States Claims Tribunal, The Iran–United States Claims Tribunal is 
an international arbitral tribunal that resolves claims between the nationals and 
governments of the Islamic Republic of Iran and the United States of America.
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اختالفات دولت- سرمایه گذار )ISDS( را حل نماید، اما ممکن است عدم 
قطعیت بیشتری را به سیستم فعلی وارد نماید و موجب پیچیدگی بیشتر آن 
گردد و درنهایت به عدم هماهنگی و عدم اعتماد به کل ساختار منجر شود.
البته همان طور که پیش تر نیز گفته شــده، نظام فعلی ISDS نیز بایستی 
ساده تر گردد و طبیعتًا ایجاد چنین نهادی، خالف این موضوع است. ایجاد 
چنین نهادی عالوه بر آنکه باب مشکالت ساختاری را باز می نماید، خطر 
سیاسی شدن کل سیستم را ایجاد کرده و به طور بالقوه باعث کاهش کیفیت 
تصمیمــات و همچنین ایجــاد ابهامات فراوان در ارتباط بــا نهایی بودن و 
صحت و کارآمدی آراء می گردد. عالوه بر آنکه طبیعتًا به هزینه های فرآیند 
اضافه می شود، بحث قابلیت اجرای آراء نیز به طور کامل زیر سوأل می رود.

س- نتایج جلسه
در جلسه آتی، بنا شد ابتدا کارگروه نگرانی تأمین مالی ثالث را ارزیابی 
و بررسی کند. در مرحله بعد سایر نگرانی هایی که قباًل توسط دولت ها ارائه 
نشــده را بررسی و میزان مطلوبیت هریک را بســنجد. بدین منظور رئیس 
جلســه عنوان نمود کارگروه بایستی برنامه کاری تهیه کند. برخی کشورها 
پیشنهاد دادند که قبل از شروع مباحث مربوط به راه حل ها، دولت ها عناصر 
و جنبه های نگرانی ها و سطوح اولویت خود را مشخص کنند. کارگروه از 
اعضا خواست در حد فاصل جلسه حاضر و جلسه آتی، کشورها پیشنهادات 
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کتبی خود را راجع به برنامه کاری ارائه دهند. دبیرخانه بیان داشــت برنامه 
کاری باید بدین منوال باشد که چطور نگرانی های مطلوب در مندیت آورده 
شــوند و نحوه پیشبرد مباحث به چه صورت باشد. کارگروه در آخر مجددًا 
بر مشــارکت فعال و گســترده اعضا تأکید کرد و از کمک های فنی و مالی 
اتحادیه اروپا و آژانس توسعه و همکاری سویس به کشورهای درحال توسعه 

تشکر و قدردانی کرد.

در نظر گرفتن اهداف سیاســت گذاری رژیم ISDS و اصالحات ممکن  ـش- مالحظات
در پرتوی چشــم انداز اهداف توســعه پایدار 2030 که در سال 2015 به 

تصویب مجمع عمومی رسید.1 سیاست های ســرمایه گذاری باید اطمینان حقوقی و حمایت باالیی را  ـ
برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاری، به صورت ملموس و غیرملموس 

به همراه داشته باشد،  روش های حل اختالف باید منصفانه، باز و شــفاف باشــد، با تأمین  ـ دسترسی به مکانیسم های مؤثر برای پیشگیری از بروز اختالفات؛ ـ
مناسب برای جلوگیری از سوءاستفاده.

1. See GA Resolution 1/70 of 25 September 2015, Transforming our world: the 
2030 Agenda for sustainable
Development.
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در نظر گرفتن اصول راهنمایی برای هرگونه اصالحات توسط کارگروه  ـ
ازجمله کارایی، انعطاف پذیری و هزینه-اثربخشی؛ ارتقای مشــروعیت رژیــم ISDS، ارتقــای کنترل طرفین بر تفســیر  ـ
معاهدات، ساده سازی و کارآمد کردن فرآیند داوری


