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چکيده
امروزه نگاهداري و بهبود وضعيت زيرساختهاي پايدار و ساير بخشهاي مولدد ،از چدالشهداي راهبدردي و
بنيادين کشورهاي جهان ميباشد .بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا3با هدف تشويق سرمايهگدذاري در منقهده ،در
حوزه پروژههاي زيرساخت و ديگر بخشهاي مولد ،ترويج توسعه اقتصاد پايدار ،ايجاد ثروت در آسيا و فراتر از آن،
ترغيب مشارکت و همکاري منقههاي و فرامنقههاي بهمنظور حل نمودن چالشهاي پيشروي توسعه ،در تداري 2۶
ديماه سال  13۹۴رسماً فعاليت خويش را در پکن آغاز کرد ،در حالي که دولت جمهوري اسالمي ايدران بدهعندوان
عضو مؤسس ،نهش مهمي در تأسيس آن ايفا نمود .به موجب اساسنامه بانک ،سدازوکارهاي حدلوفصدل اختالفدات
ميبايست بر اساس اساسنامه صورت پذيرد .ماده  55اساسنامه بانک ،اختالف بين دولت عضو و باندک را از رريدق
داوري تجويز نموده است؛ اما اين نوع داوري ،کامالً منحصربهفرد بوده و احکام و آثار خاصدي را بده دنبدال دارد .از
آنجا که اين بانک از سازوکار خاصي در امر داوري پيروي مينمايد ،ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد؛ ماهيدت ايدن
نوع از داوري ،قابليت ابقال و نحوه اجراي آراء آن در هالهاي از ابهام قدرار دارد .از ايدن رو در ايدن مهالده بدا رو
تحليلي -توصيفي به اين ابهامات ميپردازيم .يافتهها نشاندهنده اين امر است که اين داوري ،از نوع داوري مدوردي
بوده و ابقال آن امکانپذير نيست .بهعالوه اجراي آراء آن نيز ميبايست در چهدارچو اساسدنامه و توسدش کشدور
ررف اختالف صورت پذيرد.
کليد واژهها :داوري ،اساسنامه ،حل وفصل اختالف ،بانک سدرمايهگدذاري زيرسداخت آسديا ،باندک چندجانبده
توسعهمحور
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مقدمه
امروزه برنامهريزي راهبردي دولتها ،نهشدي اساسدي در سرنوشدت و آيندده سياسدي و
اقتصادي و همچنين در جهت نيل به اهداف آن دولت دارد .به آن معنا که دولت با در نظدر
گرفتن عوامل متعدد اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و  ...برنامههاي خدود را مسدنجم
مي کند .خش و مشي راهبردي دولت ها را بايدد در قدوانيني ديدد کده بده تصدويب مجدالس
قانونگذاري ميرسد.
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پس از جنگ جهاني دوم ،بانکهاي چندجانبه توسعهمحور با هدف کمک به کشدورهاي
درحالتوسعه و اعقاي وام جهت ساخت يا بازسازي ررحهداي زيربندايي تشدکيل گرديدد.
درواقع اين بانکها به اعضاي خود وامهاي کالني پرداخدت مدينمودندد تدا ايدن مبدال در
جهت عمران و توسعه و در کل بهبود وضعيت کشدورهايي (نده مسدتعمرات آنهدا) کده از
جنگ بيشترين آسيب را متحمل شده بودند ،صرف شود .اهداف اصلي ايدن قبيدل باندکهدا
منابع خارجي ،تأمين مالي با هدف اعقاي وام؛ حمايت از همکاري و ادغام اقتصادي

جذ

کشورها است .در حهيهت تأمين مالي توسش اين باندکهدا بهبدود زيرسداختهداي داخلدي
کشورهاي وامگيرنده را به دنبال خواهد داشت.
بانک جهاني را ميتوان مصداق بارزي از اين نوع بانکها دانست .هددف اصدلي باندک
جهاني اعقداي وام بدراي توسدعه و گسدتر

ردرحهداي توليددي آن دسدته از کشدورهاي

درحالتوسعه است که عضو بانک هستند .اين وامها براي مهاصدي مانند اجراي پروژههداي
لولهکشي آ

آشاميدني ،آموز وپدرور

و همچندين اجدراي برنامدههداي کلدي عمراندي

ازجمله واردات کاالهاي صنعتي است .تنها عضو باندک جهداني نخسدتين باندک چندجانبده
توسعهمحور بود که در دسامبر  1۹۴5م تأسيس شد و در نوامبر  1۹۴۷م با تصدويب مجمدع
عمومي سازمان ملل متحد رسميت يافت و جزء نهادهداي تخصصدي سدازمان ملدل متحدد
محسو

گرديد .هدف اوليه اين بانک کمک به کشورهايي بود کده در جندگ جهداني دوم،

اقتصاد آن ها بيشترين آسيب را متحمل شدده بدود (بهفدر .)18۶ ،13۹5 ،باندک جهداني در حدال
حاضر داراي پنج مؤسسه زيرشاخه ميباشد کده درمجمدوع بدهعندوان گدروه باندک جهداني
25۴




شناخته ميشوند .اين مؤسسات عبارتاند از :صندوق بينالمللي تدرميم و توسدعه 1،انجمدن
توسعه بينالملل 2،مؤسسه مالي بينالمللي 3،ميگا (آژانس چندجانبه تضدمين سدرمايهگدذاري)

۴

و مرکز بينالمللي حلوفصل اختالفات سرمايهگذاري صندوق بينالمللي پول که مديتوانندد
به عضويت بانک جهاني درآيند .از ررف ديگر شرط اوليه عضويت در مؤسسه بدينالمللدي
از ديگر بانکهاي توسعهاي ،بانک توسعه بينالمللي آمريکايي است که در سال  1۹5۹م
تأسيس گرديد و هدف آن پرداخت وام با نرخ بهره پايين به اعضاي خود در راستاي توسعه
زيرساختهاي آنها است .بانک توسعه آفريها نيدز کدارکرد مشدابهي دارد .تسدريع توسدعه
پايدار در حوزه اقتصادي و پيشرفت در عرصه اجتماعي در کشورهاي عضو ،هددف اصدلي
تشکيل اين بانک است .بسيج و تخصيص منابع براي سرمايهگذاري ،ارائه مشاوره در زمينده
سياست و کمکهاي فني بهمنظور پشتيباني از تال هايي که منجر بده توسدعه مديگدردد از
اهداف اصلي اين بانک است ).)JAMIE M. SOMMER, 2019, 31
يکي ديگر از بانکهاي توسعه کده در سدالهداي اخيدر تأسديس گرديدده اسدت ،باندک
سرمايهگذاري زيرساخت آسيا5است.
کشور ايران نيز در سال  13۹5به عضويت اين بانک درآمد .مادهواحده قدانون عضدويت
دولت جمهوري اسالمي ايران در بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا ،کشدور مدا را رسدماً
عضو اين بانک نمود .در تبصرههاي اين مادهواحده ،در خصدو

اعتبدار اساسدنامه باندک،
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توسعه و مؤسسه مالي بينالمللي ،عضويت در بانک جهاني است.

محدوديتهايي ذکر شده است که به نظر ميرسد قيد اين محدوديتها در راستاي مصدال
ملي کشور بوده است.
يکي از مواد قابل بحث در خصدو

ايدن قدانون و اساسدنامه آن ،موضدوع داوري

مندرج در ماده  55اساسنامه بانک مي باشد .به موجب اين ماده در خصو

اختالفدات

ناشي از اتخاذ تصميم پس از خاتمه عمليات بانک ،بايد اين اختالف از رريق داوري و
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آن هم با ترکيب خاصي حل وفصل گردد1.اجمال ايدن مداده ابهامدات زيدادي را در پدي
داشته است.
در خصو

اين نوع داوري ،برخي ابهامات مقدرح شدده اسدت .ايدن ابهامدات از ايدن

قرارند :پرسش اصلي اين مهاله ماهيت شدرط داوري منددرج در مداده  55اساسدنامه اسدت.
بهعالوه اينکه چه نوع اختالفاتي قابليت ارجاع به داوري را دارند؟ شدرايش تشدکيل ديدوان
داوري ،تشريفات و اجراي احکام اين آراء به چه نحوي است؟ آيا ايدن آراء قابليدت ابقدال
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دارد يا خير و در صورت مثبت بودن پاس  ،چه نظامي بر ابقال ايدن آراء حداکم اسدت؟ از
ديگر ابهاماتي است که بايد تجزيهوتحليل شوند.
انگيزه اصلي از اين پژوهش به دليل عضويت اخير ايران در ايدن باندک بدوده اسدت .در
حهيهت با تصويب اساسنامه بانک ،کليه مفاد آن ازجمله شدرط داوري الزم االتبداع خواهدد
بددود .ابهامدداتي کدده در داوري موضددوع مدداده  55وجددود دارد و ايددن ابهامددات مدديتوانددد
سردرگميهايي را ايجاد نمايد که پرداختن به آنها ضرورتي اجتنا ناپذير است.
در اين مهاله با روشي تحليلي -توصيفي به بررسي اين پرسشهدا خدواهيم پرداخدت و
سعي خواهد شد با توجه به مهررات فعلي در نظام بينالملدل ،بده ايدن ابهامدات پاسد داده
شود .با توجه به اينکه بانک يادشده بهتازگي تأسيس گرديده است .در نوشتههداي حهدوقي
تاکنون به آن پرداخته نشده و از اين حيث بررسي و تحليل اين چالشها ضروري است.
 .1روشهای حلوفصل اختالفات بينالمللي
اختالفات بينالمللي از حيث ماهيت به دو دسته تهسيم ميگردند :اختالفدات حهدوقو و
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .1ماده  55مهرر داشت« :اگر بين بانک و کشوري که عضويت آن پايان يافته اسدت يدا بدين باندک و هدر عضدو پدس از
اتخاذ تصميم مبني بر خاتمه عمليات بانک اختالفي بروز کند ،چنين اختالفي به يک ديوان داوري متشدکل از سده داور
ارجاع خواهد شد .يکي از داوران توسش بانک و ديگري توسش کشور مربوط تعيين خواهدد شدد و داور سدوم جدز در
صورتي که ررفها بهگونه ديگري توافق کنند ،توسش رئيس ديوان بينالمللي دادگستري يدا مهدام ديگدري کده ممکدن
است ربق مهررات مصو

25۶

هيأت رئيسه تجويز شود ،تعيين خواهد شدد .تصدميم براسداس رأي اکثريدت داوران اتخداذ

خواهد شد که اين تصميم ،نهايي و براي ررفها الزامآور خواهد بود .داور سوم حق حل و فصل همه مسدائل شدکلي
را در هر موردي که ررفها با آن اختالف نظر داشته باشند ،خواهد داشت».




اختالفات سياسو .اختالفات حهوقو به اختالفات مربوط به حق موجود يا مسائل مربوط به
تفسير و اجراى آن گفتده مديشدود؛ امدا اختالفدات سياسدو تعدارن مندافع و تضداد ميدان
موضوعات حهوق بينالملل در مورد تغيير و اصالح حدق موجدود هسدتند .البتده ايدنگونده
نيست که اختالفو فهش جنبه حهوقو يا فهش جنبه سياسو داشدته باشدد ،عمومداً اختالفدات
حهوقي حل وفصل ميشوند و شامل مذاکره ،مساعي جميله ،ميانجيگري ،تحهيق ،ساز

يا

آشتي از ررق سياسي هستند .در اين شيوهها چندان به موضوعات حهوقي توجه نميشود و
هدف غايي حل اختالف و کاهش تنش بين ررفين است .مهصدود از حدلوفصدل حهدوقي
اختالفات ،استفاده از دادرسي قضايي دادگاههاي بينالمللي و دادگاههداي داوري بدهمنظدور
حلوفصل مرافعه موجود بين تابعان اصلي حهوق بينالملل و نيل به يک راهحل قضدايي در
رابقه با آن دعوي ميباشد (ثريدايي .)2۴ ،13۹3 ،در ايدن شديوه موضدوع از رريدق حهوقددانان
منتخب يا انتصابي و به موجب قواعد حهوقي پذيرفتهشده ،حلوفصل ميشود .رسيدگي در
دادگاه و داوري از مصاديق بارز اين شيوهها هستند.
به موجب ماده  38اساسنامه ديوان در رسديدگي بده اختالفدات ،ديدوان قواعدد حهدوقي
موجود را اعمال ميکند و در صورت خأل قانوني بايد از صدور رأي اجتنا

کند ،بندابراين

کار قضدات اعمدال قدانون و نده وضدع آن مديباشدد؛ ايدن رويکدرد محافظدهکارانده خدود
محدودسازي قضايي ناميده ميشدود ( .)Merills, 1995, 230,مضدافاً اينکده حسدب مداده 38
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داراى دو جنبه هستند (ارجيني .)۶۹ ،1382 ،اختالفات بينالمللي اغلب بده دو رريدق سياسدي و

اساسنامه فهرستي از منابع که ديوان بر اساس آنها تصميم ميگيرد ،ارائه شده اسدت و ايدن
نشان ميدهد در شيوههاي حهوقي ،مستندات دادگاه نيز از پيش تعيين شدده اسدت

(حبيبدي و

شاملو.)8۶ ،13۹2 ،
البته در شيوه رسيدگي بين دادگاه با مرجع داوري ،تفاوتهدايي وجدود دارد .در حدالتي
که مرجع رسيدگي يک دادگاه بينالمللي است ،يک دستگاه قضايي پيش از به وجود آمددن
مرافعه تأسيس شده و بر اساس يک سند بينالمللي اقدام مينمايدد .ايدن دادگداه مرکدب از
قضات مستهل و بيررف و از لحاظ علمي صال ميباشد که مقابق سند مؤسس آن ديدوان
يا آن دادگاه انتخا

ميشود و آيين دادرسدي و رسديدگي آن کدامالً مشدخص اسدت .ولدي

25۷




داوري در حهوق بينالملل سلسله جريان کارهايي است که بهمنظور حلوفصدل اختالفدات
تابعان اصلي حهوق بينالملل با انتخا

قضات توسش خود آنها صورت ميگيرد .اغلب بده

هيأت داوران دادگاه يا ديوان داوري ارالق ميگردد و گداهي از بددو اقددام عندوان دادگداه
داوري به هيأت داوران منتخب داده ميشود و حتي آيين رسديدگي نيدز توسدش خدود آندان
مشخص ميگردد.
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 .2ماهيت شرط داوری مندرج در اساسنامه و مقایسه با داوریهای مشابه
امروزه داوري براي حلوفصل اختالفات ،جذابيتهاي زيادي دارد .داوري هم در حوزه
حهوق داخلي و هم حوزه حهوق بينالملل ،همواره از ررق رايج حلوفصل اخدتالف بدوده
است .از مزيت داوري براي حلوفصل اختالفات بسديار سدخن گفتدهاندد (شديروي.)2 ،13۹1 ،
داوري چه توسش بازرگانان و چه دولتها شيوهاي سريع و محبو

بدراي فيصدله اخدتالف

است .امروزه عالوه بر سازمانهاي داوري بينالمللي که بهردور تخصصدي بده موضدوعات
رسيدگي ميکنند ،در بسياري از معاهدات بين کشورها ،حدل اخدتالف احتمدالي بده داوري
واگذار ميشود .اين امر را ميتوان در بسياري از معاهدات دوجانبه سرمايهگدذاري مشداهده
کرد و دولتها تمايل زيادي به حل وفصل اختالفات خود از رريق داوري دارند .توسل بده
داوري و اتکا به سازوکار بيررفانه و مستهل براي انتخا

سدرداور بده آن سدبب بدوده کده

ممکن بوده ررفين اعتماد کافي بده نظدامهداي قضدايي داخلدي نداشدته باشدند

( de Castro

.)Meireles, 2006, 51
خاررنشان ميسازد معاهداتي که سند مؤسس ديوانهاي قضايي بينالمللي يا دادگاههاي
داوري بينالمللي محسو

ميشوند ،منشأ صالحيت براي نهاد رسيدگيکنندده بده اخدتالف

تلهي ميشوند .اين نوع محاکم بينالمللي در بدو تأسيس چده بدهصدورت منقهدهاي و چده
بهصورت بينالمللي از ررف کشورهايي که آنها را تأسيس ميکنند ،صال بده حدلوفصدل
قضايي اختالفات و دعاوي ميشوند که در اساسنامه آنها مهرر شدده اسدت و دولدتهداي
مؤسس و يا دولتهايي که بعداً به آنها ملحق ميشوند با تأييد ،امضاء و تصويب اساسدنامه
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آنها (که اغلب بهصورت يک معاهده تنظيم ميگردد) صالحيت قضايي آنها را ميپذيرندد.


البته بايد گفت که تصويب سند مؤسس و اساسنامه اين محاکم در کشورهاي مختلد

مثدل

ساير معاهدات عادي ديگر بر اساس آيين خاصي که در قانون اساسي هر کشور مهرر شدده
است ،صورت ميپذيرد .بهعنوان مثال در تاري  1۹0۶م کشورهاي کسدتاريکا ،السدالوادور،
گواتماال ،هندوراس و نيکاراگوئه ،پنج کشدور آمريکداي التدين و ايداالت متحدده آمريکدا و
امضاء کردهاند که در آنها تأسيس ديوان دادگستري آمريکاي مرکزي1پيشبيندي شدده بدود.
به اين معاهدات کنوانسيوني تحت عنوان کنوانسيون تأسديس ديدوان دادگسدتري آمريکدايي
مرکزي ضميمه شده بود که در تاري  1۹08م اين کنوانسيون مورد تصويب قدرار گرفدت و
اين ديوان تأسيس گرديد و تا سال  1۹18م به کار خود ادامه داد (ثريايي آذر.)2۹ ،13۹3 ،
يکي ديگر از داوريهاي مشابه ،داوري سازمان تجارت جهاني است .نتايج آخدرين دور
از مذاکرات تجاري چندجانبه2که در چهارچو

موافهتنامه عمومي تعرفه و تجارت انجدام

شد (که به دور اروگوئه معروف است) منجر به تشدکيل سدازمان تجدارت جهداني گرديدد.
رو

حلوفصل اختالف در سازمان تجارت جهداني ،ترکيبدي از رو هداي مختلد

حدل

اختالف است که درمجموع از هر دسته از رو هاي سياسي و حهوقي متمايز اسدت .آغداز
اين رو

رسيدگي مشورت اجباري بين دولتهاي ردرف اخدتالف اسدت کده يدک رو

سياسي حل اختالف است و در پي انهضاي مهلتي معين ،تشکيل مرجع رسيدگي پيشبيندي
شده است که نوعي نهاد قابل مهايسه با داوري و يا حتي ساز

محسو

ميشود و پس از
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مکزيک و دو کشور از آمريکاي شمالي ،معاهداتي را تحت عنوان معاهده صدل و دوسدتي

انجام وظيفه منحل ميشود (کامل.)381 :13۹8 ،
در عين حال اين مرجع رسيدگي ها حکم صادر نمي کنندد و گدزار

مدي دهندد کده

تصويب يا عدم تصويب آن بستگي به نظر رکن حل اخدتالف دارد کده درواقدع همدان
شوراي سازمان است و عمالً مالحظات سياسي در کار آن دخالت دارد .به عالوه وجود
رکن استينافي در اين نظام ،در مهابل خصيصه اي کامالً قضايي به اين نظام مي بخشدد و
به اين ترتيب درنهايت نمي توان نظام مزبور را قارعانه در زمره رو هداي حهدوقي يدا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1
.Justice of Court American Central
2
).Multilateral Trade Negotiations (MTN
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سياسي دانست اما با توجه به اينکه نظام مزبور در پي اصالحات دور اروگوئده گدرايش
بيشتري به سمت (قاعده منددي) و قضدايي شددن يافتده اسدت و وزن و اعتبدار عوامدل
حهوقي در آن بيشتر شده است .به اعتهاد برخي از استادان بهتر است شبه قضايي خوانده
شود تا شبهسياسي (ممتاز.)۴8 ،13۷5 ،
ماهيت داوري سازمان تجاري شباهت زيادي به داوري موضوع ماده  55اساسنامه باندک
سرمايهگذاري زيرساخت آسيا دارد؛ زيرا در هر دوي آنها اختالف دولت عضو بدا سدازمان
فصلنامه علمي مقالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،۴0پاييز 13۹۹

مقرح ميشود و وجوه اشتراک زيادي دارند.
در اينجا اين پرسش مقرح مي شدود کده داوري موضدوع مداده  55اساسدنامه باندک
توسعه زيرساخت آسيا چه ماهيتي دارد .براي پاس به اين پرسش ابتدا بايد به تعريد
داوري تجاري و تميز با آن داوري موضوع حهوق بين الملدل عمدومي بپدردازيم .بدراي
اينکه داوري تجاري تلهي شود اصوالً ررفين آن بايد اشخا

حهوق خصوصي بوده و

مربوط به مسائل تجاري باشدند و بده دليدل آنکده دولدت هدا در اصدل تداجر نيسدتند و
فعاليت هاي آنان هم تجاري محسو
تجاري محسو

نمي شود ،در نتيجده نبايدد ايدن داوري را داوري

کرد .به عالوه حسب بند ( )1ماده  2قانون داوري تجاري بين المللي که

برگرفته از قانون نمونه آنسيترال است« ،داوري اختالفات در روابش تجاري بدين المللدي
اعددم از خريددد و فددرو

کدداال و خدددمات ،حمددل ونهددل ،بيمدده ،امددور مددالي ،خدددمات

مشاوره اي،سرمايه گذاري ،همکاري هاي فني ،نمايندگي ،حق العمل کداري ،پيمانکداري و
فعاليت هاي مشابه مقابق مهررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت» .مالحظه مي شدود
که مالک تجاري محسو

شدن داوري ،حل وفصل اختالفات روابش تجاري بين المللدي

در زمينه هاي خريد و فرو  ،حمل ونهل و غير آن است .ولي بايد گفت داوري موضوع
حهوق بين الملل مربوط به اختالفات سياسي بين کشورها است و از اين رو اختالفدات
تجاري در اصل نبايد از ررقي که براي حل اختالفات بين دولت هدا مهدرر شدده ،رفدع
اختالف گردند.
2۶0



قوانين داوري دو دهه اخير در کشور ما نشان گر تمايل و اراده مهنن ايراني به اين رو


حل اختالف بوده است .به اعتهاد برخي از نويسندگان در گروهبندي اختالفات بدينالمللدي
که به اعتبار ررفين صورت ميپذيرد ،دسته نخست اختالف ميان دولتها با يکديگر اسدت.
دسته دوم اختالفات ميان اشخا
دولتها و اشخا

خصوصي با يکديگر است .گدروه سدوم اخدتالف ميدان

حهوقي خارجي با يکديگر است (مجتهدي.)182 ،13۹0 ،

نگرديده است ولي به نظر مي رسد بتوان اين قبيل اختالفات را در دسته نخسدت جداي داد؛
زيرا نهاد يا سازمان بين المللي شخصيت خا

داشته کده متفداوت از اشدخا

خصوصدي

است و اغلب نيز دولتها ررف گفتوگو يا انعهاد قرارداد با سازمانها و نهادي بينالمللدي
هستند.
ماده  55اساسنامه ،از اختالف بين بانک و کشورهاي عضو سدخن گفتده اسدت ولدي در
خصو

نوع اختالف مقلبي عنوان نکرده است .افزون بر آن حتي در متن اساسدنامه مهدرر

شده که داور سوم ممکن است توسش رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود .احالده
انتخا

داور ثالث به رئيس ديوان بدينالمللدي دادگسدتري کده رکدن اصدلي حدل اخدتالف

دولتها است ،خود ميتواند گواه اين باشد که اين داوري را بايد داوري خاصدي پنداشدت؛
زيرا در هر مورد بايد اين انتصا
ندارد تا داور را انتصا

صورت بگيرد و سازمان داوري به معناي خدا

وجدود

نمايد .اين شيوه براي تعيين داور سوم در راستاي تضمين اسدتهالل

و بيررفي ديوان داور بوده است (.)Wellens, 2002, 126
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در اين دستهبندي به اختالف ميان دولتها با سازمانها يدا نهادهداي بدينالمللدي اشداره

بهرور کلي داوريها از حيث رسيدگي بر دو نوع تهسيم مديشدوند؛ داوري سدازماني و
داوري موردي .در داوري سازماني ،يدک سدازمان تخصصدي کده قواعدد و آيدين دادرسدي
مشخص و شفاف دارد ،به موضوع رسيدگي ميکند .انتخدا

داوران ،هزيندههداي داوري و

نحوه رسيدگي از قبل توسش سازمان داوري مشخص شده است.
به اعتهاد برخي ،محکمه داوري که بر ربق قرارداد اعقاي وام تشکيل ميشود ،بهعندوان
يک حوزه حلوفصل اختالف محسو

ميشود .بهرغم ماهيدت مدوردي1و مدوقتي و بدودن

آن( .)Romano, 2014, 11به نظر ميرسد تدوينکنندگان اساسنامه براي تنظديم ايدن مداده بده
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ماده  ۹اساسنامه بانک بينالمللي ترميم و توسعه توجه داشتهاندد1.اگدر از برخدي اختالفدات
جزئي صرفنظر کنيم ،بايد گفت ماده  55اساسنامه قرائتي نوين از اين بند است؛ زيرا نهتنها
از نظر ماهيت بلکه از نظر عبارات نيز شباهت زيادي به مهرره اخير دارد .بدر همدين اسداس
بانک بينالمللي ترميم و توسعه مهرراتي را تحت عنوان شرايش عمومي تأمين مدالي تددوين
نموده است که در ماده هشتم آن در چند بند شرايش و ضوابش داوري را بيان کدرده کده بده
نظر ميرسد در خصو

داوري موضوع ماده  55از اين شرايش مددد گرفدت .چراکده ايدن

فصلنامه علمي مقالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،۴0پاييز 13۹۹

شرايش بر اساس مادهاي تنظيمشده که آن ماده مالک تدوينکنندگان اساسنامه باندک توسدعه
زيرساخت آسيا بوده است.
ايددن داوري ريشدده در تراضددي دولددت بددا بانددک دارد .همددانگوندده کدده برخددي بيددان
داشتهاند( )Malik R. Dahlan, 2018, 138رضايت دولت و مهررات حهوق بينالمللي عمومي،
مباني براي تشکيل رکن حدل اخدتالف ايدن باندک اسدت .همچندان کده در داوري حهدوق
خصوصي ،رضايت رکن اصلي آن است .در حهوق بينالملل هنگامي کده دولدت بدهعندوان
بازيگر اصلي نظام بينالملل به داوري رضايت ميدهد .در صحت و نفوذ ايدن داوري نبايدد
ترديد کرد .عالوه بر اين تحهق دادرسي مقلو

منوط به رعايدت اصدول اساسدي دادرسدي

است و داوران مکل اند اين اصول را رعايت نمايند (خدري.)5۴2 ،13۹3 ،
الزم به ذکر است در کشور ما نيز به موجب اصل  13۹قدانون اساسدي ،ارجداع دعداوي
مرتبش با اموال عمومي يا مهم با محدوديتهايي مواجه است .اين بده دليدل اهميدت امدوال
عمومي بوده که قانون اساسي ارجاع دعاوي مربوط بده آن را مندوط بده تشدريفات ويدژهاي
کرده است .در اين زمينه بحث و گفتوگو فراوان اسدت (نيکبخدت و همتدي کلدواني )20 ،13۹۹ ،و
کشورهاي دنيا هم در اين موضوع اتفاق نظر ندارند (ميرزاندژاد .)13۹۴ ،13۴ ،پدرداختن بده ايدن

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1حسب بند (ج) ماده « ۹هرگاه اختالفي بين بانک و يکي از کشورهايي که از عضويت بانک خارج شدده اسدت پديش آيدد يدا
در دورهاي که بانک در حال وقفه دائم است ،اختالفي بين بانک و عضوي رخ دهد ،اينگونه اختالفات بده حکميدت دادگداهي
احاله خواهد شد که داراي سه حکم خواهد بود .يک حکم را صندوق و ديگري را عضو مربدوط يدا عضدوي کده از عضدويت
خارج شده ،معين خواهد کرد و حکم مشترک را جز در صورتي که ررفين به ررز ديگر موافهدت کنندد ،رئديس ديدوان دائمدي
2۶2

دادگستري بينالمللي يا مهامي نظير آنکه به موجب آييننامههاي بانک معين ميشود ،تعيين خواهد نمود .حکدم مشدترک اختيدار
کامل براي اتخاذ رويه عمل در تمام مواردي که مورد اختالف است ،خواهد داشت».




موضوع را به مجال ديگري واگذار خواهيم کرد.
 .3انواع اختالفات قابل ارجاع به داوری موضوع ماده 55
به موجب بند  1ماده  ۴۶اساسنامه بانک ،اقامده دعدوا عليده باندک محددود شدده اسدت.
از يا در رابقه با اعمال اختيارات خود براي افزايش وجوه ،از رريق وامگيدريهدا يدا مدوارد
ديگر ،تضمين تعهدات يا خريد و فدرو

يدا تضدمين فدرو

اوراق بهدادار ،از مصدونيت

برخوردار خواهد بود که در اين مدورد ،دعداوي مديتوانندد عليده باندک و تنهدا در دادگداه
صالحيتدار در قلمرو کشوري که بانک در آنجا دفتر دارد ،يا نمايندهاي را بهمنظور پذير
خدمات يا ابالغ فرآيند ،منصو

نموده يا اوراق بهادار را تضدمين يدا صدادر نمدوده اسدت،

اقامه شوند».
مالحظه ميشود که در اصل اين نهادِ پولي براي خود مصونيت قائل شده اسدت و تنهدا
در دادگاهي که بانک در آن محل دفتر دارد ،آن هدم در مدوارد خدا

مديتدوان در دادگداه

رسيدگي قضايي دنبال نمود .در حالي که بديهي است کده رسديدگي قضدايي بدا داوري دو
مهوله متفاوت هستند .به اعتهاد پدارهاي از اسدتادان حهدوق بدينالملدل ،فدرق اساسدي بدين
حددلوفصددل اخددتالف از رريددق داوري و رسدديدگي قضددايي در ايددن اسددت کدده در داوري
ررفهاي اختالف در روند تصميمگيري نهش فعالتري دارند .بدراي نمونده ،مديتدوان بده
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درواقع به موجب اين مهرره «بانک در مورد هر شکلي از فرآيند حهوقي غير از موارد ناشدي

حهوق قابل اعمال و ترکيب ديوان داوري اشاره نمود که توسش ررفهداي اخدتالف معدين
ميشود .اين در حالي است که در رسيدگي قضدايي توسدش دادگداه ،ردرفين مجبورندد بده
قضاوت قاضي دولتي تن دهند که توسش مهامات عمومي آن کشور منصو

گرديده اسدت.

از نظر قواعد شکلي و آيين دادرسي نيز تهريباً هدي گونده اختيداري ندارندد و بايدد دعدوي
خويش را بر ربق آن شيوه اقامه نمايند .شيوهاي که عالوه بر زمانبر بدودن مسدتلزم صدرف
هزينه هاي زيادي است .رو

داوري به ررفهاي اختالف اين امکدان را مديدهدد کده تدا

حدودي از خود انعقاف نشان دهند ،ولدي در حدلوفصدل قضدايي ردرفهدا داراي چندين
اختياري نيستند (واالس .)350 ،1382 ،تاري نوين داوري و تجديد حيات آن بهعندوان شديوهاي
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براي حلوفصل اختالفات ،با «معاهده  1۷۹۴جي» بين اياالتمتحد و انگلستان آغاز شد .در
سراسر قرن نوزدهم اغلب از داوري به اين شکل استفاده ميشد که هر يدک از ردرفهداي
دعوي ،دو نماينده از جانب خود جهت حضور در مرجع داوري انتخا
ماده  55اساسنامه در خصو

مي کردند (همان).

نوع اختالف قابل ارجاع به داوري اشارهاينشدده و تنهدا

از بروز اختالف بين بانک و کشوري که عضويت آن پايان يافته يا اخدتالف اتخداذ تصدميم
مبني بر خاتمه عمليات بانک سخن گفته است .حال اين پرسش مقرح ميشود که چه ندوع
فصلنامه علمي مقالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،۴0پاييز 13۹۹

اختالفاتي قابل ارجاع به داوري است.
در اصل تعهد مراجعه به داوري ميتواند گاهي خا

و گاهي عام باشد .داوري عام در

مورد توسل به شيوه داوري در صوت وقوع هر نوع اختالفي است؛ اما داوري خدا

فهدش

در مورد رجوع به داوري در اختالفات ناشي از تفسير يا اجراي معاهده اصلي باشد (ضيايي
بيگدلي .)51۶ ،1385 ،با توجه به اينکه در متن اساسنامه اختالفاتي کده قابليدت ارجداع بده
داوري را دارند احصا شدهاند ،در نتيجه بايد در حدود همين موارد اختالف قابليدت ارجداع
به داوري را داشته باشند.
آنچه مسلم است اين است که اين اختالفات بايد در خصو

عمليدات باندک باشدد و

ديوان نميتواند به اختالفات ديگري رسيدگي نمايد.
ولي براي انواع اختالفات قابل ارجاع ميتوان سه فرن متصور شد:
 .3-1اختالف بانک و کشورهايي که از عضويت خارج شدهاند
اين نوع اختالف در ماده  55مورد تصري قدرار گرفتده اسدت .در ايدن خصدو

ايدن

پرسش مقرح ميشود که کشوري که عضويت آن پايان يافتده باشدد يدا از عضدويت باندک
خارج شده باشد ،چگونه کماکان بايد مشمول داوري موضوع اين ماده قرار بگيدرد .در ايدن
خصو

بايد گفت يکي از ويژگيهاي شروط داوري اين است که نسبت به زمدان بعدد از

خاتمه قرارداد اصلي نيز تسري پيدا ميکند .درواقع قاعده تبعيت شدرط از عهدد در شدروط
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داوري ،محلي از اعرا

ندارد .در داوري تجاري نيز همين ترتيب وجدود دارد .بده موجدب

بند ( )1ماده  1۶قانون داوري تجاري بينالملل «شرط داوري که بهصدورت جزئدي از يدک


قرارداد باشد ،از نظر اجراي اين قانون بهعنوان موافهتنامهاي مستهل تلهي ميشود ،تصدميم
«داور» در خصو

بقالن و ملغياالثر بودن قرارداد فينفسه بده منزلده عددم اعتبدار شدرط

داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود».

اين مورد نيز از مواردي است که مشمول داوري موضوع ماده  55ميشود .در خصدو
اينکه مهصود از «خاتمه عمليات بانک» چيست ،بايد ابتدا عمليات بانک را بررسي نماييم.
در ماده  10اساسنامه به عمليات بانک اشاره شده است .به موجدب ايدن مداده عمليدات
بانک مشتمل بر موارد زير خواهد بود :ال ) عمليات عادي تأمين ماليشده از مندابع عدادي
بانک موضوع ماده ()8؛

) عمليات تخصصدي تدأمين مداليشدده از مندابع وجدوه خدا

موضوع ماده ()1۷
اين دو نوع عمليات ميتوانند بهصورت جداگانه عناصر يک پدروژه يدا برنامده واحدد را
تأمين مالي کنند.
در هر حال حسب مفاد اساسنامه ،منابع عادي و منابع وجوه خا

بانک در همه اوقات

و در همه جنبهها حفظ ،استفاده و سرمايهگذاري خواهد شد يا در غيدر ايدن صدورت بايدد
بهرور کامالً مجزا از همديگر ،تعيين تکلي

شوند .صورتهاي مالي باندک بدهردور مجدزا

نشاندهنده عمليات عادي و عمليات تخصصي خواهد بود؛ بنابراين اگر در خصو

نحدوه

مهاله پژوهشي :تحليل راهبردي حلوفصل اختالفات بينالمللي بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا

 .3-2اختالف بين بانک و هر عضو پس از اتخاذ تصميم مبني بر خاتمه عمليات بانک

مصرف منابع مالي بانک اختالفي حادث شود ،موضوع قابليت ارجداع بده داوري را خواهدد
داشت.
موضوعي که مبهم است ،اين است که با توجه به بندد ( )1مداده  1۷کده بده موجدب آن
بانک ميتواند تأمين مالي را براي هر عضو يا هر نهاد ،بخش فرعي سياسي يدا تابعده آن يدا
هر مؤسسه يا شرکتي که در سرزمين يک عضو فعاليت ميکند و همچنين براي مؤسسهها يا
نهادهاي بينالمللي يا منقههاي مرتبش با توسعه اقتصادي منقهه انجام دهد ،چنانچه اختالفدي
بين بانک يا مؤسسه وامگيرنده حادث شود ،آيا اين اختالف هم بايد ربدق سدازوکار داوري
ماده  55مورد رسيدگي قرار بگيرد .در پاس به اين پرسدش بايدد گفدت ،داوري منددرج در

2۶5




اساسنامه مختص اختالف کشورهاي عضو با بانک اسدت و ديگدر مؤسسداتي کده از ردرف
بانک تضمين مالي ميشوند ،مشمول اين داوري نميشوند .حلوفصل اين قبيدل اختالفدات
بر ربق قرارداد اعقاي وام صورت خواهد گرفت .اگر در آن قرارداد سازوکار حل اخدتالف
از رريق داوري يا رسيدگي در دادگاه تجويز شده باشد ،حسب مورد بايد بدر همدان شديوه
عمل کرد .به هر حال اختالف بين مؤسسات وامگيرنده با باندک خدارج از قلمدرو موضدوع
ماده  55اساسنامه ميباشد.
فصلنامه علمي مقالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،۴0پاييز 13۹۹

بهعالوه قرارداد تأمين مالي بين بانک و شرکتهاي خصوصي يا بدين دولدت و شدرکت
خصوصي مستهل از مفاد اساسنامه بوده و تابع شدرايش مهدرر بدين ردرفين اسدت و شدروط
داوري که در اين قراردادها گنجانده ميشود ،متفاوت با داوري موضوع مداده  55اساسدنامه
است.
 .3-3ديگر اختالفات
بروز اختالف را نبايد تنها در مورد فوق منحصر کرد .اختالفات هميشده متندوع هسدتند.
اساسنامه در مورد ديگر اختالفدات حکمدي نددارد .بدراي مثدال چنانچده اعضداي باندک در
خصو

عمليات بانک با يکديگر اختالف پيدا کنند .آيا اين اختالف هم ميتواند از رريدق

سازوکار داوري ماده  55حل شود؟ به نظر ميرسد پاس منفي باشد؛ زيدرا اساسداً اخدتالف
بين اعضاي مورد نظر ماده  55نبوده و در اين موارد نميتوان قلمرو ماده را گستر

داد .در

نتيجه بايد گفت ديگر اختالفات بين اعضاي باندک بايدد از ردرق رايدج حدل اخدتالف در
حهوق بينالملل استفاده گردد .اين سدازوکار مديتواندد مدذاکره ،داوري و حتدي رسديدگي
قضايي آن هم در چهارچو

قراردادهاي منعهده باشد.

 .4تشکيل دیوان داوری
پايه و اساس داوري مبتني بر ارادي بودن آن است ،به آن معنا که توسدل بده ايدن رو
2۶۶



تنها با رضايت و توافق کليه ررفين امکانپذير ميباشد .امروزه داوري اجباري تحدت نظدام
معاهدات دو يا چندجانبه جهاني يا منقههاي است .اين تعهدات معاهدهاي ميتوانندد هدم از


رريق شرط داوري باشند و هم معاهده دائمي داوري (ضيايي بيگدلي .)513 ،1385 ،داوري موضع
ماده  55اساسنامه را بايد از نوع داوري اجباري دانست ،زيرا کشورها با پدذير
به کليه مفاد آن تن ميدهند؛ به عبارت ديگر کشورها هنگام پذير
مواد آن را (ازجمله داوري) از قبل مورد پذير

اساسدنامه،

اساسدنامه باندک ،کليده

قرار ميدهند و در هنگدام بدروز اخدتالف

 .4-1ترکيب ديوان
همان گونه که متن ماده  55صراحت دارد ،ديوان داوري با سه عضو تشکيل مديشدود.
اين قاعده را نبايد مختص ديوان پنداشت و در بسياري از داوري هايي که به تعداد داوران
اشاره نشده ،علي االصول حل اختالف توسش سه داور بايد مدورد رسديدگي قدرار بگيدرد.
درواقع بايد گفت بين رسيدگي توسش «داور» و رسيدگي توسش «داوران» تفداوت وجدود
دارد .در مورد نخست به داور واحد اشاره دارد و در مورد دوم مهصود ترکيب يدا هيدأت
داوري است که حداقل آن سه نفر است .اين قاعده را ميتوان در مداده  ۴۶۴قدانون آيدين
دادرسي مدني مالحظه نمود که به موجب آن «در صورتي کده در قدرارداد داوري ،تعدداد
داور معين نشده باشد و ررفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق کنندد ،هدر يدک از
ررفين بايد يک نفر داور اختصاصي معرفي و يک نفر بهعنوان داور سوم به اتفداق تعيدين
نمايند».

مهاله پژوهشي :تحليل راهبردي حلوفصل اختالفات بينالمللي بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا

نميتوانند از اين داوري شانه خالي کنند.

حال اين پرسش مقرح ميشود آيا امکان رسيدگي با تعداد بيشتر داوران وجدود دارد يدا
خير .ممکن است گفته شود با توجه به اينکه اساسنامه بانک چنين چيزي را ممنوع نکرده و
از ررف ديگر تعدد داوران ميتواند نتيجه بهتري داشته باشد ،پس رسيدگي با تعدداد بيشدتر
مانعي ندارد .ولي به نظر ميرسد بايد از اين تفسير دست کشيد؛ زيرا عالوه بر اينکده تعددد
داوران ميتواند در سرعت رسيدگي تأثير گذارد ،از آنجا که ماده  55قاعدهاي آمره ميباشد،
نميتوان برخالف آن رفتار کرد و در ترکيب ديوان تغييري ايجاد نمود.
2۶۷




 .4-2انتخاب اعضاي ديوان
در خصو

انتخا

اعضاي ديوان مداده  55بدهصدراحت تعيدين تکليد

کدرده اسدت.

درواقع در اينجا يکي از داوران بايد توسش بانک و ديگري توسدش کشدور درگيدر اخدتالف
تعيين گردد و داور سوم نيز با توافق ررفين تعيدين خواهدد شدد .در صدورت عددم توافدق
ررفين ،اساسنامه پيشبيني الزم را کرده است .درواقدع در صدورت عددم ايدن توافدق ،داور
ثالث (سرداور) بايد توسش رئيس ديوان بينالمللي دادگستري يدا مهدام ديگدري کده ممکدن
فصلنامه علمي مقالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،۴0پاييز 13۹۹

است ربق مهررات مصو

هيأترئيسه تجويز شود ،تعيين گردد.

در حال حاضر هيأترئيسه بانک در اين خصو

مهرراتي را به تصويب نرسانده اسدت

و فعالً بايد گفت داور سوم توسش رئيس ديوان بدينالمللدي دادگسدتري کده رکدن قضدايي
سازمان ملل متحد است انتخا

ميشود .اساسنامه در مورد تابعيت داوران سدخني بده ميدان

نياورده است و از اين رو داوران ميتوانند تابعيت هدر کشدوري را داشدته باشدند .در مدورد
قاعدده آزادي داوران در

انتخا

قانون ،با توجه به سکوت اساسنامه ،بايد قائل بده پدذير

انتخا

قانون حاکم بود؛ يعني اين داوران هستند که قانون حاکم بر اختالف را بايدد تعيدين

نمايند (رستمي و ديگران.)1۴5 ،13۹۹ ،
 .5تشریفات شکل ،ابطال و اجرای آراء
 .5-1تشريفات شکلي
با توجه به اينکه بانک توسدعه زيرسداخت آسديا بدهتدازگي تأسديس گرديدده اسدت .در
خصو

تشريفات شکلي و نحوه اجدراي آراء آن رويدهاي شدکل نگرفتده اسدت و باندک

يادشده در ابتداي کار خود قرار دارد؛ بندابراين بدراي بررسدي تشدريفات شدکلي و اجدراي
احکام آن بايد به نهادهاي مشابه توجه داشت.
در داوريهاي سازماني که اختالف توسش يک سازمان حرفهاي حدلوفصدل مديشدود،
خود سازمان تشريفات و آيين دادرسي ويژهاي دارد که ررفين با علم و اردالع قبلدي آن را
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انتخا

ميکنند .ولي در داوريهاي موردي چنين چيزي پيشبيني نگرديده است

(آريدان کيدا،

 .)20۷ :1388در مورد تشريفات شکلي داوري قسمت اخير ماده  55مهدرر داشدته «داور سدوم


حق حلوفصل همه مسائل شکلي را در هر موردي که ررفها بدا آن اخدتالف نظدر داشدته
باشند ،خواهد داشت» .در نتيجه در اين مورد داور سوم يا سرداور است که ميتواند مسدائل
شکلي مورد اختالف ررفين را حلوفصل نمايد .به نظر ميرسد اين شيوه قابل انتهاد باشدد؛
زيرا عالوه بر آنکه مسائل شکلي براي هر اختالف را با ابهام مواجه ميسازد ،باعث ميشود
ميشود رويه واحدي شکل نگيرد.
به هر حال اين داوران اختيار تصميمگيري در خصو

کليه مسائل مربوط به صالحيت

را دارا ميباشند .درواقع نخستين اقددامي کده داوران بايدد انجدام دهندد ،احدراز صدالحيت
خويش است .درضمن تعيين آيين دادرسي هم بر عهده داوران است.
رأي داوران در اين ماده مانند ساير داوريها بايد به اکثريت آراء اتخداذ شدود ،يعندي در
صدور رأي بايد حداقل دو داور همنظر باشند .حاال باز هم اين پرسش مقرح مديشدود ،در
صورتي که اتفاق نظر حاصل نشد ،وضعيت داوري چه خواهد شد .پاسد بده ايدن پرسدش
چندان ساده نخواهد بود؛ زيرا اساسنامه حکمي را در اين خصو

بيان نداشته و بده دليدل

سابهه اندک ،تشکيل بانک موضوعات داوري نيز مقرح نشده است .به نظر ميرسد در ايدن
مورد نيز بايد داور سوم تعيين تکلي

نمايد .به هر حال تدوين آيين دادرسدي و تشدريفات

شکلي براي ديوان ضرورت دارد.

مهاله پژوهشي :تحليل راهبردي حلوفصل اختالفات بينالمللي بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا

بانک و کشورهاي ررف اختالف نتوانند پيشبينيهاي الزم را بنمايندد و درمجمدوع باعدث

 .5-2ابطال آراء
يکي از موضوعات مهم در داوريها که بسيار مورد بحدث و گفدت وگدو بدوده ،مسدئله
ابقال آراء داوري است .پرسش اين است که آيا مديتدوان آراء داوري موضدوع مداده  55را
ابقال کرد يا خير .به دليل ماهيت خا

اين داوري و ررفين آن بانک و دولت عضو اسدت

که پاس به اين سؤال را دشوار کرده است .با اينکه آراء داوري همواره ققعدي اسدت ولدي
بسياري از کشورهاي دنيا به اعمال حداقلي از نظارت قضايي در قالب رسيدگي بده دعدواي
ابقال آراء داوري اعتهاد دارند .دادگاه صال جهت رسيدگي بده اعتدران بده رأي داوري و
بهرور مشخدص درخواسدت ابقال ،دادگاهي است که رأي متعلق به نظدام حهدوقي متبددوع
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آن اسدت .درواقع دادگداه صالحيتدار ،دادگاه کشوري است که رأي داوري نسدبت بده آن
داخلي يا ملي توصي

ميشود .بر همين اساس ،ورود دادگاههاي دولتدي بده رسديدگي بده

درخواست ابقال رأي داوري خدارجي صدحي نبوده و مغداير بدا اصدول و مبداني حهدوقي
است (جنيددي .)۹۴ ،138۷ ،حتي در مورد معيار تعيين وص

داخلي يا خارجي رأي اتفاق نظدر

وجود ندارد ،در حدالي کده بيشتر کشورها معيار جغرافيايي يا محل صددور را مدالک قدرار
مي دهند ،تعددادي از کدشورهاي نظام حهوق نوشته گرايش به معيار قدانون آيدين دادرسدي
فصلنامه علمي مقالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،۴0پاييز 13۹۹

دارند که وصد

رأي بدر اسداس قانون شکلي که بر جريان رسيدگي داوري و رأي حداکم

اسدت .بهعالوه در مواردي نيز مشاهده شده است که برخي از کشورها ،معيارهداي ديگدري
مانند قانون حاکم بدر ماهيت دعوي يا قانون حاکم بر قرارداد داوري را مدنظر قدرار دادهاندد
(همان).
در خصو

نظام ابقال آراء نيز چه در اساسنامه و چه اسدناد ايدن سدرمايه گدذاري

زيرساخت آسيا ،حکمي مهرر نشده و به نظر مي رسد در اين مورد نيز بايدد بده قواعدد
عمومي مراجعه نماييم .ماده  52کنوانسيون ايکسيد (به عنوان يدک مرجدع معتبدر بدراي
داوري اختالفات ناشي از سرمايه گذاري) مباني ابقدال آراء را احصدا کدرده اسدت .بده
موجب اين ماده ررفين تنها در موارد ذيل بايد ضمن تهاضاي کتبي خقا

به دبير کل،

درخواست ابقال حکم را مقرح نمايند .ال  .در صدورتي کده ديدوان بده ردور صدحي
تشکيل نشده باشد.

 .در صورتي که ديوان به وضوح از اختيارات خود تجداوز کدرده

باشد .ج .در صورتي که يکي از اعضاي ديوان رشوه گرفته باشد .د .در صورتي که يکي
از اصول اساسي آيين دادرسي نهض شده باشد .ه .در صورتي که داليل مبنداي صددور
حکم بيان نشده باشد .ولي اين موضوع در اساسنامه بانک به سکوت برگزار شده است.
به نظر ميرسد آراء داوري موضوع ماده  55قابليت ابقدال را نداشدته باشدند؛ زيدرا ايدن
داوري از نظر ارراف آن که دولدتهدا و باندک هسدتند بدا داوري تجداري کده ردرفين آن
اشخا

خصوصي است ،تفاوت دارد .در حهيهت اين داوري ريشه در يدک معاهدده دارد؛

به عبارت ديگر دولتها با امضاي توافهنامده حدل اخدتالف  Compromiseيدا تعهدد ضدمن
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معاهده براي خود تکاليفي را به وجود ميآورندد کده در صدورت عددم پايبنددي بده آن بدا


مسئوليت بينالمللي مواجه هستند.
 .5-3اجراي احکام داوري
در حوزه داوريهاي حهوقي خصوصي ،قواعد و اسناد متنوعي براي تسهيل اجدراي آراء
خارجي نيويورک ،آيين و شرايش اجراي آراء داوري را تبيين کدرده اسدت ،ولدي ايدن شدرايش
مختص داوري تجاري بينالمللي است و در داوريهاي خا

چندين چيدزي وجدود نددارد.

براي مثال شرايش شکلي اجرا در ماده  ۴کنوانسيون نيويورک ذکر شده اسدت(جنيددي.)10 ،13۹0 ،
بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا ،سازمان مالي بينالمللي نوپايي است که تنها پدنج سدال از
تأسيس آن ميگذرد .به همين علت در مهايسه با ايکسديد کده حددود  20سدال بعدد از باندک
جهاني تأسيس شد ،رويه منسجمي پيرامون آن شکل نگرفته است ).(Malik R. Dahlan, Ibid
در اساسنامه وضعيت بهگونهاي ديگر است .تددوينکننددگان اساسدنامه نمديخواسدتند
جريان رسيدگي داوري روالني شود و بر همين اساس در ماده  55تصميمي که بدا اکثريدت
گرفته شود ،نميتواند مورد اعتران قرار گيرد و ررفين بايد مفاد آن را اجرا نمايندد .نهدايي
بودن رأي داوري در بسياري از نظامهاي حهوقي پذيرفته شده است .حتي به موجب بندد 1
کنوانسيون واشنگتن ،حکم صادره براي ررفين الزامآور بوده و قابل رسديدگي پژوهشدي يدا
انواع ديگر رسيدگي ،جز به صورتي که در اين کنوانسيون پيشبيني شده ،نيست.

مهاله پژوهشي :تحليل راهبردي حلوفصل اختالفات بينالمللي بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا

داوري وجود دارد (باقرزاده و منصوري رضي .)۶2 ،13۹۹ ،کنوانسيون شناسايي و اجدراي آراء داوري

موضوع اجراي آراء اين نوع داوري در هالهاي از ابهام قرار دارد .البته اين ابهدام بده نحدوه
اجرا برميگردد نه خود رأي؛ زيرا بدهعندوان يدک اصدل کلدي ،آراء داوري همدواره ققعدي و
الزماالجرا هستند و امکان تجديدنظر از آن بدراي ردرفين وجدود نددارد؛ زيدرا از يدک ردرف
مهررهاي در اين خصو

پيشبيني نشده و سازوکارهاي اجرايي آن نامعلوم است و از ردرف

ديگر به موجب بند  1ماده  ۴۷اساسدنامه «امدوال و دارايدي باندک ،در هدر مکداني و ندزد هدر
شخصي که باشد از هرگونه جستوجو ،ضبش ،مصادره ،سلب مالکيت يا هر شکل ديگدري از
اکتسا

يا توقي

به موجب اقدام اجرايي يا قانوني مصون خواهد ماند» .بدراي مثدال چنانچده

ديوان داوري رأي به محکوميت بانک صدادر نمايدد ،دولدت عضدو کده محکدوملده ايدن رأي
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ميباشد ،اين ابهام مقرح ميشود که آيا امکان توقي

اموال باندک در ديگدر کشدورها وجدود

دارد يا نه .در پاس بايد گفت هرچند يکي از مزاياي داوري ،سرعت آن و اجراي سدريع رأي
با روع و رغبت ررفين است ولي به هر حال اين امکان وجود دارد که محکوم عليه از اجراي
رأي استکاف نمايد ،کما اينکه در داوريهاي تجاري بينالمللي بدا اينکده درصدد بداال و قابدل
توجهي از آراء با ميل و رضايت ررفين اجرا ميشوند ،مدوارد اسدتنکاف از اجدرا هدم وجدود
دارد .ميتوان گفت با توجه به ماده  55آراء ،داوري براي ررفين الزماالجرا ميباشدد؛ بندابراين
فصلنامه علمي مقالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،۴0پاييز 13۹۹

در صورت استنکاف از اجراي رأي توسش بانک ،محکوم له مديتواندد در صدورت اسدتنکاف
بانک از اجرا نسبت به توقي

اموال و داراييهاي بانک اقدام نمايد و بايدد بندد  1مداده  ۴۷را

منصرف از اين مورد دانست .عالوه بر آن ميتوان به مفهوم مخدال

بندد  1مداده 1۴۶تمسدک

جست .به موجب اين بند «اموال و دارايي بانک ،در هر مکاني که قرار گرفته باشد و ندزد هدر
شخصي که باشد ،پيش از صدور حکم نهايي عليه بانک ،مصون از همه اشکال توقي  ،ضدبش
يا اجرا خواهد بود»؛ بنابراين اموال و دارايي بانک پس از صدور حکم نهايي قابليت توقيد

را

دارد .البته موضوع ماده  ۴۶ناظر بده فراينددهاي قضدايي ندزد دادگداه صدالحيتدار در قلمدرو
کشوري که بانک در آنجا دفتر دارد ،يا نمايندهاي را بهمنظور پذير

خدمات يا ابالغ فرآيندد،

منصو

نموده يا اوراق بهادار را تضمين يا صادر نموده ،است .ولي به نظر مديرسدد قابليدت

توقي

اموال بعد از صدور حکم نهايي خصوصيتي ندارد و اگر ديوان داوري بانک را محکوم

نمايد ،ميتوان اقدامات اجرايي عليه بانک را آغاز نمود.
رسيدگي داوري در خصو

اين ندوع داوري و شناسدايي و اجدراي آراء ،آنگونده کده

براي داوري تجاري بينالمللي وجود دارد و براي اعضداي غيدر دولتدي (خصوصدي) مهدرر
شده ،نميتوان تفاوتي قائل شد .با اين همه اجراي آراء داوري تابع نظامهاي حهوقي داخلي
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .1بانک در مورد هر شکلي از فرآيند حهوقي غير از موارد ناشي از يا در رابقه با اعمال اختيدارات خدود بدراي افدزايش
وجوه ،از رريق وامگيريها يا موارد ديگر ،تضمين تعهدات يدا خريدد و فدرو

يدا تضدمين فدرو

اوراق بهدادار ،از

مصونيت برخوردار خواهد بود که در اين مورد ،دعاوي ميتوانند عليه باندک و تنهدا در دادگداه صدالحيتدار در قلمدرو
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خدمات يا ابالغ فرآيند ،منصو

نموده يدا اوراق


براي اجراي آراء داوري (خارجي) است (.)GR Delaume, 1985, 319
در هر صورت نظام اجراي آراء داوري ،خقر زيدادي در خصدو

اتکدا بده داوري بده

دنبال دارد ( .)Ibidبا اين همه اين خقر در بسياري از موافهتنامههاي بينالمللي مورد توجه
بوده و سعي شده از ميزان آن کاسته شود .در اين خصو

ميتوان به کنوانسيون شناسدايي

خارجي ،تسهيالت ويژهاي را در نظر گرفته است.
ررفين اختالف با امضاي قرارداد يا موافهتنامه داوري يا درج آن در يک عهدنامه ،خود
را متعهد به اجراي آثار ناشي از آن کردهاند که نمونه بارز اين تعهدات ،اجرا آراء يدا احکدام
داوري است .در حهيهت با امضاي اين قرارداد يا تصويب موافهتنامه يدا اساسدنامه يدا هدر
سند مشابه ديگر ،ررفين به اين داوري رضايت ميدهند و ديگر نميتوانند يدکررفده از آن
عدول نمايند .بديهي است هر نوع نهض تکليفي موجب مسئوليت بينالمللي دولدت نداقض
شود .به هر حال ربق يک اصل حهوقي شناختهشده در حهوق بينالملل ،هي کس نميتواند
از عمل خالف خود بهرهمند شود .در نتيجه دولتي کده بدا ناديدده گدرفتن اصدول و قواعدد
حهوق بينالملل ،اقدام به اجراي احکام يا آراء قضايي نميکند ،مکل

به جبدران خسدارت

ناشي از عمل متخلفانه خويش ميباشد که اين اقدام در قالب اعاده وضعيت سدابق ،جبدران
خسارت به شکل جايگزين ،پرداخت خسارت جانبي بروز ميکند (زهرايي 2۹2 ،1383 ،و .)2۹3
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و اجراي آراء داوري خارجي (کنوانسيون نيويورک) اشاره کرد که براي اجدراي آراء داوري

نتيجهگيری و پيشنهاد
يکي از موضوعات راهبردي کشدور ،توسدعه بخدشهداي مختلد
مفهومي گسترده داشته و در هر حوزه تعري

اسدت .ايدن توسدعه

ويژهاي براي آن وجود دارد .يکي از اين ابعاد

توسعه ،زيرساخت هاي حياتي کشور بوده که مستلزم هزينههاي کالني است کده دولدت يدا
بانکهاي داخلي بهراحتي از عهده تأمين آن برنميآيند.
بانک سرمايه گذاري زيرساخت آسيا با هدف اعقداي کمدک هداي مدالي بده کشدورهاي
آسيايي جهت توسعه و نوسازي زيرساختهاي خود در سال  13۹۴تأسيس گرديد و کشور
ايران نيز بهعنوان يکي از اعضاي مؤسس در سال  13۹5با تصويب اساسنامه آن در مجلدس

2۷3




شوراي اسالمي رسماً به عضويت اين نهاد بينالمللي درآمد .از نظر حهوقي اساسنامه باندک،
واجد ابهاماتي بوده که به دليل جديد بودن بانک تاکنون در سق بينالمللي رويه منسدجمي
پيرامون آن شکل نگرفته است.
ابهامات مربوط به حل وفصل اختالفات در ماده  55اساسدنامه آن از موضدوعات مهدم
مي باشد .به دليل اينکه چنانچه ميان بانک و کشوري که عضويت آ ن پايان يافته اسدت يدا
بين بانک و هر عضو پس از اتخاذ تصميم مبني بر خاتمه عمليات باندک ،اختالفدي بدروز
فصلنامه علمي مقالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،۴0پاييز 13۹۹

نمايد  ،چنين اختالفي به يک ديوان داوري متشکل از سه داور ارجاع خواهد گشت .يکي
از داوران توسش بانک و ديگري توسش کشور مربورده تعيدين خواهدد شدد و داور سدوم
به استثناي آنکه ررفين به گونه ديگدري توافدق کنندد ،توسدش رئديس ديدوان بدين المللدي
دادگستري يا مهام ديگري که ممکن است ربق مهررات مصو

هيأت رئيسه مهرر گدردد،

تعيين خواهد شد.
تصميمي که بر اساس رأي اکثريت داوران اتخاذ خواهد شد ،نهايي و الزماالجرا خواهد
بود و همچنين داور سوم حق حلوفصل همه مسائل شکلي را در هدر مدوردي کده ردرفين
داوري درباره آن اختالفنظري داشته باشند ،خواهد داشدت؛ بندابراين داوري موضدوع ايدن
ماده را مي بايست داوري موردي قلمداد نمود .چراکه بدرخالف داوري سدازماني کده در آن
يک سازمان داوري کليه قواعد را از پيش ربق چهارچو هاي مؤسسه تعيين کرده و شدکل
مديريتي خا

خود را در روند داوري اعمال ميکند و انتخا

داور تنها محدود به ليسدت

مشخص مؤسسه داوري است ،در داوري موضوع ماده  55اساسنامه ،سازمان داوري وجدود
ندارد و ابتکار آن به دست ررفين آن است .اختالفاتي هم کده قابليدت ارجداع بده داوري را
دارند ،بايستي در چهارچو

ماده مربوره مورد رسيدگي قرار گيرند و هيدأت داوري مجداز

نيست که به هر نوع اختالفي رسيدگي نمايد.
در حهيهت داوران تنها در خصو

اختالفات ناشي از اتخاذ تصميم مبني بدر خاتمده

عمليات بانک يا ترک عضويت ،مجاز به رسيدگي هستند .همچندين رأي داوري ققعدي و
غيرقابل اعتران و الزماالجرا است .در صورت عدم اجراي آن از سوي ررفين مديتدوان
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به نسبت به اجراي آن از رريق توقي

امدوال و دارايدي هداي ردرف مهابدل اقددام کدرد.


پيشنهاد مي شود درخواست وضدع آيدين رسديدگي بده حدل وفصدل اختالفدات بده باندک
سرمايه گذاري زيرساخت آسيا ارائه شود تا باندک يادشدده در چهدارچو

مداده  55و بدا

استفاده از تجربيات ارزنده نهادهاي داوري در سدق بدين المللد ي ،ضدوابش منسدجمي را
به منظور اداره اين نوع داوري تدوين نمايد .بدون ترديد اين امر به نفع کشدورهاي عضدو
مهاله پژوهشي :تحليل راهبردي حلوفصل اختالفات بينالمللي بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا

ازجمله ايران خواهد بود.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي


سانسون ،ميشل ( ،)13۹5مباحث ضروري حقوق تجارت بينالملل ،ترجمه سديد احسدان حسديني،
تهران :انتشارات مجد.





ممتاز ،جمشيد ( ،)13۷5تفاهمنامه سازمان تجارت جهاني راجع به قواعد و رويههاي حداکم بدر حدل

فصلنامه علمي مقالعات بينرشتهاي دانش راهبردي ،سال دهم ،شماره  ،۴0پاييز 13۹۹

مقالعات بازرگاني.


واالس ،ربکا ( ،)1382حقوق بينالملل ،ترجمه قاسم زماني و مهناز بهراملو ،تهران :مؤسسه مقالعات
شهر دانش.



آريان کيا ،رضا ( ،)1388شروط داوري در سير تحوالت حهوق قراردادهاي بينالمللدي نفدت و گداز،
مجله حقوقي بين المللي نشريه مرکز امور حقوقي بينالمللي رياسات جمااوري ،سدال بيسدت و
ششم ،شماره .۴1



باقرزاده ،حميد و منصوري رضي ،ايو

( ،)13۹۹تفسير مضيق اختيار دادگاه در اجدراي آراي داوري

خارجي ،هماهنگي با مشي حمايتي کنوانسيون شناسايي و اجراي داوري خارجي نيويدورک ،فصلنامه


پژوهشهاي حقوق خصوصي ،سال هشتم ،شماره .30
ارجيني ،حسين ( ،)1382راهحلهاي سياسي حلوفصل اختالفات بينالمللي ،مجله معرفات ،شدماره
.۶۹









ضيايي بيگدلي ،محمدرضا ( ،)1385حقوق بينالملل عمومي ،تهران :انتشارات گنج دانش.
اختالفات ،مجموعه مقاالت همايش بررسي جنبههاي حقوقي سازمان تجاارت جاااني ،مؤسسده
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شيروي ،عبدالحسين ( ،)13۹1داوري تجاري بينالمللي ،تهران :انتشارات سمت.

بهفر ،مليحه ( ،) 13۹5بانک جهاني در تال

براي دستيابي به حفظ صل و امنيت بينالمللدي ،مجلاه

پژوهشهاي حقوقي ،شماره  ،2۹نيمسال اول.13۹5 ،

ثريايي آذر ،حسين ( ،)13۹3نگاهي به رو هاي حهوقي حلوفصل اختالفات بينالمللدي ،دانشانامه
حقوق و سياست ،شماره .21

خدري ،صال ( ،)13۹3اصول دادرسي در داوري تجاري بدينالمللدي ،فصالنامه مطالعاات حقاوق
خصوصي ،دوره  ،۴۴شماره .۴
حبيبي ،همايون و شاملو ،سوده ( ،)13۹2نهش ديوان بينالمللي دادگستري در توسعه حهوق بينالملل،
فصلنامه پژوهش حقوق عمومي ،سال پانزدهم ،شماره .۴1

جنيدي ،لعيا ( ،)138۷دادگاه صالحيتدار جهت ابقال رأي داور در داوريهاي بينالمللي ،فصالنامه
حقوق ،مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي ،دوره  ،38شماره .2


،2  دوره، مطالعاات حقاوق تطبيقاي، کنوانسيون نيويورک و رژيم اجرايي آن،)13۹0(  لعيا،جنيدي



.1 شماره
 تحليلي بر ماهيت اخالقي و حهدوقي،)13۹۹(  منوچهر، مسعود و توسلي نائيني، امين؛ زماني،رس تمي
. شماره چهار، سال دوم، پژوهشهاي اخالقي،قواعد آمره در داوري تجاري بينالمللي
 تحليل راهبردي حلوفصل اختالفات بينالمللي بانک سرمايهگذاري زيرساخت آسيا:مهاله پژوهشي

 مجله حقوقي نشريه دفتر خادمات، ضمانت اجراي آراء داوري بينالمللي،)1383(  مرتضي،زهرايي
.31  شماره،حقوقي بينالمللي
 حلوفصل اختالفات تجاري بر مبنداي رويده داوري سدازمان تجدارت جهداني،)13۹8(  حميد،کامل
. شماره يازدهم، دوره سوم، فصلنامه بينالمللي قانون يار،WTO
 درآمدي بر حهوق حلوفصل اختالفات سرمايهگذاري بدينالمللدي بدر،)13۹0(  محمدرضا،مجتهدي
. شماره سوم، سال دوم، نشريه فقه و حقوق اسالمي،مبناي کنوانسيون داوري ايکسيد

 فصالنامه حقاوق، ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي بده داوري،)13۹۴(  اکبر،ميرزانژاد
.8  شماره، سال دوم،اداري
 قانون اساسي در پرتو رويه قضدايي و13۹  اصل،)13۹۹(  احمد، حميدرضا و همتي کلواني،نيکبخت


















.30  شماره، سال هشتم، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي،داوري
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