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ر حقوق داخلی و تجارت د یداورهاد و طرفی بی و استقالل مفهوم دو بررسی

 المللیبیه
 

 کیاسری وژاد رمضان لیال

 قائوطْش ٍاحذ آصاد داًطگاُ الولل تیي تجاست حقَق اسضذ کاسضٌاسی داًطجَی 

 

 چکیده

افضایص یافتِ اًعقاد قشاس دادّای تجاسی  دس حقَق داخلی ٍتجاست تیي الوللی هشاجعِ تِ داٍسی تشای حل اختالفات ًاضی اص

اساسی دس سسیذگی داٍسی  تی طشفی داٍس دٍ سکي هْن ٍ استقالل ٍ. تشای داٍسی تایذ اّلیت ٍ صالحیت داضتِ تاضذ داٍس است.

تِ طشفیي سسیذگی ایي اطویٌاى  هٌصفاًِ تلقی خَاّذ ضذ ٍ است ٍ داٍسی کِ داسای ایي دٍ ٍیژگی تاضذ داٍسی اش عادالًِ ٍ

هستقل هطشح کشدُ اًذ ٍ طشفیي داٍسی سای چٌیي داٍس هستقل ٍتی  ًضد یک هشجع تی طشف ٍ سا دّذ کِ دعَای خَد سا هی

استقالل ٍ تی طشفی داٍس هَجة تضویي سسیذگی هٌصفاًِ دس داٍسی  .آًْا تاضذ تِ ساحتی هی پزیشد ضشس طشفی سا حتی اگش تِ

آًشا عادالًِ تلقی  واد کشد ٍف ٍ ًتیجِ حاصل اصآى اعتًثَد ایي ٍیژگی ّا تاعث هی ضَد کِ ًتَاى تِ فشآیٌذ حل اختال است ٍ

تی طشفی عذم جاًثذاسی اص  کاسی یا خَیطاًٍذی تِ یکی اص طشفیي ٍ ،اتستگی داٍس اعن اص ٍاتستگی هالیاستقالل عذم ٍ ،ًوَد

ّذف اص  ت.تی طشفی یک هعیاس رٌّی اس هحسَس ٍ سخي استقالل ًَعی هعیاس عیٌی ٍ تِ دیگش ،صحاب دعَی استیکی اص ا

تاضذ کِ تِ سٍش تَصیفی تحلیلی ضوي تیاى  هقالِ حاضش تشسسی دٍ هفَْم استقالل ٍ تی طشفی داٍس دس جشیاى داٍسی هی

گیشد کِ استقالل ٍ تی  چٌیي ًتیجِ هی اّویت استقالل ٍ تی طشفی تِ تشسسی ایي دٍ هفَْم دس جشیاى داٍسی هیپشداصد ٍ

هٌصفاًِ تلقی هی ضَد ٍ سعایت ًکشدى ایي دٍ هفَْم سالهت جشیاى داٍسی سا تِ خطش طشفی تعٌَاى دٍ ضشط تٌیادیي سسیذگی 
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