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BERUHÁZÁSVÉDELMI BÍRÓSÁGI RENDSZER ÉS A MULTILATERÁLIS 

BERUHÁZÁSVÉDELMI BÍRÓSÁG. AZ ÁLTALUK HOZOTT HATÁROZATOK 

ELISMERÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA HARMADIK ORSZÁGOKBAN  

 

 

I. Bevezetés 

 

Az elmúlt években egyre több kritika érte a beruházó és az állam közötti vitarendezési 

mechanizmus (investor-State dispute settlement, ISDS) hagyományos modelljének tekinthető 

beruházásvédelmi választottbíráskodás jelenlegi rendszerét, egyben megkérdőjelezve annak 

létjogosultságát is. A kereskedelmi választottbíráskodás elvei szerint működő, külföldi 

beruházó és a fogadó állam közötti vitarendezés jelenlegi ad hoc rendszerével kapcsolatos 

kritikák többsége a kiszámítható, következetes ítélkezési gyakorlat hiányát, az eljárás 

átláthatóságának hiányát, valamint azt kifogásolja, hogy nincs lehetőség a választottbírósági 

ítéletek érdemi felülvizsgálatára sem.
1
 Emellett kritikával illetik a választottbíráskodás 

további immanens elemét is: a választottbírák felek általi jelölésének módját, figyelemmel 

arra, hogy az a választottbírák pártatlanságát negatív irányba befolyásolhatja, ami alapvetően 

közérdeket érintő beruházási jogvita elbírálása során súlyos következményekkel járhat.
2
 

A beruházásvédelmi választottbíráskodás e fogyatékosságaira tekintettel az elmúlt években 

egyre nagyobb igény mutatkozott a rendszer megreformálására, amely különböző 

tendenciákat indított el szerte a világban. Míg néhány állam a beruházásvédelmi 

választottbíráskodás iránti bizalmának elvesztése jeleként felmondta az ICSID Egyezményt,
3
 

illetve a korábban kötött kétoldalú beruházásvédelmi egyezményeit (Bilateral Investment 

Treaty, BIT),
4
 addig az Európai Unió a beruházási viták rendezésével foglalkozó 

multilaterális bíróság létrehozását tűzte ki célul. Ennek megvalósítására két lépésben kerülne 

sor. Első lépésként az Unió egy bilaterális alapon működő beruházási vitákkal foglalkozó 

bírósági rendszer (Investment Court System, ICS) felállítását tervezi, melyet harmadik 

államokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásokba foglalás útján 

intézményesítene. Tekintettel arra ugyanakkor, hogy bilaterális jellege folytán az ICS nem 

                                                 
1
 Waibel et al. 2010. 38. o.; Happ – Wuschka 2017. 113. o.; Kaufmann-Kohler – Potestà 2016. 9-15. o. 

2
 Kaufmann-Kohler – Potestà 2016. 12. o.; Horváthy 2016. o. 

3
 Az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló, 

Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezmény (ICSID Egyezmény) 
4 

A jelen tanulmány írásáig három latin-amerikai szerződő állam – Bolívia (2007), Ecuador (2009) és 

Venezuela (2012) – mondta fel az ICSID Egyezményt, míg számos ország mondta fel beruházásvédelmi 

egyezményeit, például India, Oroszország, Olaszország, Bolívia és Ecuador. 
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képes a beruházásvédelmi választottbíráskodással kapcsolatos valamennyi kritika orvoslására, 

második lépésként az Unió egy multilaterális beruházásvédelmi bíróság (Multilateral 

Investment Court, MIC) létrehozásán dolgozik.
5
 Habár ez a radikálisnak tekinthető 

intézményi reform számos kérdést felvet, az új vitarendezési mechanizmus későbbi 

hatékonysága szempontjából létfontosságú, hogyan biztosítható a felállítandó intézmények 

által hozott határozatok elismerése és végrehajtása harmadik államokban, azaz olyan 

államokban, amelyek a bilaterális ICS, illetve MIC felállításáról rendelkező nemzetközi 

szerződéseknek nem részesei. A jelen tanulmány erre a kérdésre igyekszik megadni a választ. 

 

II. Az ISDS rendszerét érintő európai uniós reform főbb jellemzői 

 

Mielőtt rátérnénk a tanulmány szűkebb értelemben vett témájára, röviden érdemes kitérni a 

külföldi beruházásokra vonatkozó, az Európai Unió hatáskörét megalapozó jogszabályi 

háttérre, valamint a felállítani tervezett beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer főbb 

jellemzőire. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 3. cikk (1) bekezdése sorolja fel 

azokat a területeket, amelyek az Unió kizárólagos hatáskörébe tartoznak. E bekezdés utolsó, 

e) pontjában szerepel a közös kereskedelempolitika, melynek pontos körét és fogalmát az 

EUMSz. 207. cikke határozza meg.
6
 Ennek megfelelően, a Lisszaboni Szerződést

7
 követően a 

külföldi közvetlen befektetések
8
 – ideértve a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkozó 

nemzetközi megállapodások tárgyalását és megkötését is – kizárólagos uniós hatáskörbe 

kerültek, amelyet az Európai Unió Bírósága is megerősített az Európai Unió és Szingapúr 

közötti szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos 2/15. sz. véleményében.
9
 A Bíróság 

ebben a véleményében ugyanakkor azt is rögzítette, hogy a beruházó és állam közötti 

vitarendezés szabályozásával kapcsolatos hatáskör – figyelemmel arra, hogy az eljárás során 

nemcsak az Unió, hanem az egyes tagállamok is félként járhatnak el – megosztott az Unió és 

a tagállamok között. Következésképpen, az Unió kereskedelmi és beruházási 

megállapodásaiban szereplő beruházó és állam közötti vitarendezésre vonatkozó 

rendelkezések kötelező hatályát minden egyes tagállamnak el kell ismernie.
10

 

                                                 
5
 Tanács 2017. 2-3. o. 

6
 Király (szerk.) 2010. 265-271. o. 

7
 Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 

módosításáról, Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 306, 2007. december 17. 
8
 A külföldi közvetlen befektetések (FDI) fogalmára nézve nem létezik egységes definíció. Az Európai Unió 

Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerint „a közvetlen befektetés minden olyan természetes vagy jogi 

személy által végrehajtott befektetés, amely a tőkét biztosító személy és azon társaság közötti tartós és közvetlen 

kapcsolat létrehozását, illetve fenntartását szolgálja, amelynek részére e tőkét gazdasági tevékenység folytatása 

céljából szánják.” (Bíróságnak az Európai Unió és Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodással 

kapcsolatos 2/15. sz. véleménye, 80. bek.) A társasági részesedésszerzésen kívül ingatlan-beruházások, illetve 

hitelügyletek is ide tartoznak. A társasági részesedések pénzügyi befektetési célzattal, a vállalkozás irányítása és 

ellenőrzése befolyásolásának szándéka nélkül történő megvásárlása (ún. portfólióbefektetés) ugyanakkor nem 

tartozik ebbe a körbe. (Bíróságnak a 2/15. sz. véleménye, 227-228. bek.) 
9
 A Bíróság 2017. május 16-i, C-2/15. sz. véleménye (EU:C:2017:376) 

10
 Sardinha 2017. 627. o. 
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A Lisszaboni Szerződésben kapott felhatalmazás alapján az Európai Bizottság először 

2015 májusában terjesztett elő javaslatot a két lépcsőben megvalósítandó beruházásvédelmi 

bíróság felállítására az Amerikai Egyesült Államokkal kötendő Transzatlanti Kereskedelmi és 

Beruházási Partnerség (TTIP), majd ezt követően a Kanadával kötendő Átfogó Gazdasági és 

Kereskedelmi Megállapodás (CETA) tárgyalásai során.
11

 Habár a TTIP sorsa ma még 

kérdéses, hiszen 2016 folyamán elakadtak a tárgyalások a két fél között, a CETA tárgyalások 

annál sikeresebbek voltak: az Unió és Kanada 2016. október 30-án aláírta a CETA-t, és a 

szükséges végrehajtási szabályok elfogadását követően 2017. szeptember 21-én ideiglenesen 

hatályba lépett a megállapodás.
12

 A Bíróság 2/15. sz. véleményében foglaltaknak megfelelően 

ugyanakkor a CETA teljes végrehajtásának feltétele, hogy az abban szabályozott 

vitarendezési mechanizmust valamennyi uniós tagállam alkotmányos előírásainak 

megfelelően megerősítse. Amint erre sor kerül, az uniós tagállamok által Kanadával korábban 

megkötött kétoldalú kereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodásokban szereplő 

beruházásvédelmi választottbíráskodást a CETA-ban intézményesített ICS fogja felváltani. 

Tekintettel arra, hogy a CETA-ban szabályozott kétlépcsős beruházásvédelmi bírósági 

reform az Unió által későbbiekben megkötendő további kereskedelmi és beruházási 

megállapodások számára is mintául szolgál,
13

 a tanulmány további részében a CETA 

rendelkezéseit alapul véve mutatjuk be az ICS fontosabb, a határozatai elismerése és 

végrehajtása szempontjából releváns jellemzőit. 

A CETA új vitarendezési szabályrendszere – válaszolva a beruházásvédelmi 

választottbíráskodást ért kritikákra – vegyíti a hagyományos választottbírósági eljárás elemeit 

a bíróság előtti eljárás elemeivel.
14

 Egyrészről, a CETA nem határoz meg külön, a jogvita 

specifikumait figyelembe vevő eljárásrendet, hanem a beruházásvédelmi választottbírósági 

eljárások során rendszerint figyelembe vett eljárási szabályzatok alkalmazását teszi lehetővé 

(például ICSID Egyezmény és ICSID Választottbírósági Szabályzat, UNCITRAL 

Választottbírósági Szabályzat).
15

 Emellett – összhangban a beruházásvédelmi 

választottbíráskodás területén széles körben elfogadott, „arbitration without privity” 

elnevezéssel illetett gyakorlattal – kifejezetten rögzíti, hogy a Fórum joghatóságát 

megalapozó alperesi hozzájárulásnak, valamint az azt elfogadó és ezáltal a Fórum előtt igényt 

érvényesítő felperesi keresetnek meg kell felelnie a New York-i Egyezmény
16

 II. cikkében 

meghatározott „írásbeli megállapodás” követelményének.
17

 Továbbá, a CETA az eljárásra 

alkalmazni rendeli a választottbírósági eljárások átláthatóbbá tételét szolgáló és az 

UNCITRAL égisze alatt megalkotott Átláthatósági Szabályzatot,
18

 valamint a Fórum által 

                                                 
11

 Happ – Wuschka 2017. 113-114. o. 
12

 Bizottság 2017. 
13

 Lásd például az EU–Vietnám Szabadkereskedelmi Megállapodást vagy az EU–Szingapúr 

Beruházásvédelmi Megállapodást. 
14

 Reinisch 2016. 761-762. o. ; Potestà 2018. 161-162. o. 
15

 CETA 8.23. cikk(2) bek. 
16

 A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 

10-én kelt Egyezmény (New York-i Egyezmény) 
17

 CETA 8.25. cikk (2) bek. (b) pont 
18

 CETA 8.36. cikk 
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hozott ítéletek harmadik államokban történő elismerése és végrehajtása érdekében hivatkozik 

a New York-i Egyezmény, illetve az ICSID Egyezmény rendelkezéseire.
19

 

Ugyanakkor a CETA által intézményesített ICS az állandó jelleggel működő bírói 

fórumokkal is mutat rokon vonásokat. Így például a Fórum 15 tagját az Európai Unió és 

Kanada képviselőiből álló CETA Vegyes Bizottság nevezi ki ötéves, egyszer megújítható 

időtartamra, akik véletlenszerűen kinevezett három tagból álló tanácsban tárgyalják az 

ügyeket.
20

 Következésképpen – szemben a választottbíráskodással – az Unió által felállítandó 

új vitarendezési mechanizmus semmilyen kontrollt nem enged a vitában részt vevő felek 

számára az ügyben eljáró bírák személyének kiválasztására nézve. További lényeges 

különbség a választottbíráskodáshoz képest az eljárás kétfokú jellege, a fellebbezési jog széles 

körű biztosítása annak elősegítése érdekében, hogy az elsőfokú ítéletek esetleges hibái 

kiküszöbölhetőek legyenek, és ezáltal kiszámítható, valamint következetes ítélkezési 

gyakorlat alakulhasson ki a beruházásvédelmi jog területén.
21

 Ennek megfelelően nem 

kizárólag az ítélet hatályon kívül helyezésére van lehetőség eljárásjogi jogszabálysértésre 

hivatkozással a másodfokú eljárás során, hanem kérhető az ítélet érdemi felülvizsgálata is a 

Fellebbviteli Fórumtól.
22

  

Az Európai Unió hosszabb távú célkitűzéseinek megfelelően a CETA kilátásba helyezi 

továbbá egy multilaterális beruházási igazságszolgáltatási fórum és fellebbviteli mechanizmus 

létrehozását is a jövőben, amelynek felállítása esetén az EU által kötött kétoldalú 

kereskedelmi és beruházási megállapodásokba foglalt bilaterális vitarendezési mechanizmus 

helyét ez a nemzetközi fórum venné át.
23

 

 

III. Az ICS által hozott határozatok elismerése és végrehajtása 

 

Annak ellenére, hogy az elmúlt években több szempontból is kritika érte a beruházásvédelmi 

választottbíráskodást, vitathatatlan tény, hogy annak van egy nagy előnye az állami bírósági 

eljárással szemben. Ez pedig a választottbírósági határozatok széles körű, szinte a világ 

valamennyi országában való elismerhetősége és végrehajthatósága, melyet alapvetően két 

nemzetközi egyezmény tesz lehetővé: az ICSID Egyezmény és a New York-i Egyezmény.  

A választottbíráskodás e jellemzőjére tekintettel az Európai Unió által megvalósítandó 

reformot illetően ellentmondás figyelhető meg. Az Unió – a beruházó és állam közötti 

választottbíráskodással szemben fennálló elégedetlenségének hangot adva – az ISDS jelenlegi 

rendszerét teljesen új alapokra kívánja helyezni, ugyanakkor a választottbírósági határozatok 

elismerésére és végrehajtására vonatkozó kedvező szabályrendszer alkalmazhatóságát 

igyekszik az ICS által hozott határozatok számára is megteremteni. Erre figyelemmel 

rendelkezik úgy kifejezetten a CETA, hogy az ICS keretében született ítéletet a New York-i 

Egyezmény, illetve az ICSID Egyezmény szerint végrehajtható választottbírósági 

                                                 
19

 CETA 8.41. cikk (3)-(6) bek. 
20

 CETA 8.27. cikk (2)-(6) bek.; Horváthy 2016. o.  
21

 Bernardini 2017. 38. o. 
22

 CETA 8.28. cikk (2) bek.; Sardinha 2017. 625. o. ; Calamita 2017a. 612. o. 
23

 CETA 8.29. cikk; Horváthy 2016. o. 
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határozatnak kell tekinteni, attól függően, hogy az eljárás lefolytatására mely 

választottbírósági szabályzat (például ICSID Választottbírósági Szabályzat, UNCITRAL 

Választottbírósági Szabályzat) alkalmazásával került sor. Következésképpen, az Unió az ICS 

által hozott ítéletek elismerését és végrehajtását mind a szerződő államok, mind harmadik 

államok viszonyában e két egyezmény rendelkezései alapján kívánja biztosítani.  

Egységesnek tekinthető a szakirodalom ugyanakkor abban a kérdésben, hogy a CETA-ban 

foglalt, a két nemzetközi egyezmény alkalmazhatóságára vonatkozó kifejezett rendelkezések 

a nemzetközi jogban ismert res inter alios acta elve alapján semmilyen joghatással nem 

bírnak harmadik államok vonatkozásában, azok kizárólag a szerződő államok számára 

jelenthetnek nemzetközi jogi kötelezettséget az ICS ítéletek elismerésére és végrehajtására.
24

 

Így tehát az ICS által hozott ítéletek harmadik államokban történő végrehajtása során – az 

uniós jogalkotó erőfeszítései ellenére –az ICSID Egyezményben, illetve a New York-i 

Egyezményben foglalt kedvező végrehajtási szabályok kizárólag abban az esetben 

alkalmazhatóak, ha az ICS ítéletek valóban megfelelnek a két egyezményben foglalt, 

választottbírósági határozattal szemben foglalt követelményeknek.  

 

1. Az ICSID Egyezmény alkalmazhatósága az ICS ítéletekre 

 

Annak ellenére, hogy a beruházásvédelmi választottbíráskodást számos kritikával illették az 

elmúlt időszakban, a jelenleg rendelkezésre álló beruházásvédelmi vitarendezési 

mechanizmusok közül az ICSID Egyezmény szerinti választottbíráskodás tekinthető a 

legnépszerűbbnek: a statisztikák alapján az ismert választottbírósági eljárások 61 százalékát 

indították meg az ICSID előtt.
25

  

Az ICSID Egyezmény szerinti választottbíráskodás népszerűsége többek között annak 

végrehajtási mechanizmusával magyarázható. Az ICSID Egyezmény ugyanis az egész 

választottbírósági eljárás kimerítő jellegű szabályozásával – ideértve különösen a 

választottbírósági ítélettel szemben igénybe vehető jogorvoslatokat, illetve az ítélet 

elismerésének és végrehajtásának kérdését – önálló, delokalizált rendszert hoz létre, ezáltal 

teljes mértékben eloldva azt a Szerződő Államok hatályos jogszabályaitól,
26

 illetve egyéb 

nemzetközi szerződésektől.
27

 Ebből következően egy ICSID választottbírósági ítélet csak 

olyan jogorvoslatnak
28

 lehet tárgya, amelyet az ICSID Egyezmény előír.
29

 Emellett, az 

                                                 
24

 Titi 2017. 122. o.; Potestà 2018. 169. o.; Reinisch 2016. 782. o.; Kaufmann-Kohler and Potestà 2016. 84-

85. o. 
25

 Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (United Nations Conference for Trade and 

Development, UNCTAD) 2017. 1. 
26

 Megjegyzendő, hogy az ICSID Egyezmény 54. cikk (3) bekezdése alapján a választottbírósági ítélet 

végrehajtására a végrehajtó állam hatályos jogszabályai az irányadóak. Erre tekintettel a végrehajtás körében 

felmerülhet az adott állam közhatalmi működéséhez szükséges vagyontárgyak esetében az állami immunitás 

problémája, amennyiben a végrehajtás állami vagyonra irányul. Figyelemmel arra, hogy ezt a kérdést a nemzeti 

jogszabályok eltérően szabályozzák, az állami immunitás adott esetben a végrehajtás meghiúsulásához vezethet. 
27

 Schreuer 2009. 1117-1120. o.; Musa – Polasek 2016. 13. o. 
28

 Az ICSID Egyezmény alapján rendelkezésre álló jogorvoslatok a következők: (i) kijavítás (49. cikk); (ii) 

kiegészítés (49. cikk); (iii) értelmezés (50. cikk); (iv) felülvizsgálat (51. cikk) és (v) hatályon kívül helyezés (52. 

cikk). 
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Egyezmény minden Szerződő Államot kifejezetten arra kötelez, hogy az Egyezmény szerint 

hozott ítéletet elismerje, és az abban foglalt, pénzfizetésre irányuló kötelezettséget – az 

önkéntes teljesítés elmaradása esetén – végrehajtsa, úgy, mintha a választottírósági ítélet az 

adott Szerződő Állam saját bírósága által hozott jogerős ítélet lenne.
30

 Következésképpen a 

Szerződő Államok bíróságainak nincs arra lehetőségük, hogy a végrehajtási eljárás során a 

választottbírósági ítéletet akár csak formai szempontok alapján felülvizsgálják, így például – a 

New York-i Egyezmény rendelkezéseivel ellentétben – az ítélet elismerése és végrehajtása 

arbitrabilitás hiányára vagy közrendbe ütközésre hivatkozással sem tagadható meg.
31

  

Jóllehet, az ICSID Egyezmény szerint hozott választottbírósági ítéletek rendkívül könnyen 

végrehajthatóak a Szerződő Államok területén, és ezért az ICS hatékonyságát jelentős 

mértékben növelné, ha annak ítéletei harmadik államokban végrehajthatóak lennének az 

ICSID Egyezmény rendelkezései alapján, a szakirodalom egységesen arra az álláspontra 

helyezkedik ebben a kérdésben, hogy az Európai Unió által megvalósított intézményi reform 

keretében megszülető határozatok nem tekinthetők az ICSID Egyezmény szerinti 

választottbírósági ítéleteknek.
32

 Ennek indoka, hogy az új bírósági rendszer – ahogy már a 

neve is mutatja – olyan jelentős mértékben tér el a választottbíráskodás tradicionálisnak 

tekinthető és egyben az ICSID Egyezményben lefektetett elveitől, hogy az legfeljebb az 

ICSID Egyezmény Szerződő Államok egymás közötti megváltoztatásáról szóló 

megállapodásának tekinthető. 

Valóban, az újonnan kidolgozott bírósági rendszernek mind az ICS ítélet széles körű, 

érdemi felülvizsgálatra is lehetőséget adó vonása, mind az állandó jelleggel működő Fórum 

felállításának, valamint a konkrét jogvitában eljáró háromtagú tanács tagjai kiválasztásának 

módja jelentős eltéréseket mutat az ICSID Egyezményben szabályozott beruházásvédelmi 

választottbírósági eljáráshoz képest. Erre tekintettel – habár a szakirodalom nem egységes 

abban a kérdésben, hogy a nemzetközi szokásjog szabályait kodifikáló, a szerződések jogáról 

szóló Bécsi Egyezmény
33

 41. cikke alapján a Szerződő Felek jogosultak-e egymás között 

módosítani az ICSID Egyezmény rendelkezéseit, és ennek megfelelően az ICS modellt 

felállító államok területén lehetőség van-e az ICSID Egyezmény szerint az ICS ítéletek 

végrehajtására
34

 – az egyértelműen kijelenthető, hogy harmadik államok az ICS ítéletek 

elismerésére és végrehajtására az ICSID Egyezmény alapján nem kötelezhetőek. 

A fentiek fényében alapvető jelentőségű kérdés, hogy a választottbírósági határozatok 

elismerését és végrehajtását megkönnyítő, az ebben az évben elfogadásának hatvanadik 

évfordulóját ünneplő New York-i Egyezmény alkalmazható-e, és ha igen, milyen feltételek 

mellett az ICS ítéletek harmadik államokban történő végrehajtására. Amennyiben ugyanis erre 

a kérdésre is nemleges a válasz, az ítéletek végrehajtására a végrehajtás helye szerinti állam 

                                                                                                                                                         
29

 ICSID Egyezmény 53. cikk (1) bek. 
30

 ICSID Egyezmény 54. cikk (1) bek. 
31

 Schreuer 2009. 1118. o.; Szabados 2017. 37. o. 
32

 Reinisch 2016. 768-782.o.; Potestà 2018. 169. o.; Kaufmann-Kohler and Potestà 2016. 82-85. o.; Calamita 

2017b. 604-613. o. 
33

 a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés 
34

 Lásd például McGarry – Ostřanský 2017.; Reinisch 2016. 768-782. o.; Calamita ugyanakkor arra az 

álláspontra helyezkedik, hogy az ICS modellt felállító államok nem módosíthatják egymás között az ICSID 

Egyezmény alapvető rendelkezéseit. Lásd részletesen Calamita. 2017b. 604-613. o. 
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joga lesz az irányadó, ami az esetek többségében a New York-i Egyezményben foglalt 

szabályoknál kedvezőtlenebb rendelkezéseket tartalmaz. Következésképpen, ha a New York-i 

Egyezmény rendelkezései nem alkalmazhatóak az Unió által felállítandó új vitarendezési 

mechanizmus keretében hozott ítéletekre, az kedvezőtlen következményekkel járhat az Unió e 

reformjának jövőjét illetően is. 

 

2. A New York-i Egyezmény alkalmazhatósága az ICS ítéletekre 

 

Annak ellenére, hogy az UNCITRAL égisze alatt elfogadott New York-i Egyezményt nem 

kifejezetten beruházásvédelmi választottbírósági határozatok elismerésének és 

végrehajtásának megkönnyítése céljából alkották meg, a gyakorlat egyértelműen igazolta 

alkalmazhatóságát ezen a területen is.
35

 Következésképpen, amennyiben az ICS ítéletek 

megfelelnek a New York-i Egyezmény által a választottbírósági határozatokkal szemben 

támasztott követelményeknek, annak rendelkezései alapján ezeknek az ítéleteknek az 

elismerése és végrehajtása is biztosítható harmadik államokban. 

A New York-i Egyezmény nem definiálja a ’választottbíráskodás’, ’választottbíróság’ vagy 

’választottbírósági határozat’ fogalmát.
36

 Ugyanakkor az Egyezmény I. cikk (2) bekezdése 

nyújt némi iránymutatást e tekintetben, amikor rögzíti, hogy „[a] „választottbírósági 

határozatok” kifejezés nemcsak az egyes esetekre kijelölt választott bírák, hanem az olyan 

állandó választottbírósági testületek által hozott választottbírósági határozatokat is magában 

foglalja, amelyeknek a felek magukat alávetették.” 

Habár a New York-i Egyezmény az ’állandó választottbírósági testületek’ fogalmát sem 

definiálja, a travaux préparatoires alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy az 

Egyezmény megalkotói a választottbíráskodás legfontosabb, más jogvita rendezési módtól 

megkülönböztető jegyeként azt tekintették, hogy a vitában részt vevő felek önkéntesen, 

minden további nélkül hozzájárulásukat adják ehhez az alternatív jogvita megoldási 

mechanizmushoz, és ezáltal derogálják az állami bírósági jogvitarendezést.
37

 Másként 

fogalmazva, minden olyan állandó jelleggel működő testület, amelynek eljárási jogosultsága 

nem kötelező jogszabályi rendelkezésen alapszik, hanem azt a felek privátautonóm ügyleti 

akarata alapozza meg, a New York-i Egyezmény I. cikk (2) bekezdése szerinti testületnek 

minősül.
38

 Ezzel szemben az Egyezmény megalkotói nem tulajdonítottak annak jelentőséget, 

hogy a választottbírák kijelölésére milyen módon kerül sor, így választottbírósági 

határozatnak minősül az olyan testület által hozott ítélet is, amelynek felállításában a felek 

semmilyen szerepet nem játszottak.
39

 

A travaux préparatoires-ban foglaltakat a bírósági gyakorlat is megerősíti, ugyanis az 

Európai Unió által felállítani tervezett ICS modellel rokon vonásokat mutató, Irán és az 

Egyesült Államok közötti Igénybejelentési Bíróság (Iran-US Claims Tribunal) által hozott 

                                                 
35

 Barbosa 2009. 
36

 Potestà 2018. 171. o.  
37

 Kaufmann-Kohler – Potestà 2016. 56. o. 
38

 Uo. 
39

 Uo. 
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határozatokat a bírói gyakorlat a New York-i Egyezmény alapján végrehajthatónak ismeri el, 

figyelemmel arra, hogy a testületet az Egyezmény I. cikk (2) bekezdése szerinti ’állandó 

választottbírósági testületnek’ tekintik.
40

 

Míg a széles körű fellebbezési jog biztosítása az ICSID Egyezmény 52. cikkében 

szabályozott hatályon kívül helyezés jogintézményével összeegyeztethetetlennek minősül, 

addig a New York-i Egyezmény a kétfokú választottbírósági eljárások lehetőségével 

számolva kifejezetten rögzíti, hogy a választottbírósági határozat elismerése és végrehajtása 

megtagadható, ha az a felekre nézve még nem vált kötelezővé,
41

 azaz, ha a fellebbezésre 

nyitva álló határidő még nem telt el.
42

 Következésképpen, az ICS modell kétfokú eljárása 

szintén nem ellentétes a New York-i Egyezmény szellemével. 

A fentieket figyelembe véve –bár nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, mégis érvelhető 

–, hogy a New York-i Egyezmény végrehajtási mechanizmusa megfelelően rugalmas ahhoz, 

hogy az újonnan felállítandó ICS ítéletei elismerését és végrehajtását harmadik államokban 

biztosítsa. Arról ugyanakkor nem szabad megfeledkezni, hogy végső soron a Szerződő 

Államok bíróságai azok, amelyek állást fognak foglalni a tekintetben, hogy az ICS ítéletei 

megfeleltethetők-e a New York-i Egyezményben foglalt választottbírósági határozat 

fogalmának, és ezért az Egyezmény adott esetben való alkalmazhatóságának kérdésére a 

nemzeti bíróságok fogják majd megadni a pontos választ.  

 

IV. Összegzés 

 

Az Európai Unió 2015 folyamán rendszerszintű, átfogó reformfolyamatot indított el az ISDS 

területén, ami számos kérdést felvet. Ezek közül az egyik legfontosabb a felállításra kerülő 

beruházási viták rendezésével foglalkozó bírósági rendszer, illetve multilaterális 

beruházásvédelmi bíróság határozatai elismerésének és végrehajtásának kérdése harmadik 

államokban. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján érvek hozhatók fel amellett, 

hogy a New York-i Egyezmény alkalmazható az ICS ítéletek elismerésére és végrehajtására, 

ezáltal biztosítva a vitarendezési mechanizmus hatékonyságát.  

Fontos ugyanakkor látni, hogy a kezdeményezés megvalósítása közben folyamatosan 

merülnek fel további kérdések. Így például a Belga Királyság 2017. szeptember 6-án az 

EUMSz. 218. cikk (11) bekezdése alapján vélemény iránti kérelmet nyújtott be az Európai 

Unió Bíróságához arra vonatkozóan, hogy a CETA-ban foglalt új beruházásvédelmi 

vitarendezési mechanizmus összeegyeztethető-e a Szerződésekkel.
43

 Az Európai Unió 

Bíróságának ezzel kapcsolatos véleménye nagymértékben befolyásolhatja az Unió által 

kezdeményezett reformfolyamat jövőjét, ami kihatással lehet minden, az azzal kapcsolatos 

további kérdésre is. 
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 Reinisch 2016. 767. o.; Potestà 2018. 173. o. 
41

 New York-i Egyezmény V. cikk (1) bek. e) pont 
42

 Potestà 2018. 177-178. o. 
43

 Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 369/2, 2017. október 30. 
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*** 

 

THE INVESTMENT COURT SYSTEM AND THE MULTILATERAL INVESTMENT 

COURT. THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF THE DECISIONS OF THESE 

NEW SYSTEMS IN THIRD COUNTRIES 

 

Over the last few years, the legitimacy of international investment arbitration has been 

challenged from several directions, thereby triggering demands for fundamental reforms in 

this area. In order to remedy the deficiencies attributed to the current system of investor-State 

dispute settlement, the European Union launched a systematic and comprehensive reform 

aiming to replace investor-State arbitration with a permanent adjudicatory body consisting of 

a tribunal with publicly appointed judges and an appellate tribunal. However, in order to 

ensure the effectiveness of this dispute settlement mechanism, the EU’s legislator seeks to 

rely on the already established and tested enforcement mechanism provided for in the ICSID 

Convention and the New York Convention. This article examines how and to what extent 

these international legal instruments can apply to the decisions rendered by this new system. 
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