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Abstract
In Iran’s foreign investment law the term “foreign investor” included real and 

juridical persons such as Iranian companies controlled by foreign shareholders. On 

the other hand, possibility of a claim against Iran by “foreign investor” in 
international forums including ICSID, in case of Iran's accession to the Washington 

Convention, has been recognized. It raises the question of impact of dual nationality 

of individuals and nationality of Iranian companies as a foreign investor on ICSID 

jurisdiction. This paper seeks to find the answer to the question by analyzing awards 

issued by ICSID. The analysis shows that jurisdiction of ICSID cannot be 

established mere reliance on the dual nationality by respondent and foreign control 

by claimant. Instead, the process of establishment of the jurisdiction is subject to 

subtle legal considerations.  
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های ایرانی تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت
 بر تحقق صالحیت ایکسید« گذار خارجیسرمایه»دارای وصف 

 پژوهشی( _قاله: علمی )نوع م
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 چکیده
عام بوده  ایران خارجی گذاریسرمایه قانون تشویق و حمایت از در« گذار خارجیسرمایه»اصطالح 

های ایرانیی تتیت  رلیر  و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانیی و خیارجی از جم یه شیر ت
ع ییه « گذار خیارجیسیرمایه»ی است. از سوی دیگر، امکان طرح دعیوا از سیوی سهامداران خارج

الم  ی از جم ه ایکسید، در صورت پیوسیلن اییران بیه  روانسییون واشیرگلن، ایران در مراجع بین
شود  ه در صورت پیوسلن ایران ی شده است. با این وصف، این پرسش اساسی مطرح میریبشیپ

های ایرانیی  رلر  سهامداران خارجی بر شیر ت وخارجی افراد -ایرانیبه ایکسید تابعیت مضاعف 
بیر  مقالیه نای در. بر فرایرد احراز صالحیت ایکسید، در فرض اقامة دعوا، خواهد داشت تأثیریچه 
 ایکسیید زا صیادره آرای تت ییل قالی  در خیاصطور بیه تت ی یی-توصیفی روش بهاتکا  با تا آنیم

ابعیت مضاعف صرف اسلراد به ت ،ایکسید از صادره آرای به نظر.  ریم داپیمسئ ه  این برای پاسخی
رایرد از سوی خوانده یا  رلر  خارجی از سوی خواهان موج  تتقق صالحیت نشده است، ب که ف

 ه است.احراز صالحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مخل فی همراه بود
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 مقدمه
گذاری خارجی به لتاظ مالی واجد گذاری خارجی بین  شور میزبان و سرمایهدعاوی ناشی از سرمایه

ی اسیت و پوشیچشم رقابلیغی هسلرد. با این توضیح  ه خواسلة مالی در آنها فردمرتصربهویژگی 
های هرگفلی به اقلصیاد گذار خارجی در آنها هزیرهده شدن سرمایهامکان دارد در صورت برن بساچه

گذاری و های تشویق و حماییت از سیرمایهنامه شور طرف دعوا تتمیل شود. برابراین انعقاد موافقت
 گذاری خارجی باید با تجربه و دقت فراوانی همراه باشد. همچرین عقد قراردادهای سرمایه

 19/12/80گذاری خارجی، مصوب شویق و حمایت از سرمایهمادۀ نخست قانون ت به موج 
گذار سیرمایه»نامییده خواهید شید(، اصیطالح « قیانون تشیویق») ه در این مقاله از این پی  

 رید. مضیاف بیر ایین، صیدق می بر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است،« خارجی
نامة اجراییی آیین موج  بهرجی نیز گذاران خاامکان تشکیل شر ت ایرانیِ تتت  رلر ِ سرمایه

های تشویق نامهزمیره، مسلفاد از برخی از موافقت نیهمدر  1گفله متقق شده است.قانون پیش
نامییده خواهید شید( چریین « نامهموافقت»گذاری خارجی ) ه از این پ  و حمایت از سرمایه

، رونیازاگیرد. انونی قرار میهای قها و حمایتنامهموافقتهای مقرر در شر لی مشمو  حمایت
ها و افیراد دارای تابعییت بیر ایین دسیله از شیر ت« گذار خیارجیسرمایه»امکان صدق عروان 

گذاری افیراد دارای ها بیه امکیان سیرمایهنامهاشارۀ صریح برخی موافقت 2نیست. مضاعف مرلفی
 3تابعیت مضاعف در سرزمین طرفین ملعاهد مؤید این مدعاست.

                                                           
 درصد رنظ از متدودیلی» رد: نامة اجرایی قانون در همین زمیره مقرر میآیین 4دۀ ما« ب»برد  2-1ردیف  .1

ی با تشکیل شر ت ایراننامه امکان از تصوی  این آیین تا قبل«. ندارد وجود خارجی یگذارهیمشار ت سرما

تفاسیر  براساسرغم فقدان مصرحة قانونی دا  بر مرع آن، خارجی ع ی سهامدارانمشار ت صد در صد 

 شر ت ایرانی با امکان تشکیل نامهنییآقانون اساسی مرلفی بود. اما با تصوی   81ملعارضی  ه از اصل 

 ریپذانامکگذاری خارجی، ب که خارج از آن نیز ترها در حوزۀ سرمایهان خارجی نهسهامدارمشار ت صددرصد 

دگان نهادها با حضور نمایر 1/8/1389مورخ  34624/01/89شد. در همین زمیره بود  ه دسلورالعمل شمارۀ 

ای به همان تاریخ صادر و امکان تشکیل شر ت با ها در ج سهۀ ثبت شر تاداراز جم ه  ربطیذ مؤسساتو 

راخت. شحکومت قانون تشویق به رسمیت  ق مروارجی را حلی در خارج از مشار ت صددرصد سهامداران خ

ارجی خ ارانسهامدایرکه، نگارندگان در چردین مرح ه شخصاً به ثبت شر ت با مشار ت صددرصد  ذ ر انیشا

 اند. ها اقدام  ردهدر ادارۀ ثبت شر ت

 .121-128: 1393 ران،ی: پر.ک نیهمچر. 2

 اسالمی جمهوری دولت بین گذاریسرمایه از ملقابل حمایت و تشویق نامةموافقت 1 مادۀ 3 برد اخیر قسمت .3

 از هریک مضاعف تابعیت  ه حقیقی شخص»...:  ردمی مقرر باره این در اس واک جمهوری دولت و ایران

 یتتابع  ه شد خواهد ت قی دوللی تبعة خاص طوربه باشد، داشله را ملعاهد غیر طرف هر و ملعاهد هایطرف

 بر دولت چرد یا دو بین هرگاه تئوری غال  و مؤثر موج  باید توجه داشت به .«.... دارد را آن مؤثر یا غال 



 1569...   های ایرانیتأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکت

 در مثا  های تشویق، براینامهقانون تشویق و همچرین موافقت 19یگر، وفق مادۀ از سوی د
گذار سیرمایه»فرانسیه، امکیان ارجیاخ اخلالفیات مییان  جمهوری با مرعقده نامةموافقت 8 مادۀ

بیریی شیده اسیت. در برخیی از ایین و دولت جمهوری اسالمی اییران بیه داوری پیش« خارجی
 اخلالفیات ناشیی ازوفصیل حل الم  یین ارجاخ اخیلالف بیه مر یز بینها حلی امکانامهموافقت
نامیده خواهد شد( در صیورت « مر ز»یا « ایکسید»گذاری ) ه از این پ  در این مقاله سرمایه

البله بایید همیواره بیه  2به رسمیت شراخله شده است. 1«واشرگلن روانسیون »پیوسلن ایران به 
ها بیشیلر نامیهها توجیه داشیت، زییرا تبعیه در موافقتنامیهفقتتفاوت تبعه از نظر قیانون و موا

 شود. های معاهداتی تعریف میمرظور برخورداری اشخاص از حمایتبه
ی در ایین بیاره را توجییه پژوهریدهیآآمریکیا، ضیرورت -تجربة ایران در دیوان داوری اییران

ی نسبلاً هرگفلی در آن هاهریهز ه  شورمان پیش از این ملتمل  آن است رد. حقیقت امر می
آمریکیا -دست دعاوی شده است  ه از سوی افراد دارای تابعیت مضاعف در دییوان داوری اییران

 ,IUSCT. 44 -72: 1364ی، ریآقیا حسیی اسالمی ایران مطرح شده است )جمهورع یه دولت 

1984US: -Iran3های ایرانی تتت  رلر  سهامداران خارجی.( و همچرین شر ت  
و نظیر بیه لیزوم عیالج واقعیه قبیل از وقیوخ و  رهیپرهزرایت به مرات  فوق و این تجربة با ع

این پرسش اساسیی  4قانون اساسی 139از مباحث و اخلالفات در خصوص تفسیر اصل  نظرصرف
خارجیِ -ویژه در فرض تابعیت مضاعف ایرانیگذاران خارجی بهشود  ه تابعیت سرمایهمطرح می

 ه مالکییت بیشیلر  «خارجی گذارسرمایه» وصف دارای ایرانی هایشر ت رانیِای افراد و تابعیت
سهام آن با سهامداران خارجی است یا عمدۀ سرمایة آن ملع ق به اتبیاخ بیگانیه اسیت ) یه در 

بر فرایرد احیراز  تأثیریشود(، چه اصطالح حقوقی  رلر  سهامدار خارجی بر شر ت نامیده می
 شت؟صالحیت ایکسید، خواهد دا

 ه صرف اسیلراد بیه تابعییت مضیاعف از  شودیمبا تت یل آرای صادره از ایکسید، مشاهده 
سوی خوانده یا  رلر  خارجی از سوی خواهان مبرای احراز صالحیت این مرجع ق مداد نشیده 

                                                                                                                                        
 داشله وجود نظر اخلالف الم  یبین متکمة یک در دارد مضاعف تابعیت  ه مدعی یک تابعیت تعیین سر

 مهم مر ز جم ه از عوام ی نیز و نفعذی هایدولت داخ ی قوانین گرفلن درنظر با باید الم  یبین مرجع باشد،

 شخصی، اعما  همسر، تابعیت عادی، سکونت متل  ررد،می تک م بدان خانواده اعضای  ه زبانی امور،

 با بیشلر مدعی حقیقی و عم ی وابسلگی واقعی ع قة  ه نکرد یریگجهینل غیره و اقلصادی سیاسی، اجلماعی،

 .(ICJ, 1955: 23ارد )د انطباق او هایتابعیت از یک دام
1. Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, 

Washington, 18/03/1965, UNTS, Vol. 575, p159.  

 .و سوئد رانیا ةنامموافقت 12 ۀماد 2برد  «ب» فی: ردر.کمثا   یبرا. 2
3. For example see: IUSCT, 1984, Schering v Iran. 

 .129-144: 1380 ،یانی:  اور.ک .4
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بیه  لیتفصیبهاست، ب که فرایرد احراز صالحیت مسل زم توجه به ابعاد بسیار ملعددی است  یه 
 پرداخت. آنها خواهیم

از سیوی  نیهمچریطرح دعوا از سوی افیراد دارای تابعییت مضیاعف ع ییه  شیور میزبیان و 
 Schreuer, 2008: 87سیابقه نیسیت )های تتت  رلر  سهامداران خارجی در ایکسید بیشر ت

& OECD, 2008:16 شع  این مر ز، آرای مهمیی در مواجهیه بیا ایین دسیت دعیاوی صیادر .)
ۀ مر ز داوری مورد توجه صادرهایی  ه در آرای رسد با تت یل ضوابط و مالکنظر میاند. به رده

رسید صیرف دوگانیه می نظربهتوان به پرسش مطروحه پاسخ داد. در بادی امر، اند، میقرار گرفله
و عوامل دیگری  هامالکبودن تابعیت مانع از تتقق صالحیت ایکسید نیست و داوران با توجه به 

های در میورد شیر ت ایکسیید از صیادره آرای در 1.انید ردهم احراز صالحیت نگاه به احراز یا عد
ی ملراقضی در خصوص خرق حجاب شخصییت کردهایروخارجی  سهامدارانمت ی تتت  رلر  

، پیژوهش حاضیر در دو سیاننیبدحقوقی و احراز  رلر  خارجی بر شر ت اتخیاذ شیده اسیت. 
 طیرح»و « یخیارج گذارسیرمایه قامت در حقیقی صاشخا سوی از دعوا طرح»مبتث با عراوین 

 به سامان رسیده است. « یخارج گذارهیسرما وصف با ایرانی حقوقی اشخاص دعوای
 

 گذار خارجی طرح دعوا از سوی اشخاص حقیقی در قامت سرمایه
شیود، لکین های تجیاری متقیق میی توسیط شیر تگذارهیسیرماهیای اگرچه عمیده فعالیت

گذار خارجی و توانرد واجد وصف سرمایهره شد، وفق قانون تشویق، افراد نیز میطور ه اشاهمان
 قدام به طرح دعیوا دراشوند و در صورت بروز اخلالف  هانامهموافقتموضوخ اجرای این قانون و 

 الم  ی داوری ع یه ایران  ررد. مراجع بین
مرید باشید، ابهامیات هرهبدیهی است در فرضی  ه شخص حقیقی صرفاً از تابعییت ایرانیی ب

گذار به تابعیت گذار خارجی مضاعف باشد و سرمایهتابعیت سرمایه  هیصورت ملر است. ولی در
یم داشت بیه ابلدا نگاهی گذرا خواه رونیازاخارجی خود اسلراد  رد، باید دید تک یف چیست؟ 

گذاران خیارجی مایهاند و سیس  وضیعیت سیرایرانی تابعیت دارای صرفاً  ه افراد اخلالفات حل
 خواهد بود.  مدنظرگذاری اخلالفات سرمایه وفصلحلدارای تابعیت مضاعف در ارتباط با 

 

 گذار حقیقی دارای تابعیت صرفاً ایرانی داوری اختالفات سرمایه
، هرگام تصوی  الیتة آمده عملبهی خارج گذارهیسرماتعریفی  ه در مادۀ یک قانون تشویق از 

ی مواجیه شید شماریبی هااصالحو  هامشکلگذاری در مج   شورای اسالمی با قانون سرمایه

                                                           
1. For example see: Schefer, 2016: 184.  
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گذار سیرمایه»توضیح  ه در طرح اولیة قانون تشیویق، لفی  (. بدین21: 1388)آتشی گ سلان، 
 ه دارای تابعیت خیارجی باشیرد. بیا ایین وصیف، اتبیاخ  شدیمصرفاً شامل اشخاصی « خارجی

گذاری در وطین خیود با اتباخ خارجی داشلرد و ماییل بیه سیرمایهایرانی را  ه موقعیلی مشابه 
هیای گذاری در ایران از حمایتو در نلیجه اتباخ ایرانی در صورت سرمایه گرفتیبرنمبودند، در 

به آن اضافه « ایرانیان مقیم خارج»، با اصالح این ماده عبارت رونیازاشدند. مرد نمیقانونی بهره
تبعیی  بیین ایرانییان « ایرانیان مقیم خارج»ن با این اسلدال   ه عبارت شد. اما شورای نگهبا

گذاران ایرانیی دارای داخل  شور است، به آن ایراد گرفت. در نهایت، در ملن نهایی بیه سیرمایه
 (. 8: 1380سرمایه با مرشأ خارجی توجه شد و عرصر اقامت حذف شد )روزنامة رسمی، 

جی و های خیارجی، جیذب سیرمایة خیارگذاریب سرمایهمضاف بر این، اصوالً غرض از جذ
گذار ایرانی  یه در خیارج از  شیور از سیرمایة سرمایه بساچهارز خارجی است و  گریعبارت دبه

ر خصیوص دقیانون آنچیه  بیه موجی رو ارزی زیادی برخوردار است، اولویت داشله باشد. ازایین
است، فارغ از آنکیه شیخص  سرمایه رشأخارجی بودن مگذار خارجی واجد اهمیت است، سرمایه

 . (22: 1388 گ سلان، آتشی)دارای  دام تابعیت است 
گذار خارجی بر اتباخ نامة اجرایی آن، عروان سرمایهبا عرایت به مقررات قانون تشویق و آیین

 مجیوز؛ دوم، اخیذ 1 رید: نخسیت، خیارجی بیودن مرشیأ سیرمایهایرانی در شرایط زیر صدق می
ی اقلصادی و تجاری این دسیله از هاتیفعالقانون؛ و سوم ارائة مدار ی  ه مؤید  6موضوخ مادۀ 

ۀ یکیی از اهیداف قیانون  رریدهیتوجاین شرایط در واقع  2گذاران در خارج از  شور باشد.سرمایه
های خارجی است. اما نکله ایرجاست  ه این اشخاص اگرچه از نظیر قیانون یعری جذب سرمایه

شیراخله « گذار خیارجیسیرمایه»عروان هیای آن بیهر برخیورداری از حمایتمرظوتشویق و بیه
مرید شیوند، طور  امل بهرهتوانرد از تمام مزایای ناشی از این عروان بهشوند، با این حا  نمیمی

خارجی است  ه بالمآ  تتت چلر  مرشأبا  هیسرماچرا ه ف سفة اطالق این عروان به آنها جذب 
گیرد، ولی در صورت بیروز اخیلالف بیین ایین افیراد و دولیت نون قرار میهای ماهوی قاحمایت

و  گذارانهیسیرمااخلالفیات  وفصلحلقانون تشویق ناظر بر  19توانرد به مادۀ ایران، ایشان نمی
 حل مرظوربه باید و اندایرانی تابعیت دارای گذارانسرمایه از دسله این زیرا دولت ملوسل شوند،

نکلة دیگر ایرکه، این  . ررد مراجعه داخ ی دارصالحیت متکمة داخ ی به ایران دولت با اخلالف

                                                           
 گذارهیاسرم»گذار خارجی به این عرصر تأ ید  رده و مقرر داشله است: در تعریف سرمایه قیتشوقانون  1مادۀ  .1

 مجوز  ه خارجیرشأ م با سرمایه از اسلفاده با ایرانی یا و یرانیاریغ حقوقی یا حقیقی اشخاص - خارجی

 وده شده است(.)تأ ید از سوی نگارندگان افز«. باشرد نموده( را اخذ 6) مادۀ موضوخ گذاریسرمایه

در  شور،  یگذارهیرماساشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ملقاضی »:  ردیم مقررة اجرایی قانون نامنییآ 5مادۀ . 2

اقلصادی و  یهاتیا  ه مؤید فعالقانون باید مسلرداتی ر یهاتیاز تسهیالت و حمامرظور برخورداری به

 «.تجاری در خارج از  شور باشد، نیز ارائه دهرد
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ی نیسلرد  ه بلوانرد با اسلراد انامهموافقتتتت حمایت هیچ « گذاران خارجیسرمایه»دسله از 
اقامة دعوا  ررید  ماًیمسلقنامه ع یه دولت ایران اخلالف مردرج در آن موافقت وفصلحلبه قید 

 1311قانون مدنی، مصیوب  6و  5مادۀ  براساسبر این، (. افزون35: 1393 ریمیان،  )حاتمی و
 اتباخ ایرانی تابع مقررات ایران هسلرد.

 ایران دولت و خارجی گذارانسرمایه از دسله این بین اخلالف بروز صورت از سوی دیگر، در
 از دسیله ایین و اسیت مرجع مرلفی این در دعوا طرح امکان ایکسید در ایران عضویت فرض به

 25 مییادۀ 2 برییدبراسییاس  زیییرا بییود، نخواهریید مر ییز اییین 1شخصییی صییالحیت مشییمو  افییراد
 هیدف زییرا باشید، اخیلالف طیرف دولیت تبعة نباید گذارسرمایه شخص  روانسیون واشرگلن،

 پذیرسیرمایه  شیورهای سیرزمیری ق میرو در تبعة بیگانیه گذارانسرمایه از حمایت  روانسیون
 یکیی اخلالف، طرف میزبان دولت  ه  رد اثبات باید خارجی گذارسرمایه ،گریعبارت ده. باست

بیر ایین  .اسیت دیگیر ملعاهید دولت تبعة گذار نیزسرمایه و است  روانسیون عضو هایدولت از
های داخ ی توانرد به دادگاهتبعة ایران صرفاً می گذارانهیسرمااساس، در صورت حدوث اخلالف، 

 اجعه و احقاق حق  ررد. ایران مر
 

 گذاری افراد دارای تابعیت مضاعف اختالفات ناشی از سرمایه
، انید ردهگذاری افراد دارای تابعیت مضاعف اتخاذ ها به سرمایهنامهبا توجه رویکردی  ه موافقت

تابعییت مضیاعف  در خصیوصای  یه  رد: نخسیت، دسیله میتقستوان آنها را به سه دسله می
 میدنظر؛ دسلة دوم، صرفاً تابعیت مضاعف طرفین ملعاهید را 2ی سا ت هسلردخارج ارگذهیسرما
در نهاییت در برخیی دیگیر، وضیعیت دیگیری نییز  3انید.بیار  رده بیر آنو احکیامی را  دادهقرار 

ی خیارج گذارهیسیرماهیای دوگانیه ی شده است  ه ممکن است در آن یکیی از تابعیتریبشیپ
گذار دارای  ه سیرمایهها درصیورتینامیهمقررات ایین موافقت براساستابعیت  شور ثالث باشد. 

در مجمیوخ فیارغ از  4.تابعیت مضاعف باشید، میالک صیالحیت تابعییت میؤثر فیرد خواهید بیود

                                                           
1. Ratione personae. 

 بترین، آذربایجان، جمهوری ،شیاتر ارمرسلان،  شورهای با مرعقد هاینامهموافقت 1 ماده 2 برد «الف» ردیف .2

 ان،قسلقزا ایلالیا، یونان، آلمان، گرجسلان، فرانسه، فرالند،  رواسی، ب غارسلان، هرزگوین، و بوسری بالروس،

 نهمچری و یمن و ا راین تر یه، تون ، تاجیکسلان، سوئی ، سوریه، ،ایاسسان رومانی، پا سلان، قرقیزسلان،

  مالزی. با مرعقده نامةموافقت 1 مادۀ 1 برد «ج» ردیف

های مرعقده با برگالدش، چین، لبران، مرا ش،  ره شمالی، عمان، ه رد، نامهموافقت 1مادۀ  2برد « الف»ردیف  .3

 قطر، آفریقای جروبی، سودان،  ره جروبی، سریالنکا، تای رد و ازبکسلان. 

ن گذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایراتشویق و حمایت ملقابل از سرمایه ةنامموافقت 1مادۀ  3قسمت اخیر برد  .4

 یها ه تابعیت مضاعف هریک از طرف یقیشخص حق»...:  ردیمدر این باره مقرر  و دولت جمهوری اس واک
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حا ی از عیدم  هانامهموافقتاند، روح   ی حا م بر هایی  ه به این موضوخ نسرداخلهنامهموافقت
  گذاران است.ین دسله از سرمایههای معاهداتی به اتسری حمایت

زمیره برخی بر این باورنید  یه چرانچیه اشیخاص بیا تابعییت مضیاعف اقیدام بیه  نیدر هم
ی آنها ایرانی باشید، تابعییت غیرایرانیی ایشیان هاتیتابعگذاری در ایران  ررد و یکی از سرمایه

شیود، ایرانی ق میداد می شود و ترها تابعیت ایرانی شخص پذیرفله و در نلیجهدرنظر گرفله نمی
ی مضاعف شخص هر دو غیر ایرانی باشد، تابعیت مورد لتاظ و اسیلرادی هاتیتابعولی چرانچه 

(. شاید با این تت یل  ه بیا 35: 1393 ریمیان،  قرار خواهد گرفت )حاتمی و رشیپذ موردوی 
دایر  واشرگلنسیون  روان 25مادۀ  2های دسله دوم و نص ردیف الف از برد نامهرویکرد موافقت

، این نکله به ذهن ملبیادر شیود  یه در 1بر عدم پذیرش دعاوی افراد دارای تابعیت سازگار است
توان به صرف اسیلراد بیه تابعییت مضاعف می تیتابعصورت ارجاخ اخلالف از سوی افراد دارای 

اد وارد اییر دیکسییاخارجی فرد به صالحیت  -مضاعف ایرانی خارجی یا تابعیت مضاعف خارجی
همواره میانع  گذار خارجی رد. اما حقیقت آن است  ه صرف اسلراد به تابعیت مضاعف سرمایه
اخلالف مؤید این  وفصلحلاز تتقق صالحیت ایکسید نیست  ه آرای صادره از شع  این نهاد 

 پردازیم. مط   است  ه در برد آتی به تت یل برخی از آنها می
 

 گذاران با تابعیت مضاعفدعاوی سرمایه در دیکسیا تحلیل رویة قضایی
گذاری اخلالفات ناشی از سیرمایه  روانسیون واشرگلنمقررات  براساس ه اشاره شد، طورهمان

اشخاص حقیقی ملبوخِ  شورِ میزبان، خارج از صالحیت این مر ز قرار دارد. با این حا ، موضوخ 
با عرایت به آرای صیادره از  2توجه است. درخورهای این مر ز تابعیت مضاعف در برخی از پرونده

به تفکیک شد. نخست، وضعیلی  ه خواهان، دارای  قائلتوان بین دو وضعیت شع  ایکسید می
گذاری ) شوری  یه خوانیده قیرار نگرفلیه تابعیت مضاعفِ  شورِ طرفِ معاهدۀ دوجانبة سرمایه

های خواهان تابعیت  شیور تاست( و  شوری ثالث باشد و دوم وضعیلی  ه در آن یکی از تابعی
 خواندۀ دعوا باشد. 

                                                                                                                                        
دوللی ت قی خواهد شد  ه تابعیت غال  یا مؤثر  ةطور خاص تبعداشله باشد، به ملعاهد راریملعاهد و هر طرف غ

 .«دارد یا داشله را میزبان دولت یتتابع  ه بود نخواهد فردی شامل گذارسرمایهحا   هر آن را دارد. به

 تاریخ در  ه یقیحق شخص هر»:  ردمی مقرر زمیره این در واشرگلن  روانسیون 25 مادۀ 1 برد از الف . ردیف1

 28 مادۀ 3 برد طبق بر مربوطه درخواست  ه تاریخ در یا و داوری یا سازش به اخلالف ارجاخ در طرفین تراضی

 شامل ولی اشد؛ب داشله را اخلالف طرف  شور از غیر ملعاهدی  شور تابعیت است، شده ثبت 36 مادۀ 3 برد یا

 «.بود... نخواهد باشد، داشله را اخلالف طرف ملعاهد  شور تابعیت فوق تاریخ دو از هریک در  ه شخصی

 . 1-35: 1392 الم  ی در رسیدگی به دعاوی افراد دارای تابعیت ر.ک: افلخار جهرمی،در خصوص صالحیت مراجع بین .2
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در وضعیت نخست، تابعیت مضاعف خواهان مانع از اعما  صالحیت از سوی ایکسید نخواهد 
مؤیید صیتت ایین « جمهیوری پاراگوئیه ع یهاِدرو اولگویئن »بود. رأی شعبة ایکسید در پروندۀ 

مرظور بود  ه بیه ملتده االتیارو و تفسیر است. در این پرونده، خواهان دارای تابعیت مضاعف پ
 یرد. ی از مزایای معاهدۀ دوجانبه بین پرو و پاراگوئه به تابعیت پرویی خود اسلراد میبرخوردار

را  ملتده االتیابر تابعیت پرو، تابعیت در مقابل  شور پاراگوئه با این اسلدال   ه خواهان عالوه
گذاری پرو و پاراگوئه مرلفع شود. یای معاهدۀ سرمایهتواند از مزانیز دارد، مدعی بود  ه وی نمی

مرظور حصو  بیه شعبه در این خصوص اظهار داشت، برخورداری خواهان از تابعیت مؤثر پرو به
گذاری های مردرج در معاهدۀ دوجانبه سرمایه رد  ه وی مشمو  حمایتاین نلیجه  فایت می

 (.ICSID, 2001: 61شود )مذ ور می
دارای تابعییت  همزماندر فرض پیوسلن ایران به ایکسید و اقامة دعوای فردی  ه برابراین، 

نامه با ایران و  شور ثالثی باشد و ثابت شود  ه فرد مزبور دارای یکی از  شورهای طرف موافقت
توان با اسلراد به تابعیت مضاعف وی بیه صیالحیت تابعیت مؤثر  شور طرف معاهده است، نمی

 ایین رد  رد و حلی در صورت ایراد به صالحیت، این ایراد وارد نخواهد بود. شایدایکسید ایراد وا
 و اعطیا زمیانثر ؤمیریغ و میؤثر تابعیت مانرد عوام ی زیرا برسد، نظربه مط ق بسیار یریگجهینل

 بیه توجیه بیا خصوصبه واشرگلن  روانسیون اعما  و تت یل در دوجانبه یهانامهموافقت نقش
 مؤثر تابعیت فرض با ایرجا در ولی.  رد لتاظ فرایرد این در باید نیز را تابعیت یادومرح ه شرط
  .است شده سراریو این بررسی به اقدام موارد این گذاشلن سر پشت و دعوا طرف

های خواهان تابعیت  شور خوانیده دعواسیت، اگرچیه بیا در وضعیت دوم  ه یکی از تابعیت
 روانسیون واشرگلن، اصیل بیر عیدم صیالحیت ایکسیید  25مادۀ  1برد « الف»توجه به ردیف 

است، ولی صرف اسلراد خوانده به تابعیت مضاعف خواهان مانع از رسیدگی نخواهید بیود، ب کیه 
تابعیت  شور خوانده و طیرف ملعاهید  همزمانباید اثبات شود خواهان وفق مقررۀ مورد اشاره، 

و  رأسیاًمورد اعلراض خوانده قرار گییرد، شیعبه  ه تابعیت خواهان دیگر را دارد. البله درصورتی
(. ICSID, 2004: 55 رد )حلی بودن توجه به مدارک تابعیلی اقدام به احراز تابعیت خواهان می

اعلیراض خوانیده، شیعبة  رغمتوان ملصور شد، نخست ایرکه، بیهدر این وضعیت دو فرض را می
 شیور طیرف دعیوا را نیدارد و دوم در  به این نلیجه برسد  ه خواهیان تابعییت  رردهیدگیرس

  موردی  ه شعبه تشخیص دهد خواهان واجد تابعیت  شور طرف دعواست.
هیا دو شاهد وضعیت او  هسلیم. در این پرونیده، خواهان« میکوال ع یه رومانی»در پروندۀ  

اجرت به سوئد مهی 1987بردارد دوق و ملولد رومانی و دارای تابعیت این  شور بودند و در سا  
با اعراض از تابعیت  شور رومانی، تابعیت سوئد را  سی   یرده بودنید و  1994 رده و در سا  

گذاری ایشان در رومیانی در ظاهر فقط دارای تابعیت  شور سوئد بودند. ملعاق  سرمایه رونیازا
و حدوث اخلالف، دعوای این دو برادر و سایرین بیه طرفییت  شیور رومیانی در یکیی از شیع  
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ها، ایین سید مطرح شد. رومانی ادعا داشت  ه حلی به فرض صتت تابعیت سوئدی خواهانایک
 البلیه (.ICSID, 2013: 134رو به تابعیت مضاعف ایشان اسلراد  یرد )تابعیت مؤثر نیست، ازاین

 این در ورودی شع معموالً  و است داخ ی حقوق تتت اصل یک تابعیت بتث داشت توجه باید
 .باشد معلبر تابعیلی ترک چرین داخ ی حقوقبراساس  ایرکه مگر ، رردینم قضیه

هیا صیرفاً دارای تابعییت واحید، شعبة ایکسید در رسیدگی به این نلیجه رسید  یه خواهان
هیای خواهیان بیه تابعییت یعری تابعیت  شور سوئد هسلرد و اصالً بتث ترجیح یکی از تابعیت

توان به این نلیجه رسید  ه حلیی در ، میرونیازا(.  ICSID, 2013:98دیگر وی مطرح نیست )
راد خوانده اساسیاً اسلصورت اسلراد خوانده به تابعیت مضاعف خواهان امکان دارد تابعیت مورد 

با اعراض قب ی و در عمل از بین رفله باشد، برابراین ایکسید صالح به رسیدگی شیود. بریابراین، 
هرگام ایرانی دارای تابعییت خیارجی نییز باشید، بیهرود یک فرد در مواقعی  ه گمان می ژهیوبه

توجه داشت و به این امید نبود  ه تابعیت ایرانیی  مسئ هگذاری باید به این صدور مجوز سرمایه
فرد مانع از تتقق صالحیت برای ایکسید خواهد بود. البله روا  اعراض از تابعیت در  شیور میا 

ی امکیان سیادگبهآن در مقایسه با  شورهایی  ه  روالی پیچیده و شک ی است  ه طبیعلاً تتقق
تر است. بیرای نمونیه در اتبیاخ  شیور چیین بیه اعراض از تابعیت وجود دارد، تا حدودی سخت

صیورت خود یار تابعییت چیریی خیود را از دسیت مت  تتصیل تابعیت یک  شور بیگانیه به
  هییأت وزییران برسید و در ایران تقاضای تیرک تابعییت بایید بیه تصیوی  هیدرحال، 1دهردمی

 بسیاچهو  قیانون میدنی اییران( 988)میادۀ  ردییگیبرماقدامات قانونی و اجرایی ملعددی را در 
 (. 174-177: 1387شود )نیا ی، تابعیت خارجی ایشان  ان لم یکن ت قی می

های مضاعف خواهیان، تابعییت احراز  رد یکی از تابعیت  رردهیدگیرسدر فرضی  ه شعبة 
ص حکم به عدم صالحیت خواهید داد. بیرای مثیا  در ایین خصیو دیتردیبوانده است،  شور خ

هیا اشاره  رد. در این پرونیده برخیی خواهان «مصر ع یهچامسیون تریدیرگ »توان به پروندۀ می
نها مریکایی آو مصر و خواسلار این بودند  ه صرفاً تابعیت آ ملتدهدارای تابعیت مضاعف ایاالت 

ه  درخواست اعالم  رد  شعبه باشد. اما شعبه با رد این مدنظر« واقعی و مؤثر»عیت عروان تاببه
ها، فاقد صالحیت برای رسیدگی به این پرونده مصری خواهان-دلیل تابعیت مضاعف آمریکاییبه

 . (ICSID, 2003: 17) است
در  گذارهیرماسنلیجه گرفت  ه در رویة ایکسید در فرض وجود تابعیت مضاعف ایرانیان  توانیم

هید بیود و ایران و حدوث اخلالف میان ایشان و دولت ایران تابعیت خارجی ایشان مورد لتیاظ نخوا
 شع  ایکسید حکم به عدم صالحیت به نفع متا م داخ ی ایران صادر خواهرد  رد. 

                                                           
1. Article 9 of Nationality Law of the People's Republic of China provides that: “Any Chinese national 

who has settled abroad and who has been naturalized as a foreign national or has acquired foreign 

nationality of his own free will shall automatically lose Chinese nationality”. 
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صالالالحیت ایکسالالید در دعالالوای اشالالخاص حقالالوقی ایرانالالی بالالا وصالالف 
 علیه ایران خارجی گذارسرمایه
 رغمگییرد  یه بیههایی انجیام میة شیر تواسطبههای خارجی گذاریای از سرمایهدهبخش عم

اند. تا قبیل از تصیوی  قیانون خارجی سهامداراندر  شور میزبان، معموالً تتت  رلر    یسأت
عمل آمده بود، تشکیل شیر ت ایرانیی قانون اساسی به 81دلیل تفاسیری  ه از اصل تشویق، به

ها نیز  تخارجی باشد، عمالً ممروخ بود و رویة عم ی ادارۀ ثبت شر امدارانسه ه تتت  رلر  
در حیوزۀ  ترهانیهبود. اما با تصوی  قانون تشیویق ایین متیدودیت  همداسلانبا این ممروعیت 

 گذاری خارجی، ب که در خارج از این حوزه نیز از میان برداشله شد.سرمایه
های تتت  رلر  اتباخ طیرفین احت دارند  ه شر تها صرنامهاز سوی دیگر، برخی موافقت

معرا  یه اگیر شیر لی در اییران های ملبوخ طیرفین هسیلرد. بیدانملعاهد نیز در حکم شر ت
نامه باشید، بایید بیا آن شیر ت همیان تأسی  شود ولی تتت  رلر  اتباخ  شور طرف موافقت

 ی این گزاره، امکان طرح دعوایرطقشود. یکی از نلایج مخارجی می شر ترفلاری را  رد  ه با 
الم  ی ع یه ایران است. ولی از آنجا  ه وفق مادۀ یک قانون ها در مراجع بیناین دسله از شر ت

ایرانی و هم بر  اتباخ  رلر  تتت ایرانی هایهم بر شر ت« گذار خارجیعروان سرمایه»تشویق، 
اخلالفیات  وفصلحللدا نگاهی به  رد، ابباخ خارجی صدق میهای ایرانی تتت  رلر  اتشر ت
های ایرانیی تتیت  رلیر  اتبیاخ ی دسله نخست خواهیم داشت و سس  بتث شر تهاشر ت

  خارجی را مورد توجه قرار خواهیم داد.
 

ایرانالی بالا  اتبالاع کنترل های ایرانیِ تحت. صالحیت ایکسید در دعاوی شرکت1
 گذار خارجی وصف سرمایه

برخی است. با این توضیح  ه  زیبرانگبتثاز موضوعات  رانیاحقوق  ها تجاری درتابعیت شر ت
انید؛ نخسیت ایرکیه در درنظر گرفله شر تقانون تجارت دو مالک را برای ایرانی بودن  شارحان

ولیی  شیده لیتشیکو مر ز اص ی آن در ایران باشد؛ دوم، در خارج از اییران  شده لیتشکایران 
(، لکن مشیکل در مغیایرت میادۀ 27: 1392لمی و همکاران، مر ز اص ی آن در ایران باشد )رس

اسیت. بیرای  1311، مصوب 2قانون تجارت 591و مادۀ  1310، مصوب 1هایک قانون ثبت شر ت

                                                           
ی نرایاشد شر ت اب رانیآن در ا یو مر ز اص  لیتشک رانی ه در ا یهر شر ل» رد: مادۀ مذ ور مقرر می .1

 «. است متسوب

 «. تشخص حقوقی در آنجاس ۀاقاملگاه شخص حقوقی مت ی است  ه ادار»: داردیممادۀ موصوف مقرر . 2
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قیانون  1قانون تجارت مادۀ  591اند  ه مادۀ بر این عقیده نظرانصاح حل این مغایرت برخی 
از سوی دیگر نباید این نکله را از نظیر  1(.67: 1382ها را نسخ  رده است )اسکیری، ثبت شر ت

 تشخیص برای مالک سه شورها  سایر با ایران یگذارهیسرماهای نامهدور داشت  ه در موافقت
 و «اقاملگیاه» ،«ثبت متل» از:اند عبارت  ه است شده پذیرفله گذارسرمایه هایشر ت تابعیت

  .(21-38: 1390ی، )براتی داران 2«مت ی ۀشدثبت شر ت  رلر  خارجی»
گذاری در اییران ثبیت شیود و تتیت  رلیر  اتبیاخ مرظور سرمایه، هرگاه شر لی بهرونیازا

ز هیر ایرانی باشد، حلی به فرض مشار ت اتباخ  شورهای طرف معاهده در آن، چرین شر لی ا
بیاخ نظر ایرانی متسوب خواهد شد و در صورت حدوث اخلالف نیز باید رفلیاری همسیان بیا ات

الم  یی اقیدام بیه طیرح تواند در متا م بینایرانی با آن اتخاذ  رد، برابراین چرین شر لی نمی
الم ل عرفیی شدۀ حقوق بیندعوا ع یه ایران  رد. در واقع چرین دعوایی برخالف اصو  پذیرفله

هییا و (. بییا عرایییت بییه تت یلDugan, 2008: 296-311 & Burgstaller, 2006: 857اسییت )
گذار خارجی مطرح شد، اخلالفات این هایی  ه در خصوص افراد ایرانی با وصف سرمایهاسلدال 
 دو هبی باید های صالح ایران قابل رسیدگی است. البلهنیز لزوماً در دادگاه گذارانهیسرمادسله از 

 مشیخصنامیه موافقت یک حیث از شر لی چرین است ممکن ایرکه نخست داشت، توجه نکله
 مرزلیةبه خیود سیهامبراسیاس  سیهامداران است ممکن ایرکه، دوم و شود یت ق خارجی شر ت

 .  ررد دعوا طرح به اقدام یگذارهیسرما

                                                           
 امر ردآنها  تقویت و ر شو نیازهای نیتأم در خدماتی و تولیدی توان از اسلفاده حدا ثر قانون ایرکه، ذ ر انیشا .1

 به مبادرت 1 دۀما 6 تا 1 یبردها طی 1/5/91مسلقیم، مصوب  یهااتیمال قانون 104 مادۀو اصالح  صادرات

 شیر ت ی3»:  ردمی مقرر خارجی شر ت خصوص در و  رده شر ت تابعیت نظر از شر ت انواخ تعریف

 به ملع ق نآ سهام( %100صد درصد )  ه  شور داخل قانونی مراجع در شدهثبت شر ت از عبارت: ایرانی

 دصددرص  ه خارجی یهاشر ت از عبارت: خارجی شر ت ی4. است ایرانی حقوقی یا حقیقی اشخاص

 اسالمی یجمهور وانینقبراساس  و است یرانیاریغ حقوقی یا حقیقی اشخاص به ملع قآنها  سهام( 100%)

 قانونی مراجع درشده ثبت شر ت از عبارت: ایرانی ی خارجی شر ت ی 5 . رردیم فعالیت  شور در ایران

 قبو  مورد خارجی یهاشر ت به ملع ق آن سهام( %51) درصد ویکپرجاه از بیش  ه است  شور داخل

 ی ایرانی ر تش ی 6 .است ایرانی حقوقی یا حقیقی اشخاص به ملع ق آن سهام بقیة و ایران اسالمی جمهوری

 به ملع ق نآ سهام( %51) درصد یک و پرجاه از بیش  ه است ایران در شدهثبت شر ت از عبارت: خارجی

 «.است خارجی حقوقی و حقیقی اشخاص به ملع ق آن سهام بقیة و ایرانی حقوقی و حقیقی اشخاص

ت جی  ه در  شور میزبان به ثبی دارای  رلر  خارهار تشمرظور مرلفع شدن این مفهوم از تابعیت به .2

اعف به عطای تابعیت مضو به معرای ا شودیماعطا  هاشر تاز مقررات معاهده برای این دسله از  انددهیرس

رداری از مرظور برخونیست و در واقع معیار  رلر  خارجی مفهوم و معرای ملفاوتی از تابعت به هاشر تاین 

 Schreuer, 2001: 27). ر.ک:(ی است الم  نیبعوا ع یه دولت ملبوخ شر ت در مراجع حق اقامة د
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 . صالحیت ایکسید در دعاوی شرکت ایرانی تحت کنترل اتباع خارجی علیه ایران2
 وضیعیت بیه ایاشیاره اییران خارجی گذاریسرمایه از حمایت و تشویق هانامهموافقت بیشلر در

 ایین از برخیی از ولیی. اسیت نشیده میزبان دولت ع یه خارجی  رلر  تتت مت ی هایشر ت
 در مقییرر هییایحمایت مشییمو ها شییر ت  ییه اییین شییودیمچرییین اسییلرباط  هانامییهموافقت
 و تشیویق نامیةموافقت 1 مادۀ 1 برد «پ» ردیف به عرایت با مثا ، برای. هسلرد هانامهموافقت
 مقیرر  یه سیوئی   رفدراسیون و ایران اسالمی جمهوری بین گذاریایهسرم از ملقابل حمایت

».... : از اسیت عبیارت ملعاهد هایطرف از هریک با ارتباط در «گذارهیسرما» اصطالح»: داردمی
  رلیر  تتیت میؤثر طوربیه امیا نشیده، تأسی  ملعاهد طرف قوانین برابر  ه حقوقی اشخاص
« باشیرد ماده این «ب» برد در مردرج حقوقی اشخاص یا «الف» برد در مردرج حقیقی اشخاص

  رلیر  تتیت ایرانیی شیر ت برخورداری در این مقرره موضوخ  ه رسید نلیجه این به توانمی
. اسیت گرفلیه قیرارمدنظر  ایران گذاریسرمایه معاهدات در مردرج هایحمایت از خارجی اتباخ

 سیایر بیه مقیرره ایین رسیدمی نظربیه الودااااکمةل هیایم ت قید بر تکیه با باید توجه داشت  ه
رغم تمامی اخلالفات در خصوص البله باید عرایت داشت به .است تسری قابل نیز هانامهموافقت

ی هیام تایرکه آیا شرط ارجاخ به صالحیت مراجع قضایی از جم ه داوری ایکسید، در ذیل قید 
-362: 1390؛ عسیکری، 19-55: 1388ی، قابل تسری است یا خیر )متمدی دیران الوداد ام ه
(،  ه به نظر نگارندگان قابل تسری نیست، باید توجه داشت  یه در تعیداد چشیمگیری از 358

گذاری خییارجی از جم ییه میییان ایییران و ی دوجانبییة تشییویق و حمایییت از سییرمایههاتوافقرامییه
رومانی، صربسیلان، فرانسیه،  شورهای الجزایر، اندونزی، ایلالیا، بترین، ب غارسلان، تر مرسلان، 

، سوئد،  رواسی،  ویت و ونیزوئال شیرط شیاترفرالند،  ره جروبی، مالزی، یونان، یمن، اسسانیا، 
رو نف  مقررۀ موضوخ توافقرامه میان ایران بیری شده است و ازاینارجاخ به داوری ایکسید پیش

را دارند،  الوداد ام هقید  هاامهتوافقرو سوئی  قابل تسری به روابط میان  شورهایی  ه در این 
 (. 147و  351: 1393هست ) پیران، 

 هایشیر ت تابعییت تشیخیص ةگانسیهی هیامالکبا عراییت بیه مراتی  میذ ور، از بیین 
گونیه با عرایت به مالک  رلر  خیارجی شیر ت، این و (Sornarajah, 2010: 324) گذارسرمایه
. حیا  بایید دیید در صیورت هسلرد هانامهموافقتی مردرج در هاتیحماها نیز مشمو  شر ت

پیوسلن ایران به  روانسیون واشرگلن و بروز اخلالف،  رلیر  خیارجی بیر شیر ت ایرانیی چیه 
 تأثیری بر صالحیت ایکسید خواهد داشت؟ 

در مواردی  ه اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعة یک طرف معاهده اقدام به تأسی  و تشکیل 
الم  ی ع یه  شیور میزبیان ررد و آن شر ت، دعوایی را در مراجع بینشر ت در  شور میزبان  

کرده و شر ت نی به هسلة درونی شر ت توجه الم  نیب ه مراجع  شودیممطرح  رد، مشاهده 
خالف آن را اراده  صراحتبهمگر ایرکه طرفین در معاهده ،  رردیمرا تبعة  شور میزبان ق مداد 
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بیه عرفی است  ه  الم لنیبشدۀ حقوق صالحیت مطابق اصل پذیرفلهاین تفسیر از  1 رده باشد.
توانرد ع یه دولت ملبوخ خود اقامة دعیوا  ررید. از آنجیا  یه در آن اتباخ یک دولت نمی موج 

بیری شده است  یه در صیورت عضیویت دو گذاری ایران این نکله پیشبرخی معاهدات سرمایه
تواند اخلالف را به این مر ز ارجیاخ دهید، بایید دیید گذار خارجی میطرف در ایکسید، سرمایه

اخلالفِ شر ت مت ی تتیت  وفصلحلدیدگاه  روانسیون واشرگلن و رویة ایکسید در خصوص 
  2خارجی ع یه دولت عضو چیست؟ سهامدار رلر  

طور معمو  شر لی  ه در مر ز، به صالحیت احراز خصوص براساس مقررات  روانسیون در
میزبان ثبت شده باشد، مجاز نیست اخلالفات خود با  شور میزبیان را در مر یز سرزمین دولت 

ة واسطبههای ملعاهد توافقی وجود داشله باشد تا آن شر ت را طرح  رد، مگر ایرکه میان دولت
های ملعاهید اسیت، واجید حیق طیرح دعیوا در ایکسیید خارجی تبعة دولت  رلر ایرکه تتت 

در این صیورت، احیراز  رلیر   3ا ع یه دولت میزبان را قبالً داده باشد.بشراسرد و اجازۀ اقامة دعو
خارجی بر شر ت مت ی مسل زم خرق حجاب شخصییت حقیوقی شیر ت اسیت. تت ییل آرای 
صادره از شع  ایکسید رویة این مر ز را در تفسیر و اجرای  روانسیون در این ق میرو مشیخص 

   ه در برد بعد به آن خواهیم پرداخت.  ردیم
 

های محلالی تحالت رویة ایکسید در احراز صالحیت در دعاوی شالرکت
 کنترل خارجی علیه دولت میزبان 

آرای صادره از شع  ایکسید حا ی از آن است  ه برخی از شع  حجاب شر ت را تیا آنجیا  ریار 
لیی در انید، واند  ه بلوانرد  رلر  خارجی بر شر ت را احراز  ررد و پیا را فرارتیر از آن نرهادهزده

انید تیا اطمیریان حاصیل ها حجاب شخصیت حقوقی را  ریار زدهمقابل برخی شع  تا آخرین رده
تتت  رلر  اتباخ  شور طرف دعوا نیست. رویکیرد نخسیت  تینها در ررد  ه شر ت طرف دعوا 

                                                           
1. For example see: ICSID, 2004 & UNCITRAL, 2006.  

توان آمریکا می-های ایرانی ع یه ایران دعاوی ملعددی را از رویة دیوان داوری ایراندر خصوص دعاوی شر ت .2

بتث بوده  عروان بخشی از دعوا موردافع شر ت ایرانی تتت  رلر  خارجی بهمثا  زد  ه در آنها حقوق و مر

 (.IUSCT, 1984, Schering v Iranاست )از جم ه ر.ک: 

 خی ه در تار یحقوق هر شخص (ب» رد:  روانسیون ایکسید در این زمیره مقرر می 25مادۀ  2برد « ب»ردیف . 3

ف را اخلال از  شور طرف ریغ ی شور ملعاهد تی، تابعیوردا ایدر ارجاخ اخلالف به سازش  نیطرف یتراض

طرف  لعاهدم شور  تیتابع یداور ایارجاخ اخلالف به سازش و  خی ه در تار یداشله باشد و هر شخص حقوق

 نیاهداف ا مرظوره ه ب باشرد موافقت نموده نیبر آن، طرف یع ت  رلر  خارجبه یاخلالف را داشله باشد، ول

 «. شودبا آنها رفلار ب گریتبعه  شور ملعاهد د کی  ةم ونی روانس



 1399زمستان  ،4، شمارۀ 50فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1580

 کردیرو روانسیون شکل گرفله است. در مقابل،  25مادۀ  2برد « ب»دلیل توجه صرف به ردیف به
گذاران یک  شور بیا  شیور یعری حل اخلالف بین سرمایه دیکسیامبرای هدف  روانسیون  دوم بر

 2برید « ب»در  رار توجیه بیه ردییف  25مادۀ  1دیگر و در یک  الم با عرایت ویژۀ شع  به برد 
 شود. روانسیون اتخاذ شده است  ه در این مجا  اشارۀ  وتاهی به هر دو رویکرد می 25مادۀ 

 

کنوانسالیون واشالننتن در خالر   25مادۀ  2بند « ب»رویکرد مبتنی بر ردیف  1
 حجاب شخصیت حقوقی 

شده در های ثبتبرخی آرای صادره از شع  ایکسید در احراز صالحیت نسبت به دعاوی شر ت
اند. بیا ایین  روانسیون ایکسید توجیه داشیله 25مادۀ  2برد « ب» شور میزبان، صرفاً بر ردیف 

هیای  رلیر  این دسله از شع  حجاب شخصیت حقوقی را تا رسیدن به آخرین رده توضیح  ه
اند. ب که تا آنجایی به باز  ردن حجاب شر ت اقیدام شر ت، یعری اشخاص حقیقی خرق نکرده

در همیین  بر شر ت باشید و میرمسلقیغ ه حا ی از اعما   رلر  خارجی مسلقیم یا  اند رده
 اند. مرح ه ملوقف شده

آگوسا »ی هاپروندهتوان به آرای صادر در اند، میجم ه آرایی  ه با این رویکرد صادر شدهاز 
 ICSID, 2014,Perenco v، )«ا یوادور ع ییهپرنکیو »(، ICSID, 2005: 227-35« )بولیوی ع یه

Ecuador, 509-530« ) ونیزوئال ع یهموبایل» (ICSID, 2010: 150-207 و )« ع ییهای ا  جیی 
ای  ه رسیدگی به پروندۀ اخیر را بر عهده داشت، در رسییدگی بیه شاره  رد. شعبها« قزاقسلان

صالحیت نسبت به خواهان دوم پرونده  ه در قال  یک شر ت در قزاقسیلان ثبیت شیده بیود، 
خواهان دوم )شر ت مشلرک( اگرچه به موج  قوانین قزاقسلان تشکیل شیده »دارد: اظهار می

دلیل  رلر  خارجی حا م بر جهت داوری و بهشور واقع است ولی بهو اقاملگاه آن نیز در این  
گذاری شود و طرفین به موجی  معاهیدۀ سیرمایهاین شر ت تبعة طرف دیگر معاهد ق مداد می

« ب»شر ت تبعة طرف دیگر معاهده موضوخ ردییف  مثابهبهاند  ه با چرین شر لی توافق  رده
(. شایان ذ ر اسیت در ایین :ICSID, 2003 45« )ر  ررد روانسیون ایکسید رفلا 25مادۀ  2برد 

به ردۀ او   رلر  شر ت قزاقسلانی توجه  رده و حجاب شخصیت حقیوقی  صرفاًپرونده شعبه 
 را بیش از این باز نکرده است. 

های فیوق ایین اسیت  یه شیع  باید توجه داشیت، وجیه اشیلراک آرای صیادر در پرونیده
 روانسیون  ه انعکیاس هیدف  25مادۀ  1به صالحیت، برد  ، به هرگام رسیدگی رردهیدگیرس

طور اخلالفات اتباخ یک  شور با دولت  شور دیگر، را بیه وفصلحل روانسیون واشرگلن، یعری 
 تیوجهی شیر ت خرق حجاب شخصیت حقیوقی به آنجا و صرفاً تا 1اندقرار نداده مدنظرمقلضی 

                                                           
 25مادۀ  1اخلالف بین اتباخ یک  شور و  شور دیگر است. چرانکه برد  وفصلحلهدف از  روانسیون ایکسید  .1

 یناش ماًی ه مسلق یحقوق اخلالفات ةمر ز شامل هم تیصالح» رد: این  روانسیون در این زمیره مقرر می
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 مت  به و  ررد احراز را شر تِ خواهان بر خارجی  رلر  بلوانرد با اتکای به آن،  ه اندداشله
لکین،  .انید رده رهیا خیود حا  به را شر ت حجاب هایرده سایر ،شده احراز  رلر  این ایرکه

توجه به سایر آرای صادره حکایت از رویکردی دارد  ه مبلری بر هدف  روانسیون است  یه در 
 ادامه به آن اشاره خواهد شد. 

 

علیه  بر هدف کنوانسیون واشننتن: امتناع حق طرح دعوا اتباع. رویکرد مبتنی 2
 کشور متبوع

از « گیاز م یی»و « بیوریمی»های دارد. پرونیده کیردیروشع  ایکسید نشان از تغییر  راًیاخآرای 
توان این تغییر رویکرد نسبت بیه تابعییت مضیاعف خواهیان و هایی هسلرد  ه میجم ه پرونده

هرگام احراز صالحیت را در آنها شاهد بود. بیا ایین توضییح  یه در بهتأ ید بر هدف  روانسیون 
دارای تابعییت مضیاعف آلبیانی و ایلالییا بیود.  1«ایگل گیمیز»ها، پروندۀ بوریمی یکی از خواهان

جای ایرکه صرفاً در توجه به امور موضیوعی بیه ردۀ خیارجی  رلیر  بیر دیوان در این پرونده به
ایگیل » روانسیون و با عراییت بیه ایرکیه  25مادۀ  2و 1ی بردهان  رد با جمع بی ا لفاشر ت 

تواند به تابعیت ایلالیایی خود اسلراد  رد و تبعة  شور طرف دعیوا ق میداد در ایرجا نمی« گیمز
شود و توجه ویژه به این نکله  ه ایکسید صرفاً صالح به رسیدگی به دعوای بیین  شیورها و می

 (.ICSID, 2013:121-122ه عدم صالحیت داد )، حکم ب شورهاستاتباخ سایر 
 رد، حکم به رد دعیوای خواهیان رسیدگی میگاز م ی ای  ه به پروندۀ به همین ترتی ، شعبه

گذاری مرعقیده بیین داد. این دعوا توسط یک شر ت مصری و به اسلراد معاهیدۀ دوجانبیة سیرمایه
ر ت شیشر ت خواهان تتیت  رلیر  ییک  امارات و مصر مطرح شده بود. ماجرا از این قرار بود  ه

م یک تاماراتی قرار داشت  ه این شر ت نیز تتت تم ک شر ت اماراتی دیگری بود  ه خود تتیت 
 (. ICSID, 2014:114-73 امل فردی قرار داشت  ه در آنِ واحد دارای تابعیت مصر و  انادا بود )

. بیا ایین توضییح  یه شیعبه دقیقاً وفق رویة پروندۀ بوریمی عمل  یرد  رردهیدگیرسشعبة 
قیرار داد.  میدنظرهمیان میاده را در  ریار هیم  1و برد  25مادۀ  2برد « ب»و « الف»های ردیف

 هیر عبیارت اسیت از ،گیرید ملعاهیدِ دولیتِ ةمرظور از تبع، 25مادۀ  2برد « الف»ردیف  براساس
شید. بیر ایین با داشیله را اخیلالف طرف شور  از ریغ ی شور ملعاهد تی ه تابع یقیحق شخص

                                                                                                                                        
آن دولت به مر ز  ة یوسآنها  ه به یهایردگینما ایمؤسسات تابعه  ایملعاهد ) یهادولت نیب یگذارهیسرمااز 

آن  لباً موافقت به ارجاخ آن به مر ز نموده باشرد،  نی ه طرف گریدولت ملعاهد د ةباشد( و تبع شدهی معرف

آن را مسلرد  کجانبهیطور بهدند، حق ندارند  رخود را اعالم  تی لباً رضا نی ه طرف یخواهد بود. در موارد

 )تأ ید از سوی نویسردگان بوده و در ملن اص ی موجود نیست(. «  ررد

2. Eagle Games. 



 1399زمستان  ،4، شمارۀ 50فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1582

امر، این شر ت توسط اتباخ  شور طرف اخیلالف  تینها دراساس، شعبه اظهار داشت، از آنجا ه 
قیادر بیه  نیبریابراشد،  رلر  خارجی در مورد این شر ت مصداق پیدا نکرده است و  رلر  می

 :  روانسیون و اعما  صالحیت نیست. شعبه اظهار داشله است 25مادۀ  2برد « ب»اعما  ردیف 
بین اعما   رلر  از سوی اتباخ  شور ملعاهدی  ه طرفِ اخلالف قیرار گرفلیه ضوضیعیت »

از سوی اتباخ دولت ملعاهد دیگر ضوضعیت دوم[ تفاوت بسیاری وجیود  شدهاعما او [ و  رلر  
و در تطابق با ملن  شودینم الم لنیباز اصو  حقوق  کیچیهدارد. وضعیت دوم مرجر به نق  

ایکسید قرار دارد. از سوی دیگر، وضعیت او  موج  نق  ممروعیت   یی مقیرر در  روانسیون 
دیگیر، وضیعیت دوم در  عبارتبیهشیود. می 25مادۀ  2برد « الف»و صدر ردیف  25مادۀ  1برد 

ایکسید است، ولی وضعیت او  مغیایر بیا هیدف و موضیوخ  ونی روانستطابق با هدف و موضوخ 
 (. ICSID, 2014:136« ) روانسیون است

در آن « آرژانلیین ع یهتی اس ای »ای  ه پروندۀ پیش از این نیز سایر شع  از جم ه شعبه
 روانسیون نگرشی نسیبت بیه  رلیر  خیارجی شیر ت  25مادۀ  1مطرح بود، با اسلراد به برد 

است  ه سازگاری بیشلری با هدف و موضوخ  روانسیون دارد. با این وصف  ه ایین   ردهاتخاذ 
فرایرد احراز  رلر  سهامداران خارجی بر شر ت مت ی به این نلیجه رسید  ه حجاب  شعبه در

عمل آید شخصیت حقوقی شر ت باید تا حد ممکن  رار زده شود و اگر در این فرایرد  اشف به
 ه شر ت در تت یل نهایی تتت  رلر  اتباخ  شور طرف دعوا قرار دارد، آنگیاه بایید حکیم بیه 

(. در پروندۀ اخیر، یک شر ت آرژانلیری بیا ICSID, 2008: 152-154) ودعدم صالحیت صادر ش
گذاری ه رید و آرژانلیین دعیوایی را در یکیی از شیع  ایکسیید ع ییه اسلراد به معاهدۀ سرمایه

درصد سهام آن ملع ق به یک شر ت  100آرژانلین مطرح  رده بود. شر ت بر این ادعا بود  ه 
گذاری مرعقده بین ه رد و آرژانلین چرین شر لی بایید مایهمعاهدۀ سر براساسه ردی است و 

تابعییت  رغمشیود و بیه ق میدادعروان شیر ت ه ریدی احراز صالحیت شع  مر ز بیه مرظوربه
-ICSID, 2008: 124آرژانلیری، شر ت مجاز به طرح اخلالف خود با آرژانلین در ایکسید است )

تتت تم ک یک تاجر آرژانلیری است  واقع در دی(. اما شعبه با این اسلدال   ه شر ت ه ر132
ة همین واقعیت  رلیر   یام ی بیر واسطبهو این شخص بر شر ت ه ردی  رلر   امل دارد و 

رو ادعای شر ت آرژانلیری مردود ق مداد شده و شعبه اعیالم عیدم شر ت آرژانلیری دارد، ازاین
یک شیخص آرژانلیریی بیر ایین  میلقرمسیغدلیل  رلر  صالحیت  رد. به تعبیر بهلر، شعبه به

شر ت آرژانلیری با سهامداری صددرصید ییک شیر ت ه ریدی، دعیوای شیر ت آرژانلیریی را 
 (. ICSID, 2008: 132-162مسموخ ندانست )

با عرایت به مرات  فوق روشن است  ه در حا  حاضر شیع  ایکسیید بیه هیدف و موضیوخ 
های مت یی ما  صالحیت این مر ز بر شر ت روانسیون توجه بیشلری دارند، برابراین شرط اع

ها حقیقلاً تتت  رلر  اتباخ خارجی باشرد و اتبیاخ داخ یی بیا شدۀ آن است  ه آن شر تثبت
شیده در های خارجی،  رلر  شر ت ثبتپرهان شدن در ورای حجاب شخصیت حقوقی شر ت
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در ییک متکمیة  و به ایین ترتیی  امکیان طیرح دعیوا باشرد شور میزبان را در دست نداشله 
 فراهم نکررد.را الم  ی ع یه  شور ملبوخ خود بین

های ایرانیی  یه در ظیاهر احلمالی از سوی شیر ت یدعاودر فرض مواجه شدن با  ،رونیازا
 یهاحجابواسطة رود  ه در حقیقت امر و بهاند، ولی گمان میخارجی سهامدارانتتت  رلر  

اند، باید با اقدامات مقلضیی و ت  رلر  اتباخ ایرانیتت تینها درهای حقوقی شخصیت یتودرتو
 ررده را از این امر آگاه  رد تا بلواند تصمیمی همراسلا با عدالت اتخیاذ مرجع رسیدگی موقعبه

 رد. به دیگر سخن، باید با ارائة مسلردات امکان خرق حجاب شخصیت حقوقی را برای مرجیع 
های سهامی عام  یه در بیورس این امر در مورد شر ت فراهم آورد. البله امروزه  رردهیدگیرس

  ط بد.های خاص خود را دارد و پرداخلن به آن مجالی دیگر میاند، دشواریثبت شده
 

 گیرینتیجه
ویژه در فیرض تابعییت مضیاعف گذاران خارجی بیهپرسش اساسی ما این بود  ه تابعیت سرمایه

 یه  «خیارجی گذارسرمایه» وصف دارای ایرانی هایتشر  ایرانیِ خارجیِ افراد و تابعیت-ایرانی
مالکیت بیشلر سهام آن با سهامداران خارجی است یا عمدۀ سرمایة آن ملع ق بیه اتبیاخ بیگانیه 

بر احراز صالحیت ایکسید، خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش و با توجه  تأثیریاست، چه 
، ط بیدیمر هیر میورد پاسیخی درخیور را به رویة ایکسید دو فرض مهم قابل طرح اسیت  یه د

 تیوانیمرو با طرح هر فرض و با مطالعة رویة مر ز داوری ایکسید و تت یل رویة این مر ز ازاین
 چرد نلیجة مشخص را در پاسخ به پرسش اص ی بیان  رد. 

گذار خارجی دارای تابعیت مضیاعف، شیع  نخست ایرکه، در مورد اشخاص حقیقی سرمایه
دانرد، ولی در میواردی  یه ، اصوالً دعوای افراد با تابعیت مضاعف را مسموخ نمیده رریدگیرس

های دوگانة خواهان تابعیلی به غیر از تابعیت  شیور طیرف دعیوا باشید، اعمیا  یکی از تابعیت
صالحیت و رسیدگی شده است. در ضمن در مواردی نیز مخدوش بودن تابعییت  شیور طیرف 

 ه  ه راه را برای اعما  صالحیت شع  هموار  رده است.دعوا از اسبابی ق مداد شد
برابراین، در فرض پیوسلن ایران به  روانسیون واشرگلن و اقامة دعوا ع یه ایران از سوی فردی 

نامه با ایران و  شور ثالثی باشید و ثابیت دارای تابعیت یکی از  شورهای طرف موافقت همزمان ه 
توان با اسلراد به تابعیت مضیاعف ور طرف معاهده را دارد، نمیشود  ه فرد مزبور تابعیت مؤثر  ش

وی ایرادی به صالحیت ایکسید وارد  رد و در صورت ایراد به صالحیت، این ایراد وارد نخواهد بود. 
 تابعییت دارد امکیان خواهان مضاعف تابعیت به دولت خوانده اسلراد صورت در بر این، حلیمضاف
. باشید رسییدگی بیه صیالح ایکسید برابراین و باشد رفله بین از عمل در اصالً خوانده داسلرا مورد

 هرگامبیه هیم دارد، خیارجی تابعییت ایرانیی فرد یک رودمی گمان  ه مواقعی در ژهیوبه برابراین،
 فرد ایرانی تابعیت  ه نبود امید این به و داشت توجهمسئ ه  این به باید گذاریسرمایه مجوز صدور
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البله در صورتی صالحیت اعما  خواهد شید  یه  .بود خواهد ایکسید برای صالحیت تتقق از مانع
 صورتی قانونی قبالً تابعیت خود را ترک  رده است.مشخص شود این فرد به

های ایرانی تتت  رلر  سهامداران خارجی در صورت ارجاخ اخلالف از دوم، در مورد شر ت
باشد  ه  رلر  آنها در تت یل نهایی بیر عهیدۀ  ها به ایکسید اگر شک معقولیسوی این شر ت

و اسلراد به هدف  روانسیون واشیرگلن در صیالحیت  موقعبهتوان با اقدام اتباخ ایرانی است، می
  مر ز داوری ایکسید تردید ایجاد  رد و موضوخ را به صالحیت متا م داخ ی ایران احاله  رد. 

در خصیوص دعیاوی مطروحیه از جانی  بدیهی است پرداخلن به موضوخ اعما  صیالحیت 
ی با تابعیت خارجی است، هاشر تی سهامی عام  ه در ظاهر تتت  رلر  اشخاص و هاشر ت

 نیازمرد بررسی جداگانه است  ه در فرصلی دیگر به این موضوخ پرداخله خواهد شد.
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