Public Law Studies Quarterly, Vol. 50, No. 4, Winter 2021
DOI: 10.22059/jplsq.2019.264343.1818

Impact of Dual Nationality of Individuals and
Nationality of Iranian Companies as a Foreign
Investor on ICSID Jurisdiction
(Type of Paper: Research Article)
Khalil Rouzegari Aghbalagh1, Sabber Niavarani2*, Mohsen Mohebi3

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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چکیده
اصطالح «سرمایهگذار خارجی» در قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ایران عام بوده
و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانیی و خیارجی از جم یه شیر تهای ایرانیی تتیت رلیر
سهامداران خارجی است .از سوی دیگر ،امکان طرح دعیوا از سیوی «سیرمایهگذار خیارجی» ع ییه
ایران در مراجع بینالم ی از جم ه ایکسید ،در صورت پیوسیلن اییران بیه روانسییون واشیرگلن،
پیشبیری شده است .با این وصف ،این پرسش اساسی مطرح میشود ه در صورت پیوسلن ایران
به ایکسید تابعیت مضاعف ایرانی-خارجی افراد و رلر سهامداران خارجی بر شیر تهای ایرانیی
چه تأثیری بر فرایرد احراز صالحیت ایکسید ،در فرض اقامة دعوا ،خواهد داشت .در این مقالیه بیر
آنیم تا با اتکا به روش توصیفی-تت ی یی بیهطور خیاص در قالی تت ییل آرای صیادره از ایکسیید
پاسخی برای این مسئ ه پیدا ریم .نظر به آرای صادره از ایکسید ،صرف اسلراد به تابعیت مضاعف
از سوی خوانده یا رلر خارجی از سوی خواهان موج تتقق صالحیت نشده است ،ب که فرایرد
احراز صالحیت در این موارد با ظرافت خاص حقوقی و دقت در ابعاد مخل فی همراه بوده است.
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مقدمه
دعاوی ناشی از سرمایهگذاری خارجی بین شور میزبان و سرمایهگذاری خارجی به لتاظ مالی واجد
ویژگی مرتصربهفردی هسلرد .با این توضیح ه خواسلة مالی در آنها غیرقابل چشمپوشیی اسیت و
چهبسا امکان دارد در صورت برنده شدن سرمایهگذار خارجی در آنها هزیرههای هرگفلی به اقلصیاد
شور طرف دعوا تتمیل شود .برابراین انعقاد موافقتنامههای تشویق و حماییت از سیرمایهگذاری و
همچرین عقد قراردادهای سرمایهگذاری خارجی باید با تجربه و دقت فراوانی همراه باشد.
به موج مادۀ نخست قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ،مصوب 80/12/19
( ه در این مقاله از این پی «قیانون تشیویق» نامییده خواهید شید) ،اصیطالح «سیرمایهگذار
خارجی» بر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است ،صیدق می رید .مضیاف بیر ایین،
امکان تشکیل شر ت ایرانیِ تتت رلر ِ سرمایهگذاران خارجی نیز به موج آییننامة اجراییی
قانون پیشگفله متقق شده است1.در همین زمیره ،مسلفاد از برخی از موافقتنامههای تشویق
و حمایت از سرمایهگذاری خارجی ( ه از این پ «موافقتنامه» نامییده خواهید شید) چریین
شر لی مشمو حمایتهای مقرر در موافقتنامهها و حمایتهای قانونی قرار میگیرد .ازاینرو،
امکان صدق عروان «سرمایهگذار خیارجی» بیر ایین دسیله از شیر تها و افیراد دارای تابعییت
مضاعف مرلفی نیست2.اشارۀ صریح برخی موافقتنامهها بیه امکیان سیرمایهگذاری افیراد دارای
3
تابعیت مضاعف در سرزمین طرفین ملعاهد مؤید این مدعاست.
 .1ردیف  2-1برد «ب» مادۀ  4آییننامة اجرایی قانون در همین زمیره مقرر می رد« :متدودیلی از نظر درصد
مشار ت سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد» .تا قبل از تصوی این آییننامه امکان تشکیل شر ت ایرانی با
مشار ت صد در صد سهامداران خارجی ع یرغم فقدان مصرحة قانونی دا بر مرع آن ،براساس تفاسیر
ملعارضی ه از اصل  81قانون اساسی مرلفی بود .اما با تصوی آییننامه امکان تشکیل شر ت ایرانی با
مشار ت صددرصد سهامداران خارجی نهترها در حوزۀ سرمایهگذاری خارجی ،ب که خارج از آن نیز امکانپذیر
شد .در همین زمیره بود ه دسلورالعمل شمارۀ  89/01/34624مورخ  1389/8/1با حضور نمایردگان نهادها
و مؤسسات ذیربط از جم ه ادارۀ ثبت شر تها در ج سهای به همان تاریخ صادر و امکان تشکیل شر ت با
مشار ت صددرصد سهامداران خارجی را حلی در خارج از ق مرو حکومت قانون تشویق به رسمیت شراخت.
شایان ذ ر ایرکه ،نگارندگان در چردین مرح ه شخصاً به ثبت شر ت با مشار ت صددرصد سهامداران خارجی
در ادارۀ ثبت شر تها اقدام ردهاند.
 .2همچرین ر.ک :پیران.121-128 :1393 ،
 .3قسمت اخیر برد  3مادۀ  1موافقتنامة تشویق و حمایت ملقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسالمی
ایران و دولت جمهوری اس واک در این باره مقرر می رد...« :شخص حقیقی ه تابعیت مضاعف هریک از
طرفهای ملعاهد و هر طرف غیر ملعاهد را داشله باشد ،بهطور خاص تبعة دوللی ت قی خواهد شد ه تابعیت
غال یا مؤثر آن را دارد .»... .باید توجه داشت به موج تئوری غال و مؤثر هرگاه بین دو یا چرد دولت بر
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از سوی دیگر ،وفق مادۀ  19قانون تشویق و همچرین موافقتنامههای تشویق ،برای مثا در
مادۀ  8موافقتنامة مرعقده با جمهوری فرانسیه ،امکیان ارجیاخ اخلالفیات مییان «سیرمایهگذار
خارجی» و دولت جمهوری اسالمی اییران بیه داوری پیشبیریی شیده اسیت .در برخیی از ایین
موافقتنامهها حلی امکان ارجاخ اخیلالف بیه مر یز بینالم یی حلوفصیل اخلالفیات ناشیی از
سرمایهگذاری ( ه از این پ در این مقاله «ایکسید» یا «مر ز» نامیده خواهد شد) در صیورت
پیوسلن ایران به « روانسیون واشرگلن»1به رسمیت شراخله شده است2.البله بایید همیواره بیه
تفاوت تبعه از نظر قیانون و موافقتنامیهها توجیه داشیت ،زییرا تبعیه در موافقتنامیهها بیشیلر
بهمرظور برخورداری اشخاص از حمایتهای معاهداتی تعریف میشود.
تجربة ایران در دیوان داوری اییران-آمریکیا ،ضیرورت آیریدهپژوهی در ایین بیاره را توجییه
می رد .حقیقت امر آن است ه شورمان پیش از این ملتمل هزیرههای نسبلاً هرگفلی در آن
دست دعاوی شده است ه از سوی افراد دارای تابعیت مضاعف در دییوان داوری اییران-آمریکیا
ع یه دولت جمهوری اسالمی ایران مطرح شده است (آقیا حسییریIUSCT, .44 -72 :1364 ،
3
 )Iran-US: 1984و همچرین شر تهای ایرانی تتت رلر سهامداران خارجی.
با عرایت به مرات فوق و این تجربة پرهزیره و نظیر بیه لیزوم عیالج واقعیه قبیل از وقیوخ و
صرفنظر از مباحث و اخلالفات در خصوص تفسیر اصل  139قانون اساسی4این پرسش اساسیی
مطرح میشود ه تابعیت سرمایهگذاران خارجی بهویژه در فرض تابعیت مضاعف ایرانی-خارجیِ
افراد و تابعیت ایرانیِ شر تهای ایرانی دارای وصف «سرمایهگذار خارجی» ه مالکییت بیشیلر
سهام آن با سهامداران خارجی است یا عمدۀ سرمایة آن ملع ق به اتبیاخ بیگانیه اسیت ( یه در
اصطالح حقوقی رلر سهامدار خارجی بر شر ت نامیده میشود) ،چه تأثیری بر فرایرد احیراز
صالحیت ایکسید ،خواهد داشت؟
با تت یل آرای صادره از ایکسید ،مشاهده میشود ه صرف اسیلراد بیه تابعییت مضیاعف از
سوی خوانده یا رلر خارجی از سوی خواهان مبرای احراز صالحیت این مرجع ق مداد نشیده
سر تعیین تابعیت یک مدعی ه تابعیت مضاعف دارد در یک متکمة بینالم ی اخلالف نظر وجود داشله
باشد ،مرجع بینالم ی باید با درنظر گرفلن قوانین داخ ی دولتهای ذینفع و نیز عوام ی از جم ه مر ز مهم
امور ،زبانی ه اعضای خانواده بدان تک م می ررد ،متل سکونت عادی ،تابعیت همسر ،اعما شخصی،
اجلماعی ،سیاسی ،اقلصادی و غیره نلیجهگیری نکرد ه ع قة واقعی وابسلگی عم ی و حقیقی مدعی بیشلر با
دامیک از تابعیتهای او انطباق دارد (.)ICJ, 1955: 23
1. Convention on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States,
Washington, 18/03/1965, UNTS, Vol. 575, p159.

 .2برای مثا ر.ک :ردیف «ب» برد  2مادۀ  12موافقتنامة ایران و سوئد.
3. For example see: IUSCT, 1984, Schering v Iran.

 .4ر.ک :اویانی.129-144 :1380 ،
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است ،ب که فرایرد احراز صالحیت مسل زم توجه به ابعاد بسیار ملعددی است یه بهتفصییل بیه
آنها خواهیم پرداخت.
طرح دعوا از سوی افیراد دارای تابعییت مضیاعف ع ییه شیور میزبیان و همچریین از سیوی
شر تهای تتت رلر سهامداران خارجی در ایکسید بیسیابقه نیسیت ( Schreuer, 2008: 87
 .)& OECD, 2008:16شع این مر ز ،آرای مهمیی در مواجهیه بیا ایین دسیت دعیاوی صیادر
ردهاند .بهنظر میرسد با تت یل ضوابط و مالکهایی ه در آرای صادرۀ مر ز داوری مورد توجه
قرار گرفلهاند ،میتوان به پرسش مطروحه پاسخ داد .در بادی امر ،بهنظر میرسید صیرف دوگانیه
بودن تابعیت مانع از تتقق صالحیت ایکسید نیست و داوران با توجه به مالکها و عوامل دیگری
به احراز یا عدم احراز صالحیت نگاه ردهانید1.در آرای صیادره از ایکسیید در میورد شیر تهای
مت ی تتت رلر سهامداران خارجی رویکردهای ملراقضی در خصوص خرق حجاب شخصییت
حقوقی و احراز رلر خارجی بر شر ت اتخیاذ شیده اسیت .بدینسیان ،پیژوهش حاضیر در دو
مبتث با عراوین «طرح دعوا از سوی اشخاص حقیقی در قامت سیرمایهگذار خیارجی» و «طیرح
دعوای اشخاص حقوقی ایرانی با وصف سرمایهگذار خارجی» به سامان رسیده است.

طرح دعوا از سوی اشخاص حقیقی در قامت سرمایهگذار خارجی
اگرچه عمیده فعالیتهیای سیرمایهگذاری توسیط شیر تهای تجیاری متقیق میشیود ،لکین
همانطور ه اشاره شد ،وفق قانون تشویق ،افراد نیز میتوانرد واجد وصف سرمایهگذار خارجی و
موضوخ اجرای این قانون و موافقتنامهها شوند و در صورت بروز اخلالف اقدام به طرح دعیوا در
مراجع بینالم ی داوری ع یه ایران ررد.
بدیهی است در فرضی ه شخص حقیقی صرفاً از تابعییت ایرانیی بهرهمرید باشید ،ابهامیات
ملر است .ولی درصورتی ه تابعیت سرمایهگذار خارجی مضاعف باشد و سرمایهگذار به تابعیت
خارجی خود اسلراد رد ،باید دید تک یف چیست؟ ازاینرو ابلدا نگاهی گذرا خواهیم داشت بیه
حل اخلالفات افراد ه صرفاً دارای تابعیت ایرانیاند و سیس وضیعیت سیرمایهگذاران خیارجی
دارای تابعیت مضاعف در ارتباط با حلوفصل اخلالفات سرمایهگذاری مدنظر خواهد بود.

داوری اختالفات سرمایهگذار حقیقی دارای تابعیت صرفاً ایرانی
تعریفی ه در مادۀ یک قانون تشویق از سرمایهگذار خارجی بهعمل آمده ،هرگام تصوی الیتة
قانون سرمایهگذاری در مج شورای اسالمی با مشکلها و اصالحهای بیشماری مواجیه شید
1. For example see: Schefer, 2016: 184.
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(آتشی گ سلان .)21 :1388 ،بدینتوضیح ه در طرح اولیة قانون تشیویق ،لفی «سیرمایهگذار
خارجی» صرفاً شامل اشخاصی میشد ه دارای تابعیت خیارجی باشیرد .بیا ایین وصیف ،اتبیاخ
ایرانی را ه موقعیلی مشابه با اتباخ خارجی داشلرد و ماییل بیه سیرمایهگذاری در وطین خیود
بودند ،در برنمیگرفت و در نلیجه اتباخ ایرانی در صورت سرمایهگذاری در ایران از حمایتهیای
قانونی بهرهمرد نمیشدند .ازاینرو ،با اصالح این ماده عبارت «ایرانیان مقیم خارج» به آن اضافه
شد .اما شورای نگهبان با این اسلدال ه عبارت «ایرانیان مقیم خارج» تبعیی بیین ایرانییان
داخل شور است ،به آن ایراد گرفت .در نهایت ،در ملن نهایی بیه سیرمایهگذاران ایرانیی دارای
سرمایه با مرشأ خارجی توجه شد و عرصر اقامت حذف شد (روزنامة رسمی.)8 :1380 ،
مضاف بر این ،اصوالً غرض از جذب سرمایهگذاریهای خیارجی ،جیذب سیرمایة خیارجی و
بهعبارت دیگر ارز خارجی است و چهبسا سرمایهگذار ایرانی یه در خیارج از شیور از سیرمایة
ارزی زیادی برخوردار است ،اولویت داشله باشد .ازایینرو بیه موجی قیانون آنچیه در خصیوص
سرمایهگذار خارجی واجد اهمیت است ،خارجی بودن مرشأ سرمایه است ،فارغ از آنکیه شیخص
دارای دام تابعیت است (آتشی گ سلان.)22 :1388 ،
با عرایت به مقررات قانون تشویق و آییننامة اجرایی آن ،عروان سرمایهگذار خارجی بر اتباخ
ایرانی در شرایط زیر صدق می رید :نخسیت ،خیارجی بیودن مرشیأ سیرمایه؛ 1دوم ،اخیذ مجیوز
موضوخ مادۀ  6قانون؛ و سوم ارائة مدار ی ه مؤید فعالیتهای اقلصادی و تجاری این دسیله از
سرمایهگذاران در خارج از شور باشد2.این شرایط در واقع توجیه رریدۀ یکیی از اهیداف قیانون
یعری جذب سرمایههای خارجی است .اما نکله ایرجاست ه این اشخاص اگرچه از نظیر قیانون
تشویق و بیهمرظور برخیورداری از حمایتهیای آن بیهعروان «سیرمایهگذار خیارجی» شیراخله
میشوند ،با این حا نمیتوانرد از تمام مزایای ناشی از این عروان بهطور امل بهرهمرید شیوند،
چرا ه ف سفة اطالق این عروان به آنها جذب سرمایه با مرشأ خارجی است ه بالمآ تتت چلر
حمایتهای ماهوی قانون قرار میگیرد ،ولی در صورت بیروز اخیلالف بیین ایین افیراد و دولیت
ایران ،ایشان نمیتوانرد به مادۀ  19قانون تشویق ناظر بر حلوفصل اخلالفیات سیرمایهگذاران و
دولت ملوسل شوند ،زیرا این دسله از سرمایهگذاران دارای تابعیت ایرانیاند و باید بهمرظور حل
اخلالف با دولت ایران به متکمة داخ ی صالحیتدار داخ ی مراجعه ررد .نکلة دیگر ایرکه ،این
 .1مادۀ  1قانون تشویق در تعریف سرمایهگذار خارجی به این عرصر تأ ید رده و مقرر داشله است« :سرمایهگذار
خارجی  -اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با اسلفاده از سرمایه با مرشأ خارجی ه مجوز
سرمایهگذاری موضوخ مادۀ ( )6را اخذ نموده باشرد»( .تأ ید از سوی نگارندگان افزوده شده است).
 .2مادۀ  5آییننامة اجرایی قانون مقرر می رد« :اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ملقاضی سرمایهگذاری در شور،
بهمرظور برخورداری از تسهیالت و حمایتهای قانون باید مسلرداتی را ه مؤید فعالیتهای اقلصادی و
تجاری در خارج از شور باشد ،نیز ارائه دهرد».
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دسله از «سرمایهگذاران خارجی» تتت حمایت هیچ موافقتنامهای نیسلرد ه بلوانرد با اسلراد
به قید حلوفصل اخلالف مردرج در آن موافقتنامه ع یه دولت ایران مسلقیماً اقامة دعوا ررید
(حاتمی و ریمیان .)35 :1393 ،افزونبر این ،براساس مادۀ  5و  6قانون مدنی ،مصیوب 1311
اتباخ ایرانی تابع مقررات ایران هسلرد.
از سوی دیگر ،در صورت بروز اخلالف بین این دسله از سرمایهگذاران خارجی و دولت ایران
به فرض عضویت ایران در ایکسید امکان طرح دعوا در این مرجع مرلفی اسیت و ایین دسیله از
افییراد مشییمو صییالحیت شخصییی1اییین مر ییز نخواهریید بییود ،زیییرا براسییاس بریید  2مییادۀ 25
روانسیون واشرگلن ،شخص سرمایهگذار نباید تبعة دولیت طیرف اخیلالف باشید ،زییرا هیدف
روانسیون حمایت از سرمایهگذاران تبعة بیگانیه در ق میرو سیرزمیری شیورهای سیرمایهپذیر
است .بهعبارت دیگر ،سرمایهگذار خارجی باید اثبات رد ه دولت میزبان طرف اخلالف ،یکیی
از دولتهای عضو روانسیون است و سرمایهگذار نیز تبعة دولت ملعاهید دیگیر اسیت .بیر ایین
اساس ،در صورت حدوث اخلالف ،سرمایهگذاران تبعة ایران صرفاً میتوانرد به دادگاههای داخ ی
ایران مراجعه و احقاق حق ررد.

اختالفات ناشی از سرمایهگذاری افراد دارای تابعیت مضاعف
با توجه رویکردی ه موافقتنامهها به سرمایهگذاری افراد دارای تابعیت مضاعف اتخاذ ردهانید،
میتوان آنها را به سه دسله تقسیم رد :نخسیت ،دسیلهای یه در خصیوص تابعییت مضیاعف
سرمایهگذار خارجی سا ت هسلرد؛ 2دسلة دوم ،صرفاً تابعیت مضاعف طرفین ملعاهید را میدنظر
قرار داده و احکیامی را بیر آن بیار ردهانید3.در نهاییت در برخیی دیگیر ،وضیعیت دیگیری نییز
پیشبیری شده است ه ممکن است در آن یکیی از تابعیتهیای دوگانیه سیرمایهگذار خیارجی
تابعیت شور ثالث باشد .براساس مقررات ایین موافقتنامیهها درصیورتی ه سیرمایهگذار دارای
تابعیت مضاعف باشید ،میالک صیالحیت تابعییت میؤثر فیرد خواهید بیود4.در مجمیوخ فیارغ از
1. Ratione personae.

 .2ردیف «الف» برد  2ماده  1موافقتنامههای مرعقد با شورهای ارمرسلان ،اتریش ،جمهوری آذربایجان ،بترین،
بالروس ،بوسری و هرزگوین ،ب غارسلان ،رواسی ،فرالند ،فرانسه ،گرجسلان ،آلمان ،یونان ،ایلالیا ،قزاقسلان،
قرقیزسلان ،پا سلان ،رومانی ،اسسانیا ،سوریه ،سوئی  ،تاجیکسلان ،تون  ،تر یه ،ا راین و یمن و همچرین
ردیف «ج» برد  1مادۀ  1موافقتنامة مرعقده با مالزی.
 .3ردیف «الف» برد  2مادۀ  1موافقتنامههای مرعقده با برگالدش ،چین ،لبران ،مرا ش ،ره شمالی ،عمان ،ه رد،
قطر ،آفریقای جروبی ،سودان ،ره جروبی ،سریالنکا ،تای رد و ازبکسلان.
 .4قسمت اخیر برد  3مادۀ  1موافقتنامة تشویق و حمایت ملقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران
و دولت جمهوری اس واک در این باره مقرر می رد...« :شخص حقیقی ه تابعیت مضاعف هریک از طرفهای
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موافقتنامههایی ه به این موضوخ نسرداخلهاند ،روح ی حا م بر موافقتنامهها حا ی از عیدم
تسری حمایتهای معاهداتی به این دسله از سرمایهگذاران است.
در همین زمیره برخی بر این باورنید یه چرانچیه اشیخاص بیا تابعییت مضیاعف اقیدام بیه
سرمایهگذاری در ایران ررد و یکی از تابعیتهای آنها ایرانی باشید ،تابعییت غیرایرانیی ایشیان
درنظر گرفله نمیشود و ترها تابعیت ایرانی شخص پذیرفله و در نلیجه ایرانی ق میداد میشیود،
ولی چرانچه تابعیتهای مضاعف شخص هر دو غیر ایرانی باشد ،تابعیت مورد لتاظ و اسیلرادی
وی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت (حاتمی و ریمیان .)35 :1393 ،شاید با این تت یل ه بیا
رویکرد موافقتنامههای دسله دوم و نص ردیف الف از برد  2مادۀ  25روانسیون واشرگلن دایر
بر عدم پذیرش دعاوی افراد دارای تابعیت سازگار است  1،این نکله به ذهن ملبیادر شیود یه در
صورت ارجاخ اخلالف از سوی افراد دارای تابعیت مضاعف میتوان به صرف اسیلراد بیه تابعییت
مضاعف ایرانی خارجی یا تابعیت مضاعف خارجی -خارجی فرد به صالحیت ایکسیید اییراد وارد
رد .اما حقیقت آن است ه صرف اسلراد به تابعیت مضاعف سرمایهگذار خارجی همواره میانع
از تتقق صالحیت ایکسید نیست ه آرای صادره از شع این نهاد حلوفصل اخلالف مؤید این
مط است ه در برد آتی به تت یل برخی از آنها میپردازیم.

تحلیل رویة قضایی ایکسید در دعاوی سرمایهگذاران با تابعیت مضاعف
همانطور ه اشاره شد ،براساس مقررات روانسیون واشرگلن اخلالفات ناشی از سیرمایهگذاری
اشخاص حقیقی ملبوخِ شورِ میزبان ،خارج از صالحیت این مر ز قرار دارد .با این حا  ،موضوخ
تابعیت مضاعف در برخی از پروندههای این مر ز درخور توجه است2.با عرایت به آرای صیادره از
شع ایکسید میتوان بین دو وضعیت قائل به تفکیک شد .نخست ،وضعیلی ه خواهان ،دارای
تابعیت مضاعفِ شورِ طرفِ معاهدۀ دوجانبة سرمایهگذاری ( شوری یه خوانیده قیرار نگرفلیه
است) و شوری ثالث باشد و دوم وضعیلی ه در آن یکی از تابعیتهای خواهان تابعیت شیور
خواندۀ دعوا باشد.
ملعاهد و هر طرف غیرملعاهد را داشله باشد ،بهطور خاص تبعة دوللی ت قی خواهد شد ه تابعیت غال یا مؤثر
آن را دارد .به هر حا سرمایهگذار شامل فردی نخواهد بود ه تابعیت دولت میزبان را داشله یا دارد».
 .1ردیف الف از برد  1مادۀ  25روانسیون واشرگلن در این زمیره مقرر می رد« :هر شخص حقیقی ه در تاریخ
تراضی طرفین در ارجاخ اخلالف به سازش یا داوری و یا در تاریخ ه درخواست مربوطه بر طبق برد  3مادۀ 28
یا برد  3مادۀ  36ثبت شده است ،تابعیت شور ملعاهدی غیر از شور طرف اخلالف را داشله باشد؛ ولی شامل
شخصی ه در هریک از دو تاریخ فوق تابعیت شور ملعاهد طرف اخلالف را داشله باشد ،نخواهد بود.»...
 .2در خصوص صالحیت مراجع بینالم ی در رسیدگی به دعاوی افراد دارای تابعیت ر.ک :افلخار جهرمی.35-1 :1392 ،
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در وضعیت نخست ،تابعیت مضاعف خواهان مانع از اعما صالحیت از سوی ایکسید نخواهد
بود .رأی شعبة ایکسید در پروندۀ «اِدرو اولگویئن ع یه جمهیوری پاراگوئیه» مؤیید صیتت ایین
تفسیر است .در این پرونده ،خواهان دارای تابعیت مضاعف پرو و ایاالت ملتده بود ه بیهمرظور
برخورداری از مزایای معاهدۀ دوجانبه بین پرو و پاراگوئه به تابعیت پرویی خود اسلراد می یرد.
در مقابل شور پاراگوئه با این اسلدال ه خواهان عالوهبر تابعیت پرو ،تابعیت ایاالت ملتده را
نیز دارد ،مدعی بود ه وی نمیتواند از مزایای معاهدۀ سرمایهگذاری پرو و پاراگوئه مرلفع شود.
شعبه در این خصوص اظهار داشت ،برخورداری خواهان از تابعیت مؤثر پرو بهمرظور حصو بیه
این نلیجه فایت می رد ه وی مشمو حمایتهای مردرج در معاهدۀ دوجانبه سرمایهگذاری
مذ ور میشود (.)ICSID, 2001: 61
برابراین ،در فرض پیوسلن ایران به ایکسید و اقامة دعوای فردی ه همزمان دارای تابعییت
یکی از شورهای طرف موافقتنامه با ایران و شور ثالثی باشد و ثابت شود ه فرد مزبور دارای
تابعیت مؤثر شور طرف معاهده است ،نمیتوان با اسلراد به تابعیت مضاعف وی بیه صیالحیت
ایکسید ایراد وارد رد و حلی در صورت ایراد به صالحیت ،این ایراد وارد نخواهد بود .شاید ایین
نلیجهگیری بسیار مط ق بهنظر برسد ،زیرا عوام ی مانرد تابعیت میؤثر و غیرمیؤثر زمیان اعطیا و
نقش موافقتنامههای دوجانبه در تت یل و اعما روانسیون واشرگلن بهخصوص بیا توجیه بیه
شرط دومرح های تابعیت را نیز باید در این فرایرد لتاظ رد .ولی در ایرجا با فرض تابعیت مؤثر
طرف دعوا و پشت سر گذاشلن این موارد اقدام به بررسی این سراریو شده است.
در وضعیت دوم ه یکی از تابعیتهای خواهان تابعیت شور خوانیده دعواسیت ،اگرچیه بیا
توجه به ردیف «الف» برد  1مادۀ  25روانسیون واشرگلن ،اصیل بیر عیدم صیالحیت ایکسیید
است ،ولی صرف اسلراد خوانده به تابعیت مضاعف خواهان مانع از رسیدگی نخواهید بیود ،ب کیه
باید اثبات شود خواهان وفق مقررۀ مورد اشاره ،همزمان تابعیت شور خوانده و طیرف ملعاهید
دیگر را دارد .البله درصورتی ه تابعیت خواهان مورد اعلراض خوانده قرار گییرد ،شیعبه رأسیاً و
حلی بودن توجه به مدارک تابعیلی اقدام به احراز تابعیت خواهان می رد (.)ICSID, 2004: 55
در این وضعیت دو فرض را میتوان ملصور شد ،نخست ایرکه ،بیهرغم اعلیراض خوانیده ،شیعبة
رسیدگی ررده به این نلیجه برسد ه خواهیان تابعییت شیور طیرف دعیوا را نیدارد و دوم در
موردی ه شعبه تشخیص دهد خواهان واجد تابعیت شور طرف دعواست.
در پروندۀ «میکوال ع یه رومانی» شاهد وضعیت او هسلیم .در این پرونیده ،خواهانهیا دو
بردارد دوق و ملولد رومانی و دارای تابعیت این شور بودند و در سا  1987به سوئد مهیاجرت
رده و در سا  1994با اعراض از تابعیت شور رومانی ،تابعیت سوئد را سی یرده بودنید و
ازاینرو در ظاهر فقط دارای تابعیت شور سوئد بودند .ملعاق سرمایهگذاری ایشان در رومیانی
و حدوث اخلالف ،دعوای این دو برادر و سایرین بیه طرفییت شیور رومیانی در یکیی از شیع
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ایکسید مطرح شد .رومانی ادعا داشت ه حلی به فرض صتت تابعیت سوئدی خواهانها ،ایین
تابعیت مؤثر نیست ،ازاینرو به تابعیت مضاعف ایشان اسلراد یرد ( .)ICSID, 2013: 134البلیه
باید توجه داشت بتث تابعیت یک اصل تتت حقوق داخ ی است و معموالً شع ورودی در این
قضیه نمی ررد ،مگر ایرکه براساس حقوق داخ ی چرین ترک تابعیلی معلبر باشد.
شعبة ایکسید در رسیدگی به این نلیجه رسید یه خواهانهیا صیرفاً دارای تابعییت واحید،
یعری تابعیت شور سوئد هسلرد و اصالً بتث ترجیح یکی از تابعیتهیای خواهیان بیه تابعییت
دیگر وی مطرح نیست ( .)ICSID, 2013:98ازاینرو ،میتوان به این نلیجه رسید ه حلیی در
صورت اسلراد خوانده به تابعیت مضاعف خواهان امکان دارد تابعیت مورد اسلراد خوانده اساسیاً
با اعراض قب ی و در عمل از بین رفله باشد ،برابراین ایکسید صالح به رسیدگی شیود .بریابراین،
بهویژه در مواقعی ه گمان میرود یک فرد ایرانی دارای تابعییت خیارجی نییز باشید ،بیههرگام
صدور مجوز سرمایهگذاری باید به این مسئ ه توجه داشت و به این امید نبود ه تابعیت ایرانیی
فرد مانع از تتقق صالحیت برای ایکسید خواهد بود .البله روا اعراض از تابعیت در شیور میا
روالی پیچیده و شک ی است ه طبیعلاً تتقق آن در مقایسه با شورهایی ه بهسیادگی امکیان
اعراض از تابعیت وجود دارد ،تا حدودی سختتر است .بیرای نمونیه در اتبیاخ شیور چیین بیه
مت تتصیل تابعیت یک شور بیگانیه بهصیورت خود یار تابعییت چیریی خیود را از دسیت
میدهرد 1،درحالی ه در ایران تقاضای تیرک تابعییت بایید بیه تصیوی هییأت وزییران برسید و
اقدامات قانونی و اجرایی ملعددی را در برمیگییرد (میادۀ  988قیانون میدنی اییران) و چهبسیا
تابعیت خارجی ایشان ان لم یکن ت قی میشود (نیا ی.)174-177 :1387 ،
در فرضی ه شعبة رسیدگی ررده احراز رد یکی از تابعیتهای مضاعف خواهیان ،تابعییت
شور خوانده است ،بیتردید حکم به عدم صالحیت خواهید داد .بیرای مثیا در ایین خصیوص
میتوان به پروندۀ «چامسیون تریدیرگ ع یه مصر» اشاره رد .در این پرونیده برخیی خواهانهیا
دارای تابعیت مضاعف ایاالت ملتده و مصر و خواسلار این بودند ه صرفاً تابعیت آمریکایی آنها
بهعروان تابعیت «واقعی و مؤثر» مدنظر شعبه باشد .اما شعبه با رد این درخواست اعالم رد ه
بهدلیل تابعیت مضاعف آمریکایی-مصری خواهانها ،فاقد صالحیت برای رسیدگی به این پرونده
است (.)ICSID, 2003: 17
میتوان نلیجه گرفت ه در رویة ایکسید در فرض وجود تابعیت مضاعف ایرانیان سرمایهگذار در
ایران و حدوث اخلالف میان ایشان و دولت ایران تابعیت خارجی ایشان مورد لتیاظ نخواهید بیود و
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
سرمایهگذار خارجی علیه ایران
بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای خارجی بهواسطة شیر تهایی انجیام میگییرد یه بیهرغم
تأسی در شور میزبان ،معموالً تتت رلر سهامداران خارجیاند .تا قبیل از تصیوی قیانون
تشویق ،بهدلیل تفاسیری ه از اصل  81قانون اساسی بهعمل آمده بود ،تشکیل شیر ت ایرانیی
ه تتت رلر سهامداران خارجی باشد ،عمالً ممروخ بود و رویة عم ی ادارۀ ثبت شر تها نیز
با این ممروعیت همداسلان بود .اما با تصوی قانون تشیویق ایین متیدودیت نیهترها در حیوزۀ
سرمایهگذاری خارجی ،ب که در خارج از این حوزه نیز از میان برداشله شد.
از سوی دیگر ،برخی موافقتنامهها صراحت دارند ه شر تهای تتت رلر اتباخ طیرفین
ملعاهد نیز در حکم شر تهای ملبوخ طیرفین هسیلرد .بیدانمعرا یه اگیر شیر لی در اییران
تأسی شود ولی تتت رلر اتباخ شور طرف موافقتنامه باشید ،بایید بیا آن شیر ت همیان
رفلاری را رد ه با شر ت خارجی میشود .یکی از نلایج مرطقی این گزاره ،امکان طرح دعوای
این دسله از شر تها در مراجع بینالم ی ع یه ایران است .ولی از آنجا ه وفق مادۀ یک قانون
تشویق« ،عروان سرمایهگذار خارجی» هم بر شر تهای ایرانی تتت رلر اتباخ ایرانی و هم بر
شر تهای ایرانی تتت رلر اتباخ خارجی صدق می رد ،ابلدا نگاهی به حلوفصل اخلالفیات
شر تهای دسله نخست خواهیم داشت و سس بتث شر تهای ایرانیی تتیت رلیر اتبیاخ
خارجی را مورد توجه قرار خواهیم داد.

 .1صالحیت ایکسید در دعاوی شرکتهای ایرانیِ تحت کنترل اتبالاع ایرانالی بالا
وصف سرمایهگذار خارجی
تابعیت شر تها تجاری در حقوق ایران از موضوعات بتثبرانگیز است .با این توضیح ه برخی
شارحان قانون تجارت دو مالک را برای ایرانی بودن شر ت درنظر گرفلهانید؛ نخسیت ایرکیه در
ایران تشکیل شده و مر ز اص ی آن در ایران باشد؛ دوم ،در خارج از اییران تشیکیل شیده ولیی
مر ز اص ی آن در ایران باشد (رسلمی و همکاران ،)27 :1392 ،لکن مشیکل در مغیایرت میادۀ
یک قانون ثبت شر تها 1،مصوب  1310و مادۀ  591قانون تجارت 2،مصوب  1311اسیت .بیرای

 .1مادۀ مذ ور مقرر می رد« :هر شر لی ه در ایران تشکیل و مر ز اص ی آن در ایران باشد شر ت ایرانی
متسوب است».
 .2مادۀ موصوف مقرر میدارد« :اقاملگاه شخص حقوقی مت ی است ه ادارۀ شخص حقوقی در آنجاست».
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حل این مغایرت برخی صاح نظران بر این عقیدهاند ه مادۀ  591قانون تجارت مادۀ  1قیانون
ثبت شر تها را نسخ رده است (اسکیری1.)76 :1382 ،از سوی دیگر نباید این نکله را از نظیر
دور داشت ه در موافقتنامههای سرمایهگذاری ایران با سایر شورها سه مالک برای تشخیص
تابعیت شر تهای سرمایهگذار پذیرفله شده است ه عبارتاند از« :متل ثبت»« ،اقاملگیاه» و
« رلر خارجی شر ت ثبتشدۀ مت ی»(2براتی دارانی.)21-38 :1390 ،
ازاینرو ،هرگاه شر لی بهمرظور سرمایهگذاری در اییران ثبیت شیود و تتیت رلیر اتبیاخ
ایرانی باشد ،حلی به فرض مشار ت اتباخ شورهای طرف معاهده در آن ،چرین شر لی از هیر
نظر ایرانی متسوب خواهد شد و در صورت حدوث اخلالف نیز باید رفلیاری همسیان بیا اتبیاخ
ایرانی با آن اتخاذ رد ،برابراین چرین شر لی نمیتواند در متا م بینالم یی اقیدام بیه طیرح
دعوا ع یه ایران رد .در واقع چرین دعوایی برخالف اصو پذیرفلهشدۀ حقوق بینالم ل عرفیی
اسییت ( .)Dugan, 2008: 296-311 & Burgstaller, 2006: 857بییا عرایییت بییه تت یلهییا و
اسلدال هایی ه در خصوص افراد ایرانی با وصف سرمایهگذار خارجی مطرح شد ،اخلالفات این
دسله از سرمایهگذاران نیز لزوماً در دادگاههای صالح ایران قابل رسیدگی است .البله باید بیه دو
نکله توجه داشت ،نخست ایرکه ممکن است چرین شر لی از حیث یک موافقتنامیه مشیخص
شر ت خارجی ت قی شود و دوم ایرکه ،ممکن است سیهامداران براسیاس سیهام خیود بهمرزلیة
سرمایهگذاری اقدام به طرح دعوا ررد.
 .1شایان ذ ر ایرکه ،قانون حدا ثر اسلفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای شور و تقویت آنها در امر
صادرات و اصالح مادۀ  104قانون مالیاتهای مسلقیم ،مصوب  91/5/1طی بردهای  1تا  6مادۀ  1مبادرت به
تعریف انواخ شر ت از نظر تابعیت شر ت رده و در خصوص شر ت خارجی مقرر می رد3« :ی شیر ت
ایرانی :عبارت از شر ت ثبتشده در مراجع قانونی داخل شور ه صد درصد ( )100%سهام آن ملع ق به
اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است4 .ی شر ت خارجی :عبارت از شر تهای خارجی ه صددرصد
( )100%سهام آنها ملع ق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسالمی
ایران در شور فعالیت می ررد 5 .ی شر ت خارجی ی ایرانی :عبارت از شر ت ثبتشده در مراجع قانونی
داخل شور است ه بیش از پرجاهویک درصد ( )51%سهام آن ملع ق به شر تهای خارجی مورد قبو
جمهوری اسالمی ایران و بقیة سهام آن ملع ق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است 6 .ی شر ت ایرانی ی
خارجی :عبارت از شر ت ثبتشده در ایران است ه بیش از پرجاه و یک درصد ( )51%سهام آن ملع ق به
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیة سهام آن ملع ق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است».
 .2این مفهوم از تابعیت بهمرظور مرلفع شدن شر تهای دارای رلر خارجی ه در شور میزبان به ثبت
رسیدهاند از مقررات معاهده برای این دسله از شر تها اعطا میشود و به معرای اعطای تابعیت مضاعف به
این شر تها نیست و در واقع معیار رلر خارجی مفهوم و معرای ملفاوتی از تابعت بهمرظور برخورداری از
حق اقامة دعوا ع یه دولت ملبوخ شر ت در مراجع بینالم ی است )ر.ک.(Schreuer, 2001: 27:

 1578فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،50شمارۀ  ،4زمستان 1399

 .2صالحیت ایکسید در دعاوی شرکت ایرانی تحت کنترل اتباع خارجی علیه ایران
در بیشلر موافقتنامهها تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی اییران اشیارهای بیه وضیعیت
شر تهای مت ی تتت رلر خارجی ع یه دولت میزبان نشیده اسیت .ولیی از برخیی از ایین
موافقتنامییهها چرییین اسییلرباط میشییود ییه اییین شییر تها مشییمو حمایتهییای مقییرر در
موافقتنامهها هسلرد .برای مثا  ،با عرایت به ردیف «پ» برد  1مادۀ  1موافقتنامیة تشیویق و
یه مقیرر
حمایت ملقابل از سرمایهگذاری بین جمهوری اسالمی ایران و رفدراسیون سیوئی
میدارد« :اصطالح «سرمایهگذار» در ارتباط با هریک از طرفهای ملعاهد عبیارت اسیت از....« :
اشخاص حقوقی ه برابر قوانین طرف ملعاهد تأسی نشیده ،امیا بیهطور میؤثر تتیت رلیر
اشخاص حقیقی مردرج در برد «الف» یا اشخاص حقوقی مردرج در برد «ب» این ماده باشیرد»
میتوان به این نلیجه رسید ه در این مقرره موضوخ برخورداری شیر ت ایرانیی تتیت رلیر
اتباخ خارجی از حمایتهای مردرج در معاهدات سرمایهگذاری ایران مدنظر قیرار گرفلیه اسیت.
باید توجه داشت ه با تکیه بر قید م تهیای اکمةلالودااا بیهنظر میرسید ایین مقیرره بیه سیایر
موافقتنامهها نیز قابل تسری است .البله باید عرایت داشت بهرغم تمامی اخلالفات در خصوص
ایرکه آیا شرط ارجاخ به صالحیت مراجع قضایی از جم ه داوری ایکسید ،در ذیل قید م تهیای
ام هالوداد قابل تسری است یا خیر (متمدی دیرانی19-55 :1388 ،؛ عسیکری-362 :1390 ،
 ،)358ه به نظر نگارندگان قابل تسری نیست ،باید توجه داشت یه در تعیداد چشیمگیری از
توافقرامییههای دوجانبییة تشییویق و حمایییت از سییرمایهگذاری خییارجی از جم ییه میییان ایییران و
شورهای الجزایر ،اندونزی ،ایلالیا ،بترین ،ب غارسلان ،تر مرسلان ،رومانی ،صربسیلان ،فرانسیه،
فرالند ،ره جروبی ،مالزی ،یونان ،یمن ،اسسانیا ،اتریش ،سوئد ،رواسی ،ویت و ونیزوئال شیرط
ارجاخ به داوری ایکسید پیشبیری شده است و ازاینرو نف مقررۀ موضوخ توافقرامه میان ایران
و سوئی قابل تسری به روابط میان شورهایی ه در این توافقرامهها قید ام هالوداد را دارند،
هست ( پیران 351 :1393 ،و .)147
با عراییت بیه مراتی میذ ور ،از بیین مالکهیای سیهگانة تشیخیص تابعییت شیر تهای
سرمایهگذار ( )Sornarajah, 2010: 324و با عرایت به مالک رلر خیارجی شیر ت ،اینگونیه
شر تها نیز مشمو حمایتهای مردرج در موافقتنامهها هسلرد .حیا بایید دیید در صیورت
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
شر ت در شور میزبان ررد و آن شر ت ،دعوایی را در مراجع بینالم ی ع یه شیور میزبیان
مطرح رد ،مشاهده میشود ه مراجع بینالم ی به هسلة درونی شر ت توجه نکرده و شر ت
را تبعة شور میزبان ق مداد می ررد ،مگر ایرکه طرفین در معاهده بهصراحت خالف آن را اراده
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رده باشد1.این تفسیر از صالحیت مطابق اصل پذیرفلهشدۀ حقوق بینالم ل عرفی است ه بیه
موج آن اتباخ یک دولت نمیتوانرد ع یه دولت ملبوخ خود اقامة دعیوا ررید .از آنجیا یه در
برخی معاهدات سرمایهگذاری ایران این نکله پیشبیری شده است یه در صیورت عضیویت دو
طرف در ایکسید ،سرمایهگذار خارجی میتواند اخلالف را به این مر ز ارجیاخ دهید ،بایید دیید
دیدگاه روانسیون واشرگلن و رویة ایکسید در خصوص حلوفصل اخلالفِ شر ت مت ی تتیت
2
رلر سهامدار خارجی ع یه دولت عضو چیست؟
براساس مقررات روانسیون در خصوص احراز صالحیت مر ز ،بهطور معمو شر لی ه در
سرزمین دولت میزبان ثبت شده باشد ،مجاز نیست اخلالفات خود با شور میزبیان را در مر یز
طرح رد ،مگر ایرکه میان دولتهای ملعاهد توافقی وجود داشله باشد تا آن شر ت را بهواسطة
ایرکه تتت رلر خارجی تبعة دولتهای ملعاهید اسیت ،واجید حیق طیرح دعیوا در ایکسیید
بشراسرد و اجازۀ اقامة دعوا ع یه دولت میزبان را قبالً داده باشد3.در این صیورت ،احیراز رلیر
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
می رد ه در برد بعد به آن خواهیم پرداخت.

رویة ایکسید در احراز صالحیت در دعاوی شالرکتهای محلالی تحالت
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
زدهاند ه بلوانرد رلر خارجی بر شر ت را احراز ررد و پیا را فرارتیر از آن نرهادهانید ،ولیی در
مقابل برخی شع تا آخرین ردهها حجاب شخصیت حقوقی را ریار زدهانید تیا اطمیریان حاصیل
ررد ه شر ت طرف دعوا در نهایت تتت رلر اتباخ شور طرف دعوا نیست .رویکیرد نخسیت
1. For example see: ICSID, 2004 & UNCITRAL, 2006.

 .2در خصوص دعاوی شر تهای ایرانی ع یه ایران دعاوی ملعددی را از رویة دیوان داوری ایران-آمریکا میتوان
مثا زد ه در آنها حقوق و مرافع شر ت ایرانی تتت رلر خارجی بهعروان بخشی از دعوا مورد بتث بوده
است (از جم ه ر.ک.)IUSCT, 1984, Schering v Iran :
 .3ردیف «ب» برد  2مادۀ  25روانسیون ایکسید در این زمیره مقرر می رد« :ب) هر شخص حقوقی ه در تاریخ
تراضی طرفین در ارجاخ اخلالف به سازش یا داوری ،تابعیت شور ملعاهدی غیر از شور طرف اخلالف را
داشله باشد و هر شخص حقوقی ه در تاریخ ارجاخ اخلالف به سازش و یا داوری تابعیت شور ملعاهد طرف
اخلالف را داشله باشد ،ولی بهع ت رلر خارجی بر آن ،طرفین موافقت نموده باشرد ه بهمرظور اهداف این
روانسیون مة یک تبعه شور ملعاهد دیگر با آنها رفلار بشود».
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بهدلیل توجه صرف به ردیف «ب» برد  2مادۀ  25روانسیون شکل گرفله است .در مقابل ،رویکرد
دوم بر مبرای هدف روانسیون ایکسید یعری حل اخلالف بین سرمایهگذاران یک شور بیا شیور
دیگر و در یک الم با عرایت ویژۀ شع به برد  1مادۀ  25در رار توجیه بیه ردییف «ب» برید 2
مادۀ  25روانسیون اتخاذ شده است ه در این مجا اشارۀ وتاهی به هر دو رویکرد میشود.

 1رویکرد مبتنی بر ردیف «ب» بند  2مادۀ  25کنوانسالیون واشالننتن در خالر
حجاب شخصیت حقوقی
برخی آرای صادره از شع ایکسید در احراز صالحیت نسبت به دعاوی شر تهای ثبتشده در
شور میزبان ،صرفاً بر ردیف «ب» برد  2مادۀ  25روانسیون ایکسید توجیه داشیلهاند .بیا ایین
توضیح ه این دسله از شع حجاب شخصیت حقوقی را تا رسیدن به آخرین ردههیای رلیر
شر ت ،یعری اشخاص حقیقی خرق نکردهاند .ب که تا آنجایی به باز ردن حجاب شر ت اقیدام
ردهاند ه حا ی از اعما رلر خارجی مسلقیم یا غیرمسلقیم بر شر ت باشید و در همیین
مرح ه ملوقف شدهاند.
از جم ه آرایی ه با این رویکرد صادر شدهاند ،میتوان به آرای صادر در پروندههای «آگوسا
ع یه بولیوی» (« ،)ICSID, 2005: 227-35پرنکیو ع ییه ا یوادور»ICSID, 2014,Perenco v ( ،
« )Ecuador, 509-530موبایل ع یه ونیزوئال» ( )ICSID, 2010: 150-207و «ای ا جیی ع ییه
قزاقسلان» اشاره رد .شعبهای ه رسیدگی به پروندۀ اخیر را بر عهده داشت ،در رسییدگی بیه
صالحیت نسبت به خواهان دوم پرونده ه در قال یک شر ت در قزاقسیلان ثبیت شیده بیود،
اظهار میدارد« :خواهان دوم (شر ت مشلرک) اگرچه به موج قوانین قزاقسلان تشکیل شیده
و اقاملگاه آن نیز در این شور واقع است ولی بهجهت داوری و بهدلیل رلر خارجی حا م بر
این شر ت تبعة طرف دیگر معاهد ق مداد میشود و طرفین به موجی معاهیدۀ سیرمایهگذاری
توافق ردهاند ه با چرین شر لی بهمثابه شر ت تبعة طرف دیگر معاهده موضوخ ردییف «ب»
برد  2مادۀ  25روانسیون ایکسید رفلار ررد» ( .)ICSID, 2003: 45شایان ذ ر اسیت در ایین
پرونده شعبه صرفاً به ردۀ او رلر شر ت قزاقسلانی توجه رده و حجاب شخصیت حقیوقی
را بیش از این باز نکرده است.
باید توجه داشیت ،وجیه اشیلراک آرای صیادر در پرونیدههای فیوق ایین اسیت یه شیع
رسیدگی ررده ،به هرگام رسیدگی به صالحیت ،برد  1مادۀ  25روانسیون ه انعکیاس هیدف
روانسیون واشرگلن ،یعری حلوفصل اخلالفات اتباخ یک شور با دولت شور دیگر ،را بیهطور
مقلضی مدنظر قرار ندادهاند1و صرفاً تا آنجا به خرق حجاب شخصیت حقیوقی شیر ت تیوجهی
 .1هدف از روانسیون ایکسید حلوفصل اخلالف بین اتباخ یک شور و شور دیگر است .چرانکه برد  1مادۀ 25
این روانسیون در این زمیره مقرر می رد« :صالحیت مر ز شامل همة اخلالفات حقوقی ه مسلقیماً ناشی
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داشلهاند ه بلوانرد با اتکای به آن ،رلر خارجی بر شر تِ خواهان را احراز ررد و به مت
ایرکه این رلر احراز شده ،سایر ردههای حجاب شر ت را به حا خیود رهیا ردهانید .لکین،
توجه به سایر آرای صادره حکایت از رویکردی دارد ه مبلری بر هدف روانسیون است یه در
ادامه به آن اشاره خواهد شد.

 .2رویکرد مبتنی بر هدف کنوانسیون واشننتن :امتناع حق طرح دعوا اتباع علیه
کشور متبوع
آرای اخیراً شع ایکسید نشان از تغییر رویکیرد دارد .پرونیدههای «بیوریمی» و «گیاز م یی» از
جم ه پروندههایی هسلرد ه میتوان این تغییر رویکرد نسبت بیه تابعییت مضیاعف خواهیان و
تأ ید بر هدف روانسیون بههرگام احراز صالحیت را در آنها شاهد بود .بیا ایین توضییح یه در
پروندۀ بوریمی یکی از خواهانها« ،ایگل گیمیز»1دارای تابعییت مضیاعف آلبیانی و ایلالییا بیود.
دیوان در این پرونده بهجای ایرکه صرفاً در توجه به امور موضیوعی بیه ردۀ خیارجی رلیر بیر
شر ت ا لفا رد با جمع بین بردهای 1و  2مادۀ  25روانسیون و با عراییت بیه ایرکیه «ایگیل
گیمز» در ایرجا نمیتواند به تابعیت ایلالیایی خود اسلراد رد و تبعة شور طرف دعیوا ق میداد
میشود و توجه ویژه به این نکله ه ایکسید صرفاً صالح به رسیدگی به دعوای بیین شیورها و
اتباخ سایر شورهاست ،حکم به عدم صالحیت داد (.)ICSID, 2013:121-122
به همین ترتی  ،شعبهای ه به پروندۀ گاز م ی رسیدگی می رد ،حکم به رد دعیوای خواهیان
داد .این دعوا توسط یک شر ت مصری و به اسلراد معاهیدۀ دوجانبیة سیرمایهگذاری مرعقیده بیین
امارات و مصر مطرح شده بود .ماجرا از این قرار بود ه شر ت خواهان تتیت رلیر ییک شیر ت
اماراتی قرار داشت ه این شر ت نیز تتت تم ک شر ت اماراتی دیگری بود ه خود تتیت تم یک
امل فردی قرار داشت ه در آنِ واحد دارای تابعیت مصر و انادا بود (.)ICSID, 2014:73-114
شعبة رسیدگی ررده دقیقاً وفق رویة پروندۀ بوریمی عمل یرد .بیا ایین توضییح یه شیعبه
ردیفهای «الف» و «ب» برد  2مادۀ  25و برد  1همیان میاده را در ریار هیم میدنظر قیرار داد.
براساس ردیف «الف» برد  2مادۀ  ،25مرظور از تبعة دولیتِ ملعاهیدِ دیگیر ،عبیارت اسیت از هیر
شخص حقیقی ه تابعیت شور ملعاهدی غیر از شور طرف اخیلالف را داشیله باشید .بیر ایین
از سرمایهگذاری بین دولتهای ملعاهد (یا مؤسسات تابعه یا نمایردگیهای آنها ه بهوسی ة آن دولت به مر ز
معرفی شده باشد) و تبعة دولت ملعاهد دیگر ه طرفین آن لباً موافقت به ارجاخ آن به مر ز نموده باشرد،
خواهد بود .در مواردی ه طرفین لباً رضایت خود را اعالم ردند ،حق ندارند بهطور یکجانبه آن را مسلرد
ررد» (تأ ید از سوی نویسردگان بوده و در ملن اص ی موجود نیست).
2. Eagle Games.
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اساس ،شعبه اظهار داشت ،از آنجا ه در نهایت امر ،این شر ت توسط اتباخ شور طرف اخیلالف
رلر میشد ،رلر خارجی در مورد این شر ت مصداق پیدا نکرده است و بریابراین قیادر بیه
اعما ردیف «ب» برد  2مادۀ  25روانسیون و اعما صالحیت نیست .شعبه اظهار داشله است:
«بین اعما رلر از سوی اتباخ شور ملعاهدی ه طرفِ اخلالف قیرار گرفلیه ضوضیعیت
او ] و رلر اعما شده از سوی اتباخ دولت ملعاهد دیگر ضوضعیت دوم] تفاوت بسیاری وجیود
دارد .وضعیت دوم مرجر به نق هیچیک از اصو حقوق بینالم ل نمیشود و در تطابق با ملن
روانسیون ایکسید قرار دارد .از سوی دیگر ،وضعیت او موج نق ممروعیت یی مقیرر در
برد  1مادۀ  25و صدر ردیف «الف» برد  2مادۀ  25میشیود .بیهعبارت دیگیر ،وضیعیت دوم در
تطابق با هدف و موضوخ روانسیون ایکسید است ،ولی وضعیت او مغیایر بیا هیدف و موضیوخ
روانسیون است» (.)ICSID, 2014:136
پیش از این نیز سایر شع از جم ه شعبهای ه پروندۀ «تی اس ای ع یه آرژانلیین» در آن
مطرح بود ،با اسلراد به برد  1مادۀ  25روانسیون نگرشی نسیبت بیه رلیر خیارجی شیر ت
اتخاذ رده است ه سازگاری بیشلری با هدف و موضوخ روانسیون دارد .با این وصف ه ایین
شعبه در فرایرد احراز رلر سهامداران خارجی بر شر ت مت ی به این نلیجه رسید ه حجاب
شخصیت حقوقی شر ت باید تا حد ممکن رار زده شود و اگر در این فرایرد اشف بهعمل آید
ه شر ت در تت یل نهایی تتت رلر اتباخ شور طرف دعوا قرار دارد ،آنگیاه بایید حکیم بیه
عدم صالحیت صادر شود ( .)ICSID, 2008: 152-154در پروندۀ اخیر ،یک شر ت آرژانلیری بیا
اسلراد به معاهدۀ سرمایهگذاری ه رید و آرژانلیین دعیوایی را در یکیی از شیع ایکسیید ع ییه
آرژانلین مطرح رده بود .شر ت بر این ادعا بود ه  100درصد سهام آن ملع ق به یک شر ت
ه ردی است و براساس معاهدۀ سرمایهگذاری مرعقده بین ه رد و آرژانلین چرین شر لی بایید
بهمرظور احراز صالحیت شع مر ز بیهعروان شیر ت ه ریدی ق میداد شیود و بیهرغم تابعییت
آرژانلیری ،شر ت مجاز به طرح اخلالف خود با آرژانلین در ایکسید است (ICSID, 2008: 124-
 .)132اما شعبه با این اسلدال ه شر ت ه ردی در واقع تتت تم ک یک تاجر آرژانلیری است
و این شخص بر شر ت ه ردی رلر امل دارد و بهواسطة همین واقعیت رلیر یام ی بیر
شر ت آرژانلیری دارد ،ازاینرو ادعای شر ت آرژانلیری مردود ق مداد شده و شعبه اعیالم عیدم
صالحیت رد .به تعبیر بهلر ،شعبه بهدلیل رلر غیرمسلقیم یک شیخص آرژانلیریی بیر ایین
شر ت آرژانلیری با سهامداری صددرصید ییک شیر ت ه ریدی ،دعیوای شیر ت آرژانلیریی را
مسموخ ندانست (.)ICSID, 2008: 132-162
با عرایت به مرات فوق روشن است ه در حا حاضر شیع ایکسیید بیه هیدف و موضیوخ
روانسیون توجه بیشلری دارند ،برابراین شرط اعما صالحیت این مر ز بر شر تهای مت یی
ثبتشدۀ آن است ه آن شر تها حقیقلاً تتت رلر اتباخ خارجی باشرد و اتبیاخ داخ یی بیا
پرهان شدن در ورای حجاب شخصیت حقوقی شر تهای خارجی ،رلر شر ت ثبتشیده در
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شور میزبان را در دست نداشله باشرد و به ایین ترتیی امکیان طیرح دعیوا در ییک متکمیة
بینالم ی ع یه شور ملبوخ خود را فراهم نکررد.
ازاینرو ،در فرض مواجه شدن با دعاوی احلمالی از سوی شیر تهای ایرانیی یه در ظیاهر
تتت رلر سهامداران خارجیاند ،ولی گمان میرود ه در حقیقت امر و بهواسطة حجابهای
تودرتوی شخصیتهای حقوقی در نهایت تتت رلر اتباخ ایرانیاند ،باید با اقدامات مقلضیی و
بهموقع مرجع رسیدگی ررده را از این امر آگاه رد تا بلواند تصمیمی همراسلا با عدالت اتخیاذ
رد .به دیگر سخن ،باید با ارائة مسلردات امکان خرق حجاب شخصیت حقوقی را برای مرجیع
رسیدگی ررده فراهم آورد .البله امروزه این امر در مورد شر تهای سهامی عام یه در بیورس
ثبت شدهاند ،دشواریهای خاص خود را دارد و پرداخلن به آن مجالی دیگر میط بد.

نتیجهگیری
پرسش اساسی ما این بود ه تابعیت سرمایهگذاران خارجی بیهویژه در فیرض تابعییت مضیاعف
ایرانی-خارجیِ افراد و تابعیت ایرانیِ شر تهای ایرانی دارای وصف «سرمایهگذار خیارجی» یه
مالکیت بیشلر سهام آن با سهامداران خارجی است یا عمدۀ سرمایة آن ملع ق بیه اتبیاخ بیگانیه
است ،چه تأثیری بر احراز صالحیت ایکسید ،خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش و با توجه
به رویة ایکسید دو فرض مهم قابل طرح اسیت یه در هیر میورد پاسیخی درخیور را میط بید،
ازاینرو با طرح هر فرض و با مطالعة رویة مر ز داوری ایکسید و تت یل رویة این مر ز میتیوان
چرد نلیجة مشخص را در پاسخ به پرسش اص ی بیان رد.
نخست ایرکه ،در مورد اشخاص حقیقی سرمایهگذار خارجی دارای تابعیت مضیاعف ،شیع
رسیدگی ررده ،اصوالً دعوای افراد با تابعیت مضاعف را مسموخ نمیدانرد ،ولی در میواردی یه
یکی از تابعیتهای دوگانة خواهان تابعیلی به غیر از تابعیت شیور طیرف دعیوا باشید ،اعمیا
صالحیت و رسیدگی شده است .در ضمن در مواردی نیز مخدوش بودن تابعییت شیور طیرف
دعوا از اسبابی ق مداد شده ه راه را برای اعما صالحیت شع هموار رده است.
برابراین ،در فرض پیوسلن ایران به روانسیون واشرگلن و اقامة دعوا ع یه ایران از سوی فردی
ه همزمان دارای تابعیت یکی از شورهای طرف موافقتنامه با ایران و شور ثالثی باشید و ثابیت
شود ه فرد مزبور تابعیت مؤثر شور طرف معاهده را دارد ،نمیتوان با اسلراد به تابعیت مضیاعف
وی ایرادی به صالحیت ایکسید وارد رد و در صورت ایراد به صالحیت ،این ایراد وارد نخواهد بود.
مضافبر این ،حلی در صورت اسلراد دولت خوانده به تابعیت مضاعف خواهان امکیان دارد تابعییت
مورد اسلراد خوانده اصالً در عمل از بین رفله باشد و برابراین ایکسید صیالح بیه رسییدگی باشید.
برابراین ،بهویژه در مواقعی ه گمان میرود یک فرد ایرانیی تابعییت خیارجی هیم دارد ،بیههرگام
صدور مجوز سرمایهگذاری باید به این مسئ ه توجه داشت و به این امید نبود ه تابعیت ایرانی فرد
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مانع از تتقق صالحیت برای ایکسید خواهد بود .البله در صورتی صالحیت اعما خواهد شید یه
مشخص شود این فرد بهصورتی قانونی قبالً تابعیت خود را ترک رده است.
دوم ،در مورد شر تهای ایرانی تتت رلر سهامداران خارجی در صورت ارجاخ اخلالف از
سوی این شر تها به ایکسید اگر شک معقولی باشد ه رلر آنها در تت یل نهایی بیر عهیدۀ
اتباخ ایرانی است ،میتوان با اقدام بهموقع و اسلراد به هدف روانسیون واشیرگلن در صیالحیت
مر ز داوری ایکسید تردید ایجاد رد و موضوخ را به صالحیت متا م داخ ی ایران احاله رد.
بدیهی است پرداخلن به موضوخ اعما صیالحیت در خصیوص دعیاوی مطروحیه از جانی
شر تهای سهامی عام ه در ظاهر تتت رلر اشخاص و شر تهای با تابعیت خارجی است،
نیازمرد بررسی جداگانه است ه در فرصلی دیگر به این موضوخ پرداخله خواهد شد.
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