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 چکیده

کوه  ر مااهوتا     شوو  یمهای تجاری محقق ی خارجی بیشتر توسط شرکتگذارهیسرما
و  مور حمایوت خوارجی   گوذاران هیسورما یکی از مصا یق  عنوانبهی ایران نیز گذارهیسرما

ی و برخوی  گذارهیسرماشناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررا  منترج  ر مااهتا  
های  ور اسوت،  ی نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجار  که متالق به سالهاویژگی

هوای  هوا، فااییوت شورکت   هوای ناشوی از ایون ویژگوی    آیت کوه کاسوتی  این تصور پیش می
هوای حقووقی خاصوی مواجوه کنوت.  ر مقایوه       گذار را با  شوواری خارجی  ر قامت سرمایه

مااهوتا  نسو ت بوه     ایون  مفوا   اجورای  توا  تحلیلی بر آنیم -حاضر با اتکا به روش توصیفی
ی شناسو بیآسو هوا  را از منظر شخصیت حقوقی و تابایوت آن  گذارهیسرمااشخاص حقوقی 
هوای خاصوی رنو     قوانین و مقررا  کشورمان  ر این رابطه از کاستیرست کنیم. به نظر می

تووان  موی  گذاری به قووانین  اخلوی  بر  ویی با ارجحیت  ا ن مقررا  مااهتا  سرمایهمی
بوا   هوا آنخارجی از عوتم انط واق رفتوار     گذارانهیسرمانواقص موجو  را برطرف کر . بیم 

های قانونی و مااهتاتی  ییو  اصولی   قوانین  اخلی و  رنتیجه خارج شتن از شمول حمایت
هوا  ر  انتخاب موضوع حاضر است.  ر این راسوتا موضووع تاوت  مواب تابایوت شورکت      

 ار  ر ایوران و همننوین   ، امکان فااییت شرکت تجاری تک سهامحقوق ایران و مااهتا 
ایمللوی  امکان طرح  عوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران  ر محاکم  اوری بوین 

 .مور  تحلی  و بررسی قرار خواهت گرفت
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ی، نظام حقوقی ایران، اشخاص  ارای تابایوت  گذارهیسرمامااهتا   کلیدی:واژگان
  ار. های  اخلی تحت کنترل ات اع خارجی، شرکت تک سهاممضاعف، شرکت

     مقدمه

گوذاری واجوت اوصواف و شورایطی اسوت کوه موضووع        نظام حقوقی مطلوب برای سورمایه 

شوته اسوت. بور اسوار نظریوه  ایوب       م احث فراوان بو ه و نظریا  مختلفی پیرامون آن مطورح 

گذاری به کشورهایی نظر  ارنوت کوه   یهخارجی جهت سرما گذارانهیسرمامطرح  ر این زمینه، 

رژیوم حقووقی    8گوذاری خوارجی باشونت.   سورمایه   رزمینوه و مؤثر  کارآمت ارای رژیم حقوقی 

و موؤثر خواهوت بوو  کوه کیفیوت قووانین و        کارآموت گوذاری خوارجی زموانی    حاکم بر سورمایه 

گوذاری  ر آن  رمایهبرای سو  گذارانهیسرماترتی ی ارتقاء یابت که تصمیم  بهی قانونی هاسازمان

یکی از ابزارهای حقوقی الزم برای ایجا  فضای حقوقی  9نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار  هت.

گوذاری اسوت کوه ضومن تشوویق و      گذار خارجی، مااهوتا   وجان وه سورمایه   مطلوب سرمایه

گوذاری نیوز محسووب    گذاری بخشی از نظام حقوقی مطلووب بورای سورمایه   حمایت از سرمایه

تواننوت کارآموت و موؤثر واقون شوونت کوه فضوای        ی حقوقی زموانی موی  ابزارهااما این ؛ تشونمی

ها نیز مهیای اجرای تاهوتا  ناشوی   حقوقی برآمته از نظام حقوقی  اخلی کشورهای طرف آن

 از این مااهتا  باشت.

 ر  گوذاران هیسورما ی و فااییوت  خوارج  هیسورما  رشیپوذ  حقوقی چارچوب ر حال حاضر، 

گوذاری  سورمایه  تیو و حما قیقوانون تشوو   نخسوت،  استوارشوته اسوت    اصولی  هیو پا بر  و رانیا

قوانون جلوب و    نی( کوه جانشو  8918آن )مصووب   یاجرائو  نامهنی( و آئ8918)مصوب  یخارج

 وم، اسووت؛  تهیووآن گر  یاجرائوو نامووهنیآئوو و 8991مصوووب  یخووارج یهوواهیسوورما تیووحما

و  گور ی  یو کشوورها  رانیو ا انیو گوذاری م هاز سورمای  قاب مت تیو حما قیهای تشونامهموافقت

                                                                                                   
8 Perry, Amanda, Legal System as Determinant of Foreign Direct Investment: The Case 

of Sri Lanka, (The Hague: Kluwer Law International, 2001), p 52. 
9 Perry, Amanda, "Effective Legal System as a Determinant of Foreign Direct 

Investment: In Search of the Evidence", (International & Comparative Law Quarterly, 
Volume 49, Issue 4, 2000), p 779; Perry, Amanda, "An Ideal Legal System for 
Attracting Foreign Direct Investment? Some Theory and Reality", (American 
University International Law Review, Volume 15, Issue 6, 2000), p 1627. 
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هوای تشوویق و   ناموه بوا عنایوت بوه شومول موافقوت      8.مربوطوه  یایمللنیها و اسنا  بعهتنامه ریسا

عنوووان یکووی از مصووا یق هووای تجوواری خصوصووی بووهگووذاری بووه شوورکتحمایووت از سوورمایه

را  ایوران  ر  گذار خارجی مور حمایت ایون مااهوتا  و بوا عنایوت بوه قووانین و مقور       سرمایه

هوا  ر چوه شورایطی    شو  کوه ایون شورکت   های تجاری این پرسش مطرح میخصوص شرکت

گیرنت؟ و اینکه آیا  ر های منترج  ر این مااهتا  قرار میطور کام  تحت پوشش حمایتبه

برخی موار  به  یی  ناهمگونی نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی طرف  یگر مااهتا  یا سایر 

 شو ؟می رنگکمها قی امکان شمول حمایت مااهتا  به این شرکتعوام  حقو

های تجواری خصوصوی هسوتنت،     ر مور  اشخاص حقوق خصوصی که  رواقن همان شرکت

هووا  ر  ر  رجووه اول بررسووی سووه نکتووه حووائز اهمیووت اسووت. نخسووت، موواب تابایووت شوورکت  

خوارجی شورکت  ر حقووق     گذاری و ماب تابایتهای تشویق و حمایت از سرمایهنامهموافقت

برانگیز حقووق تجوار   ر ایوران اسوت.  وم، محوتو یت فااییوت       ایران که یکی از م احث بحث

 ر حقوق ایران و  رنهایت وضوایت فااییوت شوا ه شورکت خوارجی  ر       9« ارتک سهام»شرکت 

از ایمللوی  اوری از سووی آن  سوته    ایران.  ر  رجه باتی بایت امکان طرح  عوا  ر محواکم بوین  

هوا متالوق بوه ات واع بیگانوه اسوت ویوی بوا         هایی علیه ایران سنجیته شو  که تمامی سهم آنشرکت

کننت. حقیقت امر این است کوه واضو    ی  ر ایران میگذارهیسرمااقتام به  های الزممجوز کسب

یش گذاران خوارجی پو  سرمایهتوانت این تصور را برای ن و ن قواعت مرت ط با مسائ  مور اشاره می

هوا از  ها با قوانین و مقررا  ایران امکان  ار  موج ا  خروج آنآور  که به  یی  عتم انط اق آن

 گذاری فراهم شو .های منترج  ر مااهتا  سرمایهشمول حمایت

هوای  ها و آسیبهای فوق ضرور   ار  ابتتا  ر بنت اول به کاستییذا برای پاسخ به پرسش

 ر مرحله ورو  و اسوتقرار سورمایه و  ر بنوت  وم بوه امکوان      مرت ط با شخیصت حقوقی شرکت 

                                                                                                   
ی آن اصواح  پروتکو   و اکوو  عضوو  یکشوورها  نیب یگذارهیسرما از تیحما و قیتشو نامهموافقتتوان به برای مثال می 8

 اشاره کر .
آن  ایشوراکه سوهم هام یوا  ، شرکتی است کوه کو  سو   «Sole-shareholder company» ار تک سهام مرا  از شرکت 9

اسوت. بورای مثوال     شوته ترجموه « شرکت تک شریک»یا « نفرهتکشرکت »متالق به شخص واحتی است که  ر فارسی به 
 انشونامه    و فصولنامه ، « ر حقوق ایران با نگاهی تط یقی کیتک شربررسی شرکت »بنگریت به  نیازی، ع ار و همکاران، 

. یکن بایت با توجه  اشت کوه یفوش شوریک  الیوت بور      8-99(، صص 8921، )1اره حقوق اقتصا ی، سال بیست و  وم، شم
  ر فرهنگ ماین به مانای همتست آمته است.  همننان کهتات   ار . 
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 ایمللی پر اخته شو .گذار علیه ایران  ر محاکم  اوری بینطرح  عوای شرکت ایرانی سرمایه

نکته مهمی که  ر بتو امر و پویش از ورو  بوه بحوث بایوت بوه آن اشواره کور  ایون اسوت کوه           

مور اشاره  ر ایون   ران منحصر به موضوعا های خارجی  ر ایشرکت گذاریهای سرمایهچایش

 ه از حسابرسوان  امین سرمایه به ارز خارجی، اسوتف اموار  متات   یگری ماننت امکان ت نیست.مقایه 

و  یرمنقووول و... نیووز  ر زمووره   ایمللووی، ماییووا  و ماییووا  مضوواعف، تملووک اموووال منقووول  بووین

جهت مور توجه قرارگرفتوه اسوت   از آن گذاری هستنت. مسائ  مطرح  ر مقایه های سرمایهچایش

گوذار  ر کشوورمان ارت واط پیوتا     هوای سورمایه  تنها با مسائ  مربوط به امکان فااییت شرکتکه نه

شوونت و  وفصو  اختافوا  احتموایی نیوز حوائز اهمیوت قلموتا  موی        کننت، بلکه  ر مرحله حو  می

 کننت.را به خو  جلب می گذارن خارجی رنتیجه از اویین مسائلی هستنت که توجه سرمایه
 

های مرتبط با شخیصت حقووقی شورکت در مرحلوه ورود و    ها و آسیبکاستی -1

 استقرار سرمایه
هوای منوترج  ر مااهوتا     گوذار خوارجی از حمایوت   های سرمایهمنتی شرکتالزمه بهره

ها است ویی بوا توجوه بوه تاوت      گذاری  ر  رجه اول مشخص شتن تابایت خارجی آنسرمایه

رو  کوه گواه تابایوت خوارجی     های خارجی  ر حقوق ایران بویم آن موی  اب تابایت شرکتم

قسوومت  نیوو ر اروی، یکووی از موووار ی کووه شوورکت خووارجی مور تر یووت قوورار گیوور . ازایوون

های خوارجی اسوت. باوتازآن، بوه فوراهم      گیر  تات  ماب تابایت شرکتمور اشاره قرار می

مربوط بوه   مسائ به  تی رنها ر نظام حقوقی ایران و ن و ن امکان فااییت شرکت تک شریک 

 گذار خارجی اشاره خواهت شت.فااییت شا ه شرکت سرمایه
 

 های تجاری در حقوق ایرانتعدد مالک تابعیت شرکت -1-1

گوذاری ایوران مواب تایوین تابایوت      های تشوویق و حمایوت از سورمایه   نامه ر ا لب موافقت

 فااییوت اقتصوا ی   و ر قوانین طرف متااهت و قرار گرفتن مقرهای خارجی تأسیس بر اساشرکت

هوای مقورر  ر مااهوته شوام      بر این اسار، حمایوت  8است. طرف همان قلمروی  ر هاواقای آن

                                                                                                   
8 Armenia BIT art 1(2)(b), Austria BIT art 1(2)(b), Azerbaijan BIT art 1(2)(b), Bahrain 

BIT art 1(2)(b), Bangladesh BIT art 1(2)(b), Belarus BIT art 1(2)(b), Bosnia 
Herzegovina BIT art 1(2)(b), Bulgaria BIT art 1(2)(b), China BIT art 1(2)(b), Croatia 
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باشت. این بوتان مانوا اسوت     شته یتشکهایی خواهت بو  که  ر کشور سرمایه فرست حال شرکت

هوای  شوونت از حمایوت  کشور میزبوان تشوکی  موی   گذاری  ر منظور سرمایههایی که بهکه شرکت

تواننت  ر صور  بروز اخوتاف بوا   گذاری محروم خواهنت بو  و نمیمنترج  ر مااهتا  سرمایه

 ویت میزبان اقتام به طرح  عوی علیه آن کننت، مگر اینکه  ر مااهته تصوری  شوو   ر صوور     

 8جی تلقی خواهنت شت.گذار خارعنوان سرمایهها نیز بهبروز اختاف این شرکت

ناموه تشوویق و حمایوت از    گذاری ایران ازجمله موافقوت روی، تاتا ی از مااهتا  سرمایهازاین

گذاری مناقته با کشور سوئیس عواوه بور  ر برگورفتن اشوخاص حقووقی کوه ط وق قووانین         سرمایه

کوه   انوت ا ه هوایی نیوز تسوری    های خوو  را بوه شورکت   انت، حمایتشتهطرف مقاب  مااهته تأسیس

هوای  ی باشنت. بر این اسار و با عنایت به این موضوع که وفق شرط  ویوت سیسوئتحت کنترل ات اع 

شوته اسوت،   گوذاری  رج هوای تشوویق و حمایوت از سورمایه    ناموه ایو ا  که  ر تمامی موافقتکامله

هوای  شونت ویی تحت کنتورل خوارجی قورار  ارنوت از حمایوت     هایی که  ر ایران تأسیس میشرکت

هوا توسوط   شوونت، مشوروط بور آنکوه ایون شورکت      گذاری برخور ار میمنترج  ر مااهتا  سرمایه

بوه  یگور سوخن،     9گذار مت وع  ویت سرمایه فرست کنترل شوونت. اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه

هوای منوترج   تواننت  ر ایران اقتام به تشکی  شرکت کور ه و از حمایوت  گذاران خارجی میسرمایه

 مااهوتا   ایوو ا  منوترج  ر  بوه قیوت کاملوه    عنایوت  با اهته مربوطه برخور ار شونت.  رهرحال، ر ما

 مااهوتا   ایون  اسوار  بر که کر  مطرح را ا عا این یبنتجمن یک  ر توانمی ایران گذاریسرمایه

                                                                                                   
BIT art 1(2)(b), Finland BIT art 1(2)(b), France BIT art 1(2)(b), Georgia BIT art 
1(2)(b), Germany BIT art 1(2)(b), Greece BIT art 1(2)(b), Italy BIT art 1(2)(b), 
Kazakhstan BIT art 1(2)(b), Kirgizstan BIT art 1(2)(b), Macedonia BIT art 1(2)(b), 
Malaysia BIT art 1(1)(c), Morocco BIT art 1(2)(b), North Korea BIT art 1(2)(b), Oman 
BIT art 1(2)(b), Pakistan BIT art 1(2)(b), Poland BIT art 1(2)(b), Qatar BIT art 1(2)(b), 
Romania BIT art 1(2)(b), South Africa BIT art 1(2)(b), South Korea BIT art 1(2)(b), 
Spain BIT art 1(2)(b), Sri Lanka BIT art 1(2)(b), Sudan BIT art 1(2)(b), Syria BIT art 
1(2)(b), Tajikistan BIT art 1(2)(b), Thailand BIT art 1(2)(b), Tunisia BIT art 1(2)(b), 
Turkey BIT art 1(2)(b), Ukraine BIT art 1(2)(b), Uzbekistan BIT art 1(2)(b), Yemen 
BIT art 1(2)(b). 
8 Atai, Ardeshir, 2013, "Iranian Bilateral Investment Treaties: Substantive Principles 

and Standards", (Journal of World Investment & Trade, No. 14, 2013), p 402. 
مقورر   سیسووئ بوین ایوران و    مناقوته ی گوذار هیسرماتشویق و حمایت از  نامهموافقت 8ما ه  8برای مثال قسمت )پ( بنت   9
 پ. ..:متااهت ع ار  اسوت از  یهااز طرف کی ر ارت اط با هر «گذارهیسرما»اصطاح  - 8 نامهموافقت نیازنظر ا  »کنتیم
منوترج  ر بنوت    یقیاشخاص حق کنترل طور مؤثر تحتنشته، اما به سیطرف متااهت تأس نیکه برابر قوان یاشخاص حقوق -

 «.   باشنت ما ه نیمنترج  ر بنت )ب( ا یاشخاص حقوق ای)ایف( 
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 محو  » از ع وار   کوه  اسوت  شتهپذیرفته گذارسرمایه هایشرکت تابایت تشخیص برای ماب سه

 9.است 8«محلیشته ث ت شرکت کنترل خارجی» و «اقامتگاه» ،«ث ت

ین قوانون  شوارح هوا  ر حقووق ایوران بایوت گفوت، برخوی از        ر خصوص ماب تابایت شرکت

و  شوته تشوکی  انت. نخست،  ر ایوران  ها  ر نظر گرفتهتجار   و ماب را برای ایرانی بو ن شرکت

ویوی مرکوز اصولی آن  ر ایوران      شوته تشکی یران مرکز اصلی آن  ر ایران باشت؛  وم،  ر خارج از ا

قوانون   128و موا ه   8981مصووب   1هوا، قوانون ث وت شورکت    8یکن مشک   ر مغایر  موا ه   9باشت.

، بر ایون عقیوته هسوتنت    نظرانصاحباست. برای ح  این مغایر  برخی از  8988مصوب  1تجار ،

 1خ کر ه است.ها را نسقانون ث ت شرکت 8قانون تجار  ما ه  128که ما ه 

بر این اسار، اگرچه ماب تایین تابایت اشخاص حقووقی خوارجی  ر نظوام حقووقی ایوران      

حقوقی میوان اشوخاص و کشوور مت ووع     -ها است ویی تابایت یک رابطه سیاسیظاهراً اقامتگاه آن

توانت به اشخاص، توابایتی را اعطواء کنوت کوه کشوور مت ووع       ها است و هیچ کشور  یگری نمیآن

تووان بورای تایوین    شوو  کوه چگونوه موی    بنابراین، این پرسش مطرح موی ؛ ا از آن آگاه نیستهآن

تابایت اشخاص خارجی مایواری قورار  ا  کوه خوو  کشوور خوارجی آن را نهذیرفتوه اسوت؟  ر         

توان قلمورو آن را  های ایرانی، میپاسخ، با عنایت به حاکمیت قانون تجار   ر خصوص شرکت

های خارجی که  ارای موتارب مث توی   حتو  کر  و  ر خصوص شرکتهای ایرانی مبه شرکت

 1تابایت کشور خاصی هستنت، قانون کشور خارجی بایت  ر نظر گرفته شو .  اشتن برم نی 

                                                                                                   
خارجی که  ر کشوور  های  تحت کنترل ات اع منتفن شتن شرکت منظوربه ور  اشت که این مفهوم از تابایت  ازنظرن ایت  8

 شو . مراجاه کنیت به   ها اعطا میانت از مقررا  مااهته به این  سته از شرکتمیزبان به ث ت رسیته
Schreuer, Christoph, The ICSID Convention - A Commentary, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001), p 278.  

هویت حقووقی  »، اک ریعلگذاری بنگریت به  براتی  ارانی، ی  ر حقوق سرمایه ر خصوص ماب تابایت اشخاص حقوق 9
(، صوص  8921، )91نامه پوژوهش حقووق، سوال سویز هم، شوماره      ، فص « ر رویه ایکسیت« ت اه  ویت متااهت»گذار سرمایه
91-98. 
گوذاری خوارجی   و حمایت سرمایهاجرائی تشویق  نامهنییآی قانون و هامشوقبررسی حقوقی »رستمی، ویی و همکاران،  9
، فصلنامه تخصصی، گروه حقوق،  انشکته علووم انسوانی،   «گذاری مستقیم خارجی و ترتی ا  قرار ا ی(  ر سرمایه8918)

 .  91(، ص 8929 انشگاه علم و فرهنگ، سال  وم، شماره  وم، )
 «.  است محسوبی رانیباشت شرکت ا رانیر اآن   یو مرکز اصل  یتشک رانیکه  ر ا یهر شرکت»کنت  ما ه مذکور مقررمی 1
 «.  اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که ا اره شخص حقوقی  ر آنجا است  » ار یمما ه موصوف مقرر  1
 .  11( چاپ ششم، ص 8919ی تجاری، )تهران  سمت، هاشرکتاسکینی، ربیاا، حقوق تجار    1
 .  81(، ص 8911)تهران  یلتا،  گذاری خارجی  ر ایران،امام، فرها ، حقوق سرمایه 1
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هوای  بتین ترتیب، ماب تایین تابایت برای اشخاص حقوقی خارجی، ازجملوه شورکت  

کننوت،  رنتیجوه قووانین ایوران     ها بتان استنا  موی خارجی قانون کشوری است که این شرکت

های خارجی را نتارنت، زیرا تحمی  تابایت به ات اع کشورهای توان اعطای تابایت به شرکت

 رشیپوذ قابو  ایملو  خصوصوی   خارجی ازجمله اشخاص حقوقی، مطابق اصوول حقووق بوین   

ض قانون تجار  قاعته ح  تاوار  128 ر مقاب ، برخی بر این عقیته هستنت که ما ه  8نیست.

شوونت کوه اقامتگواه )مرکوز     است و بر این اسار اشخاص حقوقی ت اه کشووری شومر ه موی   

ی  یگری هامابافزون بر این،  ر برخی  یگر از قوانین  9ها  ر آن کشور باشت.ا اری( آن

گذاران و ی سرمایهسر رگمتوانت موج ا  شته است که میبرای تایین تابایت  ر نظر گرفته

 9گذاری  ر ایران را فراهم کننت.یهمتوییان امر سرما

ارجحیوت   آننوه گوذاری خوارجی   فارغ از م احث نظری،  ر عایم عم  و  ر میتان سرمایه

 اشته و  ر صوور  اخوتاف بوین قوانون  اخلوی و مقوررا  مااهوته حکوموت خواهوت کور ،           

نوت  گوذاری فرای مقررا  برآمته از مااهته است، زیرا فرض بر ایون اسوت کوه مااهوته سورمایه     

نشوته و  و با قوانین ایران مغایر شناخته سر گذاشتهتصویب را  ر مجلس و شورای نگه ان پشت 

قانون متنی ایران جذب نظام حقوقی ایوران شوته    2حکم منترج  ر ما ه رو تصویب و بهازاین

گذاری خوارجی ضوابطه منوترج  ر مااهوته جهوت تشوخیص       بنابراین،  ر حوزه سرمایه؛ است

گذار ماب عم  خواهت بو ، چوه اینکوه هور نووع نظوری      بایت شرکت سرمایهخارجی بو ن تا

                                                                                                   
ی خوارجی،  گوذار هیسورما ی خارجی  ر پرتو قانون و قرار ا های گذارهیسرماحاتمی، علی و کریمیان، اسماعی ، حقوق  8

 .91( ص 8929)تهران  تیسا، 
، فصوولنامه مطایاووا  حقوووق «ی تجوواری  ر حقوووق ایوورانهوواشوورکت تیووتاباتغییوور »مقصووو ی، رضووا و  او ی، حسووین،  9

 .  119(، ص 8921، )1، شماره 11وصی،  وره خص

هوا  ر  آن تیو کشور و تقو یازهاین نی ر تأم یو ختمات یتیقانون حتاکثر استفا ه از توان توی 8ما ه  موجببهبرای مثال   9
   ع ار  از شورکت یرانیو شورکت ا9...  18/11/8928، مصوب میمستق یهاا ی( قانون مای811امر صا را  و اصاح ما ه )

 .اسوت  یرانو یا یحقووق  ای یقی( سهام آن متالق به اشخاص حق%811 اخ  کشور که صت  رصت ) یشته  ر مراجن قانونث ت
 یحقووق  ای یقیها متالق به اشخاص حق( سهام آن%811که صت  ر صت ) یخارج یها  ع ار  از شرکتیو شرکت خارج1
  ع وار   یرانیو ا یو شرکت خارج 1 .کننتیم تیکشور فاای  ر رانیا یاسام یجمهور نیاست و بر اسار قوان یرانیا ری 

( سوهام آن متالوق بووه   %18 رصوت )  کیو واز پنجوواه شی اخوو  کشوور اسوت کوه بو     یشوته  ر مراجون قوانون   از شورکت ث وت  
 1  .اسوت  یرانیا یحقوق ای یقیسهام آن متالق به اشخاص حق هیو بق رانیا یاسام یمور ق ول جمهور یخارج یهاشرکت
( سوهام آن متالوق   %18 رصت ) کیواز پنجاه شیاست که ب رانیشته  ر ا  ع ار  از شرکت ث تیو خارج  یرانیت او شرک

 ..«. است. یخارج یو حقوق یقیسهام آن متالق به اشخاص حق هیو بق یرانیا یو حقوق یقیبه اشخاص حق
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گذاری خواهنت بو  که یکی از اهتاف موضوع و هتف مااهتا  سرمایه برخاف یراز این به

 خارجی است. گذارانهیسرماها حمایت از حقوق آن

ری و گوذا گذاری ایران که ترکیوب مقوررا  مااهوتا  سورمایه    خاصه،  ر حقوق سرمایه

های خارجی بنا به مور  یا اقامتگواه  قوانین و مقررا   اخلی است، ماب تایین تابایت شرکت

ها است. با این شته باشنت، ماب کنترل خارجی بر آنها خواهت بو  یا اگر  ر ایران تشکی آن

هوا ایرانوی   توضی  که اگر شرکتی  ر ایران ث ت شو  بر اسار مقررا  جاری ناظر بور شورکت  

هوای  گذاری از منظور حمایوت  شو ، ویی  ر صور  شرط خاف  ر مااهته سرمایهلمتا  میق

های قانونی و مااهوتاتی، شورکتی   گذاری و برخور اری از حمایتمنترج  ر مااهتا  سرمایه

 خارجی محسوب خواهت شت.

است، مطوابق بوا برخوی قووانین و مقوررا  ایوران شورکتی کوه  ر ایوران توسوط            ذکرانیشا

 91شوو . بوا ایون توضوی  کوه مسوتفا  از موا ه        شو ، ایرانی قلمتا  می اران خارجی ث ت سهام

ایون اسوت کوه موا ه موذکور       خوارجی  یگذارهیاجرایی قانون تشویق و حمایت سرما نامهنیآئ

شرکت خارجی موضووع خوو  را ایرانوی قلموتا  کور ه و بور ایون م نوا اجوازه اسوتماب موال            

رسوت  به تا یر روشن، بوه نظور موی    8ها را صا ر کر ه است.ز شرکتتوسط این  سته ا رمنقولی 

 هایی را ایرانی قلمتا  کر ه است.این مقرره چنین شرکت
 

 دار در حقوق ایرانسهام تک هایشرکتعدم شناسایی  -2-1

گووذاری اشووخاص حقوووقی یکووی از مصووا یق  سوورمایه  وجان ووهوفووق مقووررا  مااهووتا   

موجب قوانین برخی از کشورها امکوان  باشنت. از سوی  یگر، بهگذاران مور حمایت میسرمایه

هوا وجوو   ار . حوال پرسشوی کوه مطورح        ر نظام حقووقی آن  دارسهام تکتشکی  شرکت 

قاموت    ار  رسوهام گوذاری و فااییوت شورکت توک     شو  این است که آیوا امکوان سورمایه   می

گوذاری  ر  ری و مااهوتا  سورمایه  گذاقانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار موضوعسرمایه

 حقوق ایران وجو   ار  یا خیر؟

                                                                                                   
 ر موووار ی کوه انجووام  »   ار یاار مو خوارجی اشوو  یگووذارهیی قووانون تشوویق و حمایووت سورما  ئو اجرا نامووهنیآئو  91 ه موا  8

بوه   یگوذار هیخارجی منجر به تشکی  شرکت ایرانی گر  ، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرما یگذارهیسرما
 .«تشخیص سازمان مجاز است
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گوذار را  گذاری برخور اری از وصف سرمایهکه مااهتا  سرمایهرست ازآنجاییبه نظر می

هوای خوارجی   منوط بوه تشوکی  شورکت بور اسوار قووانین و مقوررا  کشوور مت ووع شورکت          

 ار باشوت،  کوه شورکتی توک سوهام    ورتیباشوت و  رصو   ریپذامکان، چنین امری اصوالً انت انسته

  ر ایران کنت. گذاری اقتام به فااییتبتوانت با اتکا به مااهتا  سرمایه

گذاری، اشوخاص حقووقی خوارجی    قانون تشویق و حمایت از سرمایه 8عاوه بر این، ما ه 

ان بوه  شایت بتوو  8تلقی کر ه است، خارجی گذارهیسرماها از مصا یق بتون توجه به ساختار آن

موجوب مقوررا  کشوور مت ووع      ار خارجی بوه یافت که اگر شرکت تک سهاماین نتیجه  ست

مسوتق  یوا از    طوور بهعنوان یک شخص حقوقی توانت بهخو  واجت شخصیت حقوقی باشت، می

 گذاری  ر ایران کنت.طریق ترتی ا  قرار ا ی اقتام به سرمایه

های خارجی، مصوب سوال  و نماینتگی شرکت  رنهایت، با توجه به قانون اجازه ث ت شا ه

 ار از طریق ایجوا  شوا ه و   فااییت شرکت تک سهام 8911نامه آن، مصوب سال و آیین 8911

است، چراکه قانون مذکور ث ت شا ه و نماینتگی  شتهرفتهیپذنماینتگی  ر حقوق فالی ایران 

 ار ممکون اسوت   سهام عام پذیرفته است و شرکت خارجی تک طوربههای خارجی را شرکت

گذار شام  شرکت خوارجی توک   شته باشت و این اذن قانونبه استنا  قانون مت وع خو  تأسیس

  ار  ر ایران است.سهام

گوذاری ایوران حمایوت از اشوخاص     شایت این ایرا  مطرح باشوت کوه  ر مااهوتا  سورمایه    

رست این قیت ناظر بوه  نظر میگذار منوط به رعایت قوانین و مقررا  ایران شته است. به سرمایه

گوذاری اسوت. چراکوه ایون     هوای مربووط بوه سورمایه    مرحله ورو  و استقرار سورمایه و فااییوت  

بنوابراین شوایت   ؛ مااهتا  تأسیس شرکت را تابن مقررا  کشوور مت ووع شورکت  انسوته اسوت     

 ت نیست.شرک بتوان گفت، قیت ت ایت از قوانین و مقررا  کشور سرمایه پذیر ناظر بر ساختار

موجب قووانین و مقوررا  جواری ایوران امکوان تشوکی         ر همین راستا، با توجه به اینکه به

های مقورر  ر  های تجاری از حمایتو برخور اری شرکت 9 ار وجو  نتار شرکت تک سهام

                                                                                                   
 - خوارجی  ارگوذ سورمایه »کنت  گذار خارجی مقرر میگذاری  ر تاریف سرمایهقانون تشویق و حمایت از سرمایه 8ما ه  8

 موا ه  موضوع گذاریسرمایه مجوز که خارجیمنشأ  با از سرمایه استفا ه با ایرانی یا و یرانیا ری  حقوقی یا حقیقی اشخاص
 «.  باشنت نمو ه اخذرا ( 1)

 ر حقووق ایوران، فرانسوه و     نفوره تکبررسی تط یقی شرکت » ر این خصوص بنگریت به  صقری، محمت و جوهر، سایت،  9
 ر قوانین ایران وجوو  نوتار  و    نفرهک. گر چه نها  شرکت ی1-88( صص 8921، )19 شماره، فصلنامه قضاو ، «انانگلست
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هوای  رسوت شورکت  مااهته منوط به مراعا  قوانین و مقررا  کشور میزبان است، بوه نظور موی   

گذاری خوارجی  ر ایوران اقوتام بوه تأسویس شورکت توک        منظور سرمایهنت بهتوانخارجی نمی

های تجواری  ر زموره    ار  ر ایران کننت، چرا که قواعت مربوط به شک  یا ساختار شرکتسهام

 991مثوال موا ه   عنووان گور   )بوه  موی  روروبهها با ضمانت اجرا قواعت آمره هستنت که نقض آن

 ار حقوی اسوت کوه ط وق حقووق      حق ایجا  شرکت تک سوهام  تجار (. از سوی  یگر، قانون

که شرکت خارجی بخواهت از طریق ایجوا   است و  رصورتی شتهشناختهبیگانه برای اشخاص 

گذاری  ر ایران کنت با مانن نظم حقوقی و مخایفوت بوا    ار م ا ر  به سرمایهشرکت تک سهام

پذیرفت که شخص خارجی این حوق را   توانقواعت آمره مواجه خواهت شت. گذشته از این نمی

 8 ار ایجا  کنت اما شخص ایرانی چنین حقی نتاشته باشت. اشته باشت که شرکت تک سهام
 

 های خارجی در ایرانهای حقوقی ناظر بر فعالیت شعبه شرکتکاستی -3-1

خوارجی  ارای شخصویت حقووقی نیسوتنت و بوتون       هایشرکتی هاشا هماهیت حقوقی  ازنظر

خصیت حقوقی مستق  از شرکت اصلی  اشوته باشونت، بخشوی از وجوو  شورکت اصولی  ر       آنکه ش

 9 هوت. که مستقیماً موضوع و فااییت شرکت اصلی را  ر کشور انجوام موی   شونتیمکشور محسوب 

 9، فااییت شا ه  ر کشور تحت نام و با مسئوییت شرکت اصلی خواهت بو .گری ع ار به

                                                                                                   
ی بیگانوه  انسوت زیورا    کلو بوه  نفوره کحقوق ایران را با مفهوم شرکت ی توانینمتجویز نشته است. ماذایک  گری ع ار به

هستنت زیرا صوت  ر صوت    نفرهتک ر حقیقت شرکت  شونتیم سیستأقانون  حکمبهی  ویتی که هاشرکتاوالً  بسیاری از 
 نیبنوابرا ، صغار نیز ممکون اسوت شوریک شورکت تجواری باشونت.       اًیثانمتالق به شخص واحت یانی  ویت است.  هاآنسهام 

بوا  کواملی   نسو تاً ایجا  شرکت تجاری با شراکت پتر و فرزنت صغیر وی بوا موانای روبورو نیسوت. ایون روش عمواً شو اهت        
 وانتقوال نقو   ار . ثایثاً، شرکت تجاری ممکن است توسط  و یا چنت شخص ایجا  شو  اما باوتاً از طریوق    نفرهکشرکت ی

.  ر ایون صوور  نیوز بوا یوک شورکت       تیو  رآسهم ایشرکه شرکا به یکتیگر صت  ر صت سهم ایشرکه به مایکیوت شوخص   
شرکتی مح  تر یت است. بنگریت به  کاویوانی، کووروش، حقووق    ای ته امکان استمرار چنین  کهمواجه خواهیم بو   نفرهکی

 .   91(، ص 8921(، )تهران  میزان، 9ی تجاری، حقوق تجار  )هاشرکت

 .  91نیازی، ع ار و همکاران، پیشین، ص  8

 یرجشوا ه شورکت خوا     »کنوت یمو ی مقرر خارج یهاشرکت ینتگینما ایقانون اجازه ث ت شا ه  یاجرائ نامهنیآئ 9ما ه   9
شوا ه   تی.فاای هوت یمح  انجوام مو    ر را یشرکت اصل فیموضوع و وظا ماًیاست که مستق یتابن شرکت اصل یواحت محل

وزار   شونها  یبنا به پ88/8/8911 ر جلسه مورخ  رانیوز أ یه«. خواهت بو  یشرکت اصل تیمسؤوی با  ر مح  تحت نام و
مصووب  - یخوارج  یهوا شورکت  ینوتگ ینما ایو حته قانون اجازه ث ت شا ه وات صره ما ه و به استنا  ییو  ارا یاقتصا  امور
 .  نمو  بیتصو قانون مذکور را ییاجرا نامهنییآ-8911
 .11، پیشین، ص 8929حاتمی و کریمیان،   9
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خوارجی   هوای شورکت ، 8981، مصووب  هاشرکتر قانون ث ت به تا یر بهتر، اگرچه بر اسا

شا ه یا نماینتگی به امور تجواری، صوناتی، موایی  ر ایوران م وا ر  نماینوت،        لهیوسبه تواننتیم

 هوا شورکت شته و  ر ا اره ث وت  مشروط بر آنکه  ر مملکت اصلی خو  شرکت قانونی شناخته

 هوای شورکت اجوازه ث وت شوا ه یوا نماینوتگی      اجرائوی قوانون    ناموه نیوی آ 8به ث ت رسیته باشنت.

خوارجی را بورخاف    هایشرکتی هاینتگینما، زمینه فااییت شا ه و 8911خارجی، مصوب 

از طریق تشکی   تواننتینمخارجی  هایشرکتیذا،  9محتو  کر ه است. هاشرکتقانون ث ت 

اورزی نماینوت و از  شا ه یا نماینتگی اقتام بوه فااییوت توییوتی اعوم از صوناتی، ماوتنی و کشو       

 9شونت. منتبهرهگذاری و قانون و مزایای مااهتا  سرمایه هاتیحما

های خارجی ذکر  و نکته نیز خایی از فایوته نیسوت.   شا ه و نماینتگی شرکت  ر خصوص

 ناموه نیآئو  9اول آنکه بین شا ه و نماینتگی شورکت خوارجی تفواو  وجوو   ار . وفوق موا ه       

هیأ  وزیوران،   8911ی، مصوب های خارجشرکت ینتگینما ایشا ه  قانون اجازه ث ت یاجرائ

اموا بور   ؛ شا ه شرکت خارجی تابن شرکت خوارجی اسوت و شخصویت حقووقی مسوتق  نوتار       

نماینتگی شرکت خوارجی، از شورکت خوارجی مسوتق  اسوت و       نامهنییآهمین  1اسار ما ه 

 ر قایوب تأسویس شورکت     اگور و امکان  ار  نماینتگی  ر قایب ایجا  شرکت باشت یوا ن اشوت   

 باشت الزم است مقررا  قانون تجار  ایران اجرا گر  .
 

                                                                                                   
قوانون هور    نیو ا یاجورا  خیاز تار  »کنتیم ر این راستا مقرر  91/19/8981، مصوب هاقانون راجن به ث ت شرکت 9ما ه   8
  ر تیو با تیم ا ر  نما رانی ر ا یمای ای یصنات ای یبه امور تجارت نتهینما ای شا ه لهیوسبتوانت به کهنیا یبرا یرکت خارجش

 «.  باشت تهیاسنا  تهران به ث ت رسشته و  ر ا اره ث تشناخته یخو  شرکت قانون یاصل مملکت
کوه   یخارج یهاشرکت»  کنتیمقرر م یخارج یهاشرکت ینتگینما ایقانون اجازه ث ت شا ه  یاجرائ نامهنیآئ 8ما ه   9

 رانیو  ر ا تیو فاای یبرا تواننتیمت وع م کشور مشروط به عم  متقاب   ر شونتیشناخته م ی ر مح  ث ت خو  شرکت قانون
خو  اقتام  ینتگیمان ایمقررا  مربوط نس ت به ث ت شا ه  و نیقوان ریو سا نامهنییآ نیبر اسار مقررا  ا ریز یهانهیزم  ر
 نیکوه بو   ییقرار ا هوا  یوی اجرا ا یانجام عمل -9 .یشرکت خارج ختما  ای فروش کاالها از ارائه ختما  بات -8 :نتینما

 . رانیو  ر ا یشرکت خارج یگذارهیسرما یبرا یسازنهیزم و یبررس -9 .شو یم مناقت یو شرکت خارج یرانیاشخاص ا
 یرنفتو یصوا را     شیافوزا  -1. ثایوث  یکشوورها   ر انجوام کوار   یبورا  یرانو یا یتسو مهن یفن یهابا شرکت یهمکار -1

کوه مجووز    ییهوا تیو انجوام فاای  -1 . یو فناور یانتقال  انش فن و یو مهنتس یارائه ختما  فن- 1 .رانیا یاسام یجمهور
ارائوه خوتما   ر     یو ق  زا گور   یمو  صوا ر  هسوتنت،  مجووز  به صوتور  مجاز یطور قانونکه به ی ویت یهاآن توسط  ستگاه

 «.رهیو   یابیبازار ،یبانک کاال، یبازرس و مهیونق  بحم  یهانهیزم
ی ایوران بوا توجوه بوه     گوذار هیسورما خوارجی  ر قووانین    گوذاران هیسرمارفتار با »حتا ی، مهتی و رحمت ایهی، حسین،   9

 .  81-81( صص 8911، )81، مجله مجتمن آموزش عایی قم، شماره «یایمللنیباستانتار های 
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گذار با تابعیت ایرانی علیه ایران در محواک   امکان طرح دعوای شرکت سرمایه -2

 المللیداوری بین
هوای  گذشت سه ماب برای احراز تابایت خارجی شورکت  ازنظر ازاینپیشطور که همان

اسوت.   شوته گرفتوه گذاری ایران  ر نظر تشویق و حمایت از سرمایه هایمهناموافقتتجاری  ر 

شته محلوی  شرکت ث ت  ارانسهاماز این میان با عنایت به ماب کنترل خارجی شرکت، اگر 

ها نیوز تحوت شومول    گونه شرکتهمین کنترل خارجی، این واسطهبهت اه طرف مااهته بو نت، 

  هنت.قرار می هانامهموافقتی منترج  ر هاتیحما

هوای  ناموه  ر فرض پیوستن ایران به کنوانسیون ایکسیت، اگر ات اع کشورهای طرف موافقت

گذاری، اقتام بوه تشوکی  شورکت  ر ایوران کننوت  ر فورض بوروز        تشویق و حمایت از سرمایه

اختاف بین شرکت  ارای تابایت ایرانی و تحت کنترل خارجی بوا کشوور ایوران اصووالً و  ر     

اقتام به طرح  عوا علیه ایران کننت. بوه تا یور رسواتر، هرگواه      تواننتینمها ه اول این شرکتنگا

طرف مااهت هستنت، اقتام به تأسیس و تشکی  شورکت  اشخاص حقیقی یا حقوقی که ت اه یک

گووذاری قوورار هووای مااهووته سوورمایههووا مشوومول حمایووت ر کشووور میزبووان کننووت، آن شوورکت

این  ست  8ایمللیاویویت و مستفا  از برخی از آراء صا ره از محاکم بینگیرنت و به قیار نمی

عنووان  تواننت علیه این کشور بوه ایران هستنت اصوالً نمی تیتاباکه  ارای ها ازآنجاییاز شرکت

 اقامه  عوا کننت. تیکسیاایمللی ازجمله کشور میزبان  ر محاکم بین

و  کننتینمن حایت به هسته  رونی شرکت توجه ی  ر ایایمللنیببه تا یر  یگر، مراجن 

 صوراحت بوه ، مگور اینکوه طورفین  ر مااهوته     کننتیمشرکت را ت اه کشور میزبان قلمتا  

.خاف آن را ارا ه کر ه باشت
شوته حقووق   بوا یوک اصو  پذیرفتوه     راسوتا هوم این مطلب  9

ویت مت ووع خوو    تواننت علیه  آن ات اع یک  ویت نمی موجببهعرفی است که  ایمل نیب

گوذاری ایوران ایون نکتوه     کوه  ر برخوی از مااهوتا  سورمایه    ازآنجایی 9اقامه  عوی کننت.
                                                                                                   
8 ICJ, 1970, Case Concerning The Barcelona Traction, Light And Power Company 

Limited (Belgium v Spain), paras 70-93 & ICJ, 2007, Case Concerning Ahmadou 
Sadio Diallo (Republic of Guinea v Democratic Republic of the Congo) Preliminary 
Objections, paras 88-90.   
9 ICSID, 2004, Tokios Tokeles v Ukraine, Case No. ARB/ 02/ 18, Decision on 

Jurisdiction & UNCITRAL, 2006, Saluka Investments Bv (The Netherlands) v The 
Czech Republic (Partial Award). 

 به    ازجملهعرفی بنگریت  ایمل اص  حقوق بین عنوانبه ر خصوص پذیرش این اص   9
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توانوت  گوذار موی  شته است که  ر صور  عضویت  و طرف  ر ایکسیت، سورمایه بینیپیش

اختاف را به این مرکز  اوری ارجاع  هت بایت  یت  یتگاه کنوانسیون واشونگتن و رویوه   

 8خصوص چیست؟ ایکسیت  ر این

هایی که  ر سورزمین  ویوت میزبوان    طورمامول شرکتبر اسار مقررا  کنوانسیون مذکور، به

شته باشت مجاز نیستنت اختافا  خو  با کشور میزبان را  ر ایکسیت طرح کننت، مگر اینکه میوان  ث ت

کننوتگان  تورل اینکوه توسوط کن   واسوطه بههای متااهت توافقی و جو   اشته باشت تا آن شرکت  ویت

شو ، واجت اختیار  ر مراجاوه بوه ایکسویت بشناسونت و اجوازه      های متااهت ا اره میخارجی ت اه  ویت

عوام و عواری از هور نووع      صوور  بوه واژه کنترل  ر اینجوا   9اقامه  عوی علیه  ویت میزبان را بتهنت.

 باحجواب ر برخوور   که شاب ایکسویت    شو یمرو، این پرسش مطرح کاررفته است. ازاینقیتی به

انت؟ آراء صا ره از شاب ایکسویت حواکی   شخصیت حقوقی شرکت چه رویکر هایی را اتخاذ کر ه

 از آن است که  و رویکر  متفاو   ر این خصوص اتخاذشته است.

تر، آراء صا ره از شاب این نها  حاکی از آن است که برخی از شاب حجواب  به تا یر روشن

انت که بتواننت کنترل خارجی بر شرکت را احوراز کننوت و پوا را فرارتور     شرکت را تا آنجا کنار ز ه

های حجواب شخصویت حقووقی را کنوار     انت ویی  ر مقاب  برخی شاب تا آخرین ر هاز آن ننها ه

تحت کنترل ات واع کشوور طورف     تی رنهاانت تا اطمینان حاص  کننت که شرکت طرف  عوا ز ه

هوای ایکسویت اتخاذشوته اسوت.  ر مقابو ،      وسوین صواحیت   عوا نیست. رویکور  اول بوه  ییو  ت   

گذاران یوک  یانی ح  اختاف بین سرمایه تیکسیا وم بر م نای هتف اصلی کنوانسیون  کر یرو

 شو .کشور با کشور  یگر اتخاذشته است که  ر این مجال اشاره کوتاهی به هر  و رویکر  می

                                                                                                   
Dugan, Christopher., et al., Investor-State Arbitration, (Oxford: Oxford University 
Press, 2008), pp 296-311;  

های ایرانوی علیوه ایوران  عواوی متاوت ی را از رویوه  یووان  اوری        اماان نظر اینکه،  ر خصوص  عاوی شرکت  رخور 8
بخشوی از  عووا    عنووان بوه ها حقوق و منافن شرکت ایرانی تحوت کنتورل خوارجی    ان مثال ز  که  ر آنتوآمریکا می-ایران

 بنگریت به    ازجملهبو ه است.  مور بحث
Iran-US Claim Tribunal, 1984, Schering Corp. v. Islamic Republic of Iran.  

هر شخص حقوقی که  ر تاریخ تراضوی    .ب»کنت  قرر میکنوانسیون ایکسیت  ر این راستا م 91ما ه  9ر یف )ب(  بنته  9
طرفین  ر ارجاع اختاف به سازش یا  اوری، تابایت کشور متااهتی  یور از کشوور طورف اخوتاف را  اشوته باشوت و هور        
شخص حقوقی که  ر تاریخ ارجاع اختاف به سازش و یا  اوری تابایت کشور متااهت طرف اختاف را  اشته باشت، ویوی  

منظور اهتاف این کنوانسیون مث  یک ت اه کشوور متااهوت   که به باشنت علت کنترل خارجی بر آن، طرفین موافقت نمو هبه 
 «.  شو ها رفتار  یگر با آن
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 رویکرد ناظر بر توسیع صالحیت ایکسید -1-2

هوای محلوی   ی از شاب ایکسیت  ر احوراز صواحیت خوو  نسو ت بوه  عواوی شورکت       برخ

های این مرکوز  اوری صورفاً بور ر یوف     منظور گسترش صاحیتشته  ر کشور میزبان بهث ت

انت. با ایون توضوی  کوه ایون  سوته از شواب       کنوانسیون ایکسیت توجه  اشته 91ما ه  9)ب( بنت 

انوت. بلکوه  ر هرجوایی از    اشخاص حقیقی کنوار نوز ه   حجاب شخصیت حقوقی را تا رسیتن به

شته محلی اعمال کنترل خارجی مسوتقیم  فراینت توجه به حجاب شخصیت حقوقی شرکت ث ت

 انت.انت، حکم به صاحیت  ر رسیتگی به اختاف  ا هیا  یرمستقیم بر شرکت را احراز کر ه

گوذاری  سورمایه   وجان وه ی مااهوته  که بر م نوا  8«بوییوی علیهآگوسا »شا ه پرونته ازجمله  

احوراز کنتورل خوارجی بور شورکت، ر ه اول       منظوور بوه مناقته بین هلنت و بوییووی مطورح شوت    

 ر صوت   11شرکت آگوسا یک شرکت بوییویایی بوو  کوه     رواقنحجاب شرکتی را کنار ز . 

 از سهام آن به یک شرکت یوگزام ورگی تالق  اشت. این شرکت نیز متالق بوه یوک شورکت   

 رصوت   11هلنتی بو  و این شرکت اخیر نیز باز متالق به یک شرکت هلنتی  یگری بوو  کوه   

سهام آن متالق به یک شرکت هلنتی  یگر بو  که تحت تملک شرکت هلوتینگ بنو  قورار    

بو . بوییوی طی ایرا ا  مقتماتی این استتالل را مطرح  متحته اال اشت که  ارای تابایت ای

تحت کنتورل یوک    تی رنهای مقرر  ر مااهته نیست، زیرا هاتیحما کر  که خواهان مشمول

کنوانسیون، اظهار  91ما ه  8حال،  یوان، بتون توجه به بنت بااین 9شرکت آمریکایی قرار  ار .

 میرمسوتق ی گذاری  وجان ه هلنوت و بوییووی بوه کنتورل مسوتقیم یوا        اشت اشاره مااهته سرمایه

تیارا  یا هتایت و حقوقی اسوت کوه از مایکیوت سوهام ناشوی      بر اعمال واقای اخ خارجی ناظر

 9 و شرکت هلنتی محقق شته است. واسطهبهکه  ر این مور   شو یم

نیز به همان ترتیب پرونوت آگوسوا    1،«قزاقستان علیهای ال جی » مضاف بر این، شا ه پرونته

                                                                                                   
8  ICSID, 2005, Aguas del Tunari, S.A. v Republic of Bolivia, Case No. ARB/02/3, 

Decision on Respondent's Objections to Jurisdiction, paras 214-323.  
9  Ibid, paras 227-35. 

9  Ibid, para 245. 

1 ICSID, 2003, AIG Capital Partners, Inc. v Republic of Kazakhstan, Case No. 

ARB/01/6, Award.  
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م پرونته  ر قاموت  عم  کر ه است. شا ه  ر احراز صاحیت خو  نس ت به ا عای خواهان  و

خواهوان  وم )شورکت مشوترب( گرچوه     » ار   شته بو  اظهار میشرکتی که  ر قزاقستان ث ت

شته و اقامتگاه آن نیز  ر این کشور واقن است ویی بوه جهوت   موجب قوانین قزاقستان تشکی به

قلموتا   « ت اوه طورف  یگور مااهوت    »حاکم بور ایون شورکت    « کنترل خارجی» اوری و به  یی  

مثابوه  انوت بوا چنوین شورکتی بوه     گذاری توافوق کور ه  موجب مااهته سرمایهو طرفین به« شو یم

کنوانسویون ایکسویت    91موضوع ر یف )ب( بنوت  وم موا ه   « شرکت ت اه طرف  یگر مااهته»

کوه شوا ه  ر راسوتای احوراز صواحیت خوو  نسو ت بوه  عووای          الزم به ذکر این 8.«رفتار کننت

 9کنوانسیون و همننین هتف کنوانسیون نکر ه است. 91ما ه  8ه بنت ای بها اشارهخواهان

نیوز رویکور  مشوابه بوا      1«ونوزوئا  علیوه موبای  »و  9،«اکوا ور علیهپرنکو » هایشاب پرونته

انوت. بوا ایون    اتخواذ کور ه   «قزاقسوتان  علیوه ای ال جوی  »و پرونته  «بوییوی علیه آگوسا»رویکر  

ر  ر جهت توسین صاحیت ایکسیت و گسترش  امنه آن تا های مذکوتوضی  که شاب پرونته

انت که بتواننت استقرار کنترل خارجی بر شرکت را احوراز  آنجا به حجاب شرکت توجهی  اشته

های حجاب شرکت را بوه حوال خوو     شت  یگر ر همحض اینکه این کنترل احراز میکننت و به

 کر نت.رها می

 
 یونکنوانس هدفرویکرد مبتنی بر  -2-2

هایی که  ر قسمت ق   مور اشاره قورار گرفوت، برخوی از شواب ایکسویت      برخاف پرونته

 91موا ه   8، با اسوتنا  بوه بنوت    «آرژانتین علیهتی ار ای »کننته به پرونته رسیتگی ازجمله شا ه

                                                                                                   
8 Ibid, p 45. 

ایون   91موا ه  8اننوه بنوت   اختاف بین ات اع یک کشوور و کشوور  یگور اسوت. چن     وفص ح هتف از کنوانسیون ایکسیت  9
 یگوذار هیناشوی از سورما   ماًیحقوقی که مستق اختافا صاحیت مرکز شام  همه »نمایت  کنوانسیون  ر این راستا مقرر می

و ت اوه  باشوت(   شوته یآن  ویت بوه مرکوز مارفو    لهیوسها که بههای آن)یا مؤسسا  تاباه یا نماینتگی های متااهتبین  ویت
 موافقت به ارجاع آن به مرکز نمو ه باشنت، خواهت بو .  ر موار ی کوه طورفین کت واً    که طرفین آن کت اً  ویت متااهت  یگر

)تأکیوت از سووی نویسونتگان بوو ه و  ر     « .آنم را مسوتر  نماینوت   جان هکیطور رضایت خو  را اعام نمو نت، حق نتارنت به
 متن اصلی وجو  نتار (.  

9 ICSID, 2014, Perenco Ecuador Ltd. v Republic of Ecuador, Case No. ARB/08/6, 

Decision on Remaining Issues of Jurisdiction and on Liability, paras 509-530.  
1 ICSID, 2010, Mobil Corp. v Bolivarian Republic of Venezuela, Case No. ARB/07/27, 

Decision on Jurisdiction, paras 150-207.   
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انوت کوه سوازگاری بیشوتری     کنوانسیون نگرشی نس ت به کنترل خوارجی شورکت اتخواذ کور ه    

نوانسیون ایکسیت  ار . با این وصف که این  سته از شاب  ر فراینت احراز باهتف و موضوع ک

شته توسط ات اع خارجی به این نتیجه رسیتنت که حجواب شخصویت   کنترل شرکت محلی ث ت

حقوقی شرکت بایت تا حت ممکن کنار ز ه شو  و اگر  ر این فراینت کاشف به عمو  آیوت کوه    

ع کشور طرف  عوا قرار  ار  آنگاه بایت حکوم بوه ر    شرکت  ر تحلی  نهایی تحت کنترل ات ا

 ر پرونته مور اشاره، یک شرکت آرژانتینی با اسوتنا  بوه    8 عوا به  یی  فقتان صاحیت  هنت.

گذاری هلنت و آرژانتین  عوایی را  ر یکی از شاب ایکسویت علیوه کشوور اخیور     مااهته سرمایه

 ر صوت سوهام آن متالوق بوه یوک       811ی بر این ا عا بو  کوه  مطرح کر ه بو . شرکت آرژانتین

گوذاری مناقوته بوین هلنوت و آرژانتوین چنوین       شرکت هلنتی است و بر اسار مااهوته سورمایه  

 قلموتا  عنوان شورکت هلنوتی   احراز صاحیت شاب این مرکز  اوری به منظوربهشرکتی بایت 

ز به طرح اختاف خو  بوا آرژانتوین   تابایت آرژانتینی این شرکت، شرکت مجا ر میعلشو  و 

 9 ر ایکسیت است.

شرکت هلنتی تحت تملک یوک تواجر آرژانتینوی اسوت و       رواقناما شا ه با این  یی  که 

آن کنترل کاملی بور شورکت آرژانتینوی     واسطهبهاین شخص کنترل کاملی بر شرکت هلنتی و 

یوک   میرمسوتق ی  ه به  ییو  کنتورل    ار ، ا عای شرکت آرژانتینی را ر  کر . به تا یر بهتر، شا

 9شخص آرژانتینی بر شرکت آرژانتینی  عوای شرکت آرژانتینی را مسموع نتاست.

 تیو مؤانوت نیوز   شوته با امور موضوعی مشابه  ر شاب ایکسیت مطرح راًیاخهمننین آرائی که 

و « بووریمی »هوای  ی شاب ایکسیت به رای صا ره  ر پرونته اخیور هسوتنت. ازجملوه پرونوته    تأس

 1،«ایگو  گیموز  »هوا،  هستنت. با این توضی  که  ر پرونوته بووریمی یکوی از خواهوان    « گاز ملی»

 ارای تابایت مضاعف آی انی و ایتاییا بو .  یوان  ر این پرونته بجای اینکه صرفاً  ر توجوه بوه   

 91موا ه   9 و 8هوای  کنت با جمن بین بنوت  اکتفاامور موضوعی به ر ه خارجی کنترل بر شرکت 

توانت به تابایت ایتاییایی خو  استنا  کنوت   ر اینجا نمی« ایگ  گیمز»کنوانسیون و توجه به اینکه 
                                                                                                   
8 ICSID, 2008, TSA Spectrum de Argentina S.A. v Argentine Republic, Case No. 

ARB/05/5 ,Award, paras 152-154.  
9 Ibid, paras 124-132.  

9 Ibid, paras 132-162 

1  Eagle Games.  
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شو  و با عنایت به ایون نکتوه کوه ایکسویت صورفاً صوای  بوه        و ت اه کشور طرف  عوا قلمتا  می

 8ها است حکم به عتم صاحیت  ا .رسیتگی به  عوای بین کشورها و ات اع سایر کشور

کور ، حکوم بوه ر   عووای     ای که به پرونته گاز ملوی رسویتگی موی   ین ترتیب، شا هبه هم

گوذاری  خواهان  ا . این  عوا توسط یک شرکت مصری و با اتکا به مااهوته  وجان وه سورمایه   

قورار بوو  کوه شورکت      ر این پرونوته مواجرا ازایون    9شته بو .مناقته بین امارا  و مصر مطرح

اماراتی قرار  اشت که این شورکت نیوز تحوت تملوک یوک       خواهان تحت کنترل یک شرکت

صوور   شرکت اماراتی  یگری بو  که خو  تحت تملوک کامو  فور ی قورار  اشوت کوه بوه       

 9زمان  ارای تابایت مصر و کانا ا بو .هم

گیری کر . با این توضی  ی که  ر پرونته بوریمی عم  شته بو  تصمیم یترتشا ه به همان 

قورار   متنظرهمان ما ه را  ر کنار هم  8بنت و  91ما ه  9ای ایف و ب بنت هکه این شا ه ر یف

 هور  منظور از ت اه  ویت متااهت  یگر ع ار  اسوت از  91ما ه  9 ا . بر اسار ر یف ایف بنت 

باشوت. بور ایون      اشته را اختاف طرف کشور از  یر متااهتی کشور تابایت که حقیقی شخص

امور ایون شورکت توسوط ات واع کشوور طورف         تی رنهاکه اییاسار  یوان اظهار  اشت ازآنج

شت، به این نتیجه رسیت که کنترل خارجی  ر مور  این شرکت مصتاق پیوتا  اختاف کنترل می

کنوانسویون و اعموال صواحیت     91موا ه   9قا ر به اعمال ر یف ب بنوت   نبنابراینکر ه است و 

 نیست. شا ه  ر این راستا اظهار  اشت 

شوته از سووی   کنترل از سوی ات اع کشور متااهت طرف اختاف و کنترل اعمال بین اعمال»

از  کیو چیهو ات اع  ویت متااهت  یگر تفاو  بسیاری وجو   ار . وضایت اخیر منجر به نقوض  

موتن کنوانسویون ایکسویت قورار  ار . از سووی       و  ر تطوابق بوا   شوو  ینم ایمل نیباصول حقوق 

و صوتر ر یوف ایوف     91موا ه   8نوعیت کلی مقرر  ر بنت  یگر، وضایت اول موجب نقض مم

 ونیکنوانسو  یگر، وضوایت  وم  ر تطوابق باهوتف و موضووع     ع ار شو . بهمی 91ما ه  9بنت 

                                                                                                   
8 ICSID, 2013, Burimi SRL v Republic of Albania, Case No. ARB/l 1/18, Award, 

paras 121-122  
9 ICSID, 2014, National Gas S.A.E. v Arab Republic of Egypt, Case No. ARB/I 1/7, 

Award. 
9 Ibid paras, 73-114.  



891 
 

 8931 زمستانم، نهوبیستاره ، شمهشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 8«.کنوانسیون است ایکسیت قرار  ار  ویی وضایت اول مغایر باهتف و موضوع

و موضووع   نمایوت کوه  ر حوال حاضور شواب ایکسویت بوه هوتف        آراء اخیرایذکر چنین موی 

کنوانسوویون توجووه بیشووتری  ارنووت و بنووابراین شوورط اعمووال صوواحیت ایوون مرکووز  اوری بوور    

شته آن اسوت کوه حقیقتواً تحوت کنتورل ات واع خوارجی باشونت و ات واع          های محلی ث تشرکت

هوای خوارجی کنتورل شورکت      اخلی با پنهان شتن  ر ورای حجاب شخصیت حقوقی شرکت

امکوان طورح  عووا  ر یوک محکموه       ترتیوب ایون بهو  ته باشنتشته را  ر  ست نتاشمحلی ث ت

 ایمللی را علیه کشور مت وع خو  فراهم نکننت.بین
 

 گیرینتیجه

گذاری خارجی  ر ایران متشک  از قوانین و مقررا   اخلوی  رژیم حقوقی حاکم بر سرمایه

، اجورای مفوا    بنوابراین  ؛گوذاری اسوت  های تشویق و حمایت از سورمایه نامهو مقررا  موافقت

گذاری مستلزم فراهم بوو ن بسوتر حقووقی مناسوب     های تشویق و حمایت از سرمایهنامهموافقت

با وضون قووانین جتیوت بلکوه ممکون اسوت بوا تفسویر          تنهانهاست. فراهم شتن این بستر حقوقی 

بوو  کوه    ف  اباشت. از سوی  یگر ن ایت از این نکته نیز  ریپذامکانمترقیانه از قوانین قتیمی نیز 

کنوت  ر برخوور  بوا قووانین و مقوررا       گذاری خوارجی اقتضوا موی   تشویق و حمایت از سرمایه

هوا  گوذاری اویویوت و برتوری بوا آن    های تشویق و حمایت از سرمایهنامه اخلی با مفا  موافقت

 همانوت یبرجاهای ها و آسیبای که  ر حکم قانون است بتوانت کاستیمااهته ساننیبتباشت تا 

 از قوانین  اخلی را مرتفن کنت.

گوذار  هوای خوارجی  ر قاموت سورمایه    شورکت  تیو فاای ر بین قوانین و مقوررا  نواظر بور    

هووا و باضوواً برخووی  یگوور از قوووانین خووارجی  ر ایووران، قووانون تجووار  و قووانون ث ووت شوورکت

طورح  انوت کوه موجوب    بینوی کور ه  هوا  ر ایوران پویش   هایی را برای تایین تابایت شرکتماب

بوا مواب قورار  ا ن مقوررا      گذاری خوارجی  م احث فراوان شته است که  ر حقوق سرمایه

تووان  گذار خوارجی را موی  های سرمایهگذاری خارجی ضابطه تابایت شرکتمااهتا  سرمایه

بوا   ؛ اموا  انسوت  «محلوی شوته  ث ت شرکت کنترل خارجی» و «اقامتگاه» ،«ث ت مح »بنا به مور  

                                                                                                   
8  Ibid, para 136.  
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 ار  ر ایوران  قانون تجار  ایران گرچه امکوان تأسویس شورکت توک سوهام      به مقررا  تیعنا

گذار خارجی  ر موطن اصلی خو  یانی کشوور  سرمایه حال اگر شرکتوجو  نتار  ویی بااین

شته باشت، با عنایت بوه مقوررا  مااهوتا      ار تأسیسطرف مااهته  ر قایب شرب تک سهام

 ا خواهت  اشت.گذاری امکان فااییت  ر ایران رسرمایه

 ر خصوص امکان طرح  عوا توسط شرکت ایرانی با تابایت خارجی علیه ایران  ر مراجن 

گوذاری و همننوین رویوه شوا ت     ایمللی نیز با عنایت به مقوررا  مااهوتا  سورمایه    اوری بین

توان قائ  بر این نظر بو  که  ر فرض پیوستن ایوران بوه کنوانسویون ایکسویت امکوان      ایکسیت می

 ها علیه ایران  ر این مرکز  اوری فراهم است.ح  عوا توسط این شرکتطر
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 منابع

 فارسی
، چواپ ششوم، )تهوران  سومت،     تجواری  هوای شورکت حقووق تجوار     اسکینی، ربیاوا،   -
8919.) 
 (.8911، )تهران  یلتا، گذاری خارجی  ر ایرانحقوق سرمایهامام، فرها ،  -

 ر رویوه  « ت اوه  ویوت متااهوت   »گوذار  ایههویوت حقووقی سورم   »اک ر، براتی  ارانی، علی -
 (.8921، )91، سال سیز هم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق، «ایکسیت

ی خوارجی  ر پرتوو قوانون و    گوذار هیسورما حقووق  حاتمی، علی و کریمیان، اسوماعی ،   -
 (.8929، )تهران  تیسا، ی خارجیگذارهیسرماقرار ا های 

خوارجی  ر قووانین    گوذاران هیسورما بوا  رفتوار  »حتا ی، مهتی و رحمت ایهوی، حسوین،    -
، مجلوه مجتمون آمووزش عوایی قوم     ، «یایمللو نیبو ی ایران با توجه به اسوتانتار های  گذارهیسرما

 (.8911، )81شماره 
اجرائی تشوویق و   نامهنییآی قانون و هامشوقبررسی حقوقی »رستمی، ویی و همکاران،  -

اری مسووتقیم خووارجی و ترتی ووا   گووذ(  ر سوورمایه8918گووذاری خووارجی )حمایووت سوورمایه
،  انشکته علوم انسانی،  انشوگاه علوم و فرهنوگ،    فصلنامه تخصصی، گروه حقوق، «قرار ا ی

 (.8929سال  وم، شماره  وم، )
بررسوی تط یقوی شورکت توک نفوره  ر حقووق ایوران،        »صقری، محمت و جوهر، سوایت،   -

 (.8921، )19 شماره، فصلنامه قضاو ، «فرانسه و انگلستان
(، )تهوران  میوزان،   9، حقووق تجوار  )  تجواری  هوای شورکت حقوق کاویانی، کوروش،  -
8921.) 
 ،«تجواری  ر حقووق ایوران    هوای شرکت تیتاباتغییر »مقصو ی، رضا و  او ی، حسین،  -

 (.8921، )1، شماره 11،  وره فصلنامه مطایاا  حقوق خصوصی
ایران با نگاهی تط یقی،  بررسی شرکت تک شریک  ر حقوق نیازی، ع ار و همکاران، -

 (.8921، )1، سال بیست و  وم، شماره  انشنامه حقوق اقتصا ی  و فصلنامه

 

 قوانین و مقررات

 .91/1/18ی، مصوب گذارهیی قانون تشویق و حمایت سرمائاجرا نامهنیآئ -

ی، مصووب  هوای خوارج  شورکت  ینوتگ ینما ایو قانون اجازه ث وت شوا ه    یاجرائ نامهنیآئ -
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89/9/8911. 
 .98/11/11خارجی، مصوب  هایشرکت نماینتگی یا شا ه ث ت اجازه انونق -

، الیحه قانونی اصاح قسومتی از قوانون تجوار    و  89/19/8988قانون تجار ، مصوب  -
 .91/89/8911مصوب 

 تیو کشوور و تقو  یازهوا ین نی ر توأم  یو خوتمات  یتیو قانون حتاکثر استفا ه از توان توی -
 .18/11/8928، مصوب میمستق یهاا ی( قانون مای811ا ه )ها  ر امر صا را  و اصاح مآن

 .91/19/8981، مصوب هاقانون راجن به ث ت شرکت -

گوذاری ایوران بوا سوایر کشوورها،      هوای تشوویق و حمایوت از سورمایه    نامهقوانین موافقت -
 های متات .مصوب سال
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