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Abstract
For more than one decade, Treaty Shopping is at the center of the discussion of the
International Investment Dispute Settlement. Generally, treaty shopping is a practice
which international investors (natural and legal persons) through various methods, in
particular, nationality planning, corporate structuring or restructuring, and by
transfer of claims deliberately are seeking to use or take more benefits of the more
favorable advantages of the BITs which the home country probably conclude with
the host or third countries. The arbitration courts are faced with this question that
they should dismiss the disputes containing treaty shopping or not? And is
nationality planning or changing the corporate nationality by investors which occur
aiming at utilization of the treaties advantages would be “Legitimate Nationality
Changing” or “Treaty Abuse”? The aim of this article is to consider and analyze the
notion of treaty shopping, methods which treaty shopping will be occurred and the
quality of determining treaty shopping, in particular, in line with the foreign control
notion based on the jurisprudence of the arbitration courts and investor-State
arbitrations, in particular, ICSID and the solution for decreasing its possible effects.
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چکیده
بیش از یک دهه است که پدیدۀ معاهدهگزینی در کانون مباحث حلوفصلل اختالفلا بینالملللی
سللامایهگذاری جللای گافتلله اسللتا معاهللدهگزینی بللهطور کللی رفتارهللایی اسلت کلله ط لی آن
سامایهگذاران بینالمللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) بلا شلیوههای گونلاگون بلهویژه باناملهریزی
باای تغییا تابعیت ،تجدید ساختار شاکت و یا انتقال دعاوی ،در پی هدف خاص استفاده و انتفلا
بیشتا از امتیازا معاهدا مطلوبتای هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یلک معاهلدۀ
سامایهگذاری با دولت میزبان سامایه یلا کشلور ثاللث منعقلد کلاده باشلدا دیوانهلای داوری در
رویارویی با این پدیده همواره با این پاسش مواجهاند که آیا دعاوی مشتمل با معاهدهگزینی قابلل
استما است؟ آیا طااحی تابعیت یا تغییا تابعیت شاکت از سوی سامایهگذار با هلدف بهاهمنلدی
از امتیازا معاهدا «تغییا تابعیت قانونی» یا «سوء اسلتفاده از معاهلدا » خواهلد بلود؟ هلدف
مقالۀ حاضا بارسی و تحلیل مفهومی معاهدهگزینی ،دالیلل و شلیوههای وقلو و نحلوۀ احلااز آن
بهویژه در پاتو مفهوم کنتال خارجی با اسلتناد بله رویلههای دیوانهلای داوری و قضلایای داوری
دولت -سامایهگذار بهویژه ایکسید ،و راهکارهای کاهش تأثیاا احتمالی معاهدهگزینی استا
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مقدمه
رژیم حاکم با سامایهگذاری بینالمللی با پایۀ بیش از سه هلزار معاهلدۀ سلامایهگذاری اسلت و
همین موضو چندپارگی حقو بینالملل سامایهگذاری را در پی داشته و از جمله موجب شلده
است سامایهگذاران بینالمللی به بهاهباداری از امتیلازا موجلود در معاهلدا فیملابین کشلور
سامایهپذیا با کشورهای ثالث که احیاناً مزایای مطلوبتای دارد ،تاغیب شوند و بهویژه از منظلا
سازوکار حلوفصلل اختالفلا در جسلتوجوی معاهلدۀ مطللوبتای باشلند تلا از حمایتهلا و
امتیازا مندرج در آن به نفع خود استفاده کنندا این رفتار که در حقو بینالملل سامایهگذاری
معاهدهگزینی1نام دارد ،به لحاظ حقوقی و بهطور مبنایی بااساس حقو بینالملل ممنلو نشلده
استا به همین سبب دیوانهای داوری نیز رویکادهای متعارضی به این پدیده داشتهاندا تعایلف
واحد و جامعی باای معاهدهگزینی وجود نداردا در واقع سامایهگذاران بینالمللی اعم از اشلخاص
حقیقی یا حقوقی با توسل به شیوههای گوناگون بهویژه باناملهریزی بلاای تغییلا تابعیلت خلود،
ساختاربندی شاکتی و تجدید ساختار شاکت سامایهگذاری یا انتقلال دعلاوی بله ثاللث ،تلالش
میکنند حداکثا بهاهباداری را از امتیازا معاهدهای کنندا این پدیده میتواند پلیش یلا پلز از
باوز اختالف بین دولتها -سامایهگذاران بهوقو بپیوندد ،هملین املا موجلب پیچیلدهتا شلدن
وضلعیت میشللودا از ملوارد قابللل تأملل در پدیللدۀ معاهلدهگزینی ،نحللوۀ احلااز تابعیلت نهللایی
شاکتهای خارجی و مفهوم کنتال خارجی استا چه ایلن مسلئله هملواره بلاای مااجلع داوری
چالشباانگیز بوده و آنها را با این پاسش روبهرو ساخته اسلت کله بلاای پلی بلادن بله تابعیلت
شاکتهای سامایهگذاری و توسل به مفهوم کنتال خارجی به کدام شاخصها استناد کنند؟ آیلا
کنتال قانونی باید مدنظا قاار گیاد یا کنتال مؤثا؟ و باای پی بادن به سطح کنتلال میبایسلت
در کلدامیک از الیلههای کنتللال متوقلف شللوند؟ آیلا در احلااز تابعیلت شخصلیتهای حقللوقی
میبایست به الیههای اول اکتفا کاد یا تا رسیدن به کنتال نهایی ،تملامی الیلههای کنتلال الزم
است بارسی شوندا این موارد از جمله مسائل اساسی است کله در تحلیلل پدیلدۀ معاهلدهگزینی
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،بهویژه در وضعیت طااحی تابعیلت و تجدیلد سلاختار شلاکت
توسط سامایهگذاران بینالمللی شایستۀ بارسی اسلت و از سلویی دیوانهلای داوری بهخصلوص
دیوان داوری ایکسید در قضایای مشتمل با معاهدهگزینی با آنها روبهرو بودهاندا
پاسش دیگای که از نگاه مفهومی مجال طاح مییابد این است که آیا در حقو بینالمللل
سللامایهگذاری معاهللدهگزینی «طااحلی تابعیلت مشللاو »2اسللت یلا نللوعی «سللوء اسللتفاده از
معاهده»3بهشمار میآید؟ آیا رویهای در دیوانهای داوری در این باره وجود دارد؟ باای پاسخ بله
1. Treaty Shopping
2. Legitimate Nationality Planning
3. Treaty Abuse
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این پاسشها نخست به ماهیت و مفهوم معاهلدهگزینی و وضلعیتهایی کله طلی آن اشلخاص
حقیقی و حقوقی از طایق طااحی تابعیت یا تجدید ساختار شاکتی مبادر بله معاهلدهگزینی
میکنند ،خواهیم پاداخت و در ادامه راهکارهای کاهش آثار احتملالی معاهلدهگزینی بارسلی و
تحلیل خواهد شدا با توجه به اهمیت و نقش مهم مفهوم کنتال خارجی در معاهلدهگزینی ایلن
موضو بهویژه در وضعیتهای حاوی تابعیت مضاعف و در چارچوب رویۀ دیوان داوری ایکسلید
نیز مورد توجه خواهد بودا

مفهوم و ماهیت معاهدهگزینی
تعایف جامع و مقبول همگان از «معاهدهگزینی» وجلود نلدارد و دیلدگاههای متفلاوتی دربلارۀ
مفهوم و ماهیت این پدیده از منظا حقو بینالملل سامایهگذاری ارائه شده است که در ادامله
به تعایف ،دالیل و شیوههای وقو آن میپادازیما

 .1تعاریف
در ادبیا آکادمیک و رویههای داوری از واژۀ پاکارباد «معاهدهگزینی» با عناوین دیگای ماننلد
«بانامهریزی معاهده»« 1،طااحی تابعیت»« 2،مانور شلاکتی»3و «سلوء اسلتفاده از معاهلده»4نیلز
تعبیا شده اسلت ()Baumgatner, 2016: 7-8ا جمعلی نیلز معاهلدهگزینی را اقلدامی توصلیف
میکنند که طی آن سامایهگذاران بینالمللی [با استفاده از شیوههای گوناگون] بهدنبال هلدف
خاص استفاده و انتفا بیشتا از امتیازاتی هسلتند کله دوللت متبوعشلان در یلک موافقتناملۀ
دوجانبۀ سامایهگذاری با دولت میزبان سامایه [یا دولتهای ثالث] منعقلد کلاده اسلت ( Lee,
 .)2015: 5همچنین معاهدهگزینی اقدامی اسلت کله طلی آن سلامایهگذار در پلی دسلتیابی و
بانامهریزی یک معاهدۀ سامایهگذاری است که وجود ندارد یا بهمنظور دستیابی به حمایتهای
معاهداتی مطلوبتا به این اقدام مبادر میکندا ازایلنرو ماهیلت معاهلدهگزینی تلالش بلاای
تغییلا سللاختار سللامایهگذاری بللهمنظور دسللتیابی بلله صللالحیت بینالملللی مطلللوبتا اسللت
()Chaisse, 2015: 228ا بنابااین هدف خاص معاهدهگزینی کسب امتیاز بیشلتا و مطللوبتا از
معاهدا دوجانبۀ سامایهگذاری با کشلور سلامایهپذیا اسلتا در ایلن بلاره تعایلف و توصلیف
«سازمان توسعه و همکاری اقتصادی»5از معاهدهگزینی شایان توجله اسلت« :اااسلامایهگذار -از
1. Treaty Planning
2 Nationality Planning
3. Corporate Maneuvering
4. Treaty Abuse
)5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
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طایق تأسیز یک شاکت یا احتماالً تغییلا فعالیلت اقتصلادی شلاکت -مبلادر بله عملیلا
سامایهگذاری میکند تا حمایتهای منلدرج در معاهلدۀ سلامایهگذاری مشخصلی را بهدسلت
آورداااااولی از آنجا که سامایهگذاران معموالً در زمان سامایهگذاریهای خود از ماهیت اختالفی
که در آینده باوز میکند ،بیاطال اند ،بنابااین بهگونهای سامایهگذاری میکننلد تلا بتواننلد از
پوششهای بالقوهای که وفق معاهدا سامایهگذاری متعدد با مشخصا و خصوصیا متفلاو
وجود دارد ،بهاه بباند» ()Baumgatner, 2016: 10ا
از مجمو تعاریف مذکور درمییابیم که رویکادهای متفاوتی نسلبت بله معاهلدهگزینی وجلود
داردا گاوهی از حقوقدانان معاهدهگزینی را امای مطللوب و موافلق ماهیلت نظلام سلامایهگذاری
بینالمللی میداننلد ،زیلاا سلامایهگذاران در توسلل بله معاهلدهگزینی صلافاً در پلی اسلتفاده از
حمایتهلای بیشلتا از معاهلدا سلامایهگذاری هسللتندا اگلا آنلان از حمایتهلای الزم و کللافی
معاهداتی باخوردار میشدند ،بهدنبال کسب امتیازا بیشتا و مطللوبتا کله در دیگلا معاهلدا
وجود دارد ،نمیرفتندا با این اساس ،سامایهگذاران بهصور قانونی و بهطور راهبادی مبادر بله
تغییا تابعیت شاکت و تغییا عملیا سامایهگذاری شلاکتهای خلود میکننلد ( Baumgatner,
)2016: 10-11ا در مقابل دستهای دیگا از حقوقدانان با استناد به رویکادهای متعارضی که مااجع
داوری نسبت به این مفهوم داشتهاند ،با این باورند که اساساً معاهدهگزینی رفتارهایی ناسلازگار بلا
مبانی حقو بینالملل سامایهگذاری است و رواج آن موجب به چالش کشیدن دولتهلا میشلودا
از نگاه این دسته ،مادام که قواعد مابوط به تابعیت مطابق موافقتنامههای دوجانبۀ سلامایهگذاری
رعایت شود ،اقدامی غیاقانونی انجام نگافته است ،املا اگلا بله قصلد معاهلدهگزینی انجلام گیلاد،
بهدلیل آنکه پیامدهای ناخواستهای باای دولت میزبان سامایه بلههمااه دارد ،بلا مخالفلت روبلهرو
شلده اسلت ()Van Os, Knottnerus, 2011: 11ا بله دیگلا سلخن ،در ایلن حاللت در رفتارهلای
سامایهگذاران نوعی سوء استفاده از معاهدا همااه با سلوء نیلت وجلود دارد ،کله موافلق هلدف
سامایهگذاری نیست ،بلکه در باخی موارد اقدامی غیاقانونی محسوب میشودا

 .2دالیل وقوع معاهدهگزینی
دالیل متعددی در باوز رفتار معاهدهگزینی وجود دارد که مهمتلاین آنهلا عبار انلد از :گسلتاش
معاهدا سامایهگذاری دوجانبه و به نتیجه ناسیدن ملذاکاا در زمینلۀ دسلتیابی بله معاهلدا
چندجانبۀ سلامایهگذاری ،تغییلا الگوهلای حمایلت سلنتی از سلامایهگذار یعنلی روش حمایلت
دیپلماتیک بله روشهلای مسلتقیم حمایلت در قاللب معاهلدا سلامایهگذاری جدیلد ،ایجلاد و
شناسایی حق دستاسی مستقیم سامایهگذاران خارجی بله داوری بینالملللی و اقاملۀ دعلوا علیله
دولتهای میزبان سامایه و ادعاهای مبتنی با نقض این حقو  ،آسان بودن تغییا ساختار شلاکت،

پدیدۀ معاهدهگزینی و حلوفصل اختالفات سرمایهگذاری بینالمللی 955

تغییا تابعیت یا تحصیل تابعیت شاکتها در باخی از کشورهای میزبان سامایه ،و فقدان دکتلاین
سابقه و رویه در حقو بینالملل سامایهگذاری که خود به صدور تصمیما متعلار دیوانهلای
داوری در دعاوی دولت -سامایهگذار ،منجا میشود ()Baumgatner, 2016: 20ا همچنین از منظا
نظام حلوفصلل اختالفلا سلامایهگذاری ،باخلوردار شلدن از حمایتهلای خلاص و اسلتفاده از
فاایندها و سازوکارهای مطلوب حل اختالفا موجود در یک معاهلدۀ خلاص ،از جملله مهمتلاین
عوامل بلاوز معاهلدهگزینی شلماده شلده اسلت ()Gaukrodger & Gordon, 2012: 55ا بارسلی
تفصیلی همۀ عوامل مذکور از عهدۀ مقاله حاضلا بیلاون اسلتا معالوصلف و صلافنظا از میلزان
اهمیت هایک از عوامل یادشده در باوز رفتار معاهدهگزینی ،از منظلا نظلام حلوفصلل اختالفلا
سامایهگذاری سهم فقدان دکتاین سابقه و صدور تصمیما متعلار دیوانهلای داوری شایسلتۀ
توجه است ،زیاا موجب افزایش رفتارهای معاهدهگزینی از سوی سامایهگذاران بینالمللی میشلود
و آنان را تاغیب میکند تا باای باخوردار شدن از امتیازا خاص معاهلداتی بله راههلایی متوسلل
شوند که در ظاها قانونی و مشاو بهنظا میآید ،اما در واقع با مبلانی و اصلول حقلو بینالمللل
سامایهگذاری و نیز منافع دولتها و ملتهای سامایهپذیا ناسازگار استا

 .3عنصر زمان در معاهدهگزینی
به لحاظ شکلی و از منظا زمان وقو معاهدهگزینی دو فا اساسی وجود داردا فلا نخسلت
که پیشینی1است ،اغلب توسط سامایهگذاران هنگام فاایند سامایهگذاری صلور میگیلادا در
این فا شاکت سامایهگذاری در کشوری تأسیز میشود کله بله بلاور سلامایهگذار معاهلدۀ
سامایهگذاری مطلوبتای با کشور میزبان سامایه داردا این نو بانامهریزی سلامایهگذار بلاای
تغییا تابعیت ،گویای آن است که سامایهگذار در پی هدف خلاص انتفلا از مقلارا رویلهای و
ماهوی است که از مزیتهلای بیشلتای نسلبت بله معاهلده سلامایهگذاری منعقلده بلا کشلور
متبوعش ،باخوردار است ()Van Os, Knottnerus, 2011: 9ا از این زاویه معاهلدهگزینی نلوعی
بانامهریزی باای تغییا تابعیت مشاو تلقی میشودا فا دوم که پسلینی اسلت2و بسلیار هلم
مناقشهباانگیز ،آنجاست که سامایهگذار پز از باوز اختالف با دولت میزبان سامایه مبادر بله
تجدید ساختار شاکت سامایهگذاری میکند تا از حمایت معاهداتی باخلوردار شلودا ایلن نلو
معاهدهگزینی بهدلیل آشکار بودن عنصا سوء نیت در آن ،غیاقانونی است ،زیلاا سلامایهگذار در
واقع و در عمل به معاهده ،حسن نیت در همکاری نداشته و صافاً با هدف خاص باخلورداری از
مطلوبیت معاهداتی مبادر به این اقدام کاده استا باخی از این نلو رفتلار معاهلدهگزینی بلا
1. Front- End
2. Back- End
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عنوان سوء استفادۀ معاهداتی یاد کادهاند ،زیاا یکی از نمودهای اصلل حسلن نیلت ،منلع سلوء
استفاده از حق استا بنابااین نقض این اصل ،نقلض اصلل حسلن نیلت اسلت (هلوهن فللدرن،
)381 :1396ا بهعبارتی وقتی قصد سامایهگذار از ابتدا آن است کله پلز از بلاوز اخلتالف بلا
دولت میزبان سامایه با تجدید ساختار سامایهگذاری خود در کشلورهای مختللف ،مبلادر بله
تأسیز شاکتهای صوری کند تا از آن طایق بتواند به سازوکار مناسبتا حل اختالف موجلود
در معاهدۀ دوجانبۀ سامایهگذاری دست یابد ،در واقع مبادر بله سلوء اسلتفاده از حلق کلاده
استا در این فا منع سوء استفاده از حق ،واجد اعتباری مستقل است و آسلتانهای را تعیلین
میکند که بااساس آن نقض اصل حسن نیت به نقلض حقلو بینالمللل میانجاملد و تبعلا
حقوقی از جمله لزوم جباان خسار را بههمااه خواهد داشت (هوهن فلدرن)383 :1396 ،ا بله
ها روی ،با بارسی روند و جایان سامایهگذاری در جهت خاص ،درمییابیم که آیا سلامایهگذار
پیش از باوز اختالف مبادر به بانامهریزی باای تغییا تابعیت کاده یا پز از باوز آن ،مبادر
به تغییا تابعیت یا تغییا ساختار شاکت سامایهگذاری کاده استا توجیله قلانونی و غیاقلانونی
بودن این رفتار معاهدهجویانه در این است که رفتار سامایهگذار در کدام دسته جای میگیاد و
با همین اساس دیوانهای داوری مبادر به تصمیمگیای و صدور حکم میکنندا

شیوهها و رفتارهای معاهدهگزینی
از آنجا که معاهدهگزینی رفتارهلایی اسلت کله سلامایهگذار بلا توسلل بله آن در جسلتوجوی
بهاهمند شدن از مزایای یک معاهده به نفع خود است ،ممکن است این رفتارها مجلاز و قلانونی
باشد یا غیاقانونیا از دیدگاه عملی سلامایهگذاران از راههلایی ماننلد تغییلا تابعیلت (اشلخاص
حقیقی و حقوقی) ،ساختاربندی شاکت یا تجدید ساختار شاکت سامایهگذاری ،و نیز از طایلق
انتقال دعاوی در جستوجوی معاهدهای مطلوبتاندا بیشتا معاهلدهگزینیها توسلط اشلخاص
حقوقی و شاکتهای سامایهگذاری و با توسل به طااحی تابعیلت یلا تجدیلد سلاختار شلاکت
سامایهگذاری بهوقو میپیونددا ولی معاهدهگزینی از طایق انتقال دعاوی کمتا اتفا میافتلدا
چه دیوانهای داوری در این شیوه با استناد به فقدان صالحیت زمانی و سوء استفاده از حق یلا
سوء استفاده از فاایندها توسط سامایهگذاران ،معموالً دعوا را غیا قابل استما اعالم میکنندا
هاچند این اما نسبت به اشخاص حقیقی دارای تابعیت مضاعف نیز محتمل است ،املا ایلن
پدیده بیشتا از سوی اشخاص حقوقی صور میگیلادا در ادامله بلا تماکلز بلا معاهلدهگزینی
توسط اشخاص حقیقی و حقلوقی کله از طایلق طااحلی تابعیلت یلا تجدیلد سلاختار شلاکت
سامایهگذاری و طا دیگا مبادر به معاهدهگزینی میکنند ،مفاهیم کنتال خلارجی ،کنتلال
مؤثا و کنتال نهایی نیز در چارچوب رویۀ داوری ایکسید بارسی خواهد شدا
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 .1معاهدهگزینی توسط اشخاص حقیقی

1

بهطور معمول اشخاص حقیقی تالش میکنند بهطور راهبادی تابعیت خود را تغییا دهنلد و بلا
کسب تابعیتهای دوگانه و چندگانه از حمایتهلای موجلود در معاهلدا باخلوردار شلوندا در
چنین وضعیتهایی دیوانهای داوری اغلب در جستوجوی یافتن «ارتبلاط ملؤثا»2یلا «ارتبلاط
واقعی»3بین سامایهگذار و کشور سلامایهپذیاند و در صلور فقلدان چنلین ارتبلاطی دعلوا را
استما نمیکنند و این پاسش مجال طاح یافته است که آیلا دکتلاین ارتبلاط ملؤثا و ارتبلاط
واقعی در حقو بینالملل سامایهگذاری کارباد دارد؟ باای پاسخ به این پاسش الزم است ابتلدا
جایگاه این دو موضو در حقو بینالملل سامایهگذاری بارسی شودا

 .1 .1دکترین ارتباط واقعی و ارتباط مؤثر در حقوق بینالملل سرمایهگذاری
کنوانسیون ایکسید در بند «الف» ( )2مادۀ  25تصایح میکنلد کله معیلار «ارتبلاط ملؤثا» در
خصوص اشخاص حقیقی موضوعیت ندارد ،املا آن دسلته از اتبلا دارای تابعیلت مضلاعف کله
تابعیت دولت سلامایهپذیا (خوانلده) را دارنلد ،از حمایتهلای منلدرج در کنوانسلیون ایکسلید
مستثنا خواهند بودا باخی از موافقتنامههای دوجانبلۀ سلامایهگذاری نیلز در خصلوص معیلار
ارتباط مؤثا در قضایایی که با تابعیت مضاعف اتبا مواجهاند ،سکو اختیار کادهانلدا بلا وجلود
چنین معیارهایی ،طافهای اختالف در داوریهای سامایهگذاری همواره تالش دارند تا به ایلن
مقاره استناد کنندا در ها حال مااجع داوری سامایهگذاری در قضایایی که اتبا دارای تابعیلت
یگانه یا حتلی دوگانله بودهانلد ،از بلهکارگیای معیارهلای «ارتبلاط واقعلی» و «ارتبلاط ملؤثا»
خودداری کادهاند ()Baumgatner, 2016: 93ا شاهد مثال در وضعیت تابعیلت یگانلۀ اشلخاص
حقیقی را میتوان در قضیۀ «میکوال علیه رومانی»4مشلاهده کلادا در ایلن قضلیه خواهانهلای
متولد رومانی ،پز از کسب تابعیت سوئد از تابعیت رومانیایی خود انصااف دادندا با عللم بلدین
موضو که تنها تابعیت یگانۀ آنها در این قضیه مطاح بوده ،خوانده نسبت بله تابعیلت سلوئدی
آنها با استناد به سفاهای تجاری متعدد و نیز اقامت خواهانها در رومانی ،اعتاا کادا در ایلن
دعوا خوانده ،مدعی ارتباط مؤثاتا خواهانها با رومانی بود ،ازاینرو به دکتاین «ارتباط واقعلی»
استناد کادا دیوان در این زمینه تصایح کاد که نقش و وضعیت دکتلاین «ارتبلاط واقعلی» در
حقو بینالملل ،حداقل در قضایایی که به تابعیت یگانه مابوط میشود ،محلل مناقشله اسلتا
1. Natural Persons
2. Effective Link
3. Genuine Link
4. Ioan Micula, Viorel Micula, SC Eyuropean Food SA,SC Sttarmill SRL and SC Mulitipack SRL
v.Republic of Romania.
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ازاینرو دیوان داوری با همین اساس و با توجه به بند «الف» ( )2مادۀ  25کنوانسلیون ایکسلید
با این استدالل که وقتی خواهان دارای تابعیت یگانه است یا مادامیکه تابعیت دوم او مابوط به
دولت طاف اختالف نیست ،الزامی در بهکارگیای معیار «ارتباط مؤثا» وجود ندارد ،از رسیدگی
خودداری کاد ()ICSIDAward, 2008, Paras: 99-100ا
اما در قضایایی که تابعیت مضاعف در آنها مطاح اسلت ،رویکلاد دیوانهلای داوری متفلاو
است ،بهگونهای که با استفاده از دکتاین «ارتباط واقعی» و «ارتباط مؤثا» به قضیه ورود کادهاندا
باای مثال در قضیۀ «چمپیون تاید علیه مصلا» 1،خواهانهلا اتبلا آمایکلا و متوللد ایلن کشلور
بودند ،اما بااساس سیستم خون تابعیت مصلای هلم داشلتندا خواهانهلا بااسلاس موافقتناملۀ
دوجانبۀ سامایهگذاری بین مصا -آمایکا ،دعوایی را علیه مصا نزد دیوان ایکسید مطاح کادنلد و
با استفاده از معیار «ارتباط مؤثا» خواهان نادیده گافتن تابعیت مصای خود شدندا دیلوان داوری
در این قضیه با استناد به «پاوندۀ الف ،18-دادگاه داوری ایاان -آمایکا» ،دال بلا اینکله تابعیلت
مؤثا و واقعی قابل استناد است ،مگا اینکه یک استثنا بهطور صایح وجود داشته باشد ،اعالم کاد
چنین استثنایی میتواند در بند «الف» ( )2مادۀ  25کنوانسیون ایکسید کله درباگیانلدۀ قلانون
شفاف و خاص در مورد تابعیت مضاعف است ،یافت شود ()ICSID Award, 2013, Para:16ا
همچنین در قضیۀ «اولیگون علیه پاراگوئه» 2،خواهلان دارای تابعیلت دوگانلۀ آمایکلا -پلاو،
دعوایی را علیه پاراگوئه با طبق معاهده سامایهگذاری پاو -پاراگوئه اقامه کادا پاراگوئه استدالل
کاد تابعیت آمایکایی خواهان« ،تابعیت مؤثا» او بوده ،بنلابااین از پلذیاش صلالحیت شخصلی
دیوان امتنا ورزیدا دیوان داوری ضمن رد استدالل خوانده ،اعالم کاد« :در این قضیه پی بادن
به این موضو که آیلا خواهلان بله صلالحیت دیلوان مطلابق معاهلدۀ دوجانبلۀ سلامایهگذاری
دستاسی داشته ،تنها از منظا اینکه آیا [خواهان] تابعیلت پاویلی دارد و آیلا آن تابعیلت ملؤثا
است ،اهمیت دارد» ()ICSID Award, 2001, Para:61ا
با توجه به قضایای مذکور و نیز محتوای «پاوندۀ الف 18 -دادگاه داوری ایاان -آمایکلا» ،از
دعاوی حاوی تابعیت مضاعف چنین اسلتنباط میشلود کله اساسلاً دعلاوی دارنلدگان تابعیلت
مضاعف فینفسه مشمول صالحیت دیوانهای داوری نیست و لزوماً هم قابلل پلذیاش نیسلتند،
بلکه فااتا از این دیوانها پذیافتهاند که چهبسا دعاوی مذکور بلهعلت سلوء اسلتفاده از تابعیلت
مضاعف در ماهیت رد شوندا بنابااین امکان رد اینگونه دعاوی در مااحل رسیدگیهای شلکلی،
صالحیتی و ماهوی وجود داردا

1. Champion Trade Company , Ameritrade International Inc v. Arab Republic of Egypt.
2. Eudoro Armando Olguin v. Republic of Paraguay.
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 .2 .2تابعیت مضاعف اشخاص حقیقی در چارچوب مفهوم کنترل خارجی
همانگونهکه گفتیم ،معاهدهگزینی توسط اشخاص حقیقی هم از طایق تحصیل تابعیت مطلوب
(اعم از یگانه یا دوگانه) و هم از طایق ساختارسازی جایان سلامایهگذاری توسلط شلاکتهای
واسطه که اشخاص حقیقی کنتالکنندۀ نهایی آن اسلت ،قابلل انجلام اسلتا اگلا سلامایهگذار
(شاکت محلی) دعوایی را مطاح کند و کنتالکنندۀ نهایی دارای تابعیت مضاعف باشد ،یکلی از
تابعیتهای او تابعیت دولت سامایهپذیا استا در این فا کله یکلی از تابعیتهلا مابلوط بله
دولت سامایهپذیا است ،آیا امکان استناد به مفهوم کنتلال خلارجی منلدرج در بنلد «ب» ()2
مادۀ  25کنوانسیون ایکسید وجود دارد؟ دو قضیۀ زیا به این پاسش پاسخ روشنی میدهند:
در قضیۀ «باومی اس -آر -ال و ایگل گیمز علیه آلبانی» 1،یکی از خواهانها ( ایگلل گیملز)،
شاکتی آلبانیایی بود که اکثایت سهام آن به فادی با تابعیت دوگانلۀ آلبلانی– ایتالیلایی تعللق
داشتا دیوان در این قضیه تصایح میکند بااساس مادۀ  25ایکسید خواهانی که دارای تابعیلت
مضاعف است نمیتواند به یکی از دو تابعیت خود باای رسیدگی به یک دعلوا اسلتناد کنلدا بله
نظا دیوان ،نه کنوانسیون ایکسید و نه دیگا رویههای ماتبط ،ظافیتی را باای تابعیلت مضلاعف
ایجاد نمیکند تا بااساس آن خواهان بتوانلد بلا اسلتناد بله یکلی از دو تابعیلت خلود خواسلتار
رسیدگی شودا ازاینرو دیوان استدالل میکند که با استناد به کنتال خارجی میتوان با شاکت
ایگل گیمز بهعنوان تبعۀ دولت دیگا رفتار شود (مثالً ایتالیا) یلا اینکله آقلای «الیلا بلوریمی»
نمیتواند به تابعیت ایتالیاییاش باای ایجاد کنتال خلارجی شلاکت ایگلل گیملز اسلتناد کنلد
()ICSIDAward, 2013, Paras: 120-121ا
2
این یافتۀ دیوان در قضیۀ دیگای به نام «نشنال گاز علیه مصا» تأییلد شلدا در ایلن قضلیه
کنتال نهایی شاکت در دست فادی بود که تابعیت مضاعف مصای -کانادایی داشتا دیلوان بلا
اجما خود را صالح باای رسیدگی ندانستا دیوان در این قضیه تصایح کاد با اینکله بنلد «ب»
( )2مادۀ  25ایکسید متنی بههمپیوسته و متوالی است ،ولی دو معیلار جداگانله ارائله میدهلد:
معیار عینی3و معیار ذهنی4که ها دو این معیارها باید در اعطای صالحیت به ماکز ملدنظا قلاار
گیادا معیار ذهنی در بخش اول بند «ب» ( )2مادۀ  25یعنی عبار «طافها توافلق نمودهانلد
که [با سامایهگذار] بهعنوان یک تبعۀ دیگا طلاف متعاهلد در راسلتای ایلن کنوانسلیون رفتلار
خواهد شد» ،نهفته استا از منظا دیوان معیار ذهنی در مادۀ  )4( 10معاهدۀ سلامایهگذاری دو
کشور لحاظ شده است ،چه این ماده بهصااحت به بند «ب» ( )2مادۀ  25کنوانسلیون ایکسلید
1. Burimiand Eagle Games SH.A, v. Republic of Albania.
2. National Gas S.A.E. V.Arab Republic of Egypt.
3. Objective Test
4. Subjective Test
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ارجا میدهد ،بدینتاتیب خواهان یک شخصیت حقوقی ثبتشلده یلا تأسیزشلده بلا طبلق
قوانین مصا است که مالک اکثایت سهام خواهان استا به نظا دیوان منشأ معیار عینی عبلار
«بهدلیل کنتال خارجی» در هملین بنلد اسلت کله تنهلا بلا معیلار ذهنلی بلاآورده نمیشلودا
همانطورکه در قضیۀ «سالت وکیوم» آمده است« :ااااتوافق طافها به رفتار با خواهان بلهعنوان
یک تبعۀ خارجی بهدلیل کنتال خارجی اعطای صالحیت به حکلم قلانون محسلوب نمیشلودا
بنابااین ارجا بند «ب» ( )2مادۀ  25به «کنتال خارجی» لزوماً محدودیت عینلی کنوانسلیونی
ایجاد میکند که فااتا از صالحیت ایکسید نخواهد بودا بنابااین ،صافنظا از اینکله طلافین تلا
چه حد تمایل داشته باشند ،ولی بار اثبا کنتال خارجی با عهدۀ آنهاست» و تنها معیار ذهنی
توافق کافی نیست () ICSID Award, 2014, Paras: 131-133ا
بااساس این دو حکم درمییابیم که دیوانهای داوری استناد به دکتاین «ارتبلاط ملؤثا» و
«ارتباط واقعی» را نه بهعنوان «حقو عام» 1،بلکه در صور فقدان تعهدا صلایح معاهلداتی،
با ارائۀ شواهد و با استناد به مقلارا بنلد «اللف» ( )2ملادۀ  25کنوانسلیون ایکسلید بلهعنوان
یک«حقو خاص»2میپذیاندا بلهعبارتی ایلن مقلاره از یلک طلاف بلاای خواهلانی کله دارای
تابعیت یگانه است و خوانده تالش میکنلد تلا تابعیلت استنادشلدۀ خواهلان را رد و بهگونلهای
استدالل کند که خواهان ارتباط مؤثا با دوللت میزبلان سلامایه دارد ،صلد میکنلدا از طلاف
دیگا ،در قضایایی که تابعیت مضاعف یا چندگانه مطاح است ،نه خوانده میتواند بلا اسلتناد بله
معیار کنتال واقعی بهگونهای استدالل کند که یکلی از دو تلابعیتش ملؤثا و غاللب اسلت و نله
خواهان میتواند بهگونهای از این معیار استفاده کند که تابعیت دولت میزبان سامایه را غیامؤثا
نشان دهدا در نتیجه تابعیت در صالحیت حقو داخلی کشورهاست و امای سلاختگی نیسلت،
بنابااین تمامی ملزوما آن نیز باید از ابتدا وجود داشته و قابل اثبا باشدا

 .2معاهدهگزینی توسط اشخاص حقوقی
اساساً محتملتاین شکلهای باوز معاهدهگزینی از سلوی اشلخاص حقلوقی صلور میگیلادا
شاکتهای مادر که شعبا متعددی در کشورهای مختلف دارند ،این امکان را دارند تا از طایق
یکی از شعبا موجود در کشوری که معاهدۀ دوجانبۀ سامایهگذاری با امتیلازا مطللوبتا بلا
دولت سامایهپذیا دارد ،علیه دولت سامایهپذیا اقامۀ دعوا کنندا در فاضی که شاکت مادر هیچ
شعبهای در کشور موردنظا نداشته باشد ،این امکان وجود دارد تا با تأسیز شلاکتی در کشلور
موردنظا آن را در مجموعۀ شاکتی خود وارد کاده و با آن اساس اقامۀ دعوا کندا
1. lex Lata
2. lex Specifica
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شیوۀ معمول معاهدهگزینی توسط اشخاص حقوقی ساختاربندی شاکت یلا تغییلا سلاختار آن
توسط سامایهگذار استا باای مثال سامایهگذار میتواند سهام یک شلاکت تحلت تابعیلت معاهلدۀ
سامایهگذاری در کشور هدف را خایداری کند و پز از طاح اختالف بین طلافین ،سلامایهگذار بلا
استفاده از شاکت موجود یا توسط شاکت سامایهگذاری که سهام آن را بهدسلت آورده اسلت (چله
مستقیم و چه غیامستقیم) و از طایق مالکیت یا کنتالکنندۀ سامایه با استفاده از معاهدۀ مطلوبتا
از امتیازا آن باخوردار شود ()Baumgatner, 2016: 13ا از دیگلا نکلا مهلم در خصلوص تغییلا
ساختار شاکت مفهوم سامایهگذاری و صالحیت موضوعی1آن استا پاواضح است بلین ایلن سلؤال
که کدام سامایهگذار صالحیت باخورداری از حمایلت را دارد و سلؤال از اینکله کلدام سلامایهگذار
صالحیت باخورداری از حمایت بااسلاس یلک معاهلدۀ سلامایهگذاری را دارد ،تفلاو وجلود داردا
سامایهگذار (خواهان) نهتنها ملزوما تابعیتی خود ،بلکه معاهدۀ مورد اسلتناد بلاای باخلورداری از
حمایت را نیز باید اثبا کندا اگا سامایهگذار ،بخشی از یک شاکت مادر یا گاوه شاکتی باشلد کله
بهسادگی دارایی شاکتی را تغییا میدهد ،بار اثبا باخورداری از حمایتهلای منلدرج در معاهلدۀ
سامایهگذاری با اوستا بدیهی است نحوۀ باخلورداری از حمایتهلای معاهلداتی در سلامایهگذاری
مستقیم و غیامستقیم نیز متفاو استا در سامایهگذاری مسلتقیم حمایلت از سلهامداران عنصلا
اساسی در دستاسی به مزیت معاهداتی دوجانبله اسلت ،ازایلنرو معاهلدهگزینی بلدون حمایلت از
سامایهگذاری غیامستقیم به اثا کامل خود نمیرسدا شاکتهای چندملیتی با ساختار شاکتیشان
صالحیتهای تابعیتی متعددی را پوشش میدهند کله بلهطور چشلمگیای میتوانلد حمایتهلای
معاهداتی را در زمینۀ ها کدام از شخصیتهای حقوقی در زنجیاۀ شاکتی که مالکیت جداگانه هلم
دارنلد ،امتللداد و گسللتاش دهلدا امللاوزه معاهللدا سلامایهگذاری ،سللامایهگذاریهای مسللتقیم و
غیامستقیم را پوشش میدهند ،هاچند دیوانهلای داوری سلامایهگذاری تلاجیح میدهنلد احلااز
حمایتهای معاهداتی در خصوص سامایهگذاری غیامستقیم از طایق تفسیا صور پذیادا
نکتۀ مهمی که باید بدان پاداخته شود ،مفهوم کنتال شاکت و بلهویژه کنتلال خلارجی در
پاتو مقلارۀ بنلد «ب» ( )2ملادۀ  25کنوانسلیون ایکسلید اسلتا دیوانهلای داوری در چنلین
قضایایی میبایست تصمیم بگیاند که چطور میتوانند بهطور دقیق مفهوم کنتال را در ارتباط با
«کنتال خارجی» تعایف کنندا با توجه به مااتب مذکور جا دارد مفهوم کنتال خارجی در مورد
اشخاص حقوقی بهویژه در چارچوب رویۀ نظام ایکسید بارسی شودا

 .1 .2تعریف و مفهوم کنترل نسبت به اشخاص حقوقی
مفهوم کنتال و مالکیت شاکت خواهان توسط اتبا یک کشلور غیامتعاهلد از عناصلا مهلم در
1. Jurisdiction Ratione Materiae

 962فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،3پایز 1400

معاهدهگزینی است که دیوانهای داوری بلاای بارسلی تابعیلت کنتالکننلدگان یلک شلاکت
سامایهگذاری با آن مواجهاندا اساساً احااز مفهلوم «کنتلال خلارجی»1بلاای دیوانهلای داوری
امای پیچیده استا چه بهدلیل موضوعاتی ماننلد تابعیلت مضلاعف سلامایهگذاران ،دیوانهلای
داوری در اینکه کنتال مؤثا یا کنتال بالقوه را مالک عمل قاار دهند ،همواره با چلالش مواجله
بودهانللدا اساس لاً «تئللوری کنتللال»2کلله از آن بللهعنوان «معی لار مالکی لت»3هللم ی لاد میشللود،
بدینمعناست که شخص حقوقی (سامایهگذار) بهطور واقعی بهعنوان تبعۀ دولتی شناخته شلود
که تابعیت آن را دارد یا شاکت سامایهگذار تحت کنتال آن اسلت .مفهلوم کنتلال خلارجی از
منظا ابعاد مختلف اهمیلت دارد ،زیلاا شخصلیتهای حقلوقی کله مبلادر بله سلامایهگذاری
بینالمللی میکنند ،اغلب ساختارهای پیچیدهای دارند و با وجود الیلههای متعلدد مالکیلت در
این ساختار ،تشخیص تابعیلت واقعلی کنتالکننلده دشلوار اسلتا افزونبلا ایلن ،پاسلشهای
گوناگونی در خصوص ماهیت و لوازم کنتال پیش میآیدا از جمله اینکه آیلا سلامایهگذار بایلد
«کنتال واقعی»4داشته باشد یا «کنتال قانونی»5و اینکه در این زنجیاه و الیلههای شلاکتی در
نهایت کدامیک از تابعیتهای شلخص حقلوقی کنتالکننلدۀ نهلایی اسلتا همچنلین تابعیلت
شاکتهای سامایهگذاری در طول مد سامایهگذاری بهویژه در مواردی کله سلهام شلاکتها
آزادانه قابل نقل و انتقال هستند ،میتواند تغییا کند و ایلن موضلو ریسلک بزرگلی را در پلی
خواهد داشت ()Puukka, 2018: 40-41ا با توجه به تنو و پیچیدگی مفهلوم و ابعلاد کنتلال و
پاسشهای مذکور ،در ادامه این مفهوم در رویۀ ایکسید بارسی میشودا

 .2 .2مفهوم کنترل خارجی اشخاص حقوقی در رویه ایکسید
بند «ب» ( )2مادۀ  25کنوانسیون ایکسید مقار میدارد« :ها شخص حقوقی که تابعیت یکی از
دولتها بهغیا از دولت طاف اختالف را داشته باشد ،یا ها شلخص حقلوقی کله تابعیلت طلاف
متعاهدی را که در دعوی است داشته باشد ،بااساس توافق طافها و بهدلیل کنتال خارجی ،بلا
آن شخص حقوقی بهعنوان تبعۀ دولت دیگا در چلارچوب مقاصلد و اهلداف کنوانسلیون رفتلار
میشود»ا در اینجا سؤال این است که دیوانهای داوری در مواجهه با شاکتهای محلی کشلور
سامایهپذیا که خودشان را باای اقامۀ دعوا علیه دولت متبو خود مطلابق بلا مقلارۀ «ب» ()2
مادۀ  25کنوانسیون ایکسید در پاتو مفهوم کنتال خارجی محق میدانند ،چطور و به چه نحلو
میبایست مفهوم کنتال را تعایف کنندا بهطور معمول در چنین قضایایی ،خواهانهلا اغللب بلا
1. Foreign Control
2. Control Theory
3. Ownership Test
4. Factual Control
5. Legal Control
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استداللهایی که مطاح میکنند ،بهدنبال «کنتال مؤثا» هستند تا اینکه صافاً «کنتال قانونی»
یا رسمی را دنبال کنندا با توجه به اثا نافذ قاعدۀ تابعیت غالب و مؤثا که پلز از صلدور حکلم
قضیۀ «نوته بام» رواج یافت« ،دادگاه داوری ایاان -آمایکا در پاوندۀ الف »18 -نتیجه میگیلاد
اشاراتی که در بیانیههای الجزایا به تبعه و اتبا شده است ،میبایست با طبلق قاعلدۀ موصلوف
درک شود ،مگا اینکه استثنایی باای این قاعده بهروشلنی ذکلا شلده باشلد (ماروسلی:1391 ،
 )534و اساساً دادگاهطبق همین دالیل اعالم میکند که صالحیت رسیدگی بله دعلاوی اتبلا
دارای تابعیت مضاعف را داردا در این زمینه دادگاه تمامی عوامل از جمله اقامت معمولی ،ماکلز
عالیق و منافع ،پیوندهای خانوادگی ،مشارکت در زندگی عمومی و غیاه را درنظا گافتله اسلت
(ماروسی)554 :1391 ،ا مسئلۀ مهم دیگا اینکه اساساً دیوانهای داوری کلدام سلطح و الیله از
کنتال را باید مدنظا قاار دهند تا از طایق آن بتواننلد تابعیلت واقعلی شلاکت و کنتالکننلدۀ
واقعی آن را پیدا کنند؟ پاسخ به این پاسش به میزان بسیار زیادی بله سلاختاربندی شلاکت و
تغییا ساختار شاکت سامایهگذاری ماتبط استا بدینمنظور ،شاخصهای تعایف کنتال ،نحوۀ
کنتال (مؤثا یا قانونی) و سطح کنتال نیازمند بارسی استا
 .1 .2 .2شاخصهای تعریف کنترل
دیوانهای داوری همواره در پی آناند که آیا شاخصهای مورد توافق طافهلای اخلتالف بلاای
تعایف کنتال معقول است یا خیا؟ یا اینکه آیا طافها از مقارۀ «ب» ( )2مادۀ  25کنوانسلیون
ایکسید باای مقاصدی غیلا از آنچله در آن وجلود دارد ،اسلتفاده کادهانلد یلا خیلا؟ در قضلیۀ
«آیوکون علیه ونزوئال»1نزد دیوان داوری ایکسلید کله خواهلان آن یلک شلاکت محللی تحلت
مالکیت و کنتال غیامستقیم فادی مکزیکی بود ،دولت ونزوئال بااسلاس «شلاخص سلهامداری
مستقیم»2موافقت خود را مبنی با رفتار با این شاکت بهعنوان یک شلاکت خلارجی مطلابق بلا
مفهوم کنتال خارجی مندرج در مقارۀ «ب» ( )2مادۀ  25کنوانسیون ایکسید اعالم کلاده بلودا
دولت ونزوئال نزد دیوان ایکسید به خواهان اعتاا و اعالم کاد که مفهلوم کنتلال خلارجی در
مقارۀ یادشدۀ ایکسید به معنای «کنتال مؤثا» استا دیوان ضمن رد نظا ونلزوئال اعلالم کلاد:
«هدف تهیهکنندگان کنوانسیون از درج این مقاره اعطلای اختیلار وسلیع بله طافهاسلت تلا
تعیین کنند تحت کدام شاایط و اوضا و احوال میتوان با یلک شلاکت بلهعنوان تبعلۀ دیگلا
کشور متعاهد بهدلیل کنتال خارجی رفتار شودا مفهوم کنتلال خلارجی انعطافپلذیا و موسلع
است و شاخصهای متعدد همانند سهامداران ،صاحبان حق رأی و غیاه میتواند در آن ملدنظا
قاار گیاد»ا از منظا دیوان هاچند سهامداری مستقیم شاخص معقولی است ،ولی لزوماً منحصا
1. Autopista Concesionada de Venezuel,(Aucoven)v. Venezuela.
2. Criterion of Direct Shareholding
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به این شاخص نیست و شاخصهای دیگای مانند حلق رأی سلهامداران کله موجلب کنتلال و
مشارکت آنها در فاایندهای تصلمیمگیایهای شلاکت خواهلد شلد ،نیلز وجلود دارد ( ICSID
)Award, 2011, Paras: 113-121ا بلا توجله بله رأی ملذکور و دیگلا آرای دیوانهلای داوری
میتوان گفلت معملوالً دیوانهلای داوری در تعیلین شلاخصهای کنتلال مطلابق نخسلت بله
شاخصهای مندرج در معاهدا دو یا چندجانبه مااجعه میکنند و در صور ابهلام یلا ناکلافی
بودن آنها ،بااساس اوضا و احوال به دیگا شاخصها مااجعه خواهند کادا البته احااز «کنتلال
مؤثا» باای دیوانهای داوری نیز منحصا به شاخصهای مورد توافق طافهای اختالف ،نیسلت،
بلکه انعطافپذیای مفهوم کنتال خارجی به دیوانهای داوری این فاصت را میدهد تا بااسلاس
شاایط و اوضا و احوال به دیگا شاخصها نیز توجه کنندا
 .2 .2 .2کنترل مؤثر و کنترل قانونی
چنانکه اشاره شد ،از موارد قابل بحث در مفهوم کنتال ،ابعلاد کنتلال یعنلی کنتلال قلانونی یلا
کنتال واقعی و مؤثا استا این مفهوم با توجه به میزان سهامداران اقلیت یا اکثایت متغیا خواهد
بودا در قضیۀ «آیوکون علیه ونزوئال» که در باال اشاره شد ،دیلوان اسلتدالل ونلزوئال در خصلوص
کنتال خارجی مبنی با استناد به دکتاین کنتال مؤثا را نپذیافت و اعالم داشت در ایلن قضلیه
شاخص حق رأی سهامداران که توسط طافها باای تعایف کنتال خارجی درنظلا گافتله شلده
است ،امکان کنتال سهامداران را ممکلن میکلاد ()ICSID Award, 2011, Paras: 112 & 121ا
همچنین دیوان ایکسید در قضیۀ «کاراتیوب علیه قزاقسلتان»1اعلالم داشلت ،بلا اینکله اکثایلت
سهامداران با روی شاکت کنتال دارند ،لکن اثبا کنتال در اینجا ضاور داردا در ایلن قضلیه
دیوان میبایست به این موضو پی میباد که آیا خواهلان ،یعنلی شلاکت محللی ایجادشلده در
قزاقستان ،مطابق با معاهدۀ سامایهگذاری قزاقسلتان -آمایکلا توسلط تبعلۀ آمایکلایی کنتلال و
مالکیت میشد یا خیا؟ دیوان استدالل کاد صاف وجود یک شاکت بدون اینکله ملدارکی بلاای
احااز کنتال واقعی آن وجود داشته باشد ،باای اثبا کنتال در چارچوب مقلارۀ «ب» ( )2ملادۀ
 25کنوانسیون ایکسید کافی نیست ()ICSIDAward, 2012, Para: 407ا بهعبار دیگا شاکتی
که به تابعیت موردنظا خود استناد میکند ،نیازمند این است که بلدواً تملامی ملزوملا تابعیلت
موردنظا را کسب کاده و مهمتا اینکه توانایی اثبا آن را نیز داشته باشدا
با مقایسۀ دو رأی مذکور میتلوان اسلتنباط کلاد کله در عملل تصلمیمگیای در خصلوص
رسیدگی به دعاوی حاوی وضعیت تابعیت مضاعف و استناد به تابعیت غالب و مؤثا مستلزم این
است که از یک طاف سامایهگذار واجلد فعالیتهلای اقتصلادی شلایان توجله در کشلور محلل
1. Caratube International Oil Company LLP v. The Republic of Kazakhstan.
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تأسیز بوده و اساساً این اما از ابتدای تغییا ساختار شاکت سامایهگذاری وجود داشته باشلد و
نه در زمان باوز اختالفا از سوی دیگا ،دارا بودن سهام توسط اکثایت مالک باای احااز کنتال
نیست ،بلکه میزان کنتال سهامداران ،خواه اکثایت یا اقلیت ،با امور شاکت معیار اصلی اسلتا
بهعبار دیگا کنتال امور شاکت یا از سوی اقلیت سهامداران است یا اکثایت ،ولی صاف اینکه
به لحاظ قانونی کنتال در دست اکثایت باشد اما بهطور مؤثا کنتالی با املور شلاکت از سلوی
آنان وجود نداشته باشد ،معیاری قابلل اعتملاد بلاای دیوانهلای داوری نخواهلد بلودا بنلابااین
شاکت سامایهگذاری خارجی عالوهبا اثبا تمامی ملزوما تابعیتی خود ،باید ارتباط مؤثا خود
را با دوللت ملوردنظا پلیش از بلاوز اخلتالف و از زملان ابتلدای شلاو سلاختاربندی شلاکت
سامایهگذاری اثبا کند؛ چه این اما تلأثیا مسلتقیمی بلا نحلوۀ تفسلیا دیوانهلای داوری در
پاوندههای سامایهگذاری داردا
 .3 .2 .2سطح کنترل
یکی دیگا از موارد مهم در این باره ،پی بادن بله سلطوح کنتلال اسلتا بلهعبارتی دیوانهلای
داوری باای پی بادن به تابعیت شلاکتها و توسلل بله مفهلوم کنتلال خلارجی میبایسلت در
کدامیک از الیههای کنتال متوقف شوند؟ آیا رسیدن به الیلههای اول کله ملزوملا تابعیلت را
احااز میکند ،کافی است؟ یا اینکه میبایست این الیهها را تا رسلیدن بله کنتالکننلدۀ نهلایی
ادامه داد ،چهبسا ممکن است کنتالکنندۀ نهایی یکی از اتبا کشلور میزبلان سلامایه باشلد و
بدینتاتیب استناد به مفهوم کنتال خارجی بیاعتبار شودا در این زمینه باید گفلت کله اساسلاً
رویۀ دیوانهای داوری در این خصوص بسلیار ناپایلدار اسلت ،بهطوریکله باخلی از دیوانهلای
داوری تنها در الیههای اول کنتال متوقف شده و باخی نیز از آن عبور کادهاندا بلاای مثلال در
قضیۀ «سوابی علیه سنگال»1دیوان با استناد به مقارۀ «ب» ( )2ملادۀ  25کنوانسلیون ایکسلید
به الیۀ دوم کنتال تکیه کاد ()ICSIDAward, 1984, Para: 35ا همانگونهکه تصایح شد نکتۀ
مهم در خصوص سطح کنتال ،زمانی است که کنتالکنندۀ نهایی به اتبا دولت میزبان سامایه
باسدا قضیۀ اخیا «نشنال گاز علیه مصا» که پیشتا بدان پاداخته شد ،این رویه را تقویت کاده
است که تا زمانیکه کنتالکنندۀ نهایی یکی از سلامایهگذاران (اتبلا ) کشلور میزبلان سلامایه
باشد ،و هم او میخواهد با استناد به مقارۀ «ب» ( )2مادۀ  25ایکسید در خصوص اعمال مفهوم
کنتال خارجی از امتیازا معاهداتی استفاده کنلد ،دیوانهلای داوری علدم صلالحیت خلود را
اعالم کنندا بنابااین ،اگا این رویه که توسط قضیۀ نشنال گاز دنبال شده تقویلت شلود ،کملک
زیادی در راستای غلبه با معاهدهگزینی از طایق محدودسازی مداخلۀ ابزارهای شاکت2خواهلد
1. Societe Ouest Africaine des Betons Industriels (SOABI) v Senegal.
2. Interposition of corporate vehicles

 966فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،3پایز 1400

بود؛ چه اینها تنها ابزارهای رسمیاند کله بهصلور بلالقوه صلالحیت آن را دارنلد تلا بلهعنوان
کنتالکنندۀ خارجی نهایی مطاح شوند ،بدون اینکه مقاصلد و اهلداف کنوانسلیون ایکسلید را
تحت تأثیا قاار دهندا با این اساس ،ابزارهای شاکت در زنجیاۀ مالکیت پتانسیل زیلادی بلاای
افزایش حمایتهای معاهداتی و در نتیجه معاهدهگزینی خواهند داشت و محدودسازی آنهلا بله
روش مذکور که به کشف کنتالکنندۀ نهایی منجا میشود ،گام ملؤثای در جللوگیای از سلوء
استفادههای احتمالی خواهد بودا

معاهدهگزینی :رهیافتهای حقوقی
بهمنظور کاستن از رفتار معاهدهگزینی از سلوی سلامایهگذاران راهکارهلایی ملورد توجله قلاار
گافته است که در ادامه به آنها میپادازیما

 .1تدوین دقیق موافقتنامههای دوجانبۀ سرمایهگذاری
مشخصتاین روشی که کشورهای میزبان سامایه میتوانند از باوز رفتار معاهدهگزینی بکاهنلد،
دقت در تدوین متن معاهدا سامایهگذاری استا تعایف صایح و روشن مفاهیم بهکاررفتله در
معاهللدا  ،بللهویژه مفللاهیم سللامایهگذار ،سللامایهگذاری ،شللاط انکللار منللافع و ماننللد آن ،در
کاهشللافتارهای معاهللدهگزینی مللؤثا اسللتا هنگللام مللذاکاا موافقتنامللههای دوجانبللۀ
سامایهگذاری جدید ،کشورها باید توجه بیشتای به ادبیا معاهده و عواقب آن کننلد ،و بلاای
موافقتنامههای دوجانبۀ موجلود ،تالشهلای الزم بلهمنظور تجدیلدنظا و اصلالح آن دسلته از
مفاهیمی که موجب سوء استفادۀ سامایهگذاران میشود ،بهعمل آیدا بنابااین استفاده از واژگان
شفاف و روشن توسط دولتها در طااحی مفلاهیم معاهلدا سلامایهگذاری ،میتوانلد موجلب
جلوگیای از مشکال ناشی از تعدد تفاسیا توسط دیوانهای داوری شودا

 .2شرط انکار منافع

1

شاط انکار منافع در واقع شاطی است که بهعنوان اقدام متقابل باای دولتهای میزبلان سلامایه علیله
معاهدهگزینی درنظا گافته شده و بااساس آن در موافقتنامههای دوجانبۀ سامایهگذاری به کشورهای
متعاهد حق انکار حمایت معاهدهای از سامایهگذارانی که فعالیتهای اقتصادی واقعی و اصیل در کشور
میزبان سامایه ندارند ،اعطا میکندا بهعبار دیگا دولت طاف معاهده ،این حق را باای خلود محفلوظ
میدارد در مواردی که شاکتی به تابعیت کشوری استناد میکند که شاکت مذکور با آن کشور رابطلۀ
1. Denial of of Benefits
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اقتصادی مهمی ندارد ،آن کشور محق است بهاهمنلدی از منلافع و امتیلازا آن معاهلده را رد کنلد و
نپذیاد (دالزر و شاوئا)107 :1395 ،ا هدف از شاط انکار منافع مستثنا کادن شاکتهای صوری است
که در قلماو یک دولت متعاهد بلاای انتفلا از موافقتناملۀ دوجانبلۀ سلامایهگذاری خلاص تأسلیز
میشوند ،اما در واقع ارتباط اقتصلادی واقعلی بلا دوللت میزبلان سلامایه ندارنلدا شلاط انکلار منلافع،
قانونیتاین روش باای وارد کادن ایااد به صالحیت شخصی تلقی شده است ،چااکه در واقع این شاط
ناشی از آزادی طافین قاارداد در خصوص وضع شاوط خاص قااردادی استا به بیلان دیگلا ،بااسلاس
چنین شاطی دولتها حق دارند منافع مقار در معاهده را از شاکت یا شخص حقوقی که فاقد ارتبلاط
اقتصادی با کشوری است که به تابعیت آن استناد میکند ،سلب کنند یلا اعملال ایلن منلافع را بلاای
چنین اشخاصی ممنو سازند (غمامی و صدیقی)120:1397 ،ا

 .3خرق حجاب شخصیت حقوقی

1

یکی از ابزارهایی که به دولتهای میزبان سامایه اجازه میدهد از دیوانها درخواست کنند تا از
طایق آن از تقلب و سوء استفاده جللوگیای کننلد ،اسلتفاده از روش خلا حجلاب شخصلیت
حقوقی استا در واقع هدف از این سازوکار جلوگیای از سوء استفاده از پوشش شاکت و پنهان
شدن در حجاب شخصیت حقوقی شاکت باای فاار از مسئولیت و تعهدا استا با خا حجاب
شخصیت حقوقی میتوان به مسئولیت سهامداران یا شاکت اصللی بلهعنوان سلهامدار شلاکت
فاعی بهویژه شاکتهای فااملی استناد کاد و در صور لزوم علیه آنها اقامۀ دعوا کلاد (محبلی
ضیایی)8 :1392 ،ا دیوانهای داوری در باخی موارد بهویژه آن دسته از دعاوی که شلاکتهای
صوری با استفاده از حمایتهای معاهدهای مبادر به تقلب کادهاند ،به خا حجاب شخصلیت
حقوقی شاکت استناد کادهاندا البته باید درنظا داشت که رویۀ دیوانهای داوری بهویژه ایکسید
و نیز رویۀ دیوان بینالمللی دادگستای نشلان میدهلد کله داوریهلا و نیلز دیلوان بینالملللی
دادگستای در استفاده از روش خا حجاب شخصیت حقوقی همواره محتاطانه اقدام کادهانلدا
شاهد مثال اینکه دیوان بینالمللی دادگستای در قضیۀ «بارسلونا تااکشن» به تفاو بسیار مهم
حق و عالقه در این زمینه اشاره کاده استا بهعبار دیگلا ،آنچله سلهامداران نسلبت بله یلک
شاکت سهامی دارا هستند ،از نو عالقه است و نه حق ،درحالیکه باای اهلیت به طاح دعوا در
ماجع بینالمللی الزم است از خواهان حقی ضایع شده باشد نله صلافاً عالقلها ازایلنرو مااجلع
بینالمللی در اینگونه موارد هیچگاه به خلا شخصلیت حقلوقی شلاکت مبلادر نمیورزنلد
(پیلاان)127 :1393 ،ا بلله هللا روی خللا حجللاب شخصلیت حقللوقی شللاکت سللامایهگذاری
سازوکاری قابل تأمل باای کاستن از رفتارهای معاهدهگزینی استا
1. Piercing of the Corporate Veil
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نتیجهگیری
حقو بینالملل سامایهگذاری و معاهدا سلامایهگذاری ،بهصلااحت معاهلدهگزینی را ممنلو
نکادهاند ،اما با دقلت در مفهلوم ،شلیوهها و عواملل بلاوز آن در معاهلدهگزینی اساسلاً رفتلاری
ناسازگار بلا مبلانی ،اصلول و اهلداف سلامایهگذاری بینالملللی اسلتا بلهویژه در آن دسلته از
معاهدهگزینیها که پز از باوز اختالف سامایهگذار با دولت سامایهپذیا ،از طایق تغییا تابعیت
شاکت یا تجدید ساختار شاکت انجام میگیاد ،اساساً خالف اصل حسن نیت اسلت و میتوانلد
نوعی سوء اسلتفاده از حلق تلقلی شلود و مسلئولیت بینالملللی بلههمااه داشلته باشلدا رویلۀ
دیوانهای داوری در مواجهه با معاهدهگزینی متفاو است ،لکن رویۀ دیوانهای ایکسید حاکی
از این است که اساساً دیوانهای داوری در یافتن کنتالکنندۀ نهایی در چارچوب مفهوم کنتال
خللارجی ،و بللهطور اخللص در وضللعیتهایی کلله یکلی از تابعیتهللای خواهللان تابعیلت دولللت
سامایهپذیا است ،معیار کنتال واقعی و مؤثا را مدنظا قاار میدهند تا کنتال قانونیا بلهعبار
دیگا در چنین وضعیتهایی میبایست تمامی ملزوما تابعیت خواهان دارای تابعیلت مضلاعف
باای دیوان بهطور واقعی و مؤثا احااز شود ،در غیا این صور دعوا قابل اسلتما نخواهلد بلودا
عالوهبا آن کشورهای سامایهپذیا نیز میتوانند با اتخاذ رویکادهای اصالحی در ساختار موجود،
بللهویژه تللدقیق در متللون معاهللدا دوجانبللۀ سللامایهگذاری ،گسللتاش معاهللدا چندجانب لۀ
سامایهگذاری ،استفاده از شاط انکار منلافع در معاهلدا سلامایهگذاری و نیلز خلا حجلاب
شخصیت حقوقی شاکتها ،موجب ارتقای شلفافیت بیشلتا در طااحلی معاهلدا میشلود تلا
بدینتاتیب استفادۀ متقلبانه از معاهدا سامایهگذاری و رفتارهای معاهدهگزینی کمتا شودا
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