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Abstract
Due to the increase and development of international arbitration, investors have used
procedural tactics to increase their chances of winning the lawsuit, thereby
undermining the credibility of international arbitration as one of the effective and
reliable means of resolving international disputes. Abuse of processes in investment
arbitration takes place when an investor exercises its right in a way that is contrary
to the aim and purpose of the right. It happens when chain companies and
subsidiaries owned by the parent company or shareholders of a chain company with
different nationalities sought the same relief against the host in different fora in
parallel or simultaneously. Therefore, the host state will face with multiple claims
from multiple investors and is required to pay double damages. The principle of
abuse of process is an expression of the more general principle of good faith, a
fundamental principle of international law, as well as investment law. So, ICSID
tribunals will often use the principle of abuse of process in their cases
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چکیده
با توجه به افزایش و توسعة داوری بینالمللی ،سرمایهگذاران بهمنظوور افوزایش اماوان ریورو ی
خود در دعوای مطروحه به طرق مختلف به سوءاستفاده ا روشهای شالی رسیدگی میرردا ند
و بدینوسیله سبب تضعیف اعتبار داوری بینالمللی بهعنووان یاوی ا طورق موؤثر حو وفصو
اختالفهای بینالمللی میشوند ،در سوءاستفاده ا جریان رسیدگی در دعواوی سورمایهگوذاری
شخص سرمایه گذار حقوق خود را به طریقی که مغایر با هدف تأسویس آن حو اسو  ،اعموا
میکند .انجام این امر اغلب توسط طرح دعاوی متعدد و جداگانه در مراجع متعودد حو وفصو
اختالف بهطور موا ی یا همزمان توسط شرک های نجیرهای سرمایهگذاری و شرک های فرعی
متعل به شرک اصلی یا سهامداران دارای تابعی های متفاوت متعل به یک شرک نجیرهای
و در خصوص یک خواستة مشابه علیه دول میزبان و به موجب معاهدات متعدد سرمایهگوذاری
انجام میگیرد .بنابراین دول میزبان با طرح دعاوی متعدد ا سوی سرمایهگذاران مواجه شده و
ملزم به جبران خسارات مضواعف در خصووص یوک خواسوتة مشوابه خواهود شود .قاعودة منوع
سوءاستفاده ا جریان رسیدگی که نمادی دیگر ا اص کلی حسن نی بهعنوان یاوی ا اصوو
اساسی حقوق بین المل و حقوق سرمایهگذاری بین المللوی اسو  ،اغلوب توسوط دیووان داوری
ایاسید در دعاوی مطروحه اعما میشود.
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مقدمه
با وجود اهمی قاعدة منع سوءاستفاده ا جریان رسیدگی در حقوق سرمایهگذاری بوینالمللوی،
در معاهدات سرمایه گذاری و نیز کنوانسیون ایاسید چندان اشارهای به این اصو نشوده اسو .
همچنین با وجود اشاره و اعما مارر این اص توسط برخی دیوانهای داوری سورمایهگوذاری،
مبانی و موارد اعما این اص در این آرا بهتفصی مورد ب،ث واقوع نشوده اسو  .مطالعواتی در
خصوص مبانی و موارد اعما این اص در مقواتت و نشوریات علموی صوورت گرفتوه و در ایون
مقاتت آرای داوری سرمایهگذاری مذکور ا حیث سوءاستفاده ا جریان رسیدگی دستهبنودی و
ت،لی شدهاند که در طو مقالة حاضر نیز به آنها ارجاع داده شده اس  1.در عین حا با توجوه
به ریچیدگی و تا گی موضوع هنو آغا راه اس و مطالعات بیشتری ضروری اس .
رژوهش حاضر ضمن تبیین منشأ و بررسی انواع مواردی که به عنوان سوءاستفاده ا جریوان
رسیدگی م،سوب شده ،به بررسی آرای قضایی مربوطه و چگونگی اعما آن توسط دیوانهوای
داوری سرمایهگذاری ررداخته اس .

تعریف سوءاستفاده از حق
در حقوق سرمایه گذاری بین المللی اص منع سوءاستفاده ا ح در مقام یای ا اصوو کلوی
حقوقی قاب اجرا در دادگاهها و دیوانهای بینالمللی رذیرفته شده و ا این رو در صورت تردید
در خصوص ایجاد تعاد میان حقوق و تعهدات طرفین در مرحلة صالحیتی و شالی رسیدگی
اص سوءاستفاده ا ح ظهور ریدا کرده اس  .اص سوءاستفاده ا ح براساس ایون مفهووم
بنا شده که طرفی که دارای ح معتبور ا جملوه یوک حو شوالی اسو  ،ا آن بوه روشوی
غ یرعادی ،مفرط یا نامرتبط که هدف نهایی آن ایراد خسارت و ضرر و یان به طرف مقاب یوا
به منظور فرار ا حاکمی قوانین بوده ،استفاده کرده که در نتیجه سبب ا دس دادن حقوی
که مبتنی بر آن اس  ،خواهد شد (  .)Gaillard, 2017: 16بنابراین به منظور اعما اص منع
سوءاستفاده ا ح  ،وجود ح شالی معتبر و اعما آن ح به طریقی متفاوت ا آنچه حو
برای آن وضع شده اس  ،بهطوریکه سبب ورود خسارت به طرف دیگر شده اسو  ،ضوروری
اس ) . (Voon et al., 2015: 74-75اص منع سوءاس تفاده ا ح ارتباط تنگاتنگی بوا اصو
حسن نی که ا اصو اساسی هور نظوام حقووقی اسو  ،بووده و هودف ا اعموا آن ایجواد
___________________________________________________________________
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در اجرای حقوق شالی که در برخی شرایط به عنوان سوءاستفاده ا ح م،سووب

م،دودی
شده اس ).(Zarra, 2017: 128
با توجه به آناه به موجب اص سوءاستفاده ا ح یک فرد ا ح خود به طریقوی اسوتفاده
کند که میزان ضرر و منفع آن با یادیگر نامتناسب و میزان ضورر وارده بیشوتر ا منفعو آن
بوده اس  ،ا اینرو بهنظر میرسد فردی که ا ح خود سوءاستفاده کند ،برخالف اصو حسون
نی اقدام کرده و ا اختیارات و منافع قانونی مورد حمای قانون فراتر رفته اس .
در واقع به موجب اص سوءاستفاده ا ح یک ح صرفاً برای اهداف مبتنی بر سووءنی و
مغایر با هدف اصلی خود اعما میشود ) .)Schwantiz, 2018: 13-14شایان ذکر اسو اگرچوه
دیوانهای مختلف دارای این نظر بوده که آستانة اص سوءاستفاده ا ح بات و صرفاً در شرایط
استثنایی اعما میشود ،این مفهوم فینفسه متضمن تسواه و مجوو بورای رفتوار مبتنوی بور
سوءنی ا جانب شخص سرمایهگذار نیس ).(Schwantiz, 2018: 12
در نظام حقوق بینالمل در تعریف این اص همواره دو نظر مختلف وجوود دارد؛ مطواب بوا
نظریة او سوءاستفاده ا ح مانی م،ق میشود که شخص ذینفع به اعما آن ح مغایر با
هدفی که آن قاعده برای آن وضع شده اس  ،میرردا د .مطواب بوا نظریوة دوم ،سوءاسوتفاده ا
ح مانی م،ق میشود که اعما و اجرای آن ح بر تعواد منوافع مووردنظر طورفین توأثیر
میگذارد و به طری نامتناسبی ذینفع ا این منوافع برخووردار مویشوود .(Ascensio, 2014:
) 766-767بنابراین به موجب حقوق بینالمل عمومی اص سوءاستفاده ا ح بدانمعناس که
دولتی خودسرانه به اعما و اجرای ح خود میرردا د یا ح خوود را بوه طریقوی کوه موانع ا
بهرهمندی سایر دول ها ا حقوق خود میشود یا برای هدفی مغایر با آنچه ح بورای ان ایجواد
شده ،استفاده یا اجرا میکند ،بهطوریکه سبب ورود خسارت به سایر دول ها شود ( Gaillard,
 .)2017: 18دیوان در قضیة گینه علیه فرانسه در تعریف اص سوءاستفاده ا ح بیان داشته که
هریک ا طرفین باید در مرحلة ماهیتی به اثبات وقایع و قووانینی کوه موورد سوءاسوتفاده قورار
گرفته اس  ،بپردا د ) .(ICJ Case, 2020: para.150بنوابراین اصو سوءاسوتفاده ا حو موانع
اعما ح و منتفع شدن دول ها ا حقوق خود یا هدفی متفاوت ا آنچه حو بورای آن ایجواد
شده اس  ،بهطوریکه سبب ورود خسارت به سایر دول ها شود.

تعریف مفهوم قاعدة سوءاستفاده از جریان رسیدگی
به موجب این قاعده که در واقع اعما و اجرای اصو سوءاسوتفاده ا حو و جنبوة شوالی اصو
مذکور اس  ،ابزارها یا حقوق شالی توسط یک یا چند فرد به طریقی اجرا میشوود کوه مغوایر بوا
هدفی که حقوق شالی برای آنها ایجاد شده اس  ،خواهد بود (.)Kolb in Zarra, 2017: 121-122
با توجه به آناه شخص خواهان با اجرای حقوق شالی خود سبب ورود ضرر و خسوارت بوه
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طرف دیگر میشود ،دیوان رسیدگیکننده به دعوا بهطور مؤثر قادر بوه اعموا صوالحی خوود
نیس و دعوا را غیرقاب استماع اعالم خواهد کرد ).(De Brabandere, 2012: 619-620
دیوان در قضیة گینه علیه فرانسه قاعدة سوءاستفاده ا جریان رسویدگی را بوهعنووان آیوین
رسیدگی مطروحه نزد دادگاه یا دیوان که در مرحلة مقدماتی قاب رسیدگی اس  ،م،سوب کرد
).(ICJ Case, 2020: para.150
در دعاوی سرمایهگذاری اعما قاعدة سوءاستفاده ا جریان رسیدگی اغلب مرتبط با افزایش
معاهدات دوجانبه و چندجانبة سرمایهگذاری اس که به موجب آن سرمایهگذاران خارجی قادر
به طرح و اقامة دعاوی نزد دیوانهای بینالمللی بهمنظور احقاق حقوق تفویضشدة خود به آنها
هسوووتند ) .(Schwantiz, 2018: 7-8اغلوووب سوءاسوووتفاده ا جریوووان رسووویدگی در داوری
سرمایهگذاری مانی رخ میدهد که شخص سرمایهگذار که دارای حقوق شالی معینی اسو  ،ا
روی سوء نی به طری و روشی به اعما و اجرای حقوق خود بپردا د که مغایر با هودف وضوع
شده برای آن ح و ا روی سوءنی اس  .همچنین قاعدة سوءاستفاده ا جریوان رسویدگی در
دعاوی سرمایهگذاری یای ا جلوههای دکترین عدم راکدستی مدعی 1در حقوق سرمایهگوذاری
بین المللی اس که در خصوص آثار سوءاستفاده ا نظام حمای ا سرمایهگذاری ب،ث و بررسی
مویکنود ) .(Seifi & Javadi, 2013: 123بوه موجوب برخوی معاهودات سورمایهگوذاری صورفاً
سوورمایهگووذاریهووای انجووامگرفت وه مطوواب بووا قوووانین کشووور میزبووان ت ،و روشووش معاهوودة
سرمایه گذاری قرار خواهد گرف  .اعما این شرط بهصورت م،دود تجلی دکترین «دسو هوای
راک» اس  .به موجب این دکترین انجام عم سرمایهگذاری مطاب با قووانین کشوور میزبوان و
بهمنظور منتفع شدن ا حمای های مندرج در معاهدة سرمایهگذاری و ممانع ا طرح دعواوی
توسط شخص سرمایهگذار دارای دس های ناراک در رابطه با آن سرمایهگذاری اسو ( 2011:
 .)Moloo,6همچنین دکترین دس های راک در مرحلة احرا صالحی مرجع رسیدگیکننده و
به عنوان ایراد مقدماتی قاب طورح بووده ،همچنوانکوه بسویاری ا آرای داوری سورمایهگوذاری
تأییدی بر این امر اس  .برای مثا دیوان در قضیة فوونیاس اظهوار داشو چنانچوه راکدسو
نبودن شخص سرمایهگذار و انجام عم سرمایهگذاری مبتنی بر سوءنی شوخص سورمایهگوذار
ثاب شود ،در این صورت دیوان داوری صالحی موضووعی بررسوی قضویه را نخواهود داشو
)2.)Phoenix Award, Date, 15 April 2009, Para 114
همانگونهکوه بررسوی بسویاری ا آرای داوری سورمایهگوذاری نشوان مویدهود ،3دکتورین
___________________________________________________________________
1. Unclean Hands Doctrine
در 2. J. Seifi & K. Javadi, pp. 159-162 and 166.

همچنین ر.ک :تحلیل رأی فونیکس
3. Plama Consortium Ltd. v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24, Decision on Jurisdiction,
(8 Feb. 2005). / Gustav F W Hamester GmbH & Co KG v. Republic of Ghana, ICSID Case No.
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دس های راک دارای جایگاهی در حقوق بینالمل اس و ا اینرو چنانچه شخص سرمایهگوذار
در خصوص موضوع مورد اختالف بهطور غیرقانونی اقدام کند ،آن دعاوی نزد دیوان بوینالمللوی
غیرقاب قبو شناخته خواهد شد ( .)Moloo, 2011: 10موارد اعما اص منوع سوءاسوتفاده ا
جریان رسیدگی را نباید و نمیتوان بهعنوان م،ودودیتی بور اصو اسوتقال و آ ادی طورفین و
رسیدگی قانونی م،سوب کرد .ا اینرو چنانچه فردی بهطور غیرقانونی به اعما حقووق شوالی
خود بپردا د و سپس این اجرای غیرقانونی ا سوی دیوان منع شود ،چنین فردی نمیتواند ادعا
کند که ا حقوق خود م،روم شده اس ).(Zarra, 2017: 132-133

سوءاستفاده از جریان رسیدگی و اصل حسن نیت
با توجه به آناه اص حسن نی یای ا اصو کلی حقوق بینالمل بوده و در تمامی نظامهوای
حقوق داخلی اغلب مفهوم اص منع سوءاستفاده ا جریان رسیدگی منتج ا اصو حسون نیو
اس  ،ا اینرو اص منع سوءاستفاده ا جریان رسیدگی را میتووان بوهعنووان یوک اصو کلوی
حقوقی که ریشه در اص حسن نی دارد ،م،سوب کرد.
اص حسن نی دارای دو وجه ماهوی (مادی) و شالی (آیین رسیدگی) اس  .به موجب اص
حسن نی مادی که به کنتر اجرای حقوق اساسی میرردا د ،درصورتیکه اجرای حقوق با سووء
نی و برخالف هدف نهایی وضع حقوق انجام گیرد ،سوءاستفاده ا ح ت،ق یافته اس  .همچنین
به موجب جنبة شالی اص حسن نی  ،طرفهای اختالف نباید با سوءاستفاده ا جریان رسیدگی
به انجام اعما و اقدامهایی بپردا ند که بر عم درس آیین رسیدگی مورد انتخاب طورفین توأثیر
منفی اساسی دارد که انجام این امر بهمنظور حمای و حفاظ ا هدف و موضوع رسویدگی اسو
) .(Kolb in Zarra, 2017: 121-122دو جنبة ماهوی و شالی اص حسن نی یک وجوه اشوتراک
دارند که شام ضرورت انجام ح در مطابق با اهداف نهایی آن و بدون هودف ایجواد خسوارت و
ضرر و یان به سایر افراد اس  .بنابراین اص حسن نی ماهوی در خصوص روشهایی اسو کوه
سرمایهگذاری به موجب آن فرض شده و بهخصوص مشروعی و قانونمند بودن سرمایهگوذاری در
ررتو قانون قاب اعما اس و اص حسن نی شالی مربوط به چارچوب و طریقوی اسو کوه بوه
موجب آن شخص سرمایهگذار بهمنظور حمای ا سرمایة خود به طورح و آغوا دعووا مویروردا د
) .(Kolb in Zarra, 2017: 121-122بور مبنوای چنوین تموایزی مویتووان گفو کوه اصو منوع
سوءاستفاده ا ح  ،منتج ا جنبة ماهوی و قاعدة سوءاستفاده ا جریان رسویدگی منوتج ا جنبوة
شالی اص حسن نی اس و اص حسن نی مبنای قاعدة خاص ممنوعی سوءاستفاده ا جریان
رسیدگی اس ) .(Kolb in Zarra, 2017: 121در این خصوص دیوان داوری در قضیة فونیاس و در
)ARB/07/24, Award (June 18, 2010
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بررسی موضوع قاعدة سوءاستفاده ا جریان رسیدگی اظهار داش که این قاعوده صورفاً مورتبط بوا
اص بینالمللی حسن نی اس (  (ICSID Case,2009:para.101همچنین بنا به نظور دیووان در
بسیاری ا موارد و نه در همة موارد نقض اص بینالمللی حسن نی و نقض اص ملی حسن نیو
با یادیگر مرتبطاند).(Seifi & Javadi, 2013: 162
در موضوعات مرتبط با صالحی در دعاوی سرمایهگوذاری در خصووص ایون موضووع کوه آیوا
دیوان میتواند به رروندهای رسیدگی کند یا خیر ،تعهد بر اص حسن نی و ا جملوه روشوی کوه
سرمایهگذار ا طری آن به کسب سرمایهگوذاری مویروردا د ،اهمیو یوادی دارد .همچنوین بوه
موجب قاعدهای که منتج ا بسویاری ا دعواوی معاهودات سورمایهگوذاری اسو  ،چنانچوه عمو
سرمایهگذاری توسط اتباع خارجی برخالف قوانین کشور میزبان انجام گیرد و نتیجة این تخلف آن
باشد که سرمایهگذاری بهخودیخود غیرقانونی 1یا دارای عنوان غیرقانونی باشود ،2در ایون صوورت
دادگاه فاقد صالحی رسیدگی به دعاوی اتباع خارجی خواهد بود ).(Douglas, 2014: 155
با وجود ارتباط و نزدیای میان دو اص حسن نی و قاعودة سوءاسوتفاده ا جریوان رسویدگی
این دو مفهوم با یادیگر تفاوت دارند که نتیجة چنین اختالفهایی تأثیراتی در صالحی دادگواه و
قاب استماع بودن دعاوی خواهد داش  .در واقع هنگامیکه شوخص سورمایهگوذار بورخالف اصو
حسن نی به انجام عم سرمایهگذاری مبوادرت ور د ،انجوام ایون امور بسوته بوه موورد بوه عودم
صالحی دادگاه یا مسموع بودن اخوتالف منجور خواهود شود .همچنوین سوءاسوتفاده ا جریوان
رسیدگی در دعاوی سرمایهگذاری اغلب مرتبط با مسموع بودن دعاوی اس  .بنابراین هنگوامیکوه
شخص سرمایهگذار که سرمایهگذاری خود را بر مبنای فقدان اص حسن نی بهدس آورده ،حو
دسترسی به داوری بینالمللی را نداشته باشد و در مرحلة او رسیدگی و در مرحلة شالی و ریش
ا ورود به دعوا صرفاً اص حسن نی اعما شود ،اصو سوءاسوتفاده ا جریوان رسویدگی اعموا
نخواهد شد ) .(Schwantiz, 2018:12-13شایان ذکر اس که بنا به نظر بعضوی حقوقودانان اصوو
حقوق بینالمل همانند اص حسن نی ا جمله اصو تعیینکننده در تعیوین صوالحی دیووان
بینالمللی نبوده و ا اینرو تأیید صریح آنها در متن معاهده ضروری اس ).(Douglas, 2014: 170

قاعدة منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی در حقوق بینالملل
قاعدة منع سوءاستفاده ا جریان رسیدگی یای ا اصو کلی مشترک در نظامهای حقوق داخلی و
حقوق بینالمل م،سوب شده و در بسیاری ا اسناد سا مانهای بینالمللی نیز تأیید شوده اسو .
برای مثا بند  1مادة  294کنوانسیون مل مت،د در مورد حقوق دریاها بهصراح بوه دادگواه یوا
دیوانی که به موجب بخش رانزدهم این کنوانسیون تأسیس شده ،این اختیار را تفویض کرده اس
___________________________________________________________________
1. Illegal per se
2. Illegal as such
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که در خصوص آن دسته ا دعاوی که بهعنوان سوءاستفاده ا جریان رسیدگی م،سوب میشووند،
هیچگونه اقدامی را انجام ندهند .همچنین به موجب بنودهای  3و 4موادة  3۵کنوانسویون اروروایی
حقوق بشر دادگاه هر گونه درخواس مجزا مطاب با مادة  34را که مغایر بوا مفواد کنوانسویون یوا
رروتا هاس یا اجرای آنها اعما اص سوءاستفاده ا ح بوده را غیرقاب استماع اعالم میکند.
همچنین اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری اگرچه بهصراح بوه ایون قاعوده اشوارهای
نارده ،با توجه به آناه اص حسن نی یای ا اصو کلی حقوقی در معنای بند (1ج) مادة 3۸
اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری اس  ،ا اینرو قاعدة سوءاستفاده ا جریان رسیدگی را که
منتج ا اص کلی حسن نی اس نیز میتوان در چارچوب این ماده بوهکوار بورد (Ascensio,
) .2014: 766اگرچه به موجب اساسنام Iدیوان بینالمللی دادگستری این اختیار به دیوان اعطوا
نشده که در صورت انجام اقدامی که بوه سوءاسوتفاده ا جریوان رسویدگی منجور شوود ،بوه رد
درخواس بپردا د ،اما علیرغم این موضوع دیوان در بسیاری ا قضایا بهصوراح  1یوا بوهطوور
ضمنی 2اص سوءاستفاده ا جریان رسیدگی را مورد توجه قرار داده اس  .همچنانکه دیوان در
قضیة نقض ادعایی عهدناموة موودت ،ر وابوط اقتصوادی و کنسوولی بوین ایوران ،ایواتت مت،وده
19۵۵در رأی صووالحیتی خووود اظهووار داش و ) .(ICJ Case,.2019:paras .63-65مشووابه بووا
استدتلی که در قضیة «برخی اموا ایران» کرده بود که آستانة ریدایش سوءاستفاده ا جریوان
رسیدگی بسیار باتس و بهمنظور انجام این امر وجود دتی قوی مبنی بر آناه اقودام خواهوان
به سوءاستفاده ا جریان رسیدگی منجر شده اس  ،ضروری اس .
بنا به نظر دیوان صرفاً در شرایط استثنایی میتوان بر مبنای سوءاستفاده ا جریان رسیدگی
به رد دعوا مبادرت ور ید .ا این رو در این قضیه دیوان با توجه به نبود این شرایط ادعای آمریاوا
مبنی بر انجام سوءاستفادة ایران ا جریان رسیدگی را ا منظر قابلی استماع دعوا رد کرد (ICJ
) .Case, 2019: paras .107-109همچنین بهنظور مویرسود اسوتدت بسویاری ا دیووانهوای
معاهدات سرمایه گذاری که بر مبنای اقدام غیرقانونی ارتاابی توسط شخص سرمایهگوذار بوه رد
صالحی قضایی خود ررداخته ،مبتنی بر اصو کلی هماننود اصو تتوین 3کوه بوه موجوب آن
«هیچ فردی قادر به انتفاع ا عم خالف خود نبوده» و نیز اص حسن نی اس  .البته با توجه
به آناه در رویة داوری به اصو مذکور بهعنوان بخشی ا نظم حقوق داخلی کشور میزبان توجه
شده ،ا اینرو بهنظر میرسد اتاا به این اصو بهمنظور توصویف نادرسو بوودن اقودام شوخص
___________________________________________________________________
 .1برای مثا در قضیة گینه بیسائو علیه سنگا دول سنگا اظهار داش که هر گونه تالش گینه بیسائو را که
به منظور م،روم کردن سنگا ا حقوق مندرج در آن رأی بوده اس  ،باید بهعنوان سوءاستفاده ا جریان
)(Arbitral Award of 31 July 1989, Judgment, I.C.J. Reports 1991,. para. 27
رسیدگی م،سوب کرد.
2. Ambatielos Rights of passage over Indian Territory (Judgment, 1957), Barcelona Traction (Judgment,
1970), Nicaragua(Judgment, 1984).
1. nemo auditor propiam turpitudinem allegans
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سرمایهگذار هنگامیکه تصمیم فقط براساس حقووق بوینالملو اخوذ مویشوود ،اموری دشووار
باشد ).(Douglas, 2014: 167-168

انواع سوءاستفاده از جریان رسیدگی در دعاوی سرمایهگذاری
کلی قواعد و مقررات مندرج در معاهدات دوجانبة سرمایهگذاری در خصووص تعریوف مفواهیم
سرمایه و سرمایهگذار به خطر سوءاستفاده توسط اشخاص سرمایهگذارمنجر میشود کوه اغلوب
به سه روش به شرح یر انجام میگیرد:

 .1تغییر ساختار شرکت برای استفاده از مزایای معاهدة دوجانبة سرمایهگذاری
با توجه به ب،ثبرانگیز بودن و حساسی یاد در خصوص تعریف اصطالح «سورمایهگوذاری» ایون
مفهوم در کنوانسیون ایاسید بهطور دقی بیان نشده و در نتیجه این امر سبب شده اس که ایون
مفهوم همگام با ت،وتت ریشآمده در حقوق بینالمل اقتصادی و حقوق بینالمل سرمایهگوذاری
انعطاف داشته باشد ( مانی و درونپرور .)99-100 :1394 ،شایان ذکر اس با وجوود عودم تعریوف
مفهوم سرمایهگذاری در کنوانسیون ایاسید ،دیوانهای داوری ایاسید این کمبود را جبران کورده
که در این خصوص میتوان به قضیة معوروف سوالینی اشواره کورد کوه توصویفی تقریبواً جوامع ا
سرمایهگذاری میکند و اکنون برخی دیوانهای داوری ایاسوید و غیرایاسوید هموین توصویف را
بهکار میبرند ،هرچند تعدادی ا آنان شرط چهارم این تعریف ،یعنوی مفیود بوودن فعالیو بورای
توسعة اقتصادی دول میزبان را شرطی ائد و غیرقاب احرا میدانند1.
بهطوور کلوی معاهودات و قووانین رایوج سورمایهگوذاری در خصووص مفواهیم «سورمایه» و
«سرمایهگذار» دارای تعریف موسع و کلی و حمای گسترده ا سرمایهگذاریهوای غیرمسوتقیم
انجامگرفته ا طری یک یوا چنود نهواد شورکتیانود .در روش حمایو ا سورمایهگوذاریهوای
غیرمستقیم که اغلب در دعاوی سرمایهگذاری ایجاد میشود ،شخص سرمایهگذار در مان انجام
سرمایهگذاری و به منظور افزایش حمای ا آن ساختار شرک خود را بهگونهای طراحی میکند
که ت ،حمای چند معاهدة سرمایهگذاری قرار گیرد و بدینوسیله دارای افزایش گزینوههوای
مختلف طرح دعوا در عرصة بینالمللی شود ( .)Gaillard,2017:3-4شایان ذکر اس که تجدیود
ساختار شرک که به منظور منتفع شدن ا مزایای معاهدة سرمایهگذاری اس  ،بهخودیخود 2و
___________________________________________________________________
 .1مطاب با تعریف سالینی چهار معیار برای سرمایهگذاری وجود دارد کوه عبوارتانود ا  .1 :ا تعهود موالی فعالیو
مزبور .2 ،انجام رروژه در دورة مانی معوین .3 ،شوریک بوودن سورمایهگوذار در خطور (سوود و یوان) فعالیو
اقتصادی و  .4مفید بودن فعالی مزبور برای توسعة اقتصادی دول میزبان.
2. Per Se
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چنانچه بهمنظور م،افظ ا سرمایهگذاری ا اختالفهای احتمالی آتی با کشور میزبوان باشود،
غیرقانونی تلقی نخواهد شد ).(Seifi &Javadi, 2013: 166
به موجب این روش شوخص سورمایهگوذار مجوا اسو کوه صورفاً بوهمنظوور بهورهمنودی ا
حمای های مندرج در معاهدة سرمایهگذاری مربوطه یا منتفع شدن ا مزایوای خواص قووانین آن
کشور همانند میزان کم مالیات و نیز بهرهمندی ا حمای های مندرج در معاهودة سورمایهگوذاری
م ،ثب شرک به تأسیس یک شرک فرعی و تابعه در کشور ثالث مبادرت ور د و دارای اماان
طرح دعاوی سرمایهگذاری در مراجع متعدد بینالمللی باشد .ا آنجا که تغییور سواختار شورک ا
جانب مالک نهایی شرک سرمایهگذار صرفاً بهمنظوور دسوتیابی بوه دیووان داوری ایاسوید بووده،
مطاب با مادة  2۵کنوانسویون ایاسوید ا حودود صوالحی دیووان ایاسوید و همچنوین معاهودة
سرمایهگذاری مربوطه خارج اس ).(De Brabanddere, 2012: 621-622; Gaillard, 2017: 3-4
به موجب مادة  2۵کنوانسیون ایاسید شرک سرمایهگذار خارجی باید تابعی یای ا کشوورهای
عضو کنوانسیون بهغیر ا کشور میزبان را داشته باشد یا ایناه شرک ثب شوده در کشوور میزبوان در
کنتر سهامداران تبعة یک کشور عضو ایاسید باشد .با توجوه بوه ایناوه کنوانسویون معیوار تعیوین
تابعی شرک را بیان نارده ،معاهدات دوجانبة سرمایهگوذاری در جهو رفوع مشوا مقودر ا ایون
دس معیارهای مختلفی را برای تشخیص تابعی شرک ذکر کردهاند که مهمترین آنها عبارتانود ا
معیار م ،ثب شرک  .ا اینرو چنانچه شرکتی در حو ة صالحی یک کشور ثب شود ،آن شرک
متبوع کشور م ،ثب شناخته میشود .با توجه به این مسئله بسیاری ا دیوانهوای داوری چنانچوه
ثب شرک سرمایهگذار در یای ا کشورهای عضو کنوانسویون ایاسوید روس ا حودوت اخوتالف و
صرفاً بهمنظور استفاده ا مزایای معاهدة سرمایهگذاری مربوطه و دسترسی به صالحی اقامة دعووا در
مرجع داوری ایاسید بوده باشد ،به اص سوءاستفاده ا ح استناد مویکننود و اغلوب خوود را بورای
رسویدگی بوه اخوتالف دارای صوالحی نمویداننود (  ;Seifi, Javadi, 2013: 162-166ابریشومی و
ضمامی93 :139۷ ،؛ .)Phoenix Award, 2009: Paras, 144 -145
در چنین مواقعی با توجه به آناه مالک نهایی شرک سرمایهگذار دارای توابعیتی مشوابه بوا
کشور میزبان یا دارای تابعی دولتی که عضو معاهودة دوجانبوة سورمایهگوذاری مربوطوه اسو
نیس  ،ا اینرو چنانچه هدف نهایی شرک سرمایهگذار ا تغییر ساختار شورک بهورهمنودی ا
مزایووای معاهوودة دوجانبووة سوورمایهگووذاری خوواص و دسووتیابی بووه صووالحی قضووایی داوری
سرمایهگذاری بینالمللی در کشورهای ثالث اس  ،در این صورت اغلب دیووانهوای داوری ایون
شرک ها را بهعنوان شرک های روسته یا م،افظ 1م،سوب میکنند و بر مبنای سوءاسوتفاده ا
نظام ایاسید به رد دعوا مبادرت میور ند و خود را دارای صالحی رسیدگی نخواهنود دانسو
).(Zarra, 2017: 132-133
___________________________________________________________________
1. Shell Company
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 .2تعدد مراجع رسیدگی داوری بهمنظور افزایش شانس موفقیت در دعوا
در دعاوی سرمایهگذاری خارجی اغب شخص سرمایهگذار بهمنظوور افوزایش احتموا موفقیو
خود در دعوا در تالش برای طرح دعوای خود در ماانی اس که بیشوترین شوانس موفقیو در
دعوا را دارد .روش جس وجوی دیوان یا م ،ترجی،ی مناسب و مطمئن بهخوودیخوود قابو
اعتراض نیس  ،مشروط بر آنا ه با شرایط مورد تواف طرفین بورای انجوام عمو داوری مطواب
باشد .بنابراین چنانچه شخص خواهان بهمنظور افزایش احتما موفقیو خوود در توالش بورای
ح وفص دعاوی مشابه یا مرتبط با یادیگر بهطور موا ی یوا همزموان در بویش ا یوک مرجوع
رسیدگی باشد ،در این صورت شخص سرمایهگذار مرتاب سوءاستفاده ا جریان رسیدگی شوده
اس  .طرح دعاوی متعدد در خصوص اقودامی واحود در مراجوع متعودد رسویدگی سوبب ورود
خسارت به شخص خوانده میشود ،یرا دول خوانده در خصوص یک عم و اقدام متخلفانه بوا
مجموعة متعددی ا دعاوی نزد دیوانهای داوری متعدد بهجای یک دیوان داوری مواجه خواهد
شد .همچنین درصورتیکه معاهدة سرمایهگذاری مقرر کند که شرک م،لی ثبو شودة ت،و
کنتر خارجی نیز ا حمای های افراد خارجی کنتر کننودة شورک برخووردار اسو  ،در ایون
صورت شرک م،لی نیز به موجب مادة ()2(2۵ب) کنوانسیون ایاسید قوادر بوه طورح و اقاموة
داوری سرمایهگذاری علیه دول سرمایهرذیر خواهد بود .در واقع با توجه به آناه شرک فرعوی،
نمایندة سهامداران یا شرک اصلی تلقی موی شوود و بوه نماینودگی ا جانوب شورک اصولی و
سهامداران عم میکند ،در این صورت هم شورک م،لوی ثبو شوده در کشوور میزبوان ،هوم
سهامداران خارجی مستقیم و غیرمستقیم در خصوص یک اقدام متخلفانوة دولو میزبوان و در
خصوص یک اقدام مشابه اماان طرح و اقامة دعووا علیوه دولو میزبوان را خواهنود داشو  .در
اینگونه مواقع اگرچه طرح دعاوی متعدد در خصوص یک اقدام مشابه را نمیتوان بهخودیخود
بهعنوان سوءاستفاده ا جریان رسیدگی م،سوب کرد ،بهنظر میرسد که طورح یوک دعووا نوزد
مرجع رسیدگی ثانویه و چنانچه مرجع اولیه نیز در حا رسویدگی بوه هموان موضووع باشود را
میتوان بهعنوان سوءاستفاده ا جریان رسیدگی م،سوب کرد .البته در اینگونه مواقع ،دادگاه با
احرا یای ا معیارهای سنتی و اعما خرق حجاب شخصی حقوقی شرک صالحی قضوایی
خود را احرا خواهد کرد.

 .3اعمال قاعدة سوءاستفاده از جریان رسیدگی بهمنظور مقابله با رسیدگیهای موازی
با توجه به معنای عام قاعدة سوءاستفاده ا جریان رسیدگی کوه مقورر کورده در صوورت بویعودالتی
نسب به طرف مقاب یا بهمنظور ممانع ا خطر عدم اجرای عدال چنانچه ا نظور دادگواه ضوروری
باشد ،بر مبنای قاعدة سوءاستفاده ا جریان رسیدگی میتوان مانع ا ریشروی رسویدگی ثانویوه شود،
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ا اینرو بهنظر میرسد این قاعده را بتوان بهعنووان یوک روش کامو مقابلوه بوا سووء عملاورد نظوام
ایاسید و نیز ممانع ا ادامة آن دسته ا رسیدگیهایی که برخالف قواعد اصولی رسویدگی و سوبب
ایجاد ضرر و یان برای طرف دیگر رسیدگی میشود ،م،سوب کورد) . (Ascensio, 2014: 764قاعودة
سوءاستفاده ا جریان رسیدگی در رسیدگیهای موا ی منتج ا دعاوی سورمایهگوذاری اغلوب موانی
اعما میشود که شخص سرمایهگوذار بخشوی ا دعووای خوود را بوه دیووان داوری او و باقیمانودة
دعاوی خود را به دیوان داوری ثانویه ارجاع دهد .در این صورت دیوان داوری ثانویه چنانچه ایونگونوه
استنتاج کند که اعما حقوق شالی صرفاً بهمنظور فرار ا تعهدات منودرج در صوالحی دیووان او
باشد ،قادر به رد و عدم استماع دعاوی خواهود بوود .بنوابراین در چوارچوب رسویدگیهوای مووا ی و
همزمان چنانچه مرجع او رسیدگی قبالً در خصوص ماهی دعوای مورد اختالف به اتخواذ تصومیم
و صدور رأی ررداخته باشد ،طرح مجدد هموان دعووا در سوایر مراجوع رسویدگی بوه سوءاسوتفاده ا
جریان رسیدگی منجر خواهد شد .بنوابراین براسواس قاعودة منوع سوءاسوتفاده ا جریوان رسویدگی
میتوان ا طرح و اقامة مجدد همان دعوا ا جانب شوخص سورمایهگوذار در مراجوع دیگور رسویدگی
ممانع کرد و مانع ا وقوع رسیدگیهای موا ی یا همزمان شد.
در آرای صادره در داوریهای سرمایهگذاری اگرچوه بوهصوراح بوه قاعودة سوءاسوتفاده ا
جریان رسیدگی بهمنظور مقابله با رسیدگیهای موا ی اشاره نشده ،اما قاعدة مذکور را میتووان
بهعنوان ابزاری سودمند بهمنظور جلوگیری ا سرریچی ا قواعد اساسی رسیدگی همانند اصوو
قطعی و نهایی بودن ،مؤثر بودن ،کارایی و اجرای درس عدال  ،قاعودة امور مختوموه و قاعودة
دعوای مطروح (در حا رسیدگی)1م،سووب کورد (ILA Final Report on Res Judicata and
) .Lis Pendence, 2004: 8-9در اعما روشهای مقابله با رسیدگیهوای مووا ی و همزموان در
دعاوی سرمایهگذاری ت،ق شرط آ مون هوی سهگانه 2یعنی تشوابه طورفین ،موضووع دعووا و
سبب دعوا ضروری اس  ،همچنانکه بسیاری ا آرای معروف دعاوی سرمایهگذاری نیز به اعما
آن مبادرت ور یدهاند 3.البته با توجه به مشاالت و موانع عدم ت،قو همزموان ایون شوروط در
رسیدگیهای دیوان بهنظر میرسد که قاعدة سوءاستفاده ا جریان رسیدگی که نیا منود ت،قو
شرط آ مون هوی سهگانه نبوده را میتوان به عنوان ابزاری مفید و سوودمند جهو مقابلوه بوا
رسیدگیهای موا ی م،سوب و بدین وسیله مانع ا طرح دعاوی مشابه یا مرتبط بوا یاودیگر در
مراجع متعدد رسیدگی شد .این استدت مبتنی بر مفهوم رسیدگی عادتنه و طرح دعوا مبتنوی
بر اص حسن نی اس ).(Stanivukovic, 2014: 226-227
بنابراین بر مبنای قاعدة منع سوءاستفاده ا جریان رسیدگی دادگاه اولیه قادر خواهد بود که
___________________________________________________________________
1. Lis pendence
2. Triple Identity Test

 .3در این خصوص میتوان به قضایای سی ام ای ( )CMEو تدر ( )Lauderاشاره کرد.
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در صورت ضرورت و در برابر بیعدالتی نسب به طرف مقاب و نیز ممانع ا خطر عدم اجورای
عدال مانع ا طرح دعوا در مرجع ثانویه و تح شود .البته اعما این اص کامالً دلبخواهانوه و
مبتنی بر اختیار ذاتی دیوانها بهمنظور ممانع ا سوءاستفاده ا جریان رسیدگی اسو ؛ حتوی
چنانچه رفتار طرفین با اجرای ت ،اللفظی قوانین آیین دادرسی مغایرت نداشوته باشود (ILA
)Final Report on Res Judicata and Lis Pendence, 2004: 8-9

شرط انکار منافع
با توجه به کلی مفهوم سرمایهگذار بسیاری ا معاهدات سرمایهگذاری بهمنظوور م،ودود سواختن
مفهوم سرمایهگذار شرطی را با عنوان شرط اناار منافع معاهده 1درج کردهاند کوه بوه موجوب آن،
چنانچه شرک سرمایهگذار خارجی در یای ا کشورهای عضو کنوانسویون ایاسوید ثبو شوده و
دارای فعالی اقتصادی مهمی با آن کشور نباشد ،در این صورت آن دول ح امتناع و رد حقووق
مندرج در معاهدات سرمایهگذاری را برای آن شخص سرمایهگذار خواهد داش  .بنابراین به موجب
این شرط که در معاهدة نفتا (بند  2مادة  )1113و معاهدة جامع سورمایهگوذاری آسوهآن (بنود 1
مادة  )19مورد اشاره قرار گرفته اس  ،با توجه به آناه شخص سرمایهگذار در قلمرو سر مینی کوه
در آن تأسیس شده یا در قلمرو دول اناارکنندة منافع دارای فعالی های تجواری مهوم و اساسوی
نیس  ،ا اینرو قادر به بهرهمندی ا معاهدات سرمایهگذاری دو مذکور نخواهد بود2.
بنابراین اگرچه انجام فعالی اقتصادی در یک دول که اغلب به معنای فعالی های مواهوی
مهم و اساسی در داخ قلمرو دول میزبوان تعریوف شوده ،ا شورایط حقووقی ت م بوهمنظوور
برخورداری ا حمای های مندرج در معاهدة سرمایهگذاری بوده ،شرط اناار منافع را میتوان به
عنوان وسیلهای بهمنظور رد صالحی دول میزبان به شرک های فرعی و تابعوه (شورک هوای
روسته) که فعالی های اقتصادی مهم ندارند ،استفاده کرد ).(Gastrell & Cannu, 2015: 79
به موجب این شرط دول ها ح اناار و رد مزایای منودرج در معاهودات سورمایهگوذاری را
برای آن دسته ا شرک ها یا اشخاص حقوقی که فاقد ارتباط اقتصادی با دولتی که بوه تابعیو
آن استناد کورده و تابعیو شورک بور آن دولو مبتنوی اسو  ،خواهنود داشو & (Dolzer
) .Schreuer, 2008: 55بنابراین اگرچه شرک سرمایهگذار مطاب با تعریف مفهوم سرمایهگوذار
مندرج در معاهدات سرمایهگذاری بهعنوان سرمایهگذار توصیف شوده ،دولو سورمایهروذیر بور
مبنای شرط اناار منافع خواهد توانس مانع ا این امر شود که اشخاص سرمایهگوذار بوا کسوب
تابعی دول ثالث و تغییر در ساختار شرک خود درصدد منتفع شدن و سوءاستفاده ا حقووق
و حمای های مندرج در معاهدة سرمایهگذاری منعقدة آن دول با سایر دو شوند .شایان ذکور
___________________________________________________________________
 .2در قضیة رک ریم دیوان این دفاع را رذیرفته و صالحی اناار شده اس .

1. Denial of Benefit Clause
)(Pac Rim v. ElSalvador
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اس که در چنین مواقعی دیوان داوری ایاسید بر مبنای کنتور خوارجی شورک بوه تعیوین
تابعی اصلی شرک میرردا د و مانع ا سوءاستفاده ا جریان رسیدگی میشود.

استناد به اصل سوءاستفاده از حق و خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت
در نظام حقوق بینالمللی سرمایهگذاری دامنة شمو معاهدات سرمایهگوذاری بورخالف حقووق
تجارت بین المل به ل،اظ تابعان بسیار وسیع اس و افزونبر دول ها تمامی اشخاص حقیقوی و
حقوقی سرمایه گذاری نیز ا ح اقامة دعوا در م،اکم بینالمللی ریشبینیشده برای ح وفص
اختالفات سرمایهگذاری برخوردارند (مؤمنی راد و قاسم اده مسلبه.)1۵3 :1394 ،
با توجه به آناه مطاب با کنوانسیون ایاسید اشخاص سرمایهگذار بهمنظور ارجاع اختالف خود
به داوری ایاسید باید دارای تابعی یای ا کشورهای عضو کنوانسیون باشند ،ا ایونرو در موواقعی
که شرک سرمایهگذار دارای تابعی کشوری غیر ا کشورهای عضوو کنوانسویون باشود ،اغلوب در
اینگونه مواقع شرک موردنظر با ثب شرک در یای ا کشورهای عضو کنوانسیون ایاسید یوا ا
طری انتقا سهام خود به یاوی ا شورک هوای دارای تابعیو دو عضوو کنوانسویون در توالش
بهمنظور ارجاع اختالف خود در دیوان داوری ایاسید خواهد بود ).(Kirtley, 2009: 429
در واقع شرک سرمایهگذار با تغییر تابعی خود و استناد به معاهدة سرمایهگذاری مربوطوه
درصدد برخورداری ا تضمینهوای حموایتی منودرج در ایون معاهودات اسو  .بوا وجوود اصو
«استقال شخصی حقوقی شرک ا سهامداران» که به موجب آن شرک هوای تجواری دارای
شخصیتی متمایز ا اشخاص تشای دهندة خود هسوتند ،بوا ایون هموه ضورورتهوای ناشوی ا
فعالی های شرک های تجاری بهویژه فعالی شباهوار فراملی ایجاب میکند که م،اکم ملوی و
داوری بین المللی در مواردی این اصو را کنار بگذارند و ررده ا چهرة شرک براندا ند و روستة
شخصی حقوقی شرک را بشاافند و ا تقلب یا سوءاستفاده در قالب فریب حجواب شخصوی
حقوقی جلوگیری کنند (م،بی و ضیایی .)1۷ :1391 ،در چنین مواقعی دیووانهوای داوری بوا
استناد به اص سوءاستفاده ا ح و اعما دکترین خرق حجاب شخصی حقوقی شرک اقدام
به خرق حجاب ا شرک و صرفنظر کردن ا تابعی شرکتی میکننود کوه بوا سوءاسوتفاده ا
حقوق مندرج در معاهدة سرمایهگذاری مربوطه و صرفاً بهمنظور انتفاع ا استانداردهای حمایتی
و ارجاع اختالف خود به داوری ایاسید به تغییر تابعی شرک ررداخته اسو ( (Polonskaya,
 .2014: 27-28همچنین درصورتیکه فعالی شرک فرعی روشی برای سرمایهگوذاری ا سووی
شرک اصلی باشد ،در این صورت مرجع رسیدگی میتواند روسوتة شخصوی حقووقی شورک
فرعی را که در واقع جانشین شرک اصلی در سرمایهگذاری اس  ،بشاافد و صوالحی خوود را
نسب به شرک اصلی تسری دهد (م،بی و ضیایی .)1۵ :1391 ،مبنوای اصولی خورق حجواب
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شخصی حقوقی و رجوع به شرک اصلی یا سوهامداران عبوارت اسو ا جلووگیری ا اعموا
متقلبانه و منع سوءاستفاده ا ح و ت،ق عدال ( .(Polonskaya, 2014: 27-28البته اغلب در
مواقعی که معاهدات مربوطه م ،ثب شرک را بهعنوان تنها معیار بهمنظوور تعیوین تابعیو
شرک م،سوب میکنند ،در خصوص دعاوی اقامهشده ا جانب شرک های ثب شده در دولو
میزبان غالباً دول ها ا اعما دکتورین خورق حجواب شخصوی حقووقی و تعیوین سوهامداران
کنتر کنندة شرک ممانع کورده و رویاورد خوود را براسواس تفسویر ت،و اللفظوی معاهودة
دوجانبة سرمایهگذاری مربوطه توجیه میکنند ).(Zarra, 2017: 21_22

مبانی حقوقی اعمال قاعدده مندع سوءاسدتفاده از جریدان رسدیدگی در
کنوانسیون ایکسید
دیوانهای داوری بهمنظور حفظ جامعی و تمامی عملارد قضایی یا تصمیمگیری خود اختیار
ذاتی در اتخاذ تصمیم در خصوص آیین رسویدگی خوود دارنود .اصو اختیوار احورا صوالحی
دیوانها 1بهمنظور اتخاذ تصمیم در خصوص رسیدگی در قواعد و مقوررات کنوانسویون ایاسوید
آورده شده اس  .مطاب بندهای  1و  2مادة  41کنوانسویون ایاسوید دیووان صوالحی اتخواذ
تصمیم در خصوص صالحی خود را دارد .همچنین به موجب مواد  3۵و  4۵قواعود و مقوررات
تسهیالت اضافی ایاسید دیوان دارای اختیار تصمیمگیری در خصوص صالحی خود اسو  .در
آن دسته ا دعاوی سرمایهگذاری که مبنای رد صالحی دیووان قاعودة سوءاسوتفاده ا جریوان
رسیدگی اس  ،دیوان بهطور ضمنی با اشاره به مواد مذکور و نیز اختیار احورا صوالحی خوود
بهمنظور حفظ تمامی آیین رسیدگی استناد کرده اس .

آرای داوری ایکسید در مورد قاعدة منع سوءاستفاده از جریان رسیدگی
 .1قضیة  TSAدر مقابل دولت آرژانتین
در این قضیه خواهان ،شرک آرژانتینی تیسیآ ( )TSAکه شرک کنتر کننوده بوود و بیشوتر
سهامداران تابعی آرژانتینی و فرانسوی داشتند ،بوه موجوب معاهودة دوجانبوة سورمایهگوذاری
منعقده میان هلند و آرژانتین به طرح و اقامة دعوا در دیووان داوری ایاسوید ررداخو (ICSID
.)Case, 2008: paras.118-120
شرک مذکور با بیان این مسئله که مالک اصلی آن شرک هلندی تیسیای ( )TSIاسو ،
___________________________________________________________________
1. Kompetenz-Kopmpetenz
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اظهار داش که شرک آرژانتینی براساس معیار کنتر خارجی مندرج در معاهدة منعقده میان
طرفین بهعنوان یک شرک خارجی تلقی میشود .با توجه بوه نبوود شورط تابعیو در معاهودة
دوجانبة سرمایهگذاری ،دیوان اظهار داش که به موجب کنوانسیون ایاسوید طورفین ملوزم بوه
آناند و صرف شرط صریح مندرج در معاهده مبنی بر کنتر خارجی را نمیتووان دلیو کوافی
برای تلقی شرک ثب شدة داخلی بهمنزلة یک شرک خارجی م،سوب کرد .با توجه بوه آناوه
صرفاً سرمایهگذار خارجی واقعوی بایود ا طریو روش ایاسوید حمایو شوود ،ا ایونرو دیووان
بهمنظور تعیی ن صالحی خود اظهار داش که باید به اعما دکترین خورق حجواب شخصوی
حقوقی شرک و اتخاذ تصومیم در خصووص ایون موضووع کوه چوه کسوی در اخوتالف موذکور
کنتر کنندة سرمایه اس  ،بپردا د .در واقع با توجه به آناه دیوان ایاسید درصودد حو وفصو
اختالف میان سرمایهگذاران خارجی و دول میزبان بوده و کنتر کننودة نهوایی شورک دارای
تابعی دول میزبان اس  ،ا اینرو تعیین تابعی نهایی شرک دارای اهمی اساسی میبود.
دیوان در این قضیه با اشاره به مادة ()2(2۵ب) کنوانسیون ایاسید اعالم داشو کوه اتبواع
دو متعاهد به دو دسته تقسیم میشوند :اشخاصی که تابعی خوارجی دارنود یوا شورک هوای
ت ،کنتر خارجیاند .با توجه به آناه شرک مذکور دارای شرایط دستة او نیس  ،ا ایونرو
اثبات وجود کنتر خارجی نیز ضروری اس  .در نهای دیوان با توجه به اهمی کنتر خارجی
و خرق حجاب ا شرک آرژانتینی و نیز بهدلی نبود کنتور خوارجی خوود را فاقود صوالحی
رسیدگی به اختالف دانس ( .(ICSID Case, 2008: paras.134-147

 .2قضیة  Phoneixدر مقابل جمهوری چک
رأی صادره در این قضیه اولین رأیی بود که به موجب آن ،دیوان به رد دعوای خواهوان بور مبنوای
ارتااب اص سوءاستفاده ا حو مبوادرت ور یود ) .(ICSID Case, 2009در ایون قضویه اخوتالف
مربوط به شرک اسرائیلی فونیاس بهعنوان خواهان و دول جمهوری چک بهعنوان خوانوده بوود
که در آن خواهان سهام دو شرک دارای تابعی جمهوری چک (شرک های  PBو  )GBرا تملوک
کرده و در دیوان داوری ایاسید طرح دعوا کرد .ا نظر دیوان بوا توجوه بوه آناوه تملوک سوهام دو
شرک توسط شرک اسرائیلی بهمنظور تغییر ساختار تابعی شرک و بر مبنای اص سوءاستفاده
ا نظوام ایاسووید انجوام شووده ،بوه رد صووالحی خوود مبووادرت ور یود .همچنووین ا نظور دیوووان
سوءاستفاده ا ح در واقع «سوءاستفاده ا جریان رسیدگی» 1اس که بوهمنظوور ایجواد داسوتان
غیرواقعی و دسترسی به داوری بینالمللی که در واقوع سوزاوار اسوتفاده ا آن نبووده اسو  ،انجوام
گرفته اس ) ،(ICSID Case,2009: para.143ا اینرو دیووان بوا خورق حجواب ا شورک اظهوار
___________________________________________________________________
1. Détournement de procédure
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داش که با وجود تملک سهام دو شرک جمهوری چک توسط شرک اسرائیلی ا آنجا که انجوام
عم سرمایهگذاری با تغییر ساختار تابعی شرک چک و بر مبنای اص سوءاستفاده ا ح انجام
گرفته ،ا اینرو شرک در واقع همان شرک تبعة دول چک بوده و با توجه به عودم اماوان طورح
دعوا ا سوی شرک های تبعة یک دول علیه همان دول  ،طرح و اقامة دعوا ا جانب خواهوان در
واقع سوءاستفاده ا روند رسیدگی اس  ،ا اینرو دیوان ا نظر موضوعی 1خوود را دارای صوالحی
رسیدگی در خصوص بررسی موضوع دعوا ندانس ).(ICSID Case, 2009: para. 40

 .3قضیة رنه رز لوی
رس ا خر ید سهام شرک گرمسیت ا سوی خانوادة لوی و فرمان دول ررو که سبب اخوتال
در این سرمایهگذاری شد ،خانوادة لوی بیشتر سهام خود در شرک را به فردی به نام
رنه ر لوی که تنها فرد فرانسوی در خانواده بود ،منتق کرد .رس ا طورح دعووا و مطالبوة
خسارت ا جانب خانم لوی و شرک بر مبنای معاهدة دوجانبة سرمایهگذاری فرانسه و ررو و بوا
توجه به فاصلة مانی کم بین تاریخ انتقا سهام در شرک به خانم لووی ا یوک سوو ،و صودور
فرمان دول ررو ا سوی دیگر و نیز توضی،ات غیرقاب قبو در خصوص مان انتقوا سوهام ا
سوی خواهان ،دیوان تجدید ساختار شرک توسط خانم لوی بهعنوان سهامدار اصلی را در واقع
نوعی سوءاستفاده ا جریان رسیدگی تلقی کرد ). (ICSID Case, 2015: paras.194- 195
در نهای دیوان توصیف ایراد سوءاستفاده ا جریان رسیدگی را بهعنوان ایراد صوالحیتی یوا
ایراد عدم استماع دعوی تلقی کرده و در خصوص قضویه اظهوارنظری ناورد (Seifi & Javadi,
) 2013: 166در قضیة مذکور چنانچه خواهان ،بهمنظور کسب حقوقی بهمنظور منتفع شودن ا
آن ح باشد ،بهن،وی که مغایر با روح آن ح باشد ،میتوان آن را بوهنووعی تقلوب نسوب بوه
قانون 2م،سوب کرد .)Gaillard, 2017: 20( 3البته بهنظر میرسد با توجه به عدم سهول احرا
عنصر معنوی یعنی قصد متقلبانة اص،اب دعوا یا قصد فرار ا قانون صالح اثبات ایون امور یعنوی
تقلب نسب به قانون بهراحتی اماانرذیر نباشد.

 .4قضیة سی ام ای
در این قضیه دول جمهوری چاسلواکی با بیان این مسئله که دعوای شرک  CMEسوءاسوتفاده
ا جریان رسیدگی تلقی میشود ،خواهان رد دعوا بود .در این خصوص دیوان اظهار داش «چنانچه
___________________________________________________________________
1. Ratione Materiae
)2. Fraus Legis (fraude à la loi

 .3تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوا یا یکی از آنها از قانون حاام ماه باا تیییار
روابط حقوقی توأم است.
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خواهان مای به استفاده ا روشهای جبران خسارت قراردادی و طرح دعوا در دادگاههای م،لی یا
دیوانهای داوری خصوصی باشد ،دیگر مجا به طرح همزمان دعوا برای جبران همان خسوارت بوه
موجب معاهده نخواهد بود» ). (UNCITRAL Award, 2001: para. 306
همچنین دیوان در قسومتی دیگور ا رأی خوود بوهطوور مضوی و م،ودود بوا تأییود منوع
سوءاستفاده ا جریان رسیدگی بیان کرد «با توجه به طورح و اقاموة دعواوی تقریبواً مشوابه بوه
موجب دو معاهدة جداگانه ا جانب آقای تدر نمیتوان گف کوه سوءاسوتفاده ا نظوام معاهوده
ت،ق ریدا کرده اس » ) . (UNCITRAL Award, 2001: para..412.در نهای دیوان بوه رد و
صرفنظر کر دن ا رسیدگی موا ی مبتنی بر قرارداد که ا جانب خواهان نزد دادگاههای دولو
چاسلواکی اقامه شده بود و نیز عدم ت،ق و سوءاستفاده ا جریان رسیدگی مبادرت ور ید.

نتیجهگیری
قاعده منع سوءاستفاده ا جریان رسیدگی اجرای خواص اصو کلوی و موسوع ممنوعیو اصو
سوءاستفاده ا ح یعنی همان ح شالی اس  .بوا توجوه بوه تأییود ایون اصو در بسویاری ا
نظامهای حقوق داخلی کشورها و همچنین حقوق بینالمل عمومی ،بهنظر میرسد قاعدة منوع
سوءاستفاده ا جریان رسیدگی را میتوان بهعنوان یاوی ا اصوو کلوی حقووقی کوه در حوو ة
سرمایهگذاری بینالمللی تأیید و شناسایی شده اس  ،بهشمار آورد .قاعودة منوع سوءاسوتفاده ا
جریان رسیدگی نقش مهمی در حفظ جامعی و درستی نظام حقوق سرمایهگذاری دارد و مانع
ا سوءاستفاده ا ح طرح دعوا میشود .در اعموا ایون قاعوده ،دیووانهوای داوری هموواره بوا
احتیاط و حزم به اعما آن میرردا ند و صورفاً در موواردی کوه شوخص سورمایهگوذار مرتاوب
اعمالی مغایر با هدف و موضوع مندرج در معاهدة دوجانبة سرمایهگذاری و مغایر با اصو حسون
نی شده ،آن را اعما و اجرا کردهاند .ا اینرو همچنانکه در بررسی آرای دیووان توضویح داده
شد ،در مواردی که شرک سرمایهگذار به تغییر ساختار تابعی و سپس طرح دعوا علیوه دولو
میزبان ررداخته اس  ،دیوان انجام عم سرمایهگذاری را کوه در نتیجوة سوءاسوتفاده ا حو و
صرفاً بهمنظور دسترسی به دیوان داوری ایاسید بوده ،بهعنوان سوءاستفاده ا جریان رسویدگی
تلقی کرده و با اعما دکترین خرق حجاب شخصی حقوقی شورک  ،خوود را فاقود صوالحی
اعالم کرده اس .
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