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Abstract
International investment law protects shareholders’ rights through treaty-based
arrangements. That is to say, a great number of bilateral investment treaties (BITs)
identify shares as one of the types of protected investment as ICSID arbitral
tribunals have recognized in several cases. Despite that, it should be considered
that these Bilateral Investment Treaties do not, however, define shareholder or
share and typically do not state whether shareholders must own a majority of the
shares or control a company's administration to qualify for treaty protection. the
absence of a general international law definition of shares or shareholders leads to
the need to refer to such concepts as they are generally accepted by municipal legal
systems and determine shareholders’ rights and obligations by way of renvoi to
municipal rules. this process must preserve the integrity of the concept. tribunals
and courts cannot modify or deform these concepts. This study examines the
manner of interaction between municipal and international law in the field of
shareholders' direct and indirect claims.
Keywords: International Investment, Shares, Shareholder, International Law,
Domestic Law.
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دليقتر تعداد لابل توجهي از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری ،سهام را به مثابه یكي از انواع سرمایهگذاریهای
تحت پوشش حمایتيِ معاهده سرمایهگذاری تعریف ميكنند .دیوانهای داوری ایكسيد نيز در بسياری از
پروندهها بر این موضوع صحه گذاشتهاند .ليكن باید توجه داشت كه این معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری،
سهامدار یا سهام را تعریف نميكنند و عمدتاً توضيحي در رابطه با این موضوع ارائه نميدهند كه آیا ضروری
است برای اینكه سهامداران از حمایت معاهده سرمایهگذاری برخوردار شوند ،مالك اكثریت سهام باشند یا
كنترل اداره شركت را به عهده داشته باشند یا خير؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بينالملل سبب
ميشود كه این مفاهي را همانگونه كه بصورت كلي توسط نظامهای حقولي داخلي پذیرفته شدهاند در نظر
گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به لوانين داخلي شناسایي نمایي  .اما این فرآیند باید
انسجام و تماميت مفاهي مزبور را حفظ نماید .دادگاهها و دیوانهای داوری نميتوانند این مفاهي را تغيير
دهند یا با عيب و نقص مواجه سازند .این نوشتار به بررسي چگونگي تعامل حقوق داخلي و حقوق بينالملل در
بحث دعاوی مستقي و غيرمستقي سهامداران ميپردازد.
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مقدمه
در محيط داوری معاهدات سرمایهگذاری ،غالباً سه مولعيت وجود دارد كه در آن
سهامداران الامه دعوی مينمایند :نخستين مولعيت ،شرایطي است كه سهامداران در رابطه
با حقوق مستقي خود طر دعوی مينمایند .دیوان بينالمللي دادگستری 1در لضيه
بارسلونا تركشن این حقوق را بعنوان حقولي تعریف ميكند كه حقوق داخلي بصورت
اختصاصي و مجزا از شركت به سهامداران اعطاء مينماید؛ از جمله حقوق صاحبان سهام
نسبت به هرگونه سود سهام اعالم شده ،حق حضور و حق رأی در جلسات عمومي و حق
تسهي در دارایيهای باليمانده شركت در زمان انحالل 2.بنابراین دعوای سهامداران در
رابطه با هرگونه سود سهام اعالم شده یا حق آنها برای مشاركت در مدیریت شركت،
نمونههایي از دعاوی مستقي سهامداران هستند 3.مولعيت دوم زماني اتفاق ميافتد كه
سهامداران ادعای خسارت ناشي از افت ارزش سهام خود را مطر ميكنند كه در نتيجه
نقض تعهدات بينالمللي كه در لبال شركت وجود داشته حادث شده است .این مولعيتِ
"اتالف ارزش" ،در نتيجه افزایش اختالفات معاهده سرمایهگذاری بوجود آمده است و
شامل ادعاهای نقض استاندارد رفتار برابر و منصفانه در مقابل سرمایهگذار/سهامدار
مي گردد .در این مولعيت ،رفتار دولت ميزبان در برابر شركت مورد بررسي لرار ميگيرد.
در مولعيت سوم ،سهامداران ميتوانند از جانب شركت الامه دعوی نمایند؛ مشروط بر
آنكه معاهده مشخصاً تصریح كرده باشد كه سهامداران از چنين حقي برخوردارند 4.الدام
مزبور ،دعوایي غيرمستقي محسوب ميگردد 5.ليكن مسئله لابل تأمل آن است كه حقوق
بينالملل در خارج از محيط معاهدات سرمایهگذاری ،سهام یا سهامدار را تعریف
نمينماید 6.در تایيد این موضوع ،دیوان بينالمللي دادگستری در پرونده بارسلونا تركشن
چنين بيان داشت كه« :دیوان باید از این حقيقت شروع نماید كه پرونده حاضر اساساً
1. International Court of Justice (ICJ).
2. Barcelona Traction, ICJ, 1970, para 36.
3. Foremost-McKesson HBOC Inc. & others v. Iran, Award No. 220-37/231-1, 10
Iran-US Cl. Trib. Rep. 228, 1986, at 250.
4. Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), ICJ,
Preliminary Objections 24 May 2007., para. 88.
 .5برای مثال ماده  1117معاهده نفتا صریحاً امكان طر چنين دعوایي را پيشبيني كرده است.
6. Rudolf Dolzer & C.H Schreuer, Principles of International Investment Law
(Oxford: Oxford University Press, 2012) p 60.
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شامل عواملي است كه از حقوق داخلي نشأت ميگيرند -یعني تمایز و اجتماع بين
شركت و سهامدار -و طرفين دعوی هر چقدر ه كه تفسيرهایشان متفاوت از یكدیگر
باشد ،آن را به عنوان نقطه عطفي در استدالل خود در نظر ميگيرند .لذا چنانچه دیوان در
پي آن باشد كه بدون توجه به اصول حقوق داخلي در این پرونده اتخاذ تصمي نماید،
ارتباط خود را با والعيت از دست ميدهد؛ چراكه هيچ اصول مرتبطي در حقوق بينالملل
وجود ندارد كه دیوان بتواند بدان توسل جوید» 1.فيالوالع همانطور كه دیوان نيز توضيح
ميدهد ،فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بينالملل سبب ميشود كه این مفاهي
را همانگونه كه بصورت كلي توسط نظامهای حقولي داخلي پذیرفته شدهاند در نظر
گرفته و از طریق احاله به لوانين داخلي شناسایي نمایي .

2

از دیگر سوی ،حقوق بينالملل عرفي نيز از حقوق سهامداران حمایت مينماید ليكن

صرفاً در شرایطي كه حقوق مزبور بهعنوان "حق" توصيف شوند و نه اینكه صرفاً منافعي
باشند كه استحقاق لانونيِ اساسي نسبت به آنها وجود نداشته باشد .این تعيين ویژگي و
توصيف صفات اختصاصي مبتني بر نظ داخلي است و از دیگر نقاط تاللي حقوق
بينالملل و حقوق داخلي در دعاوی سرمایهگذاری بينالمللي محسوب ميگردد .حقوق
بينالملل باید به تعریفي كه سيست داخلي از این حقوق ارائه ميدهد ارجاع نماید 3و بدین

ترتيب این مسأله را تعيين كند كه آیا حق سهامداران ،یك حق را تشكيل ميدهد یا صرفاً
منافعي را ایجاد مينماید كه توسط حقوق داخلي حمایت نشدهاند .همين تمایز بين حقوق
و منافع باید به سطح بينالمللي نيز تعمي داده شود .ارجاع به نظ لانوني كشور ذیربط و
حقولي كه اعطاء مينماید ،ابزاری را شكل ميدهد تا حقوق بينالملل بواسطه آن تعيين
نماید كه چه منافعي باید مورد حمایت لرار بگيرد .حقوق بينالملل با طر تعهدات خاص
برای دولت ،صرفاً از آن دسته از منافع اعضای شركت حمایت مينماید كه تحت حمایت
نظ لانوني داخلي كشوری لرار دارند كه حقوق موردنظر و یا دیگر وضعيتهای لانوني
1. Barcelona Traction, 37, para. 50.
2. Arthur Watts, Nationality of Claims, in Fifty Years of the International Court of
Justice, Essays in Honour of Sir Robert Jennings (Cambridge: Cambridge
University Press, 1996) p 437.
 .3آرون بروشه« ،لانون حاك و اجرای احكام در داوریهای موضوع كنوانسيون حل و فصل اختالفات ناشي از
سرمایهگذاری بين دولتها و اتباع دول دیگر» ،ترجمه محسن محبي ،مجله حقولي ،شماره  ،)1368( ،10صص
.201-187
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شخصي و یا خصوصي بدان لابل انتساب است 1.البته این اصل كه چنانچه منفعت ،تحت
حقوق داخلي بعنوان یك نوع حق تلقي نگردد حقوق بينالملل عرفي از آن حمایت
نميكند ،و ضرورتاً در چارچوب معاهدات سرمایهگذاری اِعمال نميشود .در برخي
معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری ،2منافعي وجود دارد كه در سطح داخلي بعنوان حق در
نظر گرفته نميشوند ليكن با این وجود تحت حمایت حقوق بينالملل لرار گرفتهاند 3.در
نتيجه ميتوان گفت معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری ،حمایت از برخي حقوق مشخص
تحت حقوق بينالملل را مدنظر لرار دادهاند؛ مشروط بر آنكه حقوق مزبور ،معادلي در
سطح داخلي داشته باشند اما در سطح بينالمللي تعریف نشده باشند كه در اینصورت
احاله به لواعد داخلي صورت خواهد گرفت .چنانچه این حقوق ،معادلي در سطح داخلي
نداشته باشند ،ضروری است این مفاهي مطابق با اصول و اهداف مطروحه در معاهده
ذیربط تعریف شوند .بنابراین باید در نظر داشت كه معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری
ميتوانند از حق سهامدار حمایت كنند اما محتوای این حق و اینكه آیا دعاوی مستقي یا
غيرمستقي در رابطه با آن حق لابل طر است یا خير ،باید با توجه به متن معاهده یا
حقوق داخلي مربوطه مشخص گردد 4.دیوانهای داوری این مسائل را به اندازه كافي
تحليل نكردهاند .در این راستا ولوع سلسله بيپایاني از دعاوی ،دولتها را جهت اتخاذ
گامهای لانوني مختلف بمنظور رفع ابهامات موجود در این حوزه تشویق كرده است؛
ليكن این امر مستلزم انجام تحليلي است كه مشخص نماید نقش حقوق داخلي در اِعمال
آن دسته از اصول حقوق بينالملل كه دعاوی مستقي یا غيرمستقي سهامداران عليه
دولتها را توجيه ميكند چيست.

 .1بررسي رويه ديوان بينالمللي دادگستری در رسيدگي به حقوق سهامداران
در این مبحث سه رأی مه دیوان بينالمللي دادگستری پيرامون حقوق سهامداران كه دو
مورد آن در چارچوب حمایت دیپلماتيك (بارسلونا و دیالو) و دیگری در چارچوب
1. Ibid. p 236, para. 5.
2. Bilateral Investment Treaty (BIT).
3. Bernard Kishoiyian, “The Utility of Bilateral Investment Treaties in the
Formulation of Customary Law”, JIL & Business, Vol. 14, (1994), p 372.
4. A. H. Feller, “The Mexican Claims Commissions”, American Journal of
International Law, Vol. 30, )1936(, p. 113, 117.
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معاهده موّدت ،تجارت و ناوبری بين ایتاليا و ایاالت متحده 1صادر شده است 2بررسي
ميگردد .این سه پرونده مستقيماً به تحليل رابطه بين حقوق بينالملل و حقوق داخلي در
حوزه حقوق سهامداران مرتبط هستند؛ زیرا در این باره كه رابطه مزبور چگونه باید
توصيف و تبيين شود بحث مينمایند.

 .1-1شرکت با مسئوليت محدود بارسلونا ترکشن

3

بارسلونا تركشن اولين اظهار عقيده رسمي دیوان بينالمللي دادگستری در بحث حقوق
سهامداران و دعاوی غيرمستقي آنها ميباشد .از این منظر كه بارسلونا تركشن اولين
پرونده پيرامون موضوع فوقالذكر بوده است و نيز به دليل پيچيدگي و تنوع دیدگاههای
مطروحه در این پرونده ،بارسلونا تركشن یكي از مهمترین لضاوتهای حوزه حقوق
بينالملل عمومي محسوب ميگردد .همچنين اصولي كه در پرونده بارسلونا تركشن بدان
تصریح شده ،در جدیدترین اظهارنظر دیوان بينالمللي دادگستری در باب حقوق
سهامداران (پرونده دیالو) نيز مورد تأیيد لرار گرفته است.
در پرونده بارسلونا تركشن دولت اسپانيا معتقد بود از آنجایيكه هيچ معاهده لابل
اعمالي پيرامون اختالف مطروحه وجود ندارد ،در نتيجه ضروری است حقوق بينالملل
عرفي اعمال گردد و مطابق لواعد حقوق بينالملل عرفي نيز هيچگونه حمایت دیپلماتيكي
به سهامداراني كه تبعه كشوری غير از كشور متبوع شركت (یعني كانادا) باشند اعطاء
نميگردد .با بررسي و تحليل پرونده بارسلونا تركشن و نكات مستنبط از رأی صادره در
این پرونده پيرامون حقوق سهامداران ،نتایج ذیل لابل استنباط است:
الف -حقوق بينالملل باید اصول حقوق داخلي ناظر بر مفهوم حقوق شركت و حقوق
سهامداران را به رسميت بشناسد؛ چراكه این موارد توسط حقوق بينالملل تعریف نشده
است 4.بعنوان مثال مفهوم شركت با مسئوليت محدود مخلوق حقوق داخلي است و

1. Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the United States of
America and the Italian Republic, 2 February 1948. (FCN).
2. ELSI.
3. Barcelona Traction, Judgment of 24 Jul. 1964 and Judgment of 5 Feb. 1970.
4. Ibid. para. 41.
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حقوق بينالملل نيز ملزم است كه شركتها را همانگونه كه در والع وجود دارند در نظر
بگيرد و در رابطه با آنها اتخاذ تصمي نماید.

1

ال متمایز از مفهوم سهامدارانِ شركت ميباشد و
ب -در حقوق داخلي ،مفهوم شركت كام ً
سهامداران تا زماني كه شركت وجود دارد ،هيچ حقي در رابطه با دارایيهای آن ندارند و
فقط خود شركت است كه ميتواند جبران خسارت وارده بر دارایيهایش را مطالبه
2

نماید.
پ -اگرچه تخلفي كه در مقابل شركت صورت ميپذیرد اغلب در عمل باعث ورود
خسارت به سهامدارانش نيز مي گردد ،ليكن این بدان معنا نيست كه سهامداران از حق
الامه دعوی جهت مطالبه خسارت برخوردارند .به همين ترتيب بستانكاران شركت نيز حق
مطالبه غرامت در رابطه با زیاني كه به شركت بدهكار به آنها وارد شده است را ندارند.

3

ت -فقط شركت ميتواند نسبت به الدامي كه نقض حقوق شركت محسوب ميگردد
اعتراض نماید؛ در حالي كه سهامداران منحصراً مجاز هستند نسبت به الدامي اعتراض
كنند كه نالض حقوق مستقي آنها باشد؛ نظير حق سهامداران نسبت به سود لابل توزیع
سهام .این موارد در زمره حقوق مالكيت و دارایي سهامداران لرار ميگيرد و نه صرف
4
منافع.
ث -اعمال حق حمایت دیپلماتيك فقط در صالحيت كشور متبوع شركت است ،نه
كشور متبوع سهامداران و نه با توجه به دعاوی غيرمستقي آنها .ضروری است بين
خسارت وارده به حقوق و خسارت وارده به صرف یك منفعت ساده لائل به تفكيك
5

شوی .
ج -هيچ لاعدهای در حقوق بينالملل وجود ندارد كه صراحتاً به سهامداران در رابطه با
دعاوی غيرمستقي آنها حقي اعطاء نماید.

6

1. Barcelona Traction, Separate Opinion of Judge Fitzmaurice, at 67, para. 6.
2. Ibid. 34–35, paras 41 and 44.
3. Ibid. 35, para. 44.
4. Ibid. 36, paras 46 and 47.
5. Ibid. 36, para. 46.
6. Ibid.
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چ -ممكن است حقوق بينالملل در شرایط خاصي حجاب شركت را خرق نماید و به تبع
آن سهامداران شركت را بطورمستقي یا غيرمستقي  ،منفرداً و یا متضامناً مسئول تأدیه دیون
1

و ایفای تعهدات شركت للمداد نماید.

 دو مولعيت خاص و استثنائي ممكن است حادث گردد -1 :شركت ،دیگر وجودنداشته باشد؛ -2كشوری كه از شركت حمایت ميكند اهليت اتخاذ الدامات لانوني را
2

نداشته باشد .این شرایط در اختالف پرونده بارسلونا تركشن وجود نداشت.
 بموجب حقوق بينالملل عرفي ،سهامداران حقي برای مطر كردن دعاویغيرمستقي خود ندارند؛ گرچه چنين حقي ميتواند بواسطه معاهده برای سهامداران فراه
گردد.

3

د -لاعده انصاف اِعمال نشد؛ چراكه اعمال این لاعده ميتوانست منجر به الامه دعاوی
بيشماری از جانب سهامداران متعدد و با تابعيتهای مختلف شود و نتيجتاً فضای ناامني
4
را در روابط التصادی بينالمللي ایجاد نماید.
جميع موارد مشرو در فوق اهميت پرونده بارسلونا تركش را در توصيف و تبيين
رابطه حقوق بينالملل و حقوق داخلي در حوزه حقوق سهامداران به خوبي نشان ميدهد.
همچنين بررسي اظهارات دیوان بينالمللي دادگستری در پرونده مزبور به این پرسش
پاسخ ميدهد كه حقوق بينالملل چگونه باید از یك سو مفاهي حقوق شركتها و
حقوق سهامداران را شناسایي نماید و از سوی دیگر تفكيك و تمایز بين این دو مفهوم را
حفظ كند .این پرونده با چنان صراحتي به حقوق بينالملل عرفي ميپردازد كه به ندرت
در رویه دادگاهها یا دیوانهای لبل و بعد از آن دیده شده است .بارسلونا تركشن ممكن
است از بعضي جهات "سرمایهگذار پسند" نباشد ،اما تمایز بين حقوق و منافع را به
وضو

روشن ميسازد؛ تمایزی كه اغلب در لضاوتهای دیوانهای معاهده

سرمایهگذاری مبه است .البته گزارش چهارم دوگارد در رابطه با حمایت دیپلماتيك،
بارسلونا تركشن را مورد انتقاد لرار ميدهد؛ زیرا معتقد است رأی بارسلونا تركشن بيشتر
مبتني بر حقوق شركتها بوده تا حقوق بينالملل و نتيجتاً استانداردی غيركاربردی را
1. Ibid. 39, para. 57.
2. Ibid. 40–42, paras 64-71.
3. Ibid. 46–47, para. 90.
4. Ibid. 48–49, paras 94-96.
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ایجاد كرده است 1.با این حال گزارش مزبور نيز اذعان نموده است كه بارسلونا تركشن
بازتاب والعي حقوق بينالملل عرفي است.

2

 .1-2پرونده Elettronica Sicula S.p.A.

3

پرونده شركت السي ( )ELSIبه نقض حقوق سهامداران ناشي از معاهده موّدت ،تجارت
و ناوبری بين ایتاليا و ایاالت متحده مصوب  1948مربوط بود (معاهده  .)FCNالسي یك
شركت نسبتاً سوددِه بود اما این سود تكافوی جبران بدهيهای انباشته شده این شركت را
نمينمود .در سال  1967سهامداران السي تالشكردند تا پشتيباني شریكي تجاری را از
ميان شركتهای دولتي ایتاليا تحصيل نمایند ،ليكن در سال  1968به این نتيجه رسيدند كه
احتمال موفق شدن این طر وجود ندارد و نتيجتاً تصمي گرفتند تا شركت را منحل
نمایند .مقامات ایتاليایي از السي درخواست كردند تا كارخانه را تعطيل نكند ليكن
متعالب نامههای اخراجي كه برای كاركنان السي ارسال شد ،شهردار پالرمو دستور
مصادره كارخانه را صادر نمود .السي نيز متعالباً در رابطه با بطالن مصادره درخواست
حك اعالمي نمود .دادگاه تجدیدنظر پالرمو دریافت كه مصادره مزبور ،لانون اداری
ایتاليا را نقضكرده است و نتيجتاً به پرداخت خسارت ناشي از عدم استفاده از كارخانه
طي دوران مصادره رأی داد.
یك ماه پس از مصادره ،ورشكستگي السي اعالم شد .ایاالت متحده نسبت به این
موضوع كه مصادره غيرلانوني موجب نقض معاهده معاهده موّدت ،تجارت و ناوبری
شده است اعتراض نمود؛ چراكه معتقد بود حق سهامداران السي در رابطه با انحالل كنترل
شده شركت نفي شده است .ليكن دیوان بينالمللي دادگستری پس از رد اعتراض ایتاليا
نسبت به غيرلابل پذیرش بودن دعوی به دليل عدم طي مراحل داخلي ،مقرر داشت كه
ماده  3معاهده  -كه ایاالت متحده آن را به عنوان اعطای حق سازماندهي و مدیریت السي
به سهامدارانش تفسير مينمود -نقض نشده است؛ چراكه اعسار و انحالل شركت به دليل
مولعيت ماليِ السي بوده است .به عبارت دیگر سهامداران السي از حق خود برای انحالل
1. Fourth Report on Diplomatic Protection by Mr John Dugard, Special
Rapporteur, 13 Mar. 2003, UNDoc. A/CN.4/530, para. 16.
2. Ibid. para. 27.
3. Elettronica Sicula S.p.A. (‘ELSI’) Judgment of 20 Jul. 1989, in ICJ Reports,
1989, para. 15.
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شركت محروم نگشته بودند؛ زیرا این مسئله كه السي ميتوانسته لبل از مصادره به صورت
كنترل شده منحل شود ثابت نشد.
السي فيالوالع دومين تصميمي بود كه دیوان بينالمللي دادگستری در آن به بررسي
دعاوی سهامداران پرداخت .در این پرونده دیوان در رابطه با این موضوع كه آیا
سهامداران بر اساس حقوق بينالملل عرفي از حق الامه دعوی از طرف شركت برخوردار
بودهاند یا خير تصميمي اتخاذ ننمود بلكه حقوق سهامداران را با ارجاع به معاهده ذیربط و
بدون اینكه به حك صادره در پرونده بارسلونا تركشن یا هر اظهارنظر عمومي دیگری در
این مورد توجه نماید در نظر گرفت .دیوان حتي به این مسأله نيز نپرداخت كه آیا حقوق
سهامداران در جریان اعسار و ورشكستگي ،حقي مستقي بوده است یا خير .اما مهمترین
نكات مستنبط از بررسي این پرو نده در رابطه با حمایت از حقوق سهامداران به شر ذیل
است:
الف -ماده  3معاهده موّدت ،تجارت و ناوبری بين ایتاليا و ایاالت متحده صراحتاً حمایت
از حق كنترل و مدیریت را مقرر داشته است و در نتيجه مصادره غيرلانوني بوده و در والع
سهامداران را از آنچه كه در آن زمان مهمترین حق آنها جهت كنترل و مدیریت شركت
خود محسوب ميشده محروم نموده و نهایتاً نقض فاحش حقوق سهامداران محقق گشته
بود .اما از آنجایيكه السي پيش از مصادره معسر و متولف از پرداخت دیون گشته بود،
فيالوالع حقوق سهامداران برای مدیریت و كنترل شركت اساساً وجود نداشت تا بواسطه
1
معاهده تحت حمایت لرار گيرد.
ب -بند  2ماده  5معاهده موّدت ،تجارت و ناوبری بين ایتاليا و ایاالت متحده مقرر
ميدارد كه حمایت این معاهده به تمام منافع مستقي و غيرمستقي ِ اتباع ،شركتها و
مؤسسات یكي از طرفين متعاهد در دارایيهایي كه در للمرو دیگر كشورهای متعاهد
مصادره شده است تسری ميیابد 2.دیوان بينالمللي دادگستری این ماده را به صورت
حمایت از منافعي كه سهامداران در دارایيهای شركت و ارزش باليمانده آنها پس از
انحالل و تسویه شركت دارا ميباشند تفسير نمود .ليكن به سبب اینكه السي پيش از

1. Ibid. para. 94.
2. Ibid. para. 118.
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مصادره معسر گشته بود ،هيچگونه انحاللي نميتوانست روی دهد و نتيجتاً دارایي نيز
وجود نداشت تا از آن در برابر مصادره حمایت شود.
پرونده السي هيچگونه حقي را تحت حقوق بينالملل عرفي به سهامداران اعطا ننمود.
در مقابل ،تمهيدات ویژه و مفاد خاصي از معاهده موّدت ،تجارت و ناوبری را اِعمال
نمود .از منظر حقوق بينالملل عرفي (پرونده بارسلونا تركشن) و حقوق معاهدات (پرونده
السي) ،دیوان بينالمللي دادگستری در تصميماتي كه با بيست تا بيست و پنج سال فاصله
زماني اتخاذ نموده ،با لاطعيت بسياری در راستای محدود كردن دعاوی غيرمستقي
سهامدارن سخن گفته است .مضافاً اینكه دیوان در پرونده السي بر این مسئله صحه
گذاشته است كه حتي چنانچه معاهده حق حضور در دادگاه را به سهامداران اعطا نموده
باشد ،این امر به معنای نادیده انگاشتن نقش ح قوق داخلي در توصيف و تبيين حق

سهامداران نخواهد بود .وجود "حق حضور در دادگاه" 1و فقدان تعریفي از "حقوق
بنيادی" در للمرو حقوق بينالملل موجب آن نشد كه دیوان رأساً یك حق مستقل را
ایجاد و خلق نماید .در مجموع این تصمي دیوان حقوق سهامداران را فقط بر مبنای سياق
واژگان یك معاهده خاص بررسي نمود و تعيين محتوای این حقوق را به حقوق داخلي
واگذار كرد .بنابراین احراز وجود چنين حقولي تحت حقوق بينالملل به این معنا نبود كه
محتوای حقوق مزبور باید مجدداً و خارج از سيست حقوق داخليِ لابل اِعمال تعيين و
2
تبيينگردد.

 .1-3پرونده ديالو
در پرونده دیالو دیوان بينالمللي دادگستری پس از یك ولفه تقریباً چهل ساله ،مجدداً به
بررسي حقوق سهامداران تحت حقوق بينالملل و در چارچوب حمایت دیپلماتيك
پرداخت .آلای دیالو در سال  1964به كنگو رفت و شركت واردات -صادرات
 Africom-Zaireرا تأسيس نمود .وی در سال  1979با پشتيباني دو شریك خصوصي،
شركت دیگری به نام  Africontainers-Zaireثبت كرد .در پایان دهه  ،80این دو

1. Standing.
2 Campbell McLachlan, “Investment Treaties and General International Law”, The
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 57, No. 2, (2008), p 377.
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شركت در بازپرداخت برخي بدهيهای خود مشكالتي پيدا كردند و نهایتاً در سال 1995
دستوری مبني بر اخراج دیالو صادر شد و در سال  1996وی از زئير به گينه تبعيد شد.
در این پرونده دیوان بينالمللي دادگستری صالحيت خود را در مورد سه ادعای الامه
شده توسط گينه بررسي نمود:
الف -نقض حقوق فردی دیالو؛
ب -نقض حق مستقي دیالو به عنوان سهامدار در دو شركت
پ -نقض حقوق این شركتها به نيابت و بر اساس جایگزیني.
دیوان بينالمللي دادگستری صالحيت خود را در رابطه با دو ادعای نخست احراز
نمود ،ليكن گينه را از اِعمال حق شركتها از طریق نيابت و جایگزیني منع نمود .دیوان
مشخصاً اذعان داشت كه آنچه به تحقق عمل متخلفانه بينالمللي در مقابل سهامداران
منتهي ميگردد ،نقض حقوق مستقي آنها در رابطه با شخص حقولي توسط دول ِ
ت
خوانده ميباشد .حقوق مستقيمي كه بواسطه حقوق داخلي آن كشور تعریف شده و
توسط طرفين نيز پذیرفته شده است 1.در مورد الدام نيابتي ،دیوان بينالمللي دادگستری
یادآور اصلي شد كه در پرونده بارسلونا تركشن مطر شده بود و حقوق شركت را از
منافع سهامداران تفكيك مينمود و در رابطه با مسئوليت دولت ،صرفاً نقض حقوق را
مرتبط در نظر ميگرفت 2.حقيقتي كه بواسطه بررسي پرونده گينه لابل استنتاج است این
است كه موافقتنامههای بينالمللي مختلف ازجمله موافقتنامههای ترویج و حمایت از
سرمایهگذاری خارجي و كنوانسيون واشنگتن ،رژی لانوني خاصي را ایجاد كردهاند كه
بر حمایت از سرمایهگذاری حاك است .لوانين و مقرراتي كه در این راستا در
لراردادهای مستقي بين دولتهای ميزبان و سرمایهگذاران خارجي در نظر گرفته شده
است ،كفاف آن را نميدهد كه تغييری در لواعد عرفي حمایت دیپلماتيك اعمال نماید.

3

1. Diallo. op.cit. para. 64.
2. BarcelonaTraction. op.cit. para. 46.
تنها نقض یك حق است كه مستوجب مسئوليت است و نه تحت تأثير لرار گرفتن صرف یك منفعت؛ بنابرین
الدامي كه عليه شركت صورت گرفته و صرفاً حقوق شركت را نقض نموده باشد ،در مقابل سهامداران ایجاد
مسئوليت نمينماید حتي درصورتيكه منافع آنان نيز تحتتأثير لرار گرفته باشد.
3. Diallo. op.cit. paras 89–90.
همچنين برای اطالعات بيشتر رجوع كنيد به :
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دیوان بينالمللي دادگستری در رابطه با حمایت بر اساس جایگزیني یا نيابت بيان داشت
كه« :حمایت بر اساس جایگزیني یا نيابت در والع به دنبال اعطای حمایت به سهامداران
خارجي شركتي است كه از مزایای معاهدات بينالمللي بهرهمند نيستند و جبران دیگری
نيز برای آنها وجود ندارد مضاف بر اینكه الدامات غيرلانوني اتخاذ شده عليه شركت
آنها ،توسط كشور متبوع شركت انجام شده است» 1.بر اساس این اظهارنظر دیوان
ميتوان چنين نتيجه گرفت كه حمایت بر اساس جایگزیني ،در حقيقت باید بعنوان
آخرین مستمسك برای حمایت از سرمایهگذاریهای خارجي در نظر گرفته شود .با
توجه به نكات مطروحه در این مبحث ،سه اصل مه در رابطه با حقوق سهامداران از
پرونده دیالو لابل استخراج است:
الف -هيچ لاعدهای در حقوق بينالملل عرفي وجود ندارد كه حمایت بر اساس جانشيني
یا نيابت را مجاز بدارد؛
ب -حمایت بر اساس جانشيني یا نيابت ،بعنوان آخرین مستمسك در نظر گرفته ميشود و
فقط تحت شرایط بسيار خاص و محدودی لابل اِعمال ميباشد؛
پ -دو مولعيت خاصي كه در پرونده بارسلونا تركشن ذكر شد )1 :شركت متولف شده
باشد و  )2كشوری كه ميتواند حمایت دیپلماتيك را نسبت به شركت اعمال نماید؛
صالحيت و اهليت الامه دعوی و اتخاذ الدام لانوني را نداشته باشد ،استثنائي كلي را در
2
رابطه با لاعده اهليت و صالحيت الامه دعوی توسط سهامداران وضع نمينماید.
با توجه به این سه اصل به نظر ميرسد كه دیوان داوری معاهده سرمایهگذاری مجاز
نيست این "جایگزیني" را در جایي كه معاهده سرمایهگذاری صراحتاً آن را مقرر نكرده
باشد اعمال نماید .در غياب مفاد صریح در معاهده ،تمسك به این آخرین دستاویز ،به
دیوان اجازه ميدهد تا حجاب شركت را خرق نماید و لواعد حقوق داخلي حاك بر

حقوق سهامداران را نادیده انگارد .حقيقت آن است كه این ضابطه "آخرین دستاویز"
باید به صورت مضيق تعریف شود و در غياب مقرره صریح معاهداتي در اختالفات ناظر

M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment Law (Cambridge:
Cambridge University Press, 2010) pp. 204-235.
1. Ibid. para. 88.
2. Barcelona Traction. op.cit. para. 64.
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بر حمایت از سرمایهگذاری خارجي ،نباید هيچ فضایي برای خرق حجاب شركت وجود
داشته باشد.
اگرچه این سه لضاوت -یعني لضاوت در پرونده بارسلونا تركشن ،السي و دیالو-
اغلب در رابطه با اختالفات معاهده سرمایهگذاری نقل شده است ،ليكن به این دليل كه
معاهدات سرمایهگذاری در حقيقت یك نظام لانوني خاص 1محسوب ميشوند ،مستقيماً
لابل اِعمال نيستند 2.اما اصولي كه زیربنای این لضاوتها را تشكيل ميدهد به دو دليل در
محيط داوری اختالفات سرمایهگذاری كاربرد دارد:
نخست اینكه بارسلونا تركشن و دیالو مقرر داشتند كه در حقوق بينالملل عرفي هيچ
حقولي برای سهامداران وجود ندارد ،اما برخي معاهدات ،حقوق مزبور را به سهامداران
اعطاء مينمایند .چنانچه معاهده موردنظر چنين حقي را ارائه نكند ،سهامداران تحت
حقوق بينالملل حق طر دعوی در دادگاه را نخواهند داشت 3.در ثاني هر سه رأی به
خوبي نشان ميدهند كه رابطه بين حقوق بينالملل و حقوق داخلي چگونه باید توصيف و
تبيين شود؛ بدین ترتيب كه حقوق بينالملل ميتواند حقوق سهامداران را تعيين و
شناسایي نماید ،اما تبيين محتوای این حقوق باید به حقوق داخلي واگذار شود.

 .2حقوق سهامداران در مواد کميسيون حقوق بينالملل در باب حمايت
ديپلماتيک
الدامات كميسيون حقوق بينالملل پيرامون حمایت دیپلماتيك نشانگر آن است كه
مفهوم حقوق سهامداران هنوز ه بسيار بحث برانگيز است و اكثریت دولتها تمایل
ندارند رویكرد موسعي را پيرامون این حقوق اتخاذ نمایند .در سال  2006كميسيون
حقوق بينالملل  19ماده را در باب حمایت دیپلماتيك معرفي نمود .ماده  11مواد
فوقالذكر ،حمایت از سهامداران را در دو وضعيت در نظر ميگيرد:

1. Lex Specialis.
2. CMS Gas Transmission Company v. Argentina, Decision on Annulment, 25
Sep. 2007, para. 69.
3. Christopher Staker, “Diplomatic Protection of Private Business Companies:
Determining Corporate Personality for International Law Purpose”, BYBIL, Vol.
61, (1990), p. 155.
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الف -شركت بر اساس لانون كشوری كه در آن تأسيس شده و بنا به دليلي غير از وارد
آمدن صدمه و آسيب متولف شده است و دیگر وجود ندارد؛
ب -شركت در تاریخ ورود آسيب ،تابعيت كشوری را داشته كه خود مسئول ایجاد
آسيب بوده و تأسيس این شركت در كشور مزبور ،پيشنياز انجام تجارت بوده است.

1

ماده  12روشن ميسازد كه كشور متبوع سهامداران محق خواهد بود حمایت
2

دیپلماتيك را برای صدمات مستقيمي كه این سهامداران متحمل شدهاند اِعمال نماید.
ماده  13محدوده حمایت دیپلماتيك را به اشخاص حقولي غير از شركتها نيز تسری

ميدهد .مواد كمسيون حقوق بينالملل در باب حمایت دیپلماتيك از اصول بدست آمده
از بارسلونا تركشن پيروی نميكند با این حال كشورهای در حال توسعه اشتياق زیادی
برای جایگزیني لاعده مذكور در بارسلونا تركشن با لاعدهای كه حمایت بيشتری به
سهامداران شركتهای خارجي اعطا نماید نشان نميدهند 3.ماده  11انتقادات وارده بر
بارسلونا تركشن را در نظر ميگيرد اما این مسأله را نيز به رسميت ميشناسد كه پرونده
مذكور از پذیرش طيف گستردهای از دولتها برخوردار است 4.این ماده لاعده اوليه
مطروحه در بارسلونا تركشن  -بطور مشخص این لاعده كه كشور متبوعِ شركت ،حق
اعمال حمایت دیپلماتيك را از طرف شركت دارا ميباشد -5و نيز استثنائات این لاعده را
كه توسط دیوان شناسایي شد تأیيد و تصدیق مينماید 6.استثنائات مذكور در ماده 11
پيرامون لاعده كلي مربوط به حمایت از سهامداران ،بنا به دالیل ذیل مورد انتقاد
لرارگرفته است:

1. ILC ‘Draft Articles on Diplomatic Protection with Commentaries’ (ILC Draft on
Diplomatic Protection), in Report of the International Law Commission on the
Work of Its Fifty-Eight Session,1 May– 9 Jun.; 3 Jul.–11 Aug. 2006, Ch. IV,
UNDoc A/61/10, 13–10, at 19.
 .2این اصل توسط دیوان بينالمللي دادگستری در پرونده بارسلونا تركشن تبيين شده بود.
3. Fourth Report on Diplomatic Protection. op. cit. para. 27.
4. Ibid. para. 47.
 .5سيد بالر ميرعباسي و همكاران« ،حمایت دیپلماتيك در چارچوب معاهدات بينالمللي سرمایهگذاری» ،فصلنامه
مطالعات حقوق عمومي ،دوره  ،49شماره  ،)1398( ،4ص .1114
6. Ibid.
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الف -دو استثنای مذكور در بارسلونا تركشن حقيقتاً توسط دیوان بينالمللي دادگستری
تأیيد نشدند ،بنابراین لاعدهسازی كميسيون حقوق بينالملل در پيشنویس ماده (ب) 11از
پشتيباني اندكي برخوردار است؛

1

ب -بحث دعاوی متعدد و چندگانه و مسائل مربوط به آن حل نشده بالي ماند؛

2

پ -در موارد بسياری الزام لانوني برای تأسيس شركت در یك كشور خاص  -برخالف
آنچه كه در ماده  11مقرر شده است -وجود ندارد 3.دیوان بينالمللي دادگستری این
مسأله را كه آیا استثنای مذكور نمایانگر حقوق بينالملل عرفي ميباشد یا خير تأیيد
نميكند؛
ت -این الزام كه شركت باید بنا به دالیلي غير از ورود صدمه و آسيب متولف شده باشد،
4

لابليت اِعمال این ماده را محدود مينماید.

باید به خاطر داشت كه مواد مربوط به حمایت دیپلماتيك تا محدودهای اعمال
خواهند شد كه با لواعد خاص حقوق بينالملل تعارض نداشته باشند؛ از جمله تمهيدات و
مقررههای خاص معاهدات جهت حمایت از سرمایهگذاریها 5.عليرغ غير لابل اِعمال
بودن این مواد در محيط داوری معاهدات سرمایهگذاری (تا حدی كه متعارض با مقررات
معاهده باشند) ،مواد فوقالذكر را ميتوان در پشتيباني از اصل كليِ حمایت از سهامدار
تحت حقوق بينالملل مورد استناد لرار داد .مختصر اینكه حمایت از حقوق سهامداران
كه در ماده  11مواد كميسيون حقوق بينالملل در نظر گرفته شده است ،نه تنها برای طيف
بسيار محدودی از پروندهها اِعمال ميشود بلكه ممكن است منعكسكننده حقوق
بينالملل عرفي نيز نباشد .ماده  11مواد كميسيون حقوق بينالملل یك اصل تایيد شده و
مسلّ ِ حمایت از سهامدار تحت حقوق بينالملل را شناسایي نمينماید .به عالوه دیدگاه
نمایندگان كميته شش به خوبي نشانگر آن است در شرایطي كه سوءرفتار مورد بحث در
1. James Crawford, “The ILC's Articles on Diplomatic Protection”, SAYIL, Vol.
31, (2006), p. 39.
2. Ibid. p 40.
3. Ibid.
4. Ibid. p 41.
5. ILC's Articles on Diplomatic Protection, 2006. Art. 17.
همچنين ر.ک:
Fourth Report on Diplomatic Protection by Mr John Dugard. op. cit.
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لبال شركت انجام شده باشد و نه سهامدارانِ آن ،كشورها تمایلي به اعطای حمایت به
سهامداران ندارند.

 .3تعيين حقوق سهامداران در اختالفات ناشي از معاهدات سرمايهگذاری
گرایش فعلي در پروندههای معاهدات سرمایهگذاری در تقابل با رویكرد دیوان بينالمللي
دادگستری در رابطه با حقوق سهامداران است و با نتيجهگيریهای بدست آمده توسط
نمایندگان كميته شش پيرامون مواد كميسيون حقوق بينالملل در باب حمایت
دیپلماتيك نيز در تضاد ميباشد 1.در این راستا دو معاهده سرمایهگذاری به مشخص
نمودن موضع حقوق بينالملل در این رابطه مساعدت مينماید؛ نخست ماده 25
كنوانسيون ایكسيد كه مشعر بر آن است كه رضایت طرفين ميتواند بر تابعيت شركت
غلبه نماید و چنانچه شركت مزبور تحت كنترل خارجي باشد ،آن را به عنوان یك
شركت خارجي شناسایي كند 2.این مقرره بگونهای طراحي شده است تا به بررسي
مولعيتي بپردازد كه در آن سهامداران دعوایي را الامه ميكنند كه خود شركت نيز
ميتوانست آن را مطر نماید .مقرره فوقالذكر فقط به بحث صالحيت مربوط ميشود و
نه ماهيت .از سياق واژگان ماده  25چنين به نظر ميرسد كه رضایت طرفين در این مورد
خاص ،موجب نادیده انگاشته شدن تابعيت شركت جهت تعيين صالحيت ميشود .دومين
مورد ،معاهده نفتا است كه متضمن چارچوب لانوني خاصي در رابطه با دعاوی
سهامداران ميباشد و مقرره ویژهای پيرامون پرداخت مستقي خسارت به شركت بمنظور
اجتناب از جبران خسارت مضاعف در بر دارد .در مباحث ذیل به بررسي این مقررات
ایكسيد و نفتا پرداخته ميشود.

 .1برای مطالعه بيشتر ر.ک:
V.Balas, Review of Awards’ in Oxford Handbook of International Investment Law,
(Oxford: Oxford University Press, 2008), Ch 27.
 .2محمدرضا مجتهدی« ،درآمدی بر حقوق حل و فصل اختالفات سرمایهگذاری بينالمللي بر مبنای كنوانسيون
داوری ایكسيد» ،نشریه فقه و حقوق اسالمي ،شماره  ،)1390( ،3ص .187
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 .3-1حقوق سهامداران تحت کنوانسيون ايکسيد
ماده  25كنوانسيون ایكسيد احتمال طر دعوی از طرف شركتي كه در كشور ميزبان
تأسيس شده است را به رسميت ميشناسد اما مشروط بر اینكه شركت مزبور توسط
نهادهای خارجي كنترل شود و طرفين موافقت نمایند تا در راستای اهداف كنوانسيون
ایكسيد آن را به عنوان تبعه كشور دیگر در نظر بگيرند 1.بنا بر اعتقاد شروئر این مقرره
بگونهای طراحي شده است كه مشكالت سرمایهگذاریهای انجام شده از طریق
2
شركتهایي كه تحت حقوق كشور ميزبان سازماندهي شدهاند را بررسي و حل نماید.
همچنين پيشنویس اوليه مقرر داشته كه تابعيت شركتها بر مبنای ضابطه محل تأسيس یا
كنترل خارجي تعریف شده است 3.تأكيد بر عنصر رضایت به عنوان پایه و اساس
كنوانسيون ایكسيد 4موجب پيچيدگيِ بحث گشته فلذا پيشنهاد شده است كه
تصمي گيری در این مورد كه آیا شركت باید به عنوان یك شركت خارجي در نظر
گرفته شود 5و نيز اتخاذ تصمي در رابطه با اینكه آیا مفهوم كنترل خارجي باید در تقابل با
سهام الليت در شركت شناسایي شود یا خير به كشور ميزبان محول گردد 6.توافق در باب
احتساب شركت به عنوان یك شركت خارجي باید صریح باشد ،اگرچه نيازی نيست كه
این توافق بصورت مكتوب صورت بگيرد 7.این مقرره دعاوی غيرمستقي سهامداران را در
نظر نميگيرد ،ليكن در والع به مثابه پاسخي صالحيتي نسبت به مسأله شركتهای تأسيس
شده در كشور ميزبان كه توسط اتباع خارجي كنترل ميشوند بوده و همچنين نياز به الزام

1. C.Baltag, “Admission of Investments and The ICSID Convention”, TDM, Vol.
6, No. 1, (2009), p. 21.
2. C.H. Schreue, The ICSID Convention: A Commentary (Cambridge: Cambridge
University Press, 2009) p. 296.
3. History of the ICSID Convention (‘Documents Concerning the Origin and
Formulation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between
States and Nationals of Other States’) Published by ICSID, Vol. I, p. 122.
 .4مرتضي شهبازی نيا ،حل و فصل اختالفات ناشي از سرمایهگذاری خارجي (تهران :مؤسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگاني )1386 ،ص .112
5. Ibid. Vol. II, (1), p. 256, 284, 287, 359, 360–361, 450, 539, 580.
6. C.H. Schreuer. op.cit. p. 296–297.
7. Ibid. p. 299.
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"سرمایهگذاری" را مطر مينماید 1.فيالوالع ماده  25مبين آن است كه مركز ایكسيد
در مورد اختالفات مربوط به سرمایهگذاریهای انجام شده توسط شركتهای محلي و
تأسيس شده در داخل واجد صالحيت نيست مگر اینكه طرفين بدان رضایت داده باشند.
بطوركلي ميتوان گفت پذیرش ضابطه كنترل كه در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری
نسل جدید نيز به وفور منعكس شده است ،به نوعي در جهت تحكي اِعمال حقوق
بينالملل در حوزه روابط سرمایهگذاری خارجي و تفوق بخشيدن به جایگاه حقوق
بينالملل نسبت به حقوق داخلي در عرصه سرمایهگذاریهای بينالمللي ميباشد.

 .3-2حقوق سهامداران بموجب معاهده نفتا
نفتا در رابطه با آن دسته از دعاوی كه توسط سرمایهگذاران و از جانب شركت الامه
ميگردند مقررات صریحي وضع نموده است 2.ماده  1117مشخص ميسازد كه
سرمایهگذار در چه شرایطي ميتواند چنين دعوایي را مطر نماید و ماده ( 1135)2نيز
مقرر ميدارد كه وجه خسارت در رابطه با ادعای مطر شده ذیل ماده  1117باید
بصورت مستقي به شركتي كه متحمل خسارت شده است پرداخت گردد .ماده 1117
معاهده نفتا مقرر ميدارد:
 -1سرمایهگذارِ تبعه یكي از كشورهای متعاهد ميتواند تحت مفاد این بخش دعوایي را
از طرف شركتِ تبعه طرف دیگرِ متعاهد كه فيالوالع یك شخصيت حقولي است كه
سرمایهگذار ،مالك آن ميباشد یا بصورت مستقي یا غيرمستقي آن را كنترل مينماید به
داوری ارجاع نماید؛ بر این اساس كه طرف دیگر ،تعهدات خود را بر مبنای موارد
مشروحه در ذیل نقض كرده است:
الف -بخش الف یا ماده (( 1503)2شركتهای دولتي)؛ یا ()........

1. Yaraslau Kryvoi, International Centre for Settlement of Investment Disputes
(Kluwer Law International, 2010) p. 27.
 .2در رابطه با اعمال ماده  1117معاهده نفتا ميتوان به پروندههای ذیل اشاره نمود:
GAMI v. Mexico, Final award of 15 Nov. 2004, available on Investment Treaty
Arbitration website: http://ita. law. uvic. ca/ documents/Gami.pdf (Last Visited 20
;May 2020); Pope & Talbot Inc. v. Canada, Award, 11 Oct. 2002
WasteManagement Inc v. United Mexican States, Award, 30 Apr. 2004; and
Mondev International Ltd v. USA, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2, 2002.
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 -3در جایيكه سرمایهگذار دعوایي را تحت این ماده مطر ميكند و سرمایهگذار یا
سرمایهگذارِ غيركنترلي در شركت ،دعوایي را تحت ماده  1116الامه نماید كه ناشي از
رویدادهایي است كه باعث الامه دعوا بموجب این ماده گشته و دو یا چند دعوا تحت
ماده  1120به داوری ارجاع شده ،این دعاوی باید همراه با یكدیگر توسط دیوان داوری
كه تحت ماده  1126تشكيل شده است استماع شوند؛ مگر اینكه دیوان داوری متوجه شود
كه بدین ترتيب ممكن است منافع یك طرف اختالف مورد تبعيض و آسيب لرار گيرد.
همچنين ماده  1135معاهده نفتا تصریح مينماید كه:
 -2بر اساس پاراگراف  ،1زماني كه دعوایي تحت ماده ( 1117)1مطر ميشود:
الف -رأی جهت استرداد دارایي باید متضمن این نكته باشد كه دارایي به شركت اعاده
داده خواهد شد؛
ب -رأی ناظر بر خسارات مالي و هر منفعت لابل اِعمالي باید مقرر دارد كه مجموع مبلغ
لابل پرداخت به خود شركت تأدیه گردد؛
پ -رأی صادره باید متضمن این نكته باشد كه بدون آسيب به هرگونه حقي كه ممكن
است شخص بموجب حقوق داخليِ لابل اِعمال برای جبران خسارت داشته باشد صادر
شده است.
بنابراین بموجب ماده  ،1117سهامدار باید سهامدار كنترلي بوده و خسارات نيز باید
در نتيجه نقض بخش الف فصل  11معاهده محقق شده باشد .به هر روی سهامدار صرفاً از
حق الامه دعوی برخوردار است اما نميتواند بصورت مستقي از جبران خسارتي كه بدان
رأی داده شده است بهره ببرد زیرا مبلغ لابل پرداخت در نتيجه رأی ،باید به خود شركت
پرداخت شود 1.مختصر اینكه یك شركت داخلي فقط در صورتي ميتواند از پرداخت
خسارت ناشي از نقض بخش الف فصل  11منتفع گردد كه سهامداران آن خارجي بوده و
بر اساس معاهده نفتا از حق الامه دعوی برخوردار باشند.

2

1. Meg Kinnear, Andrea Bjorklund & Hannaford, Investment Disputes under
NAFTA, an Annotated Guide to NAFTA Chapter 11 (Kluwer Law International,
2006) Commentary to Art. 1117, 1117-1.
2. J. Alvarez, “Critical Theory and the North American Free Trade Agreement’s
Chapter Eleven”, Miami Inter-American Law Review, Vol. 28, No. 2, (1997), pp.
300-308.
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فيالوالع همانگونه كه در تفسير مواد معاهده نفتا نيز شر داده شده است ،مواد 1117
و  1135معاهده نفتا تصمي اتخاذی در پرونده بارسلونا تركشن را كنار گذاشته و حق
سهامدار خارجي برای طر دعوای سرمایهگذاری را به رسميت ميشناسند 1.پرداخت
خسارت به شركت خصوصي سرمایهگذاری كه متحمل زیان شده است ،مسأله دور زدن
حقوق بستانكاران را مدنظر لرار ميدهد .بنابراین نفتا راهحل مفيد و مناسبي برای
مشكالت ناشي از دعاوی غيرمستقي سهامداران ارائه مينماید .سهامدار الليت نميتواند
تحت ماده  1117الامه دعوی نماید ليكن ممكن است لادر باشد كه دعوای خود را تحت
ماده  1116مطر كند 2.به هر روی سهامدار اع از الليت یا اكثریت ،نميتواند دعوای
مشتقي 3را تحت ماده  1116الامه نماید 4.ماده  1117به بررسي مسأله خواهانهای متعدد
ميپردازد و متضمن مقررهای در باب ادغام دعاوی متعدد ميباشد؛ مشروط بر اینكه یك
دعوی از طرف شركت و تحت ماده  1117مطر شده باشد و دعوی دیگر كه ناشي از
حقایق مشابه است ،تحت ماده  1116الامه گشته باشد.

 .1بعنوان نمونه تفسير ماده  1116معاهده نفتا بيان ميدارد كه:
ماده  1116نقشهای متعددی ایفا مينماید .در وهله نخست و در لياس با مواد  1117و  ،1121این ماده از تصمي
دیوان بينالمللي دادگستری در پرونده بارسلوناتركشن كه مقرر ميداشت در شرایطي كه خسارت به شركت وارد
شده باشد ،صرفاً دولت متبوع شركت ميتواند از طرف آن الامه دعوی كند عدول مينماید .ماده  1116سرمایهگذار
را مجاز ميدارد كه صرفنظر از بحث ميزان مشاركت در مالكيت شركت ،در رابطه با زیان یا خسارت خود الامه
دعوی كند.
همچنين تفسير ماده  1117معاهده نفتا نيز مقرر مينماید كه:
تمركز ماده  1117بر سرمایهگذاری و خسارت وارده بر آن معطوف است .این ماده همچنين با تصریح به اینكه
سرمایهگذار ميتواند از جانب شركتي كه مالك آن است یا بطور مستقي یا غيرمستقي آن را كنترل مينماید در
رابطه با خسارات وارده بر آن شركت الامه دعوی نماید ،تصمي متخذه در پرونده بارسلوناتركشن را نادیده
ميانگارد .در چنين شرایطي ،جبران خسارت باید به خود شركت تأدیه گردد و نه به سرمایهگذار.
Andrea Bjorklund, 12. NAFTA Chapter 11, in Commentaries on Selected Model
Investment Treaties, Edited by Chester Brown (Oxford: Oxford University Press,
2013) p. 501-503.
2. GAMI v. Mexico, Final Award of 15 Nov, 2004, Art. 1116.
3. Derivative Claim.
4. Zachary Douglas, The International Law of Investment Claims (Cambridge
University Press, 2009) p. 421–425.
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این دو ماده همچنين با بيان اینكه جبران خساراتي كه به شركت وارد شده است باید
به خود شركت پرداخت گردد ،از احتمال جبران خسارت مضاعف جلوگيری مينمایند.

1

به عالوه ادغام دادرسي و جریانات دعاوی ناظر بر خسارات متحمل شده توسط شركت
(دعاوی مطر شده تحت ماده  )1117و خساراتي كه به سهامداران شركت وارد شده
است (بموجب ماده  ،)1116از احتمال اتخاذ تصميمات متنالض بر اساس حقایق مشابه نيز
جلوگيری مينماید (مانند پروندههای سي .ام .ای 2و الودر عليه جمهوری چك .)3بررسي
نكات فوقالذكر به این جمعبندی منتهي ميگردد كه تحت كنوانسيون ایكسيد ،شركتي
كه در كشور ميزبان سرمایه تأسيس شده و توسط اتباع خارجي كنترل ميگردد ،حق
الدام لضایي در رابطه با اختالفات سرمایهگذاری را ندارد؛ مگر اینكه طرفين لرارداد بدان
رضایت داده باشند 4اما راهحل نفتا در این رابطه بدین صورت است كه به سهامدار اجازه
ميدهد تا دعوای مربوطه را الامه نماید ليكن جبران خسارت شخصي را رد ميكند.

 .4دعاوی غيرمستقيم سهامداران در اختالفات معاهدات سرمايهگذاری
دیوانهای داوری معاهدات سرمایهگذاری مفهوم موسعي برای حق سهامداران جهت
الامه دعوی اتخاذ نمودهاند و منافع التصادی سهامداران در شركتي كه در نتيجه عمل
متخلفانه دولت آسيب دیده است را نيز مرتبط با این موضوع در نظر گرفتهاند 5.بسط و
گسترش مفهوم حقوق سهامداران بر اساس مباني مختلفي توجيه شده است :الف -حقوق
 .1ماده  1117در سپتامبر سال  1992به پيشنویس معاهده نفتا اضافه شد و اولين لاعدهسازی مطروحه در این ماده
متضمن تبصرهای در پاورلي بود كه مقرر ميداشت باید از جبران خسارت مضاعف جلوگيری گردد .برای مطالعه
بيشتر ر.ک:
Kinnear, Bjorklund & Hannaford. op. cit. Commentary to Art. 1117, 1117-1.
2. CME v. Czech Republic, Award, 14 Mar. 2003, available on the Investment
Treaty Arbitration website: <http:// ita. law. uvic. ca/ documents/ CME-2003Final_001.pdf>. (Last Visited December 2020).
3. Lauder v. Czech Republic, Award, 3 Sep. 2001, available on the Investment
Treaty Arbitration website: <http://ita.law.uvic.ca/documents/LauderAward.pdf>.
(Last Visited December 2020).
4. A. Broches, “The Convention on the Settlement of Investment Disputes between
States and Nationals of Other States”, Recueil des Cours, Vol. 136, (1972), p 331.
5. E. Gaillard, Identify or Define? Reflections on the Evolution of the Concept of
Investment in ICSID Practice, International Investment Law for the 21st Century:
Essays in Honour of Christoph Schreuer, (Oxford: Oxford University Press, 2009),
pp 407-411.
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داخلي ،منافع والعي درگير را كه صرفاً جهت رعایت فرماليته و تشریفات شركت نيستند
به رسميت ميشناسد؛ ب -رویه دولت در رابطه با موافقتنامههای با ليمت مقطوع 1،دیوان
داوری دعاوی ایران -ایاالت متحده ،كميسيون غرامت سازمان ملل متحد و كار كميسيون
حقوق بينالملل در ارتباط با حمایت دیپلماتيك جملگي نشانگر آن هستند كه حقي كه
بواسطه دعاوی بينالمللي مورد ادعا لرار ميگيرد و مطالبه ميشود ،دیگر حق كشور
متبوع شخص نيست بلكه حق فردی است كه در این جریان تحت تأثير لرار گرفته است.
این رویكرد كه اغلب توسط دیوانهای معاهده سرمایهگذاری تصدیق شده است ،حقوق
داخلي را نادیده ميانگارد و حقوق بينالملل را بعنوان مجموعه لواعدی جامع و
خودبسنده توصيف مينماید.
مسأله اصلي این نيست كه آیا سهامداران ميتوانند در مورد حقوق خود و به صورت
مستقل از شركت الامه دعوی نمایند یا خير بلكه موضوع مه آن است كه آیا سهامداران
ميتوانند در رابطه با خساراتي كه شركت آنها متحمل شده است طر دعوی كنند؟
بسياری از معاهدات سرمایهگذاری ،سهام را به عنوان نوعي سرمایهگذاری در نظر
ميگيرند 2و در این گونه موارد ،سلب مالكيت از سهام یا دیگر تدابيری كه به صورت
مستقي بر حقوق سهامداران تأثير ميگذارند بيشك حق حضور در دادگاه و الدام
لضایي را به سهامداران اعطا ميكند 3،بنابراین این مسأله بحث برانگيز نيست .ليكن
استحقاق سرمایهگذاران برای الامه دعاوی غيرمستقي  4،موضوعي منازعه برانگيز است و
در این راستا ضروری است دو مولعيت مورد بررسي لرار گيرد .مولعيت اول هنگامي
روی مي دهد كه سهامداران ادعای افت ارزش سهام خود را در رابطه با نقض تعهدات
1. Lump Sum Agreements.
 .2سيد علي هنجني و همكاران« ،مفهوم سرمایهگذاری خارجي در لوانين داخلي ،معاهدات بينالمللي سرمایهگذاری
و آرای دادگاههای داوری بينالمللي» ،تحقيقات حقولي ،دوره  ،20شماره  ،)1396( ،3صص .14-15
3. Continental Company v. Argentina, ICSID Case No. ARB/03/9, Decision on
Jurisdiction, 22 Feb. 2006, available on the International Treaty Claim website:
<http://ita.law.uvic.ca/documents/ContinentalCasualty-Jurisdiction.pdf>, Award 5
September 2008 available on the International Treaty Claim website:
<http://ita.law.uvic.ca/documents/ContinentalCasualtyAward.pdf>. (Last Visited
December 2020).
4. C.H. Schreuer, “Shareholder Protection in International Investment Law, in
Essays in Honour of Christian Tomuschat”, 2 Transnational Dispute Management,
No. 3, (2005), p. 601.
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حقوق بينالملل در مقابل شركت مطر ميكنند .مولعيت دوم مربوط به زماني است كه
سهامداران دعوایي را از طرف شركت الامه مينمایند و حقوق بينالملل در این زمينه به
آنها تفویض اختيار نموده است( 1برای مثال تحت ماده  1117معاهده نفتا).
نقطه عطفي كه در هر دو نمونه لابل طر

است ،محتوای مقررات مربوط به

سهامداران در معاهده سرمایهگذاریِ ذیربط است (در صورت وجود) .سرمایهگذاریهای
انجام شده توسط سهامداران ،متمایز از سرمایهگذاریهای انجام شده توسط شركتها
ميباشد .تمایز بين سهامداران و شركتهای آنها كه در سطح داخلي تنظي ميگردد ،باید
در سطح بينالمللي نيز ابقا شود؛ مگر اینكه معاهده مربوطه حق پيگيری دعاوی غيرمستقي
را به سهامداران اعطا نموده و نتيجتاً خرق حجاب شركت كرده باشد.
بررسي رویه دیوانهای داوری معاهده سرمایهگذای در دعاوی مطروحه سهامداران
پيرامون از دست رفتن ارزش سهام در نتيجه نقض حقوق بينالملل در مقابل شركت،
نكات ذیل را روشن ميسازد:
الف -در صورتي كه سرمایهگذاری اساساً وجود داشته باشد و معاهده سرمایهگذاریِ
ذیربط آشكارا نقض شده باشد ،صالحيت دیوان سرمایهگذاری محقق شده است؛
ب -سرمایهگذاری باید در تعریف خود ،سهام را نيز در بر گيرد؛

2

پ -خسارت باید به سرمایهگذاری و یا بعبارت دیگر به سهام وارد شده باشد؛
ت -خسارت باید ناشي از فعل یا ترک فعل و در رابطه با نقض تعهدات معاهده
سرمایه گذاری باشد ،بعبارت دیگر نقض تعهداتي كه از جانب دولت ميزبان در مقابل
سهامدار وجود دارد؛ یا
ث -خسارت باید ناشي از فعل یا ترک فعل در رابطه با نقض تعهدات معاهده
سرمایهگذاری باشد ،بعبارت دیگر نقض تعهداتي كه از جانب دولت ميزبان در مقابل
شركت وجود دارد.
دیوانهای داوری معاهده سرمایهگذاری اغلب نتوانستهاند این مسأله را بررسي نمایند
كه آیا دعوایي كه سهامداران الامه كردهاند ،در رابطه با نقض تعهداتي بوده كه دولت
ميزبان بموجب معاهده سرمایهگذاری در مقابل سهامدار به عهده داشته و یا اینكه تعهداتي
1. J. M Jones, “Claims on behalf of Nationals Who are Shareholders in Foreign
Companies”, BYBIL, Vol. 26, (1949), p. 225.
2. Continental Company v. Argentina, op.cit. para. 60.
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كه در مقابل شركت وجود داشته مورد تخطي لرارگرفته است .نتيجتاً این دیوانها با
رویهای كه در پيش گرفتهاند ،تمایز بين حقوق سهامداران و حقوق شركت در محيط
سرمایهگذاری را كمرنگ نمودهاند.
در بررسي دعاوی كه از جانب شركت و تحت یك مقرره حقوق بينالملل الامه شده
كه بموجب آن سهامداران مجاز به الامه دعوی از جانب شركت گشتهاند ،چارچوب كار
اتخاذی از جانب دیوانهای داوری بشر مندرج در ذیل بوده است:
الف -صالحيت دیوانهای سرمایهگذاری مطابق با مقررات حقوق بينالملل احراز شده
است؛ یعني همان مقرراتي كه حق حضور در دادگاه و الدام لضایي از جانب شركت را به
سهامدار اعطا مينماید؛
ب -خسارت یا آسيب باید ناشي از فعل یا ترک فعل در رابطه با نقض تعهدات معاهده
سرمایهگذاری باشد یعني نقض تعهداتي كه از جانب دولت ميزبان در مقابل شركت
وجود دارد؛
پ -چنانچه دعوی تحت ماده  1117معاهده نفتا الامه شده باشد ،مكانيزمي وجود دارد
مبني بر اینكه جبران خساراتي كه در رأی داوری تعيين شده است باید بمنظور جلوگيری
از جبران خسارت مضاعف و اجتناب از محروم نمودن بستانكاران از دارایيهای متعلق به
شركت ،به خود شركت تأدیه گردد.

 .4-1اتالف ارزش سهام
در چندین پرونده سرمایهگذاری ،سهامداران دعوای اتالف ارزش سهام خود را الامه
كردهاند .ليكن برخي دیوانهای داوری موفق نشدهاند تا بين موارد ذیل لائل به تفكيك
گردند :الف -خسارت ناشي از فعل یا ترک فعل در رابطه با نقض تعهدات معاهده
سرمایهگذاری به معنای نقض تعهداتي كه از جانب دولت ميزبان در مقابل سهامدار وجود
دارد؛ ب -خسارت ناشي از فعل یا ترک فعل در رابطه با نقض تعهدات معاهده
سرمایهگذاری ،به معنای نقض تعهداتي كه از جانب دولت ميزبان در مقابل شركت وجود
دارد .ضروری است تمایز مزبور مدنظر لرار گيرد .چنانچه تعهدات فوقالذكر در مقابل
شركت وجود داشته باشد ،دعوای اتالف ارزش سهام یك دعوای دیفاكتو از طرف
شركت محسوب ميگردد و چنانچه تعهدات مذكور در مقابل سهامداران وجود داشته
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باشد ،تعيين ميزان خسارات بر مبنای زیان و خساراتي كه سهامداران متحمل شدهاند انجام
ميگيرد كه شامل ارزش سهام نيز ميگردد .ليكن در شرایطي كه این تعهدات در مقابل
شركت وجود داشته باشد ،مشخص نيست كه سهامداران بر چه مبنایي ميتوانند الامه
دعوی نمایند .برخي دیوانهای داوری نقض حقوق التصادی سهامداران را مالک عمل
لرار داده 1و مقرر داشتهاند كه حمایت موجود در معاهدات سرمایهگذاری به
استانداردهای حمایت مندرج در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری در رابطه با عملكرد
شركت داخلي كه نمایانگر سرمایهگذاری است تعمي ميیابد 2.سایر دیوانهای داوری به
حمایت از فردی كه تحت حقوق بينالملل مالك والعي منافع التصادی است اشاره
نمودهاند 3.اما مسئله این است كه این ارجاعات ،معنای حقوق التصادی یا منفعت

التصادی را مشخص نميكند و ابهامات موجود در رابطه با تمایز بين "حقوق" و "منافع"
همچنان توجيه نشده بالي ميماند.
در رابطه با این موضوع ،پرونده ویوندی عليه آرژانتين 4لابل بحث است .اختالف در
پرونده ویوندی از توافقنامه اعطای امتياز مربوط به خصوصيسازی خدمات آب و
فاضالب استان توكومان در آرژانتين نشأت ميگرفت .این امتياز توسط یك شركت
فرانسوی (سي .جي .ای كه متعالباً در ویوندی تأسيس شد) 5و یك شركت آرژانتيني
(سي .ای .ای) 6اجرا شد .لضاوتي كه مورد توجه این مبحث است ،لضاوت در ماهيت
موضوع ميباشد كه متعالباً تحت جریان بطالن لرار گرفت.
سي .ای .ای و ویوندی ادعا نمودند كه مقامات آرژانتيني نسبت به سرمایهگذار
فرانسوی سوءرفتار داشتهاند 7و به صورت سيستماتيك خواهان را از حقوق خود تحت
معاهده دوجانبه سرمایهگذاری آرژانتين -فرانسه محروم نمودهاند 8.الدامات مقامات
آرژانتيني به از بين رفتن این امتياز منتهي شد .خواهان دعوای نقض استاندارد رفتار
1. Ibid. para. 77.
2. Ibid. para. 79.
3. Vicuña, The Protection of Shareholders under International Law: Making State
Responsibility More Accessible (Maurizio Ragazzi (ed), 2005) p 166.
4. Compañia de Aguas del Aconquija SA and Vivendi v. Argentina, ICSID Case
No. ARB/97/3, Award, 20 Aug. 2007, Annulment proceedings arepending.
5. CGE.
6. De Aguas del Aconquija SACompañia (CAA).
7. Vivendi v. Argentina. op.cit. 34, para. 3.2.1.
8. Ibid.
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منصفانه و برابر و سلب مالكيت از سرمایهگذاری را الامه نمود و به دنبال آن بود كه
جبران خسارت یا به صورت كامل به سي .ای .ای پرداخت شود یا به هر دوی سي .ای.
ای و ویوندی به نسبت سه هریك از آنها یعني  94/4درصد به ویوندی و  5/6درصد به
سي .ای .ای تأدیه گردد .آرژانتين به حق حضور در دادگاه و ارائه دفاعيات سي .ای .ای
اعتراض نمود و معتقد بود كه اختالف مطروحه منحصراً به امور لراردادی مربوط ميشود
كه خارج از صالحيت دیوان داوری لرار ميگيرد .در رابطه با امور ماهوی دعوی نيز
ش دو برابریِ صورتحسابها
آرژانتين چنين استدالل نمود كه اعطای امتياز موجب افزای ِ
شده است بدون اینكه كيفيت خدمات بهبود یافته باشد .سپس دولت آرژانتين اذعان
داشت كه سرمایهگذاران نباید بواسطه معاهده دوجانبه سرمایهگذاری در برابر اشتباهات
خود حمایت شوند و همچنين معاهدات مزبور نباید آنها را در مقابل فعاليتهای لانونيِ
كشور ميزبان بيمه نماید 1و نهایتاً ادعا نمود كه خواهان به صورت غيرلانوني موافقتنامه
اعطای امتياز را خاتمه داده است .در نهایت دیوان داوری چنين اتخاذ تصمي نمود كه
سي .ای .ای ميتواند حقوق خود را مطالبه نماید و آرژانتين استاندارد رفتار منصفانه و
برابر را نقض كرده است؛ چراكه دولت بدون هيچگونه توجيهي از پویش غيرلانوني كه
عليه این امتياز ،موافقتنامه مربوط به اعطای آن و نيز صاحب امتياز خارجي شكل گرفته
بود پشتيباني كرده است كه هدف از آن نقض خصوصيسازی و وادار ساختن صاحب
2
امتياز برای مذاكره مجدد در رابطه با تعرفههای سي .ای .ای بوده است.
افزون بر این ،دیوان داوری در رابطه با ادعای سلب مالكيت بدون جبران خسارت به
این نتيجه دست یافت كه آرژانتين خواهان را از حق استيفا و بهرهبرداری از
سرمایهگذاری خود تحت موافقتنامه اعطای امتياز محروم كرده و تدابيری كه اتخاذ
نموده را نميتوان به مثابه واكنش لانوني مشروع به ناتواني سي .ای .ای در ایفای
تعهداتش در نظر گرفت بلكه تدابير مذكور ،الداماتي حاكميتي بوده كه به صورت
غيرلانوني و غيرمشروع بمنظور پایان بخشيدن به این امتياز و اجبار صاحب امتياز برای
مذاكره مجدد اتخاذ شده است و خواهان را از بهرهبرداری التصادی از سرمایهگذاری
خود محروم نموده و مزایای سرمایهگذاری را خنثي و بالاثر كرده است 3.نتيجتاً دیوان
1. Ibid. 37, para. 3.3.3.
2. Ibid. 209, para. 7.4.19.
3. Ibid. 237, para. 7.5.34.
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داوری خسارات وارده را ارزیابي نمود و در این ارزیابي ،ارزش بازار امتياز را نيز در نظر
گرفت.

1

دیوان همچنين درخواست خواهان برای جبران را تأیيد نمود و به آرژانتين دستور داد
كه یا خسارات را به صورت كامل به سي .ای .ای بپردازد یا به نسبت  5/6درصد به سي.
ای .ای و  94/4درصد به ویوندی تأدیه نماید .این نتيجهگيری شرایط را برای دور زدن
حقوق بستانكارانِ سي .ای .ای فراه مينمود؛ از آنجایيكه سي .ای .ای دیگر ارزشي
نداشت ،خسارات مورد حك در رابطه با امتياز ميتوانست بصورت مستقي به سهامداران
سي .ای .ای پرداخت شود و در نتيجه حقوق دیگر طلبكارانِ ممتاز تضييع گردد .در
مجموع دیوان داوری در رای خود بين موارد ذیل تمایزی لائل نشد:
الف -خساراتي كه سهامدار بعنوان یكي از طرفين امضاكننده موافقتنامه اعطای امتياز
كه آرژانتين آن را نقض كرده بود متحمل شد؛
ب -شركت كه طرفِ موافقتنامه اعطای امتياز بود و باید آن را اجرا مينمود.
برای دیوان داوری مسير سادهای وجود داشت كه در دادخواست جبران خسارت
یكي از خواهانها ارائه شده بود؛ صدور دستور پرداخت كل خسارت به سي .ای .ای .این
رویكرد ميتوانست مانع از خرق حجاب شركت گردد ليكن دیوان داوری تصمي گرفت
تا گزینهای اختياری بين پرداخت به شركت یا پرداخت به سهامداران در اختيار داشته
باشد و در حقيقت تفاوت بين آنها را نادیده انگاشت.

 .4-2اقامه دعوی از طرف شرکت
مصداق بارز این مسأله را ميتوان در پرونده گامي عليه مكزیك 2یافت .شركت
سرمایهگذاری گامي كه یك شركت آمریكایي بود ،دعوایي را تحت معاهده نفتا در
رابطه با ارزش سهام الليتي خود در گام 3كه یك شركت مكزیكي تحت كنترل
سهامداران مكزیكي بود الامه نمود .شركت گامي به برخي الدامات خاص دولتي
1. Ibid. 245–246, para. 8.2.10.
دیوان داوری تصدیق نمود كه مقتضي است خسارت یا حدالل بخشي از آن ،بر اساس ارزش منصفانه بازار امتياز
ارزیابيگردد.
(Ibid. 246, para. 8.2.11).
2. Gami Investments Inc. v. Mexico, UNCITRAL, 2004.
3. Grupo Azucarero México SA de CV (GAM).
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اعتراض كرد از جمله مصادره كارخانههای شكر گامي .هيچگونه لراردادی بين گام (یا
حتي گامي) و مكزیك وجود نداشت .گامي مدعي نقض استاندارد رفتار برابر و منصفانه
و مصادره غيرلانوني بود و اعتقاد داشت كه تدابير اتخاذی مكزیك موجب بيارزش
شدن سرمایهگذاری گامي شده است 1.دیوان داوری روشن ساخت كه مسأله مورد
اختالف این بوده كه آیا نقضهای مورد ادعا مستقيماً منجر به ورود زیان یا خسارت به
سرمایهگذاری شده است؟ 2در این پرونده تمایز بين مصادره دیفاكتوی سهام گامي در
گام و مصادره دِژوره پنج كارخانه گام بسيار حائز اهميت است 3.دیوان داوری چنين
نتيجهگيری نمود كه عدم موفقيت در طر شكر را نميتوان مستقيماً لابل انتساب به
دولت و سبب خسارت وارده به گامي تلقي نمود 4.مضافاً دیوان داوری در رابطه با ادعای
مصادره نيز هيچ مدركي نيافت كه مثبِت آن باشد كه ارزش گام به عنوان یك شركت ،از
بين رفته یا دچار نقصان شده است 5.این پرونده به بررسي تمایز بين خسارات متحمل شده
توسط شركت و سهامداران ميپردازد .دیوان داوری برای احراز اینكه آیا مكزیك
استاندارد رفتار منصفانه و برابر را نقض كرده است یا خير ،به مداركي نياز داشت كه
ارتباط مستقي بين خسارت وارده به شركت و خسارت وارده به سهامداران را نشان دهد.
گامي نتوانست ثابت نماید كه ارزش سهامش از بين رفته است؛ بر این اساس دیوان
داوری نيز اعالم نمود كه در رابطه با دعوای گامي فالد صالحيت است .در حقيقت
حقوق سهامداران الليت با در نظر گرفتن حقوق لانوني تعریف شده بود و نه با توجه به
منافع التصادی كه در پشت این سرمایهگذاری وجود داشت .همچنين تمایز بين مفهوم
شركت و سهامدارانِ آن به روشني حفظ شد.

نتيجهگيری
در رابطه با تعامل حقوق داخلي و حقوق بينالملل در حوزه دعاوی سهامداران ،این
جمعبندی لابل استنباط است كه حقوق بينالملل باید در رابطه با حقوق شركتها و
حقوق سهامداران ،اصول حقوق داخلي را بهرسميت بشناسد زیرا حقوق بينالملل این
1. Gami v. Mexico, 2004, op.cit. para. 28.
2. Ibid. para. 33.
3. Ibid. para. 35.
4. Ibid. para. 110.
5. Ibid. para. 132.

 | 156فصلنامه علمي پژوهش حقوق عمومي| دوره  |23شماره  | 72پاییز 1400

مفاهي را تعریف نمينماید .چنانچه سهامدار در رابطه با حقوق مستقي خود الدام نماید،
ضروری است كه حقوق داخلي جهت شناسایي و تعریف حقوق و تعهدات سهامداران
لحاظ شود و در صورتيكه سهامدار در رابطه با نقض تعهدات صورتگرفته در لبال
شركت الدام كند (شرایط افت یا اتالف ارزش سهام) و یا چنانچه به جای شركت عمل
نماید (دعاوی غيرمستقي ) باید از حقوق داخلي ذیربط و لابل اِعمال بر شركت ،كمك و
مشاوره گرفته شود.
از بررسي پروندههای مشرو

در این پژوهش ،این نتيجه حاصل ميشود كه

شركتها ،نهادهایي متمایز از اعضای خود هستند .این اصل در هر دو سطح داخلي و
بينالمللي اِعمال ميگردد؛ مگر اینكه مقررات خاصِ حقوق داخلي یا حقوق بينالملل
اجازه دهد كه شخصيت شركت نادیده گرفته شود و خرق حجاب شركت صورت گيرد.
از این اصل ميتوان به اصل مه دیگری رسيد كه مقرر ميدارد خطایي كه عليه شركت
صورت گرفته است ،به خطا عليه اعضای آن منتهي نميشود؛ مگر اینكه مقرره خاصي در
معاهده وجود داشته باشد كه چنين ادعایي را به رسميت بشناسد .در مواد  1116و 1117
معاهده نفتا به تمایز بين دعاوی كه سهامداران از جانب خود مطر ميكنند و دعاوی كه
صراحتاً یا در عمل از جانب شركت الامه مينمایند تصریح شده ،حال آنكه در غالب
معاهدات سرمایهگذاری هيچ اشارهای به این تمایز نشده است .با این حال فقدان مقرراتي
نظير آنچه در ماده  1116یا  1117معاهده نفتا وجود دارد را نميتوان مجوزی برای نادیده
انگاشتن مفهوم شخصيت حقولي دانست .بنابراین در غياب مقررات صریح در معاهدات
دوجانبه سرمایه گذاری ،مبنایي برای اختالط دعاوی سهامداران از جانب خود و دعاوی
آنها از طرف شركت وجود ندارد.
متأسفانه در زمان حاضر نادیده گرفتن تفاوت بين این دو موضوع كه آیا سهامداران
در رابطه با نقض تعهداتي كه در لبال خودشان وجود داشته طر دعوی نمودهاند یا در
رابطه با نقض تعهداتي كه در لبال شركت وجود داشته است ،به روندی رایج در داوری
پروندههای معاهده سرمایهگذاری مبدل گشته است .چنانچه نقض استاندارد رفتار منصفانه
و برابر یا استنكاف از اجرای عدالت یا مصادره تمامي دارایيهای شركت و یا نادیده
انگاشتن انتظارات مشروع سرمایهگذاران ،برای هریك از شركتهای دخيل در
سرمایهگذاری حق حضور در دادگاه و الامه دعوی ایجاد نماید ،حدالل در مرحله
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پرداخت خسارت باید شخصيت حقولي مدنظر لرار داده شود .همچنين نباید به
سهامداران این اجازه داده شود كه از مزایای شخصيت حقولي بهره جویند .در حقيقت
رأی داوری باید سهامداران را در همان مولعيتي لرار دهد كه در صورتي كه خسارتي
محقق نميشد ،در آن مولعيت لرار داشتند.
چنانچه جبران خسارت به شركت پرداخت گردد ،سهامداران باید این غرامت را با
بستانكاران شركت و نظام مالياتيِ لابل اِعمال بر شركت به اشتراک گذارند .اما چنانچه
خسارت به سهامداران پرداخت گردد ،بستانكاران شركت حقوق خود را از دست
ميدهند و نظام مالياتي نيز تغيير مينماید .بنابراین حك صادره برای جبران خسارت ،باید
وجود بستانكاران را نيز در نظر گيرد از جمله مقامات مالياتي .تمامي راهحلهای مطروحه
در این پژوهش ،مزیت اجتناب از دعاوی متعارض و همپوشان را به همراه دارد؛ چراكه
خسارت به نهادی تأدیه ميگردد كه زیاندیده است و همچنين تمایز بين نهادهای حقولي
نيز حفظ ميشود.
از طرف دیگر بر اساس نظر برخي از محققين حقوق بينالملل ،رویهای نوظهور در
دیوانهای داوری معاهدات سرمایهگذاری رواج یافته است كه بموجب آن منافع
سهامداران در شركت ،منفعت در دارایيهای شركت را نيز شامل ميگردد؛ ازجمله
مجوزهای شركت ،حقوق لراردادی ،حقوق لانوني ،مطالبات مالي و یا عملكرد التصادی
و غيره و بمنظور تعيين و احراز صالحيت نيز تعریف موسع مفهوم سرمایهگذاری در
معاهدات دوجانبه سرمایهگذاریِ لابل اِعمال مدنظر لرار ميگيرد 1.ليكن باید در نظر
داشت كه این مفهوم سرمایهگذاری از منظر حقوق بينالملل ،دیوانهای داوری را مجاز
به نادیده انگاشتن نقش حقوق داخلي در تعریف برخي حقوق خاص نمينماید .معاهدات
دوجانبه سرمایهگذاری مفهوم سرمایهگذاری را با ارجاع به حقوق خاصي تعریف ميكنند
(برای مثال حقوق مالكيت و دارایي ،لراردادها ،سهام) كه خود این حقوق بواسطه حقوق
داخلي تعریف ميشوند چراكه در حقوق بينالملل هيچ تعریفي در رابطه با آنها ارائه
نشده است.
1. C.H. Schreuer, “Shareholder Protection in International Investment Law”, op.
cit. p. 618, quoting Alexandrov Stanimir, “The Baby Boom of Treaty-Based
”Arbitrations and the Jurisdiction of ICSID Tribunals: Shareholders as “Investors
and Jurisdiction Ratione Temporis”, (2005), 4 The Law and Practice of
International Courts and Tribunals, p. 27.
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همچنين عبارت "اختالف حقولي" مندرج در ماده ( 25)iكنوانسيون ایكسيد بمنظور
روشن ساختن این مسأله بكار ميرود كه اگرچه تعارض حقوق در للمرو صالحيت مركز
لرار ميگيرد اما صِرف تعارض منافع ،تحت شمول صالحيت مركز نميباشد .این
اختالف حقولي باید به احراز وجود حقوق یا تعهدات لانوني و یا تعيين محدوده این
حقوق و تعهدات مربوط گردد و یا اینكه ناظر بر ماهيت یا ميزان غرامت ناشي از نقض
1

تعهدات لانوني باشد.
در مجموع بنظر ميرسد روند اخي ِر آرای سرمایهگذاری ،معيار درست عدالت را در
جامعه بينالملل اجرا مينماید 2،ليكن نظریه اخيرالذكر این مسأله را نادیده ميگيرد كه
معيار عدالت مذكور ،در بسياری از پروندهها منجر به نقض حقوق طلبكاران شركت
خسارتدیده شده و كشور ميزبان را در معرض دعاوی متعدد و موازی و نيز جبران
خسارت مضاعف لرار داده است .بهعالوه روند اخير موجب دور زدن الزامات مربوط به
تابعيت طرفين ميشود؛ بویژه این الزام كه مقرر ميدارد شركتي كه در كشور ميزبان
تأسيس شده نميتواند دعوای تحت صالحيت ایكسيد را عليه كشوری كه در آن تأسيس
شده است الامه نماید مگر اینكه در این مورد توافقي وجود داشته باشد و یا كنترل
خارجي محقق شده باشد.

1. Ibid. para. 26.
2. Vicuña, op.cit. at 170.
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