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شود اما می محسوب های چند ملیتی به عنوان یک پدیده فراملی چند که شرکتر ه: یدهچک

باشد. برای این مهم ابتدا باید اجزای کت هایی تبعیت از قانون داخلی میاولین تعهد چنین شر

 چنین شرکت هایی از یکدیگر تفکیک و در نهایتا شناخته شود و از طریق معیارها برای تعیین

هایی مشخص شده تا در زمان تضاد و تعارض، قانون حاکم بر چنین شرکت تابعیت و قواعد حل

هایی مشخص شود. بنابراین تعیین تابعیت در مورد ود قانون معین، خط مشی چنین شرکتنب

چنین شرکت هایی کلید حل برای مشکالت حقوقی در زمینه های مختلف که بر این شرکت ها 

 د، می باشد.ممکن است بروز بنمای

 تابعیت ، شرکت فرعی ،شرکت مادر ،شرکت های چند ملیتی :واژگان کلیدی
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 قدمهم

دادگاه ها در حال حاضر مجبورند با یک رابطه اقتصادی بین المللی در جهان حاضر بنام شرکتهای چند ملیتی روبرو 

بنابراین  .می دانند زار استعمار جدیدپدیده ای که دارای قدرت اقتصادی باالیی است و حتی بگونه ای آن را اب .شوند

چنین  یکند و حقوق باید به مهندس میمسائل حقوقی که ممکن است برای چنین شرکت هایی پیش آید مهم جلوه 

ئل طریق آن مسا ازتعیین تابعیت برای چنین شرکت هایی است که به نظر می رسد.  امری بپردازد. یکی از مسائل مهم،

زمینه شرکت چند  دربرای یک بررسی شکستگی چنین شرکت هایی را بررسی نمود. قف و ورحقوقی دیگر از جمله تو

ملیتی، ناگزیریم که تحوالت تاریخی و دیدگاه های اقتصادی در این زمینه را اعالم نماییم تا خواننده را بهتر با مسائل 

دگاه اقتصادی و تاریخ شکل گیری آن ها حقوقی پیش رو آشنا نماییم. بنابراین ابتدا شرکت های چند ملیتی را از دی

بررسی می نماییم و پس از آن در مورد تعریف چنین شرکت هایی و اجزای تشکیل دهنده چنین شرکتی به بحث می 

طریق  ازنهایت بحث تابعیت شرکت های حقوقی و دیدگاه های مختلف در این زمینه را یادآور می شویم و  درنشینیم. 

 ی چند ملیتی را تبیین می نماییم.قیاس، تابعیت شرکت ها

 آن شرکتهای چند ملیتی و تحوالت تاریخی و اقتصادی :مبحث اول

همان طور که در مقدمه این مقاله آوردیم بحث در مورد شرکت های چند ملیتی در ابعاد مختلف می باشد و برای آنکه 

یخی، اقتصادی و هستیم که در زمینه های تار بتوانیم در زمینه های حقوقی آن به یک تحقیق جامع برسیم نیازمند آن

ها وارد شویم. همچنین باید بتوانیم تعریفی جامع از این پدیده ارائه دهیم و اجزای مختلف چنین مدیریتی این شرکت

  شرکت هایی را از هم تشخیص دهیم.

ها و ولی چرا با وجود پرخرجی است بردن وسایل تولید به آن سوی دریاایجاد شرکت های چند ملیتی کاری سخت و 

که سود برای  می باشد. 1این مشکل، شرکت های چند ملیتی تشکیل گردیدند. از جمله دالیل ارایه شد. آستانه بحران

دلیل دوم آستانه ( 101ص  ،میرا وکلنز) هر کارخانه منوط به خارج کردن سرمایه است نه ادامه تولید در همان کشور.

مایل شرکت ما بسوی فناوری باالتر است. تحول بسوی فناوری باالتر باعث تغییر جهت تغییر تدریجی ت 2فناوری است.

توجه به بازاریابی سرمایه گذاری های مستقیم بین المللی می شود لذا در ورای همه ی مشکالت و درگیری های ناشی 

                                                           
7 - Critical  rhrcshold 
8. Thresholds  of  temology. 
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ت و آن اشباع تدریجی بازارهای از تولید در آن سوی مرزها یک دلیل منطقی در زمینه فناوری و سازمان قرار گرفته اس

 (101پیشین، ص ) ی بود.مل

چند ملیتی و ظهور این پدیده قبل از آنکه علمای حقوق در حدود مسایلی همچون تابعیت،  یابا ایجاد شرکت ه

اقامتگاه و ورشکستگی بحث را آغاز کنند دیدگاه هایی مثبت و منفی در مورد این شرکت ها ارایه شده که به اختصار 

موجود در کشورها و نیز فرصت های اقتصادی  نسبیاین شرکت ها می توانند بر مبنای مزیت  ها را بیان می کنیم. آن

حداکثر کردن درآمد  و تجاری در کشورهای وارد شده به انجام سرمایه گذاری و بازاریابی مختلفی استفاده نمایند و به

اند که این شرکت ها این توانایی را دارند که فعالیت های خود همچنین آورده  (112، ص 1131، زاهدی. )خود بپردازند

را در کشورهای مختلف هماهنگ کنند و این توانایی به آن ها این امکان را می دهد که تا حدود زیادی از اعمال و 

 (20، ص 1131سلیمانی پویا، )اجرای قوانین حل تعارض که به نفعشان نیست اجتناب کنند. 

توانایی هایی که این شرکت ها برای خود دارند در اقتصاد جهانی هم این شرکت ها مفید عمل کرده عالوه بر نقش و 

ورود انواع تولیدات جدید به کشورهای در  از جمله آنکه تسهیل زمینه معرفی منابع جدید که قبالً وجود نداشته اند. .اند

به چنین پدیده ای گروهی این شرکت ها را  در کنار دیدگاه های مثبت نسبت (152، ص 1131جفره، )توسعه الح

روشی نوین در استعمار دانسته اند و نظر داده اند که این کمپانی هستند که مضرات را ایجاد کرده اند و نیز آنان بوده 

گروهی دیگر تا آنجا پیش رفتند که این شرکت ها (101، ص 1111بهنام مجتهدی، )اند که جنگ به راه انداخته اند. 

ها محیط زیست جوامع را به خطر می اندازد و ای غارت کشورهای در حال توسعه میباشند و این شرکتبر ای وسیله

 (111ص  ،1131 پیشین،) ی و ایمنی قرار می دهند.سالمتکارگران و گروه های اجتماعی را در معرض خطرهای جدی 

دا در تشریح بحث باید بتوانیم تعریفی از حال به بررسی شرکت های چند ملیتی از دید حقوقی آن می پردازیم. ابت

شرکت های چند ملیتی ارایه بدهیم و اجزای مختلف آن را بشناسیم و از هر تفکیک کنیم تا با این شیوه بتوانیم آثار 

در مورد شرکت های چند ملیتی تعاریفی بسیار آورده اند و به تغییر  حقوقی مدنظر را با توجه به تعریف ارایه دهیم.

بر یک تعریف واحد اتفاق نظر وجود ندارد. شاید بتوان دلیل آن را حاالت مختلف که قابل تصور برای شرکت های دیگر 

چند ملیتی است دانست بنابراین تشخیص شعبه از شرکت فرعی و تمایز شرکت فراملی از شرکت چند ملیتی و در 

دقیق از شرکت های چند ملیتی ما را تفکیک  نهایت بررسی مؤسسه و تمایز آن از شرکت می تواند در ارائه تعریف

 نمایند.
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یک تعریف ساده برای  1110بود که در سال  1«دیوید لیلینتال»اولین کسی که شرکت های چند ملیتی را تعریف کرد 

 شرکت های چند ملیتی ارائه کرد.

 .Muchlinski. Peter T) شرکتی که در یک کشور تشکیل شده اما تحت مقررات کشورهای دیگر فعالیت می کند.»

2001. P5)  به نظر می رسد بر این تعریف بتوان ایرادهایی وارد ساخت به تعبیر دیگر این تعریف جامع نمی باشد. اما

از آن جهت که از مجله اولین تعاریف می باشد که به این مهم اشاره داشته که تحت مقررات کشورهای دیگر فعالیت 

مؤسسه ای است تجاری که با ایجاد مجتمع ها و کارخانه های »دیگر آن است که می کند قابل توجه است. تعریفی 

 Robert Emmot)متعدد در ممالک گوناگون و عرضه تولیداتش به بازارهای جهانی در سطح بین المللی فعالیت دارد.

tindall، 1115، P. 212) که بر اساس  یشرکت های» .تمحققی دیگر چنین شرکت هایی را اینگونه تعریف کرده اس

 باشد.ورهای خارج دارای شعبه و شاخه میکارخانه یا شکل دیگر سرمایه گذاری مستقیم دارای چشم انداز کلی و در کش

 شعبه را الزم دانسته اند. 1یا آنکه برای تحقق چنین شرکت هایی لزوم داشتن حداقل 

به  م و پس از آن به یک تعریف درست برسیم.به نظر می رسد باید ابتدا اجزای شرکت های چند ملیتی را تشریح کنی

می باشد. منظور از شرکت مادر، شرکتی است که  4نظر می رسد هسته ی اولیه شرکت های چند ملیتی، شرکت مادر

اعظم از مجموعه سهام شرکت چند ملیتی است یا شرکتی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم  قسمتیدارای 

عموماً مالک یا  کت دیگر را از طریق تعیین هیئت مدیره آن برعهده دارد. این شرکت هاکنترل مدیریت و عملکرد شر

دیگر هستند و خود به تولید و ارائه خدمات نمی پردازند. با توجه به این تعریف کنترل بالفعل  یاسهام دار شرکت ه

عی نیز جزء عوامل ارتباطی نبوده و صرف توانایی بالقوه در کنترل شرکت فر شرکت مادر بر شرکت فرعی ضروری

 (11ص  ،1114 کاویانی،)محسوب می شود. 

وجود دارد که در این صورت با عنوان چند ملیتی حداقل یک شرکت مادر  یاباید گفت که برای تحقق شرکت ه

تعریف می شوند و هنگامی که دارای چند شرکت مادر کنترل کننده باشد و هر یک دارای  5«چند ملیتی ملی»شرکت 

 نامیده می شود. 1«چند ملیتی بین المللی»بعیت متفاوت باشند در این صورت شرکت تا

                                                           
4- David  Liliathal  
9 - Holding company or parent company. 

4 - national multinational. 
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امروزه در سازمان ملل و مؤسسات وابسته برای اشاره به آنچه عمدتاً شرکت های چندملیتی نامیده می شود معموالً از 

است که این سازمان میان معن این بدان (1، ص 1111امام، ) ( استفاده می شود.tNCاصطالح شرکت های فرامرزی )

هایی که در کشورهای مختلف فعالیت می کنند، اما متعلق و تحت کنترل افراد یا شرکت هایی از یک ملیت شرکت

( تفاوت MNCSهستند و شرکت هایی که متعلق و تحت کنترل افراد یا شرکت هایی بیش از یک ملیت هستند. )

رکت ها صحیح می باشد اما به نظر ش د که قایل به تفاوت اینهر چن (21، ص 1131حسین مقدم،  )قایل شده است.

می رسد برخالف نظر ارایه شده آنچه شرکت های چند ملیتی به معنای اخص است شرکت های چند ملیتی بین 

المللی است و به نظر می رسد نظر سازمان ملل از آن جهت است که بررسی ها نشان می دهد بیشتر شرکت های چند 

 (Robert Emmet tindall، op.cit، p 54 )هستند نه بین المللی. ملیتی، ملی

رکت دارای یک شرکت مادر یا چند شرکت مادر باشد که تابعیت متفاوت دارند شرکت چندملیتی تحقق ش بنابراین چه

 می یابد اما شرکت فراملی به معنای اخص همان شرکت فراملی بین المللی است.

ست که اصطالح شرکت های چند ملیتی مسیح است یا مؤسسات چند ملیتی. این بحث نکته بعدی در این مورد، آن ا

( استفاده کرده اند و هدف نگارش اثر خودر را Firmرا از آن جا یادآور می شویم که بعضی مؤلفین خارجی از اصطالح )

این می باشد که ممکن  متقاعد کردن خواننده بر جایگزینی این اصطالح به جای شرکت می باشد از جمله این دالیل

است یک مؤسسه چند ملیتی الزاماً در قالب یک شرکت تأسیس نیافته باشد از طرف دیگر ممکن است یک مؤسسه 

چند ملیتی شامل ده ها و صدها شرکت مختلف باشد که هر یک دارای شخصیت حقوقی هستند و در کشورهای 

هر چند که برخی دیگر نظر دیگری اختیار کرده ( Markusen، Jaes ، P.11 )مختلف تأسیس شده فعالیت می کنند.

رایج ترین صورت ابزار فعالیت یک شرکت در خارج از ( Marrod. P1) اند و اصطالح شرکت را مناسب تر می بینند.

رکت فرعی است. در این حالت شرکت خارجی با سرمایه خود در کشور میزبان یک ش کشور احترام به تشکیل یک

ضمن حفظ اکثریت سیس می نماید از فواید تأسیس شرکت فرعی این است که شرکت خارجی شخصیت حقوقی تأ

مطلق سهام شرکت فرعی خود، نظارت کامل خویش در کلیه امور مربوط به شرکت فرعی مزبور را اعمال می 

اً اما نظر به اینکه شرکت فرعی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مخصوص (112، ص 1110دادخواه، )نماید

مسئولیت شرکت اصلی در شرکت فرعی، محدود به میزان سرمایه گذاری شرکت خارجی می باشد. گاهی شرکت های 

                                                                                                                                                                          
4 - international multinational. 
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 بزرگ بین المللی به منظور ایجاد اعتماد بیشتر به جای فعالیت توسط شرکت فرعی مبادرت به تأسیس شعبه می کند.

خود شعبه  2نمایندگی شرکت های خارجی در ماده  در آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا( 111همان، ص )

تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت  شعبه شرکت خارجی، واحدی»می کند  را اینگونه تعریف

 «اصلی را در محل، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

یک بر سرمایه گذاری خارجی منوط هرر در تأسیس شعبه یا شرکت فرعی مختارند و انتخاب بنابراین شرکت های ماد

به عوامل و شرایط مختلف می باشد. اما از لحاظ حقوقی مهمترین تفاوتی که بین شرکت فرعی از شعبه دارد این است 

یی در شعبه وجود شرکت مادر دارد در حالیکه چنین شخصیت مجزا زاه شرکت فرعی، شخصیت حقوقی مستقل ک

اثر اما در بحث شرکت های چند ملیتی تأسیس شعبه یا شرکت فرعی خود ایجاد  (431، ص 1131ف، ویمتاش )ندارد.

 متمایز می کند چون شرکتی را که تنها شعبه یا نمایندگی در کشور دیگر دارد را نمی توان شرکتی چند ملیتی نامید.

ضوابط اول  نضابطه برای تعیین شرکت فرعی را مشخص کرده است ایخود  221در الیحه قانون تجارت در ماده 

سرمایه برای شرکت اصلی باشد و به نحوی شرکت دیگر را تحت کنترل داشته باشد در این  %50دانستن بیش از 

 می گویند. ردرعی و شرکت کنترل کننده، شرکت ماصورت به شرکت که تحت کنترل است شرکت ف

 1خود و همچنین تبصره بند ح ماده  5در ماده  نوان قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با ع 1151در قانون سال 

شرکت   متعلق به سرمایه ان  می توان شرکت فرعی را شرکتی شناخت که کل  از اسساسنامه شرکت ملی گاز ایران

   221ماده   در  تعریفی که  ید باشد و با فرعی صحیح نمی  شرکت های تعریف از  میرسد این   نظر  به. اصلی میباشد

آیین نامه مزبور مقرر  4اما در تعریف نماینده شرکت خارجی، ماده  .را در این زمینه بپدیریم تجارت امده است الیحه 

نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و  دارد:

گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت هایی که  مایندگی را در محل برعهدهوظایف شرکت طرف ن

 تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

 بنابراین نمایندگی برخالف شعبه، انجام بخشی یا قسمتی از وظایف شرکت خارجی را، آن هم بر اساس انعقاد قراداد

نمایندگی، به عهده می گیرد، و شخص حقیقی یا حقوقی تنها تا میزانی که در قرارداد نمایندگی میان او و شرکت 

خارجی تصریح شده است مجاز به انجام موضوع و وظایف آن شرکت خواهد بود، و نماینده چنین شرکتی شناخته می 
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دگی و به میزانی خواهد بود که به انجام آن بخش از شود. اگرچه نمایندگی یک ثغور و مفاد و شرایط قرارداد نماین

 موضوع و وظایف شرکت خارجی می پردازد.

 بر این اساس، تفاوت شعبه با نمایندگی در این است که:

اوالً( نماینده، برخالف شعبه، شخصیت مستقل دارد؛ و در صورتی که نماینده شخص حقوقی باشد، اساسنامه وی به 

 سنامه شرکت اصلی متفاوت خواهد بود.طور قطع و یقین از اسا

ثانیاً( نماینده فقط اجرای بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را بر اساس قرارداد نمایندگی به حساب دیگری 

 )منو عنه( به عهده دارد؛ 

 ثانیاً( حدود اختیارات و وظایف نماینده را قرارداد نمایندگی تعیین می کند؛

 متفاوت از شرکت خارجی دارد؛رابعاً( نماینده تابعیتی 

از  خامساً( شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی نمایندگی شرکت خارجی، می تواند همزمان نمایندگی تعداد زیادی

موافقت آنان به عهده بگیرد، برخالف شعبه شرکت خارجی که فقط می تواند شعبه صورت  ردشرکت های خارجی را 

 یک شرکت خارجی باشد.

 شرکتهای چند ملیتیتابعیت  :مبحث دوم

این  (41، ص 1131اسبان، پ) به عنوان قاعده هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

مسئله در مورد اشخاص حقوقی با شناختن شخصیت حقوقی برای چنین پدیده ای حاصل می شود و به تعبیر دیگر از 

 (101، ص 1131ستوده تهرانی، ) تابعیت شرکا می باشد.نتایج شخصیت حقوقی داشتن تابعیت مستقل از 

منکر  1هر چند که در مورد لزوم داشتن شخصیت حقوقی بین علمای علم حقوق اختالف است و بعضی همچون سالی

خصیت حقوقی ممکن است حاصل شود، از شلزوم شخصیت حقوقی هستند و معتقد است که همان مقصودی که از 

حاصل می گردد. این بحث که داشتن تابعیت به عنوان قاعده می باشد در روزگاری مورد  مفهوم دارایی اشخاص نیز

                                                           
1- Saleilles.  
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تردید بود بگونه ای که دادگاه حل تعارض داشتن یا نداشتن اقامتگاه را امری موردی تلقی می کرد این بدان معناست 

 (10، ص 1131ی، سکینا)که تابعیت شرکت وجود ندارد. 

تابعیت شرکت چیزی جز این نیست که ببینیم شرکت با چه نظام حقوقی ملی در ارتباط باید توضیح داد که جستجوی 

حیات و انحالل شرکت تابع چه قانونی است  ،است. به دیگر سخن مسأله در تعیین تابعیت شرکت این است که تشکیل

 (1، ص 1133اسکینی، )و حقوق او با توجه به چه قانونی تعیین می شود. 

قی این است که اوالً برای تعیین تابعیت شرکت باید بدنبال مالک ارتباط مادی بود نه معنوی ثانیاً نتیجه این طرز تل

اند، فارغ از مالحظات سیاسی، که برخالف آنچه در خصوص تابعیت اشخاص حقیقی مصداق دارد قاضی خارجی می تو

( به بیان دیگر منظور این 31، ص 1111شاپیرا،) را معین کند.تصمیم گیری او دخالت ندارد، تابعیت یک شرکت  رد

له تعیین شرایطی است که با حصول آن بعضی ئباشد که ببینم فالن شرکت فرانسوی است یا انگلیسی بلکه مسنمی

 -قواعد حقوقی فرانسه یا انگلیس قابل اجرا در مورد آن شرکت خواهد بود و تابعیت وسیله ای جهت رجوع به مجموعه

قانون تجارت برای  511استای شناختن و شناسایی تابعیت برای اشخاص حقوقی در ماده در ر ای از قوانین است.

شخص حقوقی »اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی حقوق و تکالیفی قائل شده است. در این ماده آمده است که 

ی که به طور طبیعی می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایف

از این ماده برداشت می شود « حفظ انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال آن

که تابعیت عالوه بر آنکه برای اشخاص حقیقی قابل تصور است چنین امکانی در مورد شخص حقوقی نیز فراهم است. 

حقیقی یا حقوقی تفاوت دارد اول آنکه هر چند شخص حقوقی همانند  اما باید خاطرنشان کرد که تابعیت شخص

ی بیشتری دارد. زیرا  جنبه ی آمرانه« تابعیت برای شرکتاشخاص حقیقی به کشوری وابسته است اما لزوم دارا بودن 

 ،Ripert et Roblot)ی نداشته باشد، در حالیکه شرکت لزوماً تابعیتی را داراست. تیخود می تواند تابع

1111.p.512) 

دوم آنکه تعیین تابعیت شخص حقوقی، برخالف تابعیت شخص حقیقی، از راه اعمال شیوه ی تعارض قوانین امکان 

پذیر است در نهایت باید اضافه نمود که قانون شخصی، شخص حقوقی نیز از قانون شخص حقیقی از این حیث متفاوت 

ی است که این شخص بر اساس آن تشکیل شده و شخصیت است که مراد از قانون شخصی شخص حقوقی قانون کشور

 .ع شخص استشخصی، شخص حقیقی قانون کشور متبو حقوقی یافته حال آنکه مراد از قانون
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هر چند که نوشته ی حاضر تاب آن را ندارد به صورت همه جانبه در مورد تابعیت سخن بگوید و بحث در این مورد 

بیشتر بحث در مورد معیارمان تعیین تابعیت ابتدا، کارکردهای تابعیت شرکت ها را بسیار جامع می باشد اما برای تبین 

 بیان می کنیم.

ها از آن جا که قانون حاکم بر شرکت هر چند که نظر شایع در مورد کارکرد تابعیت را تعیین قانون شرکت می دانند اما

از جمله کارکرها  (34، ص 1110کارشار، )با مرکز اصلی شرکت مشخص می شود چنین نظر درست به نظر نمی رسد.

تابعیت برای شرکت ها به عنوان معیار حمایتی در برابر کشور خارجی است این حمایت به صورت های گوناگون انجام 

می شود از جمله حمایت سیاسی و داوری فراملی یک جانبه همچنین تابعیت به عنوان معیار شناسایی و بهره مندی از 

که در حال حاضر در اصلی اعطای تابعیت به شخص حقوقی بحثی وجود هر چند  حقوق شرکت ها محسوب می شود.

 هر کشوری متفاوت می باشد بنابراین این معیار ها را ارائه می دهیم. درندارد اما شیوه و معیار 

 تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بر اساس تابعیت سهام داران شرکت -1

شرکت دارای تابعیت مختلفی باشند تعیین تابعیت شرکت، این معیار خالی از اشکال نیست زیرا چنان چه شرکای یک 

امکان پذیر نیست و با مشکل مواجه خواهیم شد. به همین علت برخی دیگر تعیین تابعیت شرکت را بر اساس تابعیت 

 اکثر شرکا پیشنهاد نموده اند.

 تعیین تابعیت بر اساس اراده مؤسسین شرکت -2

اما  (112، ص 1130نصیری، ) مطرح بود 1100و  1331طی سال های  این معیار در کنگره های منعقد در پاریس

دارای این ایراد است تابعیت یک امر سیاسی است و این نظر حقوقی عمومی را نادیده می انگارد به عبارت دیگر هر 

نظر  همچنین این چند اراده اشخاص در ایجاد شرکت مؤثر است ولی در تعیین تابعیت چنین اراده ای کارساز نیست

 استفاده مدیران را فراهم می سازد. ءزمینه سو

 تعیین تابعیت بر اساس محل تشکیل شرکت -3

تابعیت کشوری را خواهد داشت که در آن جا تأسس شده است و تابعیت شرکت اساساً هیچ  بر اساس این نظریه شرکت

این نظریه ایجاد اشکاالتی  .لیت شرکتگونه ارتباطی با تابعیت مؤسسان و سهام داران آن ندارد و صرف نظر از محل فعا
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می کند از جمله آنکه چون زمان دقیق تشکیل شرکت معین نیست و شرکت یک دفعه تشکیل نمی شود بلکه مراحل 

سهام تسلیم آورده ها و غیره را باید پشت سر گذاشت تا تشکیل  تعهدمختلفی از جمله تنظیم اساسنامه، پذیره نویسی، 

همان، )شرکت در چه مرحله ای تشکیل می شود.  طی کردن این مراحل که ضروری است شرکت معلوم نیست برای

شدن شرکت را زمان تشکیل شرکت بدانیم معیاری  ثبتاین ایراد به این صورت قابل حل می باشد که مالک (111ص 

ک اصلی برای تعیین در حقوق انگلستان، مال که در الیحه قانون تجارت پذیرفته شده است که به آن خواهیم پرداخت.

 (Daumler coltd.v.vontinental ، 1111.101 )تابعیت آن است که شرکت در کجا به ثبت رسیده است.

 تعیین تابعیت بر اساس مرکز فعالیت -4

صورتی که شرکت دارای چند مرکز فعالیت باشد شرکت چند  ردنظریه وارد است این می باشد که  ایرادی که بر این

آنکه یا تغییر مرکز فعالیت، تابعیت شرکت هم تغییر می یابد همچنین ایراد این معیار این می باشد  تابعیتی می شود یا

 (11ص  پیشین،کاشار، ) در بسیاری مواقع تعیین مرکز فعالیت به راحتی میسر نیست.

 تعیین تابعیت بر اساس مرکز اصلی شرکت -5

متگاه اداری یا مرکز اصلی آن شرکت در آن جا واقع شده بر اساس این نظریه، شرکت تابعیت کشوری را داراست که اقا

شل »است. رویه قضایی فرانسه این نظریه را در آرا مختلفی مورد تأکید قرار داده است از جمله در پرونده شرکت 

 صادر شده است. 1112در سال « فرانس

می شود اما یک مالک ثانویه همه ی معیارهای ذکر شده معیارهای اولیه تعیین تابعیت برای یک شرکت محسوب 

آن، در زمان جنگ جهانی مورد نیاز کشوری فرانسه و انگلیس واقع شد. بنابراین این مالک  ازوجود دارد که استفاده 

 یک مالک جایگزینی محسوب می شود.

 تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران

نون گذارما، در بحث تابعیت اشخاص حقوقی چه برای مشخص نمودن تابعیت شرکت های چند ملیتی، ابتدا باید دید قا

 طریق قیاس شرکت های چند ملیتی را تبیین نمود. ازمالکی را در نظر گرفته و پس از بررسی آن باید 
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قانون گذار برای تعیین تابعیت در جاهای مختلفی، با توجه به موقعیت در این زمینه اظهار نظر نموده است از جمله 

ی باید با بررسی این نقانون مد 1002قانون تجارت و در نهایت ماده  511و  510کت ها، مواد قانون ثبت شر 1ماده 

 مواد به یک نتیجه گیری برسیم.

در . دو حوزه مجزا مورد بررسی قرار داد یک حوزه تعارض قوانین و دوم حوزه وضعیت بیگانگان درتابعیت شرکت را باید 

میان قوانین ملی قانون مناسبی که بر تشکیل، حیات و انحالل  ازکه تا  مهستیبحث تعارض قوانین بدنبال این مهم 

شرکت حکومت می کند را انتخاب کنیم به عبارت بهتر ببینیم شرکت مطابق چه قانونی ایجاد می شد. و به حیات خود 

ز چه حقوقی ادامه می دهد اما در بحث وضعیت بیگانگان با این موضوع روبرو هستیم که شرکتی که موجود است ا

برخوردار است در موضوع اول به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد، یکی آنکه شرکت را تابع قانون قرار داد )شرکت( 

گروهی متأثر از نظریه انگلیسی که محل تشکیل را مالک . بدانیم یا آنکه تابع قانون محل بهره برداری یا قانون اقامتگاه

انون مدنی نظر داده اند که شرکت بر اساس قرارداد دیگر تابع قانون محل انعقاد آن ق 113قرار داده اند بر اساس ماده 

 (111، ص 1131نصیری، ) )محل تشکیل( می باشد.

کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع «بیان می دارد قانون مدنی که  5دکتر اسکینی این نظر را رد می کند و بر اساس ماده 

مالک تعیین قانون « کرده باشد استثناران خواهند بود، مگر در موردی که قانون داخلی و خارجی، مطیع قوانین ای

 حاکم بر شرکت را اقامتگاه می داند با این استدالل که شرکت های تجاری از جمله اشخاص مشمول این ماده هستند.

 (10، ص 1133اسکینی، )

ک اقامتگاه را پذیرفته است این مالک در کشور برای تعیین تابعیت شرکت مال مادر بحث وضعیت بیگانگان قانون گذار

قانون تجارت آورده اند که هر شخص حقوقی  511قانون ثبت شرکت ها و  1مواد  تفسیرفرانسه پذیرفته شده است. در 

که اقامتگاه آن ایران باشد برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تأسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص 

 (45، ص 1131پاسبان، ) ه تجاری یا غیر تجاری معیار تابعیت اقامتگاه می باشد.خارجی چ

در توضیح اشخاص حقوقی تجاری می  511قانون تجارت در ماده  دردالل که تاین نظریه قابل خدشه باشد با این اس

اص حقوقی غیر تجاری را قانون مدنی، قانون گذار اقامتگاه اشخ 1002باشد نه اشخاص حقوقی غیر تجاری زیرا در ماده 

است همچنین  کرده صادررش این نظر دو حکم متعارض در یک امر را قانون گذار یمرکز عملیات قرار داده که با پذ

قانون ثبت به عنوان قواعد حل تعارض می باشند در مقام تفکیک بین شخص حقوقی  1قانون تجارت و  511مواد 
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این مواد باید این نظر را داد که اگر قاضی ایرانی بخواهد  تفسیررسد در  به نظر می تجاری و غیر تجاری نمی باشد.

معلوم کند که شرکت ایرانی است یا خارجی باید به ماده یک قانون ثبت شرکت ها رجوع کند، ولی اگر بخواهد به 

هر (11، ص 1133اسکینی، ) تعیین تابعیت شرکتی مبادرت کند که غیر ایرانی است باید به قانون تجارت رجوع کند.

با کمی دقت مالحضه می شود هر کشوری که در حوزه تعارض  چند نظر مورد نقد بگونه ای همین نتیجه را در بر دارد.

 انتخاب نموده است.  را معیار همانبحث بیگانگان هم  درقوانین به طور مثال مالک محل تشکیل را برگزیده است 

خود مالک ثبت شده در  111رسیدن آن بیش از یک دهه می باشد در ماده الیحه قانون تجارت که عمر به تصویب ن در

همان طور که مالحظه می شود در یک چرخش دیدگاه، قانون گذار از مالک قبلی «. ایران، ایرانی محسوب می شود

شد اما خود روی گرداند، و مالک جدیدی را پذیرفته که بعید به نظر می رسد برای این چرخش دلیلی وجود داشته با

باید این را یادآور شویم که مالک تشکیل شرکت برای تعیین تابعیت مالکی بود که مورد انتقاد وارد شده است بنابراین 

نکته دیگری که  قانون گذار مالک ثبت را برگزیده است. تا زا اشکاالت وارده بر مالک تشکیل شرکت جلوگیری نماید.

قانون تجارت، شرکت  220ای عملی در الیحه جدید می باشد. طبق ماده باید در اینجا بیان نمود تابعیت شرکت ه

مورد پذیرش بوده است منظور از این چنین شرکت هایی، شرکت هایی می باشد که به ثبت نرسیده اند بنابراین  عملی

در چنین  ملی پذیرفته شود از آن جا که ثبتاین سؤال در ذهن خطور می کند اگر در الیحه فوق الذکر شرکت های ع

ه الیحه مذکور ثبت شرکت می باشد، هیچ ضابطه ای ب شرکت هایی اتفاق نمی افتد و مالک برای تعیین تابعیت با توجه

الیحه مذکور مشاهده  125برای تعیین تابعیت چنین شرکت هایی وجود ندارد. پاسخ این مسئله را می توان در ماده 

 .وقی می باشد و زمان تحقق شخصیت حقوقی ثبت این شرکت می باشدشخصیت حق ازنمود از آن جا که تابعیت متأثر 

 ه این ماده قانون گذار شرکت های عملی را نپذیرفته است.ب به عبارت بهتر با توجه

به بررسی تابعیت شرکت های چند ملیتی می پردازیم اول آنکه اثر شناسایی تابعیت برای شرکت های چند ملیتی  حال

اد که نتیجه این شناسایی، تعیین قانون حاکم تعیین نحوه عملکرد، انحالل و غیره، حق چیست؟ باید پاسخ د در

استفاده از امتیازات کشور ملی، حمایت سیاسی و در نهایت داشتن مزایا برای دولت ها و شرکت های چند ملیتی است. 

کمترین حالت خود حداقل در بحث تابعیت شرکت های چند ملیتی باید توضیح داد که شرکت های چند ملیتی در 

تحت تابعیت در کشور می باشد. بنابراین چنین شرکت هایی محلی برای مطرح کردن قاعده حل تعارض قوانین می 

های شرکت ها نمود. مشکل برای تعیین تابعیت شرکت های چند باید قیاس از مالک مهمباشد. و برای رسیدن به این 

رد و در آن واحد با ااید موجودیتی دانست که تابعیت چندگانه دتی رابن است که شرکت های چند ملیملیتی در ای
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فعالیت و آثار عملیات شرکت های چند ملیتی از فراسوی مرزها می گذرد  کشورهای متعدد در ارتباط است. همچنین 

پیوند واقعی و بنابراین منافع چند دولت با هم درگیر می شود به عبارت دیگر مشکل تعیین تابعیت ناشی از فقدان 

باکشور میزبان نیست بلکه برعکس ناشی از این است که شرکت دارای پیوندهایی با کشورهای متعدد در آن واحد است 

با توجه به مطالب در زمینه تابعیت چنین شرکت های دیدگاه هایی ارائه شده است. گروهی برای تعیین تابعیت شرکت 

بردید حقوقی دید اقتصادی هم بر آن مکمل سازیم در مورد شرکت های های چند ملیتی قائل به آن شده اند عالوه 

چند ملیتی نکته مهم آن است که هر چند یک واحد از لحاظ اقتصادی دارای وحدت می باشد اما از لحاظ حقوقی با 

داشتن کشورهای مختلف در ارتباط است. بنابراین حالتی  همچون چند تابعیتی در آن تحقق می یابد بنابراین صدق 

 (  .2001Geoffrey G. ،12p) تابعیت برای شرکت های چند ملیتی امری نامربوط می باشد.

اما به نظر می رسد نظر قابل قبول شناختن تابعیت چنین نهادی می باشد چون هدف از شناختن تابعیت، تعیین قانون 

کت هایی شویم، قائل به بی قانونی حاکم بر چنین شرکت هایی است در حالی که اگر قائل به بی تابعیتی چنین شر

چنین شرکت هایی شده ایم. حال که داشتن تابعیت در مورد چنین شرکت هایی را پذیرفتیم، مالک برای تعیین 

تابعیت کدام است. باید اقرار کرد در این زمینه فاقد قوانین جامع هستیم و زا طریق شرکت های فردی و تعمیم قوانین 

 آن ها بهره می بریم.

عیین تابعیت شرکت های چند ملیتی نظر داده شده است که شرکت مادر واجد تابعیت کشوری که در آن ر راستای تد

ه طور عام و ببه ثبت رسیده و شرکت های فرعی واجد تابعیت کشورهایی که به ثبت رسیده اند این تبعیت از قوانین 

اساس مقررات قانونی کشور متبوع خواهد بود  خاص صورت می پذیرد از این رو حتی بنحوه ی تعیین تابعیت بر

ای تابعیت منوط به استقرار مرکز  اصلی شرکت در آن کشور باشد شرکت فرعی طبنابراین اگر در قانون محل ثبت اع

 (24سلیمانی پویا، پیشین ،ص ) واجد تابعیت کشوری خواهد بود که مرکز اصلی آن در آنجا واقع شده است.

نیز تابعیت شرکت مادر و فرعی بر اساس مالک تعیین شده در قانون مشخص خواهد شد.  به موجب قوانین ایران

بنابراین شرکت مادر تابعیت کشوری را داراست که مرکز اصلی آن در آن کشور واقع شده باشد هر چند که محل ثبت 

جاری خواهد بود  و تابعیت سهام داران آن کشور نباشد این وضعیت در مورد شرکت های فرعی نیز مادرشرکت 

بنابراین اگر شرکت فرعی در ایران تشکیل و ثبت شده باشند و مرکز اصلی آن در ایران واقع شده باشد شرکت تابعیت 

داده شده  خصوصیبه نظر می رسد این نظر بر این اصول کلی حقوق بین الملل ( 25همان، ص ) ایران را خواهد داشت.
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، ص 1110الماسی،  ) باید قانون دولت متنوع خود را به موقع اجرا بگذارد.است که در تعارض تابعیت قاضی همیشه 

حقوقی برخالف اشخاص حقیقی رسد نظر فوق قابل قبول نباشد با این توضیح که در مورد اشخاص  یمبه نظر .  (31

سلجوقی،  ) توان قائل بوجود چنین قاعده ای درباره تابعیت گردید در مورد اشخاص حقوقی امکان پذیر است.که نمی

 (224، ص 1131

اقامتگاه دانسته در حالی که اگر تابعیت را قانون تجارت می باشد که در تعیین تابعیت مالک  511مفاد این ادعا ماده 

امر ملی می دانست صرفاً آن را ایرانی می دانست نه آنکه یک قاعده حل تعارض ارائه دهد. استدالل دیگر آن است نظر 

دکننده تعارض در شرکت های چندملیتی است زیرا همان طور که قبالً خاطرنشان کردیم منظور از ارایه شده خود ایجا

تابعیت اجرای قانون کشوری در حدود چنین شرکت هایی است حال با برگزیدن این نظر تعارض در تابعیت بروز می 

انگلستان بر اساس محل ثبت حال اگر تعیین می شود و در  ینماید. به طور مثال در فرانسه تابعیت بر اساس مرکز اصل

بر اساس نظر مورد خدشه باید بگوییم هیچ  .مرکز اصل شرکت باشدکشوری در فرانسه ثبت شود و در انگلستان 

تعارضی نیست و باید قانون هر کشور بر شرکت حکومت کند که این نظر فارغ از مباحث و بدون در نظر گرفتن مباحث 

هماهنگی  یستمسحالت متصور است یا آنکه دو  1ید ذکر نمود که در تعارض قوانین قاعده حل تعارض می باشد با

یا آنکه تعارضی منفی است و بحث احاله پیش می آید. به  کامل برخوردار هستند یا آنکه تعارض مثبت پیش می آید

بحث ملی محسوب نظر می رسد در تعارض تابعیت در شرکت های چندملیتی فارغ از بحث تابعیت اشخاص حقیقی که 

می شود، چنین شخصی ملی محسوب نمی شود تا به نفع قانون ملی حکم دهیم بنابراین چنین شخصی در صورت 

تعارض قوانین از قواعد حل تعارض بهره می برد. اما این نکته را هم از یاد نبریم که قبل از آنکه قواعد حل تعارض را به 

 رداخت تا مشخص شود چه دادگاهی صالح برای رسیدگی است.اجرا بگذاریم باید حل تعارض دادگاه ها پ

پس در نتیجه در تعیین تابعیت های شرکت های چند ملیتی، قیاس از شرکت ها می باشد و نباید فرض چند تابعیت 

های مختلفی می توان در نظر گرفت.  برای یک موجود بر ذهن خطور کند بلکه بر یک شرکت چند پاره، تابعیت

ید بر اساس مالک های تعیین شده در قانون تابعیت شرکت مادر و فرعی مشخص شود. در این راستا مالک بنابراین با

در نظر گرفته شده است که همان مالک های تعیین تابعیت در مورد شرکت های فردی می ی حقوق دانان سوهایی از 

و فرعی مشخص می شو. شرکت مادر  باشد بنابراین بر اساس مالک های تعیین شده در قانون تابعیت شرکت مادر

تابعیت مرکز اصلی را دارد هر چند محل ثبت مادر و تابعیت سهام داران در آن نباشد و شرکت فرعی هم اگر در ایران 

 ثبت و مرکز اصل داشته باشد تابع قانون ایران است.
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 نتیجه

. به نظر می رسد کلید حل برای حل شرکت های چندملیتی با ظهور خود، مباحث حقوقی مختص خود ایجاد نموده اند

مشکالت حقوقی، ارتباط دادن چنین شرکت هایی به کشوری خاص می باشد که همان موضوع تابعیت می باشد. 

 تعیین تابعیت شرکت های چند ملیتی بر اساس همان مالک های شرکت های فردی می باشد مالک عمل می باشد.
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