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 چکیده 

اینکه شرکت های خارجی در نظام حقوقی ایران به مانند شرکت هااای ایراناای مااورد رراااار قاارار ماای  

ط به عدم تبعیض است. الباه مقررات حقوق تجااارت باایم الکهاار کااه در قالاا   یک مساله مربو   گیرند 

ن تجارت جهانی مورد توجه قرار گرراااه اساات باار  اار رت  سازمان های بیم الکههی هم چون سازما 

رکت های داخهی   شرکت های خارجی تاکید نکوده است.  رعایت اصر عدم تبعیض در رراار میان ش 

سوال اصهی تحقیق حا ر آن است که با توجه به حاککیاات قااوانیم در نظااام حقااوقی  در هر صورت،  

ایران، چه تفا تی میان حقوق شرکت های داخهی   بیم الکههی  جود دارد؟ رر یه ای که در برابر ایم  

از جکهه ماده یک قااانون تباات شاارکت  که بر اساس مواد مخاهف قانونی  سوال قرار می گیرد، آن است  

اصر رراار رراااار تبعاایض    های خارجی دارای حقوقی از جکهه اصر آزادی رعالیت تجاری شرکت    ٬ها 

نیز در ایم زمینه در اعکااال هاار یااک از ایاام حقااوق  محد دیت هایی  هساند  کم ایم که    …    آمیز  

ساااینیات    نظاام عکااومی بااه عنااوان م می توان به محد دیت های کاهش سرمایه   جود دارد از جکهه  

،  ر ش پژ هش در ایم مقاله تبییناای اساات   ر ش  عکده در مقایسه با شرکت های ایرانی اشاره نکود 

 گردآ ری داده ها نیز کاابخانه ای است.  

 نشرکت های بیم الکههی، ایرا ، آزادرقابت  ،آزادی تجاری ،عدم تبعیض   : واژگان کلیدی 
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 مقدمه

آنجا که شرکت های خارجی یک شخص حقیقی تهقی نکی شوند ، طبیعی است که از  

حقیقی خارجی در کشور میزبان اخاصاص دارد به صورت قهری  حقوقی که به اشخاص  

محر م هساند   ایم حقوق عکدتا جنبه مدنی   سیاسی دارد   بنابرایم حقوقی که جنبه  

درار  ) اقاصادی   اجاکاعی دارند به شرکت های خارجی در د لت میزبان تعهق می گیرد.

ا ل در به رسکیت شناخام حقوق  گام ( 5: 2006، 1ککیسیونر عالی حقوق بشر مهر ماحد 

شرکت های خارجی در کشور میزبان آن است که  جود حقوقی آن شرکت ها در کشور  

میزبان مورد شناسایی قرار بگیرد. به عبارت دیگر، تا زمانی که ایم  جود حقوقی مورد 

شناسایی قرار نگیرد، نکی توان از حقوق شرکت های خارجی در کشور میزبان صحبت  

پور،  )انکود. گرراه    (  37:  1380یران  قرار  توجه  مورد  مخاهف  قوانیم  در  مو وع  ایم 

جکهوری خهق چیم در ماده    قانون شرکت های سرمایه ای خارجی    برای نکونه    ؛است 

 یک خود بر حقوق شرکت های خارجی به رسکیت شناخاه تاکید می نکاید. 

اناظار می ر د که رراار ترجیحی نسبت به شرکت های خارجی در   عکوما از د لت ها 

طریق   از  را  ترجیحی  رراار  ایم  عکال  ها  د لت  نکایند    اتخاذ  خود  خارجی  قهکر ی 

نکایند می  اعکال  تجاری  ماقابر  های  نامه  موارقت  ایشیز کا انعقاد   (2  ،1986:139  )

ق قوانیم ایاالت ماحده ، شرکت های تبت شده در ایم  اینکه برای نکونه اگرچه طبککا

دارای   کشور  ایم  از  خارج  در  بشری  حقوق  های  نقض  قبال  در  بایسای  می  کشور 

 Jesner v. Arab)  د اما بنا به رای دیوان عالی کشور آمریکا در قضیه  نمسئولیت مدنی باش

Bank)،    الیت تجاری می  ماحده رعشرکت های خارجی که در قهکر ی سرزمینی ایاالت

به دلیر نقض های حقوق بشری در خارج از ایم کشور تحت تعقی     نکایند نکی توانند

قضیه در ارتباط با مسئولیت شرکت های    ( ایم225:2019،.3)اکسایم   قضایی قرار بگیرند

ایاالت ماحده بود که به محاکم قضایی   خارجی بر مبنای قانون مسئولیت قهری بیگانگان

موج    به  خارجی  های  شرکت  تعهدات  نقض  موارد  به  تا  داد  می  اجازه  کشور  ایم 

 قوانیم داخهی ایاالت ماحده یا موارقت نامه های بیم الکههی مرتبط، رسیدگی نکایند.  
 

1 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
2 Ishizuka 
3 Eksteen  
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بدیهی است که نخسایم اناظاری که یک شرکت خارجی از رعالیت تجاری در کشور     

یزبان برخوردار می باشد، رراار غیرتبعیض آمیز   برابر با آن است به ایم معنا که ر ند  م

تشکیر آن شرکت اگرچه مککم است ماکایز از شرکت های ایرانی باشد، اما ایم ر ند 

بایسای به صورت ساده   خارج از ررآیندهای پیچیده اداری باشد. هم چنیم ایم ررآیند  

ش تکامی  مورد  در  بیم  بایسای  شده    رعایت  یکسان  صورت  به  خارجی  های  رکت 

شرکت های مخاهف در ایم زمینه تبعیضی ایجاد نشود. پرداخام به ایم مساله به  یژه از  

آن ر  در نظام حقوقی کشورمان  اجد اهکیت است که کشورمان درصدد عضویت در  

تباط با ر ند  سازمان تجارت جهانی است   از ایم ر ، یکی از مباحث مورد سوال در ار

تشکیر   اداره شرکت های خارجی در نظام حقوق تجارت ایران است. الباه در الیحه 

که تجارت  هاست   جدید  قرار    سال  اسالمی  شورای  مجهس  توسط  بررسی  مرحهه  در 

دارد، تا حد دی به شرکت های خارجی به صورت خاص توجه شده است اما به نظر 

رکت های خارجی به صورت خاص مورد  حقوق   تکالیف ش  الزم است   می رسد که

 . اشاره در قوانیم قرار بگیرد

 

 حدود آنو  تبعیض آمیز  رفتار منع حق -1

 حق رفع رفتار تبعیض آمیز نسبت به شرکت خارجی   -1-1

حق ررر رراار تبعیض آمیز به عنوان نخسایم حق شرکت خارجی در نظام حقوقی ایران 

مورد توجه قرار گرراه است. الباه ایم حق در اسناد حقوق تجارت بیم الکههی به شدت  

اصر   جهانی،  تجارت  سازمان  گات  مقررات  در  جکهه  از  است  گرراه  قرار  توجه  مورد 

  اصر پیش بینی پذیری تجارت از زمره ناایج    د لت کامهه الوداد، اصر آزادی تجارت

طبق   بر  نکونه،  می شود.برای  تهقی  آمیز  تبعیض  رراار  ررر  کامهه  حق  های  د لت  اصر 

اساس ،   ایم  ، د لت ها نبایسای بیم شرکای تجاری شان قایر به تبعیض شوند. بر1الوداد

آن،   مابوع  تجاری  های  تجاری   شرکت  از شرکای  یکی  به  ترجیحی  امایازات  اعطای 

مخالف اصر د لت کامهه الوداد تهقی شده است . ایم اصر آن چنان مهم بوده است که  

ماده یک موارقت نامه عکومی تعرره   تجارت ) گات (، ماده د  موارقت نامه عکومی  

 
1 Most-favoured-nation (MFN) 
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ماده   خدمات    بدان  جنبه نامهموارقا  4تجارت  رکری  مالکیت  حقوق  تجاری  های 

اخاصاص پیدا کرده است. الباه اساینایاتی در هکیم مقررات در نظر گرراه شده اند برای 

کاالی   به  نسبت  تنها  که  را  آزاد  تجارت  نامه  موارقت  یک  توانند  می  ها  د لت  نکونه 

یا اینکه آنها می  خاص بیم یک گر ه خاص از کشورها اعکال می شود، منعقد نکایند .  

توانند به کشورهای در حال توسعه   با ککاریم میزان توسعه، اجازه دسارسی ترجیحی  

به بازارهایشان را بدهند یا یک کشور می تواند موانعی را در مقابر کاالهایی بردارد که به  

) درار ککیسیونر عالی  .صورت غیرمنصفانه از برخی از کشورها در حال صادرات است.  

 ( 5: 2006، 1ق بشر مهر ماحدحقو 

 حق منع رفتار تبعیض آمیز  استثنایات -2- 1

رراار تبعیض آمیز در مورد شرکت های خارجی در نظام حقوق    منر  اساینایاتی بر حق 

تجارت ایران  جود دارد که اگرچه کهی است اما بایسای مورد اشاره قرار بگیرد . در ایم  

رراار تبعیض آمیز در مورد  منر  اساینای بر حق    بیم، نظم عکومی را می توان مهم تریم

شرکت های خارجی مورد نظر قرار داد. الباه نظم عکومی در مورد شرکت های خارجی  

آنها  که  ایران می شود  نظام حقوقی  در  آن  تجاری  رعالیت های  از  مانر  ایم صورت  به 

نظم اقاصادی   تجاری ایران را مخار نکایند نکونه ایم موارد را می توان رعالیت های  

سالیان  نکای طول  در  ایران  تجاری  اقاصادی    نظام  در  خارجی  هرمی  های  نده شرکت 

برای نکونه، با    ؛میال های دیگری را نیز می توان در ایم زمینه ارایه داد2گذشاه دانست.  

 
1 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  

اگرچه در مورد رعالیت شرکت های هرمی ، سیاست جنایی تقنیناای جکهااوری اسااالمی ایااران در حااال حا اار در  2

رداخاه بردارنده قوانیم   مقررات ماعددی است؛ اما ماده ای که به طور خاص به مو وع کالهبرداری به ر ش پانزی پ

باشد، پیش بینی نشده است   ایم امر موج  می شود که از هکان مقررات کهی در زمینه مکنوعیاات رعالیاات شاارکت 

های هرمی بهره جست که هکان طور که گفاه شد با توجه به ماهیت مافا ت میان جرم کالهبرداری به ر ش پانزی با 

جازات منطبق نیست . الباه بر اساس مبااانی رقهاای، قطعااا سایر ر ش های جرایم هرمی، با اصر قانونی بودن جرم   م

درآمدهایی که از طریق کالهبرداری به ر ش هرمی کس  می شود ، جزء درآمدهای غیرمشر ع تهقی شده   می تواند 

قانون اساسی نیز بگردد. حوزه های مخاهفی را از منظر حقوقی دربرمی گیرد امااا از نظاار رقهاای جاازء   49شامر اصر  

ساحدته تهقی می شوند .الباه بدیهی است که در مورد درآمدهای ناشی از ایم گونه رعالیاات هااای نامشاار ع، مسایر م

سااوره  39ککار تردیدی از نظر رقهی به عکر آمده است   بر مبنای قاعده رقهی )) اکر مال بااه باطاار (( کااه در آیااه 

یت ها را به عنوان درآمدهای نامشر ع اعالم نکااود .  مبارکه نساء آمده است ، بایسای درآمدهای ناشی از ایم گونه رعال

با ایم حال، ایم امر مانر از آن نشده است که رقهاء به بیان دیدگاه های خود در ایم زمینه بپردازند به گونه ای که آیت 
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شرکت های خارجی که در کشور میزبان رعالیت می نکایند از منابر مالی   اینکه  توجه به

خهی برخوردارند، هکواره ایم بیم  جود دارد که رقابت  بیشاری نسبت به شرکت های دا 

برای نکونه در مورد تحصیر مهکیت به عنوان یکی از ر یه های    اقاصادی مخار شود.

هیچ شخص حقیقی  :  آمده است   44قانون سیاست های کهی اصر    47 درقابای در ماده  

ا به نحوی تکهک کند که  یا حقوقی نباید سهام یا سرمایه شرکت ها یا بنگاه های دیگر ر
   موج  اخالل در رقابت در یک یا چند بازار گردد....

دارای حقوقی    ٬که شرکت های خارجی در نظام حقوقی ایرانبه ایم ترتی  می توان دید  

ماقابر رراار  بر  حق  جکهه  آمیز    منر  اصر    ٬از  تبعیض  که   …رراار  ایم  هساند  کم 

نظم عکومیمانن  یمساینیات کاهش سرمایه    ،  د  های  ایم    … محد دیت  اعکال  مسیر  در 

 ها  جود دارد.  آنحقوق 

 

 حق بر رفتار متقابل و استثنایات آن  - 2

 حق بر رفتار متقابل نسبت به شرکت های خارجی   -1- 2

خارجی در نظام حقوق تجارت  حق بر رراار ماقابر، یکی دیگر از حقوق شرکت های  

ایران است. حق بر رراار ماقابر که در مقررات سازمان تجارت جهانی نیز به عنوان یکی  

نظام  در  صراحت  به  اگرچه  که  است  شده  شناخاه  رسکیت  به  سازمان  ایم  أصول  از 

حقوق تجارت به رسکیت شناخاه نشده است اما با اساناد به أصول کهی مقرر در قانون  

امر    یرانا   اساسی ایم  ایم حق مبیم  آن را به رسکیت شناخت.  بایسای    قوانیم عادی، 

است که اگر در نظام تجاری   اقاصادی خارجی برای شرکت های ایرانی، کهیه حقوق  

به مانند شرکت های داخهی آنها در نظر گرراه می شود برای شرکت های د لت اخیر در  

بایسای   نیز  ایران  اقاصادی  . در نظام تجاری    نظر گررت  از حقوق را در  هکیم سطح 

ادامه به حق رراار ماقابر   اساینایات آن در مورد شرکت های خارجی در نظام حقوق  

 
نوان حکم اهلل را ر لنکرانی   آیت اهلل مکارم شیرازی ، معاقدند که رعالیت های تجاری شرکت های هرمی ، هم به ع

برای اطالعات بیشار ن.ک به : خساار ی، احکااد   نقاادی نااژاد، ا لی   هم به عنوان حکم تانوی ، حرام   باطر است.

حقوقی شرکت های هرمی، مجهه حقوقی دادگساری، سال هفااد   نهم، شکاره هشااد -مجابی؛ نگرشی بر جایگاه رقهی

 .  90-85، صص 1394  نهم، بهار 
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شود.  می  پرداخاه  ایران  به    تجارت  خارجی  های  شرکت  مورد  در  ماقابر  رراار  اصر 

ا شرکت های  معنای آن است که شرکت های خارجی حق دارند که هکان ررااری را که ب 

ایرانی در کشورهای مابوع شان به عکر می آید، در قهکر ی سرزمینی خودشان مطالبه 

اههیت  به  احارام  بر  حق  جکهه  از  دارد  را  مخاهفی  ابعاد  ها    اصر  جهه  ایم  نکایند. 

جکهوری   نه  خودشان    مابوع  د لت  قوانیم  مبنای  بر  خارجی  شرکت  یک  شرکای 

ایران ک   اسالمی  تو یح  ایم  شره  ه به  خارجی    خارجی  یک  ر  شرکت  یک  باید    در 

براساس قوانیم   مقررات د لت مابوع خود در مورد انعقاد قرارداد خرید سهام اههیت  

باشد، داشاه  را    مابوع   د لت   نظر   از  باید  سهامی  شرکت   در  خارجی  شریک  پس   الزم 

دارد، تشخیص  قانون مدنی اشعار می  962در ایم خصوص ماده   .باشد  داشاه  اههیت   خود

اههیت هرکس برای معامهه کردن بر حس  قانون د لت مابوع خود است، بنابرایم اگر  

قانون د لت   انجام دهد، در صورتی که مطابق  ایران عکر حقوقی  تبعه خارجه در  یک 

نا  اههیت  یا  نبوده  اههیت  عکر  اجد  آن  انجام  برای  خود  آن مابوع  باشد،  داشاه  قصی 

شد خواهد  محسوب  اههیت  عکر  اجد  آن  برای  اگر    .شخص  قانونی  مواد  براساس 

شریک خارجی در شرکت سهامی از نظر کشور خود اهر محسوب نشود،  لی شرایط  

ای از سوی  اههیت را مطابق قوانیم ایران دارا باشد، خرید سهام شرکت یا هرگونه معامهه

 . ت  ی دارای اعابار الزم اس

 استثنایات اصل حق بر رفتار متقابل  -2-2

حق بر رراار ماقابر نیز به مانند حق بر ررر رراار تبعیض آمیز دارای اساینایاتی در مورد 

شرکت های خارجی بوده   هکیم امر موج  شده است که ایم حق نیز به عنوان یک  

حق مطهق در مورد شرکت های خارجی محسوب نشود . در ایم مورد می توان به عدم 

نامه    شناسایی حقوق شرکت های ایرانی در کشور مابوع شرکت مادر    جود موارقت 

 های بیم الکههی اشاره نکود که در ادامه مطرح می گردد. 

 عدم شناسایی حقوق شرکت های ایرانی در کشور متبوع شرکت مادر   -1 -2-2

، هر شرکای  1310ها مصوب یازدهم خرداد سال  به موج  ماده یک قانون تبت شرکت 

تشکیر ایران  در  محسوب    که  ایرانی  شرکت  باشد،  ایران  در  آن  اصهی  مرکز  شود   

های ایرانی از نظر قوانیم تابر مقررات ایران هساند   اگر ارراد شود؛ بنابرایم شرکت می
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غیرایرانی قصد خرید سهام یا سهم الشرکه یک شرکت ایرانی را داشاه باشند، ایم معامهه  

ب شده  دانساه  مجاز  ایران  قوانیم  توسط  قوانیم  .اشدباید  نظر  بیگانه    ایران  از  اتباع   ،

شرکت  سهام  شدن  دارا  یا  خرید  برای  منعی  نظر  غیرایرانی  از  اما  ندارند  ایرانی  های 

مقررات کهی راجر به شرایط اساسی صحت معامالت نظیر اههیت داشام، باید اشخاص  

 نی برای ایم معامهه شناخاه شوند.بیگانه دارای اههیت قانو 

باشدهکچنیم   عکومی  نظم  خالف  یا  نامشر ع  قصد  دارای  نباید  سهام   .معامهه  عکوالً 

سهام شرکت  خرید  مورد  در  که  است  نشده  یا  شده  پذیرراه  بورس  بازار  در  ها، 

بورس    پذیرراه سازمان  از  معامهه  مجوز  اخذ  به  نیاز  خارجیان  توسط  بورس  در  شده 

های  نامهانیم جاری کشور   آییما راق بهادار است. سازمان مذکور نیز در چارچوب قو 

نشده در بورس نیز  کند، الباه در مورد سایر سهام پذیرراهمربوطه مجوز الزم را صادر می

 .مقرراتی  جود دارد

 

 وجود موافقت نامه های  بین المللی -2-2 -2

شد در مواردی که  جود موارقت نامه های بیم الکههی در حوزه ای خاص  جود داشاه با 

دانست.  ارجح  ماقابر  رراار  بر  بر حق  را  آن  بایسای  بر    ،  با حق  ارتباط  در  نکونه  برای 

قانون موارقت نامه سرمایه    4رراار منصفانه در مورد شرکت های تجاری چینی در ماده  

  ( چیم  ایران    سرمایه 1383گذاری  های  گذاری  سرمایه   ((  : است  شده  تصریح   ،  )

قوانیم     طبق  دیگر،  ماعاهد  طرف  قهکر   در  ماعاهد  های  طرف  از  یک  هر  گذاران 

رف ماعاهد سرمایه پذیر از حکایت کامر قانونی طرف ماعاهد سرمایه پذیر    مقررات ط

رراار منصفانه ای که از رراار اعکال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران 

هر کشور تالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. (( الباه رعایت  

تجاری   منصفانه  رقابت  بر  آن، حق  در  که  باشد  ارزشی  های  نظام  رعایت  با  بایسای 

شرکت های خارجی به رعالیت تجاری می پردازد. برای نکونه، یکی از چشم اندازهای 

توسعه   ایران،  از جکهه  اقاصادی  نظام  در هر  تجاری شرکت های خارجی  رعالیت های 

گذاری خارجی  از سرمایه  تشویق   حکایت  قانون  در  ایم مو وع هم  که  ایران    است 

توسعه    1380مصوب   انداز  در سند چشم  مندرج   1404  هم  ایران  اسالمی  جکهوری 
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است.   اصغری، شده  پاسبان    بارز    (  46-50:  1393)  بیم  دیگرنکونه  معاهدات   جود 

از  الکههی   احارام بدان ها در زمینه شرکت های خارجی را می توان در انگهساان پیش  

ار پا دانست.   اتحادیه  انگهساانمورد شرکت ه  در  خر ج  نظام حقوقی  ، ای سهامی در 

 چندیم قانون در ایم د ران حاکم بوده است : 

های    -1  شرکت  سال    -2؛    20061قانون  قانون    -3؛  2  1986قانون  رشکساگی 

بریاانیا   شرکای                                ؛3حککرانی 

ار پا   -4 اتحادیه  با  مرتبط  های  ار پا    4دساورالعکر  اتحادیه  از  بریاانیا  اینکه  با  جود 

از جکهه در زمینه شرکت ها هم چنان ایم اتحادیه  اما برخی از قوانیم    ،خارج شده است 

بریاانیا جایگزیم قانون سال   2006های سال  قانون شرکت  در بریاانیا الزم االجراء است.

ماده یک قانون سال    مهغی اعالم شده است. در  1985شده   در حال حا ر قانون    1985

تصریح شده است که منظور از شرکت، شرکای است که بر اساس ایم قانون ایجاد   2006

   .شده است 

 

 و استثنایات آن   شرکت های خارجی حق بر آزادی فعالیت تجاری-3

 حق بر آزادی فعالیت تجاری شرکت های خارجی   -1- 3

تجاری خارجی در نظام حقوق  حق بر آزادی رعالیت تجاری، سومیم حق شرکت های  

اسناد   به  یژه  الکههی  بیم  تجارت  حقوق  اسناد  در  الباه  حق  است.ایم  ایران  تجارت 

 5سازمان تجارت جهانی مورد شناسایی قرار گرراه است

 
1 Companies Act 2006  
2 The Insolvency Act 1986  
3 The UK Corporate Governance Code  
4 European Union Directives  

ککی بعد از تشکیر سازمان تجارت جهانی، رناتو رجریو، مدیرکر  قت سازمان تجارت جهانی در ارتباط بااا اصاار   5

می کنیم که پیشار راه خود را به سکت تجااارت آزاد جهااانی آغاااز   آزادی تجارت بیان نکود : )) ما در جهانی زندگی

کرده است. ایم ررآیندی است که نکی تواند بد ن هزینه های غیرقابر تصور برای رشد   پیشررت آینده مان به عقاا  

زاد   ادغااام بازگردانده شود. چالشی که اکنون با آن مواجه هسایم ، از بیم بردن گریزگاه های مرتبط با جهان تجارت آ

تحقق منارر مطهوب آن است. ایم یک اناخاب بیم ایجاد یک معکاری جهانی است که شاافاف ، جهااانی     عکیق تر  

قاعده محور است یا زیست در یک سیسام که در معنای  اقعی کهکه نابه هنجار است. در صورتی کااه یااک بخااش از 
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د ربه طوری در هشت  اکه  گات  ه  تشکیر  ابادای  از  که  تجارت    –ی  از سازمان  پیش 

تریم    –جهانی   مهم  از  یکی  عنوان  به  ایم حق  هکواره  است،  شده  برگزار  امر ز  به  تا 

از  حق  ایم  به  بخشیدن  عینیت   ، ا ل  د ر  در  جکهه  از  است  بوده  تاکید  مورد  مباحث 

طریق پاییم آ ردن تعرره گکرکی صورت گررت. ایم اقدامات تا بدانجا صورت گررت  

تعرره های گکرکی بر کاالهای صنعای   میالدی، 1990که د لت های صنعای تا میانه سال 

، مذاکرات به سکای توسعه  میالدی  80درصد پاییم آ ردند. هم چنیم تا دهه    4شان را تا  

های جدیدی  دربرگرراه   حوزه  را  کاالها  ر ی  بر  ای  غیرتعرره  اقدامات  تا  نکود  پیدا 

در  مانند   که  چنان  آن  حال،  ایم  با  شود.  شامر  را  رکری  مالکیت  مقررات خدمات   

است  گرراه  قرار  تاکید  مورد  جهانی  تجارت  به  سازمان  بایسای  تجاری  آزادسازی   ،

توسعه   میزان  تریم  کم  با  توسعه    حال  در  کشورهای  در  به  یژه  تدریجی  صورت 

  4در بند    ، الباه به صورت صریح درحق مزبور  (45:  1997،  1)بانک جهانیصورت پذیرد.

اسالمی ایران به رسکیت شناخاه شده است   ایم امر را  قانون اساسی جکهوری    43ماده  

می توان به عنوان یک نقطه مکیزه از سایر حقوق شرکت های خارجی در نظام حقوقی  

 ایران مورد توجه قرار داد. 

 

 استثنایات  -2- 3  

قبال  که  مواردی  بر  عال ه  نکود.  بیان  را  ماعددی  اساینایات  توان  می  ایم خصوص  در 

هم  دیگری  اساینایات   ، اخالق حسنه  نظم عکومی    از جکهه  گرراند  قرار  اشاره  مورد 

چون محد دیت های مربوط به مسئولیت مدنی شرکت مادر   شرکت تابعه را می توان  

 .قرار خواهد گررت ا اره نکود که در ادامه مورد تاکید 

 
گذشاه   تالش های لیبرالیسای طاقت ررسا در د ر ا رگوئه پایان یاراااه پیشینه اقاصادی جهان با انقالب رنا رانه دهه  

بنابرایم از منظر رناتو رجریو، مدیرکر  قت سازمان تجارت جهانی، حااق  باشد ، بخش دیگری در حال آغاز است. ((

سااای رشیبر آزادی رعالیت های تجاری الزمه زیست دنیای تجارت مدرن بوده   بد ن آن بایسااای بااا یااک جهااان آنا

 تجاری مواجه بود.

Igwe, Isaac, " WTO and the Dynamics of Free Trade: The Challenges of International 

Trade Law in a Divided Economic World" Athens Journal of Law - Volume 5, Issue 2 

– Pages 165-190 
1 World Bank  
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 مربوط به مسئولیت مدنی شرکت مادر و شرکت تابعه   استثنایات-1 -2 -3

اساینایاتی بر اصر آزادی رعالیت تجاری در نظام حقوقی ایران را می توان در مسئولیت  

مدنی   کیفری شرکت مادر   شرکت نکاینده در نظام حقوقی تجاری ایران دانست. ایم  

در یکی    475ماده    مو وع  است.   گرراه  قرار  اشاره  مورد  ایران  تجارت  جدید  الیحه 

دیگر از نوآ ری هایی که در قانون جدید تجارت به نسبت قانون تجارت رعهی دیده می  

در  است.  مادر  با شرکت سهامی  تابعه  های سهامی  میان شرکت  ارتباط  مورد  در  شود؛ 

:  الیحه    475ماده   است  آمده  مورد  ایم  در  تجارت  به  جدید  تواند  می  تجاری  شرکت 

عنوان شرکت  ابساه یا شرکت تابعه تحت کنارل شرکت دیگری که شرکت مادر نامیده  
از   بیش  که  است  شرکای  تابعه،  شرکت  بگیرد.  قرار  ؛  شود  آن    50می  سرمایه  درصد 

مساقیم یا غیرمساقیم به شرکت مادر تعهق داشاه باشد. شرکت  ابساه، شرکای است که 
مالکیت ککار از پنجاه درصد سرمایه آن به شرکت مادر از طریق سهام   عهی رغم تعهق

مکاازه یا سایر طرق پیش بینی شده در اساسنامه یا با کس  اکیریت اعضای هیات مدیره  

عال ه بر ایم ، برای تکییز مسئولیت مدنی   کیفری شرکت  در کنارل شرکت مادر باشد.  

مشخصی در ایم ارتباط پیش بینی شده است    سهامی تابعه   شرکت سهامی مادر قواعد

از جکهه اینکه معامهه بیم شرکت سهامی مادر   شرکت سهامی تابعه بایسای با تصوی   

اقهیت صورت   با رعایت مصهحت   حقوق سهامداران  مجکر عکومی صاحبان سهام   

بگیرد یا در صورتی که مشخص شود که بدهی   تعهدات شرکت سهامی تابعه ناشی از  

اورها   سیاست های شرکت سهامی مادر بوده است ، در ایم صورت شرکت سهامی  دس

 مادر نیز در قبال ایم تعهدات   دیون مشارکت دارد.  

 مربوط به کاهش سرمایه شرکت های تابعه   استثنایات-2 -2 -3

، شرایط    راجر به شرکت های سهامی عام   خاص  1347الیحه اصالحی    141ماده    در

دساه) چند  به  خارجی  حقوق  از  اقاباس  با  سرمایه،  کاهش  مجکر  1قانونی  .تصوی  

.رعایت تسا ی حقوق شرکا  3.محد دیت کاهش سرمایه حداقهی برای شرکت  2عکومی  

جدید  هایی که در الیحه  .حفظ حقوق طهبکاران( تقسیم شده است. هکچنیم، نوآ ری4

رت در رابطه با کاهش سرمایه ایجاد شده، مرتبط با خرید سهام خود شرکت به طور  تجا
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که است،  است؛   غیرمساقیم  بوده  اعکال  قابر  هم  یا  ابساه  تابعه  های  مورد شرکت    در 

  به  یا  مساقیم  طور  به  تواندنکی  تجارتی  دارد : »شرکت الذکر بیان میالیحه روق  307ماده  

  لکم   کند،  تکهک   را  خود   الشرکهسهم  یا   سهام  خود  به   ابساهیا    تابر   های شرکت    سیهه 

سهامی  عام،  سهامی   هایشرکت    طور   به   توانندمی  عام  سهامی  تعا نی      عام  مخاهط 

  خود   سهام  از(  %5)درصد  پنج  مجکوعاً     ابساه   تابر   هایشرکت   طریق  از  غیرمساقیم   

  مذکور   سهام.  باشد  شده  تأدیه  آن  تکام  جه     بانام  باید  سهام  ایم.  بگیرند  اخایار  در  را

 آن  منارر      شودنکی  لحاظ   مجامر عکومی  نصاب  در     است   رأی     تقدم  حق   سود،  راقد

می  سهامداران  میان  نسبت   به  شرکت   انحالل  از  پس ماده  تقسیم  هکچنیم   305گردد«. 

دارد : الذکر، در رابطه با اخراج شریک   کاهش سرمایه به میابه آن، بیان میالیحه روق

  مبهغ   باید     گیرد صورت می  سرمایه   کاهش  مقررات  رعایت   با  شریک  اخراج  یا   »خر ج

کارشناس  به   شده  اخراج  یا   خارج   عضو  به   پرداخای دادگساری  تأیید  . برسد  رسکی 

  شریک   اخراج  .بود  خواهد  العاده  روق  عکومی  مجکر  موارقت   با  شرکت   از  شریک  خر ج

در هر صورت ،   1باشد«  شده  بینیپیش   قانون  ایم  در  که  است   انجام  قابر  زمانی  شرکت   از

ماده   در  تجارت  جدید  الیحه  است   484در  شده  پرداخاه  سرمایه  کاهش  مو وع  :  به 

ککار   قبر  ماده  در  مزبور  حداقر  از  شرکت  شده  تبت  سرمایه  تاسیس،  از  پس  چنانچه 

تصکیم در مورد گردد، هیات مدیره مکهف است مجکر عکومی روق العاده را برای اتخاذ  
شیوه های جبران کسری سرمایه   یا تبدیر شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های  

بازرس   باال،  تکهیف  انجام  از  مدیره  هیات  در صورت خودداری  نکاید.  دعوت  تجاری 
رراخواند.   را  مزبور  عکومی  مجکر  است  مکهف  که شرکت  صورتی  در  چنیم  هم   ))

مقرر قانونی برای شرکت های سهامی عام   شرکت    کاهش سرمایه شرکت به زیر الزام

های سهامی خاص توسط مجکر عکومی روق العاده ظرف مدت مقرر صورت نپذیرد ،  

   .هر ذی نفعی می تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالح قانونی درخواست نکاید

 حق بر رقابت منصفانه تجاری -4

حق بر رقابت منصفانه یکی از حقوق بارز شرکت های خارجی در کشور میزبان است .  

انگهیسی   زبان  در  است.  مرتبط  پاییدن  مفهوم  با  عربی  زبان  در  نظر  اژگان  از  رقابت 

 
 سرمایه در ایم ماده، حداقر سرمایه جهت تشکیر شرکت مورد نظر است. منظور از رعابت مقررات کاهش  1
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است که منشاء آن از یک  اژه التیم به معنای )) با هم تالش     Competitionمعادل  اژه  

تالش برای به دست آ ردن آن چیزی است که در هکان کردن ((است. رقابت به معنای  

زمان، شخص دیگری در پی دست یابی بدان است. به عبارتی به معنای شرکت رقباء در  

حقوق رقابت عبارت است از    (  8:  1391)دریس،یک مسابقه  احد با شرایط مشابه است.

ها   د لت  حکایت  مورد  قضایی  های  ر یه  اصول    مقررات،  از  ای  بر  مجکوعه  که 

بازار  قدرت  از  یا  کنند  می  ماکرکز  یا  محد د  را  رقابت  که  هایی  بنگاه  بیم  توارقات 

دارد. نظارت  نکایند،  می  هولکز سوءاسافاده  بند  (  2:  1،1999)هوککم      1ماده    11در 

جکهوری   ررهنگی  اجاکاعی    اقاصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی  اصالح 

، رقابت به ایم صورت  قانون اساسی  44ت های کهی اصر  اسالمی ایران   اجرای سیاس 

خریدار   رر شنده    ، تعدادی تولیدکننده    عیای در بازار که در آن:  تعریف شده است 

مساقر برای تولید، خرید   یا رر ش کاال یا خدمات رعالیت می کنند به طوریکه که هیچ  
تولیدکنندگان، خریداران   رر شندگان قدرت از  نداشاه    یک  بازار  در  را  قیکت   تعییم 

ابزار .  باشند یا برای  ر د بنگاه ها به بازار یا خر ج از آن محد دیای  جود نداشاه باشد

حقوق رقابت به د لت ها ایم امکان را می دهد تا به نحو کارآمدتری بر محیط اقاصادی 

ب ما  کشور  در  گیرند.  به دست  را  بازار  کنارل  بوده    قانون  تاتیرگذار  تصوی   اصالح  ا 

اسالمی   ررهنگی جکهوری  اجاکاعی    اقاصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی 

، حقوق رقابت د ران طفولیت  قانون اساسی  44ایران   اجرای سیاست های کهی اصر  

قانون ررر موانر تولید نیز یکی دیگر از قوانیم در زمینه    نویدبخش را آغاز کرده است.

تجاری  حق   های  به شرکت  تسری  قابهیت  که  شود  می  تهقی  تجاری  آزادانه  رقابت  بر 

دارد.   نیز  را  تصوی     خارجی  مورد  ابادایا  آزمایشی  قانون  یک  عنوان  به  قانون  ایم 

ککیسیون صنایر   معادن مجهس شورای اسالمی قرار گرراه   مجهس شورای اسالمی 

موارقت می نکاید. با    1386/  1/   26ریخ  سال از تا  5نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت  

تکاما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرراه   برخی از مواد  که      ایم حال، ایم مصوبه

مورد ایراد قرار گرراه بود، مجددا به مجهس شورای اسالمی به ایم شورا  آن ، از سوی  

از   پس  نهایاا  قانون  ایم  شد.  بازگردانده  ایرادات  ررر  میان  منظور  اخاالرات  اساکرار 

 
1 Hokman and Holmes 



267 

 

 

 

 

بررسیییطبیقی  یییطب

ح وقبشرکتبهیی ب

داخلطبوبب نبالمللیطب

دربقیعیی گبایی ار ب

جمهیور بببحکمرانط

 ایرانبباسالمط

ب

مجهس شورای اسالمی   شورای نگهبان به مجکر تشخیص مصهحت نظام احاله شد    

 ( 87: 1388)پورارشد، اقدام به تصوی  آن نکود 1387/ 08/ 05ایم مجکر نیز در تاریخ 

به طور کهی ررر موانر تولید بر ررر موانعی هم چون حکایت ماقابر د لت   بانک ها،  

اقاصاد    حکایت ماقابر اتربخش د لت در عرصه  از یکدیگر، حضور حاککیت  بانک ها 

 (  49: 1391)خداپرست   دیگران، بانکی تاکید می نکاید 

الباه صررا ایم قانون مورد اتباع در زمینه ررر موانر تولید در عرصه بانکی نبوده بهکه در   

راس در  که  هایی  نامه  آییم  ها    دساورالعکر  به  توان  می  زمینه  به  ایم  قانون  ایم  اای 

جکهه   از  نکود  اشاره  نیز  رسید  از    تصوی   ناشی  تداخالت  ررر  اصالحی  نامه  شیوه 

) کالهی به تصوی  رسید    1397/  04/ 30که در تاریخ    اجرای قوانیم   مقررات موازی  

حق بر رقابت آزادانه تجاری برای شرکت های تجاری خارجی  ( 24: 1398  حکیم پور، 

از حقوق م آنیکی  در   هاسهم  تهقی می شود.ایم مو وع  پیشرراه  نظام های حقوقی  در 

مقررات سازمان تجارت جهانی نیز مورد تاکید  اقر شده است به نحوی که ا لیم بار در  

میالدی   1996کنفرانس  زرای د لت های عضو سازمان تجارت جهانی در سنگاپور در  

های تجاری خارجی تاکید شد.    بود که به مو وع حق بر رقابت آزادانه تجاری شرکت 

به  1منشور ها انا در مورد سازمان تجارت بیم الکهر  ، پیش از آن نیز در    عال ه بر ایم

مو وع حق بر رقابت آزادانه تجاری برای شرکت های تجاری خارجی تاکید شده بود.   

نظام  الباه اساینایاتی در زمینه حق روق الذکر برای رعالیت شرکت های خارجی در برخی 

 (  29: 2004، 2) هوانگ   چم های حقوقی لحاظ شده است. 

برای نکونه در زمینه شرکت های تجاری خارجی که اقدام به  اردات محصوالت تجاری  

خارجی به ایاالت ماحده آمریکا می نکایند ؛ محد دیت های مخاهفی درنظر گرراه شده 

چندیم است  به  توان  می  که  اند  رسیده  تصوی   به  بخش  ایم  در  نیز  مخاهفی  قوانیم   .

یکی از ایم قوانیم است    1982 ارداتی  نکونه آن اشاره نکود. قانون شرکت های تجاری  

  ر ش هایی که   ارداتی  . ایم قانون مصونیت  دتراست را برای رعالیت های تجاری  

مجوز   در  زمینه  ایم  ت ارداتی  در  کر   زیر  دادساان  هکاهنگی  با  ماحده  ایاالت  جارت 

 صادر شده است ، تعییم نکوده است. 

 
1 Havana Charter for an International Trade Organization 
2 Huang and Chen 
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برای دریارت مجوز روق، یک شخص می بایسای اتبات نکاید که رعالیت های پیشنهادی  

 :اش

، رقابت در ایاالت ماحده را کاهش نداده یا تجارت را محد د به طور قابر توجهی  -1

 ؛ جاری ماقا ی کاهش پیدا نکی نکایدتجاری هر یک از رقبای ت  اردات نکاید یا اینکه

کننده صادر می   ارد  ه طور غیرمعکول ، قیکت های کاالها یا خدماتی که از سوی  ب  -2

 ؛ت ماحده آمریکا ارزایش نکی بخشدشوند در ایاال

شامر هر اقدامی نشود که به طور غیرمعکول به رر ش مجدد کاال یا خدمات  ارداتی -3

   .در قهکر ی سرزمینی ایاالت ماحده آمریکا مناهی شود

 ق بر حمایت قضایی برابر و استثنایات آن ح -4

زیرمجکوعه های اصر دادرسی  حق بر حکایت قضایی برابر از شرکت های خارجی از  

حقوق مشارک میان اشخاص حقیقی   حقوقی  ی از  عادالنه است.ایم حق به عنوان یک

از جکهه   الکههی   منطقه ای به رسکیت شناخاه شده است  بیم  اسناد حقوق بشری  در 

کشورهای   میان  در  بشری  حقوق  قواعد  بر  حاکم  که  بشر  حقوق  آمریکایی  کنوانسیون 

هر شخصی از حق مراجعه مساقیم    :  خود مقرر داشاه است  25ماده  آمریکایی است در  
ساده به دادگاه ها   محاکم صالح در مقابر اقداماتی برخوردار است که حقوق بنیادیم ا   

را که به موج  قانون اساسی یا قوانیم د لت مورد نظر یا کنوانسیون حا ر به رسکیت  
که ایم چنیم نقضی از سوی اشخاص ارتکاب  ، نقض می نکاید  لو آن تشناخاه شده اس

 .  پیدا کرده باشد که به موقعیت های رسکی اشاغال داشاه باشند

اسافاده از کهکه شخص در ایم ماده نشان دهنده آن است که حق بر حکایت قضایی برابر  

هم می تواند شامر اشخاص حقیقی   هم شامر اشخاص حقوقی شود   با توجه به ایم  

یون روق الذکر یک کنوانسیون منطقه ای بوده که در سطح تکامی د لت های  که کنوانس

حقوقی   اشخاص  هم  داخهی    حقوقی  اشخاص  شامر  هم  شود،  می  اجرایی  عضو 

به رسکیت شناخام ایم حق برای    ( 191-192: 1971، 1)پابهو کامارجو خارجی می شود

چو  هم  دارد  هکراه  به  دیگری  تاتیرات  خود  خارجی  های  دریارت  شرکت  به  حق  ن 

که حقوقی   خسارت  باشد.    شخص  برخوردار  شکهی  ماهوی    های  جنبه  از  تواند  می 

 
1 Pablo Camargo 
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ب

جبران خسارت در ایم چارچوب عال ه بر اعاده به   ر سابق   پرداخت غرامت های  

بگردد   نیز  خارجی  از یک شرکت  عذرخواهی  تواند شامر  می  غیرمالی  )بخش  مالی   

ماحد بشرمهر  در    (  17:  2011،  1حقوق  دارد  بشری  حقوق  جنبه  حق  ایم  که  آنجا  از 

برخی آراء در ارتباط با شرکت های خارجی بدان تصریح شده است برای نکونه در رای  

نام یک شرکت چندمهیای  )  ،v. European Commission P KME (P KME)  صادره در قضیه

در نزد دادگاه ار پایی حقوق بشری که در مورد عدم  ،  (  2ررانسوی است-آلکانی-ایاالیایی 

مجازات   بر  ناظر  ایاالیا  در  قضایی  محککه  به  ر مانیایی  شرکت  یک  دسارسی  امکان 

  -اصر رسیدگی موتر قضایی:  انحالل آن بود، دادگاه ار پایی حقوق بشر اعالم نکود که

خارجی های  شرکت  مورد  ار پایی    -در  اتحادیه  حقوق  کهی  اصر  به  یک  که  است 
  منشور حقوق اجاکاعی ار پایی نیز مورد تاکید قرار گرراه است  47موج  بند ج ماده  

 (  453: 3،2013)شارپساون

 

 نتیجه گیری 

در نظام حقوقی ایران، بر اساس اصول قانون اساسی اصوال به جز مواردی که قانون به  

صراحت مقرر نکوده است؛ تکایزی میان حقوق   تکالیف شرکت های ایرانی   شرکت  

ندارد.   تکالیف شرکت  های خارجی  جود  به صراحت، حقوق    قانون  که  مواردی  از 

آن ها منر نکوده است در با اصر    های خارجی را در  قانون اساسی، تکهک    81ارتباط 

مقرره خاص   طبق  مواردی،  چنیم  ایم  در  که  است  بدیهی  است.   ... غیرمنقول    اموال 

اساینایات نبایسای مانر از ر یکرد کهی مطهوب قانون   عکر می گردد. با ایم حال، ایم 

یاست  گذار نسبت به شرکت های خارجی شود که در طول دهه اخیر با توجه به ابالغ س

کهی اصر   از سرمایه گذاری خارجی      44های  قانون حکایت  اساسی، تصوی   قانون 

شده  نیز  تقویت  خارجی،  گذاری  سرمایه  از  حکایت  مخاهف  های  نامه  موارقت  انعقاد 

تخصیص حقوق   تکالیف به شرکت های خارجی بساه به ایم که ایم شرکت ها،  است. 

 
1 United Nations Human Rights 

2P KME    نام یک شرکت چندمهیای ایاالیایی، آلکانی   ررانسوی است که عکدتا در زمینه تولید محصوالت صنعای رعالیت می نکاید

. ایم شرکت چندمهیای در کشورهای مخاهف دارای شع    نکایندگی های ررا انی است   هکیم امر حقوق شرکت های خاارجی 

 زد. در قهکر ی سرزمینی د لت میزبان را مطرح می سا
3 Sharpston 
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باشند، مزبور  های  شرکت  شعبه  یا  یک    نکاینده  که  صورتی  در  که  چرا  است  مافا ت 

نظر   از  نکاید،  ایران  در  تجاری  رعالیت  به  اقدام  نکاینده  طریق  از  های خارجی  شرکت 

نکاینده شرکت های تجاری  تفا تی میان حقوق   تکالیف شرکت های  ایران،  مقررات 

مواجه  زمینه  ایم  در  هایی  محد دیت  با  که  است  شعبات  تنها  ندارد    خارجی  جود 

اداری  هس تابر سهسهه مرات   با شرکت های مادر خارجی  آنها  ارتباط میان  اند چرا که 

حق    است. هر صورت،  حقوق در  تریم  مهم  باوان  شاید  را  آمیز  تبعیض  رراار  منر  بر 

شرکت های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران دانست. به عبارت دیگر، ایم حق پایه  

حق نظام  در  خارجی  های  شرکت  حقوق  به  سایر  نیز  حق  ایم  الباه  است.  ایران  وقی 

بهکه در مواردی که اعکال حقوق مزبور   صورت مطهق مورد پذیرش قرار نگرراه است 

با نظم عکومی ایران یا اخالق حسنه آن در تعارض باشد، رعایت حقوق مزبور  می تواند  

  ر رتی ندارد

 

 منابع

 ، نشر سکت، تهران ، جهد ا لهای تجاریحقوق تجارت شرکت (.1397) اسکینی، ربیعا

پور، ررهاد ترارر  (.  1380)ایران  اتر آن در حق  عدم شناسایی شرکت سهامی خارجی   

تابساان تهران،  دانشگاه  عهوم سیاسی  دانشکده حقوق    رصهنامه  ، شکاره  قضایی، 

52 

نادر ایران  (.1388) رارشد،  پیرسخ قرارداد کار در حقوق  از تصوی  قانون :  ش   پس 

تشخیص  مجکر  مصوب  صنعای  گذاری  سرمایه  تولید    موانر  از  برخی  ررر 

 16، مجهه پژ هش های حقوقی، شکاره مصهحت نظام

دیگران مهدی    مشهدی،  مشارکت  (1391)خداپرست  برای  ماقابر  اناظارات  بررسی   ،

گذاری تولید   سرمایه  موانر  ررر  برای  مطالعهد لت   بخش خصوصی  مورد   : :

، جهد  بخش کشا رزی اساان خراسان شکالی ، نشریه اقاصاد   توسعه کشا رزی

 ، بهار  1، شکاره 26

خهوددریس رق  (.1391)،  حقوق  د ره  تاتیر  نامه  پایان  ررانشیز،  قراردادهای  بر  ابت 
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