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اهداف و رویکردهای مجله
دوفصلنامه مجله حقوقي بينالمللي به بررسي و ارائه یافتههای جدید علمي در حوزه حقوق
بينالملل و تحوالت زن ميپردازد .نظر به بدیعبودن موضوع و با عنایت به ضرورت رعایت
معيارهای علمي ـ پژوهشي ،مقاالتي برای ارزیابي پذیرفته ميشود که حاصل طرحهای پژوهشي،
پایاننامهها و رسالههای تحصيلي در زمينه مسائل حقوق بينالمللي بوده و بهنحوی مستند و
مستدل ،به ارائه و بسط مفاهيم بپردازد .لذا مقاالتي که صرفاً مروری بر مطالب موجود بوده و فاقد
نوزوری باشد یا با رویکرد نشریه تنظيم نشود پذیرفته نخواهد شد .مقاالت دانشجویان دوره
کارشناسي ارشد یا دکتری حقوق ،صرفاً در صورتي برای داوری پذیرفته ميشود که با مشارکت و
تحت نظر یک عضو هيئت علمي نگارش یافته باشد.
برای داوری و چاپ مقاله وجهي از نویسندگان دریافت نميشود.

  

دیدگاهها ،تفاسیر و مواضع متخذه در مقاالت و اسناد منتشره در مجله حقوقی بینالمللی
منحصراً نظر و موضع نویسندگان است و مسئولیت مقاالت منتشره بر عهده ایشان است و چاپ
و انتشار آنها به هیچ وجه به معنی تأیید صریح و ضمنی مواضع نویسندگان مزبور توسط
مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری و مجله حقوقی بینالمللی نیست .مرکز
امور حقوقی بینالمللی منحصراً تسهیالتی را برای ترویج و انتشار آثار حقوقی بینالمللی در
مجله حقوقی بینالمللی فراهم میکند.

راهنمای نگارش مقاله
از کليه اعضای هيئتهای علمي ،استادان ،صاحبنظران ،پژوهشگران حقوق و داوریهای بينالمللي دعوت
ميشود تا مقاالت تأليفي خود را که مرتبط با موضوع و هدف مجله باشد جهت بررسي و چاپ صرفاً از طریق
ثبت نام روی سامانه اختصاصي مجله حقوقي بينالمللي به نشاني  www.cilamag.irپس از دریافت رمز
عبور ،ارسال دارند و ضمناً به نکات زیر توجه فرمایند:
 درج عنوان مقاله ،نام ،نام خانوادگي ،ميزان تحصيالت ،رتبه علمي دانشگاهي (به دو زبان فارسي و
انگليسي) ،نشاني ،کدپستي ،شماره تلفن ،نمابر و نشاني پست الکترونيکي ) (e-mailهمه نویسندگان؛
 تعيين نویسنده مسئول؛ (مقالههای برگرفته از پایاننامهها یا رسالههای دکتری با مسئوليت استاد راهنما
قابل بررسي است)؛
 مقاله باید در حداکثر  52صفحه  111کلمهای ،با نرمافزار  Wordبا قلم  B Mitra 13و در زیرنویس
با قلم  B Mitra 10و در متن انگليسي با قلم  Times New Roman 11و در زیرنویس با قلم
 Times New Roman 8تایپ شده باشد؛
 رعایت ساختار علمي (عنوان ،چکيده ،مقدمه ،بيان مسئله و ضرورت ،سؤال یا فرضيه ،روش و دادههای
تحقيق و مباحث تفصيلي ،نتيجهگيری)؛
 درج چکيدهای به فارسي و ترجمه زن به انگليسي ،حداقل در  111و حداکثر در  121کلمه ،شامل مسئله
تحقيق ،روش و نتایج زن؛
 ذکر واژگان کليدی در دنباله چکيده به فارسي و حسب مورد به انگليسي ،حداقل  2و حداکثر  11کلمه؛
 ذکر معادل التين واژگان تخصصي و اسامي خاص با درج شماره مقابل زن در زیرنویس همان صفحه؛
 ارائه منابع مورد استفاده برای پژوهش و نگارش مقاالت با الگوی زیر:
الف) کتابها :بهصورت زیرنویس با زوردن نام خانوادگي ،نام نویسنده ،عنوان کتاب فارسي ایرانيک و
عنوان کتاب انگليسي یا فرانسه بهصورت ایتاليک ،نام مترجم ،ناشر ،سال انتشار ،شماره جلد و
صفحه مورد استفاده (در هرجا که نقل قول مستقيم و غيرمستقيم پایان ميپذیرد)
ب) مقاالت :بهصورت زیرنویس بهترتيب نام خانوادگي ،نام نویسنده ،عنوان مقاله در داخل گيومه،
نام مترجم ،نام مجله ،دوره یا سال ،شماره و تاریخ مجله و شماره صفحه مورد استفاده.
ج) استناد به سایتهای اینترنتي بهصورت کلي و بدون تعيين دقيق نام مؤلف یا عنوان کتاب
مجاز نيست .ذکر تاریخ مراجعه به سایت ضروری است.
د) درصورت تکرار منبع ،اکتفا به درج کلمه «همان» ،بهصورت ایرانيک ،شماره جلد و صفحه.
هـ) درمورد منابع انگليسي و فرانسه ،استفاده از عبارت ” “op. cit.,و ” “Ibid.,در ارجاعات بعدی به
تناسب با درج شماره صفحه.
و) ذکر فهرست الفبایي منابع در پایان مقاله با تفکيک کتاب ،مقاله و سند بهترتيب فارسي و التين با
رعایت شيوهنامههای رایج.
 ارسال تعهدنامه نویسنده مسئول ،مبني بر اینکه مقاله قبالً برای چاپ به مجله دیگری داده نشده یا در
جایي چاپ نشده و در حال چاپ نيست .ارسال تأیيدیه کليه نویسندگان ضروری است.
 مقاله ارسالي حداقل توسط دو داور ارزیابي خواهد شد .چاپ مقاله منوط به پذیرش زن توسط دو داور و
تصویب نهایي هيئت تحریریه خواهد بود.
 مقاله در صورت تصویب برای چاپ ،ویرایش خواهد شد.
 مقاله ارسالي برگردانده نميشود.
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شناسه دیجیتال اسناد (10.22066/cilamag.2017.25164 :)DOI
تاريخ دريافت3131/31/31 :

تاريخ پذيرش3131/3/31 :

چکیده
در اين مقاله ،محدوديتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم ،با مطالعه تطبیقی در نظامهای
حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای و همچنین ،حقوق ايران بررسی شده است .هدف
پژوهش حاضر ،تعیین محدوديتها و استثناهای انتخاب قانون قابلاجرا پس از اثبات پذيرش قانون
حاکمیت اراده در نظام حقوقی ايران است .اين نتیجه به دست آمد که طرفین نمیتوانند هر آنچه را که
میخواهند ،بر قرارداد حاکم کنند .ازاينرو انتخاب قانون قرارداد ،قواعد حقوقی غیرملی بهويژه عرفهای
نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین بهعنوان قانون حاکم ،صحیح نیست .در مقابل ،انتخاب
پیمانهای بینالمللی و منطقهای ،قانون غیرمرتبط با قرارداد ،تغییر قانون منتخب و همچنین ،تعیین
قوانین متعدد درصورتیکه مغاير يکديگر نباشند ،مجاز شمرده میشود .افزون بر محدوديتهای دو طرف
از حیث انتخاب ،حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدوديتهايی روبهروست ،بهطوریکه
قانون انتخابشدة طرفین قرارداد ،شامل شکل قرارداد ،آيین دادرسی و اهلیت دو طرف نمیشود.
بهعالوه ،قانون قابل اعمال نبايد با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط
نزديک با قرارداد ،مغايرت داشته باشد.

 استاد دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران
 نويسنده مسئول ،دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران

almasinejadali@gmail.com
h_shabani1367@ut.ac.ir
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واژگان کلیدی
قانون حاکمیت اراده ،استثناهای انتخاب قانون قابل اعمال ،قواعد حقوقی غیرملی ،حقوق فراملی
بازرگانی ،استثنای نظم عمومی

مقدمه
ماده  369قانون مدنی بهعنوان قاعدة ايرانیِ حل تعارض در زمینه قراردادها مقرر میدارد:
«تعهدات ناشی از عقود ،تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينکه متعاقدين ،اتباع خارجه بوده
و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگری قرار داده باشند» .ماده مذکور ،مباحث زيادی را بین
حقوقدانان برانگیخته و مطالب زيادی را به خود اختصاص داده است ،بهطوریکه تا کنون که
چند دهه از عمر آن میگذرد ،هنوز در خصوص امری يا تکمیلیبودن مفاد آن ،اختالفنظر وجود
دارد و پیدايش رويه واحد و مورد اتفاق در تفسیر آن ،دشوار به نظر میرسد ،چرا که برخی از
نويسندگان برجسته و صاحبنظر ،بهويژه استادان بزرگ حقوق مدنی ،با استناد به داليلی ،حکم
ماده  369ق.م .را امری دانسته و انتخاب قانون حاکم را برای ايرانیان مجاز نشمردهاند 3.در
مقابل ،بیشتر استادان حقوق بینالملل خصوصی و حقوق تجارت بینالملل ايران با ردّ ادله گروه
مقابل و ارائه داليل مختلف ،مفاد ماده يادشده را حکمی تخییری دانستهاند که مانع انتخاب قانون
قابل اعمال از سوی طرفین نمیشود 3.پرداختن به حکم ماده  369و امری يا تکمیلیبودن آن در
پژوهش حاضر ،تنها جنبه مقدماتی دارد و برای نشاندادن محدوديتهای انتخاب دو طرف در
تعیین قانون حاکم ،بر فرض تکمیلیبودن آن ،مفید مینمايد وگرنه آثار نگاشتهشده جهت تحلیل
 .9ناصر کاتوزيان؛ حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها ،جلد اول ،شرکت سهامی انتشار ،3199 ،ص 176؛ همو؛ مقدمه علم
حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران ،بهنشر ،3163 ،شماره 311؛ همو؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،میزان،3191 ،
ص 171؛ مهدی شهیدی؛ «قانون حاکم بر قراردادهای بینالملل خصوصی» ،مجله تحقیقات حقوقی ،3176 ،شماره 31ـ،33
ص 71؛ همو؛ «قواعد ايرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بینالملل خصوصی» ،مجله تحقیقات حقوقی3176 ،ـ،3177
شماره 33ـ ،33ص 11؛ حمیدرضا نیکبخت؛ «ماده  369قانون مدنی و ماده  37قانون داوری تجاری بینالمللی» ،مجله
تحقیقات حقوقی ،3173 ،شماره 13ـ ،13صص 311ـ311؛ فرهاد ايرانپور؛ «شناسايی و يا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق
بینالملل خصوصی ايران» ،مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،زمستان  ،3193شماره  ،19ص .77
 .2نصیری ،مرتضی؛ اجرای آرای داوری خارجی ،چاپخانه موسوی ،3116،ص311ـ333؛ همو؛ حقوق تجارت بینالملل ،چاپ
پیکان ،3113 ،صص 13ـ17؛ همو؛ حقوق چندملیتی ،چاپخانه سپهر ،3171،ص  7به بعد؛ محمود سلجوقی؛ حقوق بینالملل
خصوصی ،جلد دوم :تعارض قوانین ،دادگستر ،3177،صص 136ـ131؛ بهروز اخالقی؛ «اسناد تجاری در قلمروی حقوق تجارت
بینالملل» ،مجله حقوقی ،3163 ،شماره  ،33ص 333؛ لعیا جنیدی؛ «حقوق قابل اعمال بر تعهدات قراردادی با تأکید بر ماده
 369قانون مدنی» ،در :بر منهج عدل ،انتشارات دانشگاه تهران ،3199 ،صص 111ـ133؛ همو؛ قانون حاکم در داوریهای
تجاری بینالمللی ،دادگستر ،3176،ص 391به بعد؛ محمدجواد شريعتباقری؛ «حاکمیت اراده بر قراردادهای بینالمللی
خصوصی» ،ديدگاههای حقوق قضايی ،شماره  ،3133 ،19صص 311ـ.311
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ماده يادشده به قدر کافی زوايای آن را بررسی کردهاند .ازاينرو اين نوشتار ،تنها به ارائه داليل
خويش درباره تخییریبودن حکم ماده فوق بسنده کرده تا محدوديتهای دو طرف قرارداد در
تعیین قانون حاکم بر اصل تکمیلیبودن حکم مقرر ،استوار شود و برای مالحظه آرای مختلف و
داليل طرحشده بايد به منابع پیشگفته رجوع کرد.
به عقیده نگارندگان ،ماده فوق ،بیانگر نفی قانون حاکمیت اراده نیست و بايد آن را تکمیلی
شمرد 1.بدون ورود به بحث های ادبی و تفسیر لفظی ،خالصه داليل تکمیلیبودن حکم ماده
فوق از اين قرار است3 :ـ اگر حکم اين ماده ،قاعده آمره باشد ،ايرانیانی که در خارج از کشور،
قراردادی منعقد میکنند ،نمی توانند آن را تابع قانون ايران قرار دهند ،درحالیکه هیچ ذوق
حقوقی سلیمی اين نتیجه را نمی پذيرد ،چرا که هدف از وضع اين قاعده ،حمايت از اتباع ايرانی
بوده ،نه امتیازدادن به خارجیان3 .ـ امری دانستن مفاد ماده با روش حل تعارض در حوزه
قراردادها که روش منطقی ،تحلیلی و حقوقی است ،سازگاری ندارد1 .ـ تبعیت قاعده حل
تعارض از قانون ماهوی مربوطه از حیث امری يا تکمیلیبودن ،نشانگر تکمیلیبودن قاعده حل
تعارض در زمینه قراردادهاست1 .ـ امری شمردن مفاد ماده ،مغاير قاعده فقهی «العقود تابعه
للقصود» است1 .ـ درج مفاد قانون خارجی بهصورت شرط ضمن عقد ،صحیح است ،پس چرا
حاکمکردن قانون خارجی بر قرارداد امکانپذير نباشد!؟ به عبارت ديگر ،چرا درج قانون در
قرارداد ،صحیح ولی ارجاع به آن ممنوع است!؟ 6ـ استناد به سابقه تاريخی وضع ماده و شرح
مذاکرات قانون مدنی برای فهم مراد مقنن ،کافی و صحیح نیست زيرا مسئله کاپیتوالسیون که
مبنای اصلی وضع ماده است ،صرفاً در امور کیفری (ازجمله ماده  1قانون ترکمانچای) و حیطه
حقوق عمومی ،مذموم و مغاير حاکمیت ملی ايران بود درحالی که اجرای قانون خارجی در حوزه
حقوق خصوصی با چنین ايرادی روبهرو نمیشود .بنابراين ،نويسندگان قانون مدنی در تصويب
اين ماده ،بین مسائ ل حقوق خصوصی و حقوق عمومی خلط کردهاند7 .ـ تبعیت قرارداد از
قانون محل وقوع عقد با تبعیت عقد از عرف محل در فقه قابل مقايسه نیست زيرا عرف محل
در صورتی بر تعهدات طرفین حاکم است که خالف آن توافق نشده باشد و اعتبار مطلق ندارد.
ازاينرو اگر سابقه فقهی بحث ،مورد توجه قانونگذار قرار میگرفت ،قانون منتخب طرفین
نمیبايست اصل ،و قانون محل وقوع عقد ،استثنای آن قرار گیرد ،نه اينکه جای اصل و استثنا
عوض شود9 .ـ روية رو به رشدی که حافظ منافع کشورهای صادرکنندة کاال و خدمت
(کشورهای غربی) است و در ماده  1کنوانسیون  3391رم راجع به قانون قابل اعمال بر
تعهدات قراردادی نیز تصريح شده اين است که در صورت سکوت طرفین ،قانون کشوری که
 .3الماسی ،نجادعلی؛ تعارض قوانین ،مرکز نشر دانشگاهی ،3171،ص 331؛ همو ،حقوق بینالملل خصوصی ،چاپ دهم،
میزان ،3193 ،ص .117
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دارای بیشترين ارتباط با قرارداد است بر آن حکومت میکند و قانون مزبور ،قانون کشوری
است که محل سکونت معمول طرفی که متعهد شاخص و محوریِ قرارداد است ،در آن قرار
داشته باشد .تعهد شاخص نیز تعهدی است که پرداخت در ازای آن انجام میشود يعنی
فروشنده در عقد بیع ،موجر در اجاره ،بیمهگر در قرارداد بیمه و متصدی حمل در قراردادهای
حملونقل 1.بنابراين اگر حق انتخاب قانون حاکم ،از ايرانیان سلب شود ،با فراگیرشدن مقرره
فوق ،تقريباً در تمامی قراردادهای بین المللی ،اين قانون کشورهای غربی است که بر رابطه
معامالتی ايرانیان حاکم خواهد بود زيرا کشور ايران ،اغلب واردکننده کاالها و خدمات متعدد از
کشورهای صنعتی است .درنتیجه ،برای جلوگیری از افتادن در مهلکة حکومت قانون خارجی،
بناچار بايد به اتباع ايران ،حق انتخاب قانون حاکم را داد چرا که با وجود چنین حق انتخابی،
امکان چانهزنی و تعیین قانون ايران يا قانون مناسب ديگری وجود خواهد داشت.
افزون بر همه اينها ،سیر تحول قانونگذاری پس از انقالب به سمت پذيرش حق انتخاب
قانون قابلاجراست .بهعنوان مثال ،ماده  1بیانیه الجزاير بین ايران و اياالت متحده در سال 3163
که بهموجب ماده  3ق.م .در حکم قانون است ،درمورد قانون حاکم بر قرارداد از مندرجات قرارداد
نام برده است .بند  3ماده  37قانون داوری تجاری بینالمللی ،مصوب  3176نیز ا بهصراحت ،صل
حاکمیت اراده در تعیین قانون قابل اعمال را پذيرفته است .همچنین بند (الف) ماده  1کنوانسیون
 3319نیويورک راجع به شناسايی و اجرای آرای داوری خارجی که به انتخاب قانون حاکم از
سوی طرفین اعتبار داده است ،در سال  3191بهموجب قانون الحاق ايران به کنوانسیون مذکور،
در حکم قانون جمهوری اسالمی ايران قرار گرفته است .با توجه به اين داليل بايد گفت که ماده
 369قانون مدنی ،حکمی آمره و خالف اصل نیست ،بلکه تنها در صورتی جاری میشود که دو
طرف برخالف آن توافق نکرده باشند.
حال با مشخصشدن پذيرش اصل حاکمیت اراده در حقوق بینالملل خصوصی ايران ،بايد
ديد آيا اين اختیار ،مطلق و بدون قیدوشرط است يا از اين حیث ،محدوديتها و استثناهايی برای
دو طرف وجود دارد؟ نظامهای حقوقی ديگر و بهويژه کنوانسیونهای مربوطه ،چه
محدوديتهايی را برای دو طرف قرارداد جهت تعیین قانون حاکم در نظر گرفتهاند و تا چه اندازه
میتوان از نتايج مطالعه تطبیقی برای رفع کاستیهای نظام حقوق بینالملل خصوصی خود بهره
برد؟ برای پاسخ به اين پرسشها محدوديتهای ناظر بر انتخاب قانون حاکم و محدوديتهای
مربوط به حکومت قانون منتخب بهطور جداگانه بررسی میشود .در واقع ،نخست بايد ديد طرفین
 .4الگارد ،پل؛ «حقوق بینالملل خصوصی نوين در زمینه قراردادها پس از الزماالجراشدن کنوانسیون رم  33ژوئن ،»3391
ترجمه :محمد اشتری ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،3171 ،شماره  ،31ص .133
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چه چیز را میتوانند بهعنوان قانون حاکم تعیین و چه نظمی را بر آن حاکم کنند و از اين حیث
چه محدوديتهايی دارند .سپس الزم است معلوم شود که آيا آنچه دو طرف بهعنوان قانون قابل
اعمال انتخاب کردهاند ،بهطور مطلق بر قراردادشان حکومت دارد يا از اين حیث با
محدوديتهايی مواجه است.
 .9محدودیتهای ناظر بر «انتخاب» قانون حاکم
بدون ترديد دو طرف قرارداد نمیتوانند هر آنچه را که میخواهند بر رابطه قراردادی خويش حاکم
کنند بلکه در انتخاب خود ،محدوديتهايی دارند .برای نشاندادن محدوديتهای طرفین قرارداد در
تعیین قانون حاکم ،امکان انتخاب قانون قرارداد يا حکومت قرارداد بر قرارداد ،انتخاب قواعد حقوقی
غیرملی ،انتخاب قانون فاقد ارتباط با قرارداد ،انتخاب قوانین مختلف حاکم بر قرارداد ،انتخاب قانون
غیرمعین و انتخاب قانون مغاير با قانون منتخب قبلی (تغییر قانون منتخب) بررسی میشود.
9ـ .9امکان انتخاب قانون قرارداد(حکومت قرارداد بر قرارداد)
برخی از نويسندگان معتقدند که حقوق و تعهدات طرفین بايد طبق قرارداد تعیین شود .بر اساس
اين نظريه ،قانون حاکم بر قرارداد بهويژه در قراردادهای دولتی ،قانون قرارداد است يعنی قانونی
که ناشی از خواست دو طرف است .طرفداران اين ديدگاه ،ابتنای هر توافق به نظم حقوقیِ ازپیش
موجود را رد میکنند و آن را ناشی از اصل الزامآوربودن قراردادها و در واقع ،از مسائل مربوط به
اصول کلی حقوقی میبینند 1.دادگاه پاريس نیز در رأی  31آوريل  3311بهصراحت اعالم میکند
که قرارداد بینالمللی ،تنها قانون حاکم بر دو طرف است6.
ولی اين ديدگاه به چند دلیل مخدوش به نظر میرسد ،چرا که اوالً ،خود وردروس نیز قانونی
را برای پرکردن خأل قراردادی الزم میداند و ازاينرو به اصول کلی استناد میکند .درحقیقت ،او
مفهوم مبهم اصول کلی را جايگزين نظم حقوقی موجود کرده است 7.ثانیاً ،نظر يادشده ،عمومیت
ندارد و ويژه قراردادهای دولتی است .ثالثاً ،اين ادعا که دو طرف قرارداد میتوانند تمام مسائل را
پیشبینی کنند و قواعد پیشبینیشده برای حل مسائل مورد اختالف و تعیین حقوق و تعهدات
طرفین کافی است ،بیهوده مینمايد 9.رابعاً ،رويهقضايی فرانسه نیز مخالفت خود را با قراردادِ بدون
قانون اعالم کرده است3.
5. Cited by Toope, S. J., Mixed International Arbitration: Studies in Arbitration between States and
Private Persons, Cambridge Grotius, 1990, p. 59.
6. CA Paris, 24 avril 1940, 5.42.2.29. note Niboye.
7. Toope, op. cit., p. 60.
8. Batifful, H., « Aspects philosophiques du droit international privé », Paris, Dalloz, 1956, p. 99.
9. Cass. civ., 1e 21-621950, Dalloz, 1951, 749, note Hamel.
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بهعالوه ،دکترين و رويهقضايی کشورهای خارجی نیز نظر وردروس را نپذيرفته است .نی
بوآيه ،استاد فرانسوی معتقد است قرارداد بناچار در قلمرو قانون خاصی ايجاد میشود و دو طرف،
حق ندارند با توافق يکديگر از قواعد امری اين قانون اجتنابناپذير تخلف کنند .ديوان عالی کشور
فرانسه هم در رأی  1دسامبر  3331اعالم داشته است :هر قرارداد بینالمللی الزاماً تابع قانون
بخصوصی خواهد بود 31.ديوان دائمی دادگستری بینالمللی هم در پرونده وامهای صربستان
اظهار داشت« :هر قراردادی که میان دولتها در مقام تابعان حقوق بینالملل منعقد نشده باشد،
بر قانون داخلی يک کشور مبتنی است .اينکه اين قانون داخلی ،قانون کدام کشور است ،موضوع
شاخهای از حقوق است که امروزه معموالً حقوق بینالملل خصوصی يا دکترين تعارض قوانین
نامیده میشود» 33.در رأی مشهور آرامکو هم آمده است« :بديهی است که هیچ قراردادی
نمیتواند در خأل يعنی بدون اينکه بر يک نظام حقوقی استوار باشد ،به وجود آيد .انعقاد قرارداد به
اختیار بیقیدوشرط دو طرف واگذار نمیشود .قرارداد بناچار به يک سیستم حقوق موضوعه مربوط
میشود که به ابراز ارادههای متقابل و موافق دو طرف ،اثر حقوقی میبخشد» 33.همچنین،
اظهارنظر شده است که اراده اشخاص برای ايجاد آثار حقوقی بايد متکی به يک سیستم حقوقی
باشد و اين امر مورد اتفاق است و عقیده خالف به خودسری و زورگويی میانجامدُ 31.گلدمن نیز
بر اين باور است که بیشک دو طرف ،حق تعیین قواعد خودساخته برای حکومت بر قرارداد
خويش را ندارند و قرارداد بدون قانون ،منتفی است .ترديد تنها در اين است که آيا قانون حاکم
بايد منبعث از سیستم حقوق ملی باشد يا نظام حقوق غیرملی نیز میتواند از سوی طرفین
بهعنوان قواعد حاکم تعیین شود 31که در ادامه بررسی میشود.
9ـ .2انتخاب قواعد حقوقی غیرملی
آيا طرفین قرارداد ،تنها میتوانند قانون ملی کشورها را بهعنوان قانون حاکم انتخاب کنند يا
امکان انتخاب قواعد حقوقی غیرملی نظیر حقوق فراملی بازرگانی 31،اصول کلی حقوقی ،پیمانها
 .90الماسی؛ حقوق بینالملل خصوصی ،همان ،ص .111
)11. Case Concerning the Payment of Various Serbian Loans, PCIJ, Series A. no. 20-21 (1929
به نقل از :محسن محبی ،ديوان داوری دعاوی ايران ـ اياالت متحده امريکا؛ ماهیت ،ساختار ،عملکرد ،ترجمه :محمد حبیبی،
چاپ دوم ،شهر دانش (چاپ اول ،نشر دادفر ،3131،)3191 ،ص 371؛ سیدحسین صفايی؛ «تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا
در داوریهای بینالمللی» ،مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،3173 ،شماره ،11صص 11ـ.11
12. Saudi Arabia v. Aramco, 27 International Legal Reports (hereinafter ILR), 1963, p. 165.
13. David, R., L’arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica, 1982, p. 480.
14. Level, P., “Le contrat dit sans loi”, Travaux du comité français du droit international privé, 19641966, p. 16.
15. Lex Mercatoria
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و اسناد بینالمللی از قبیل کنوانسیون  3391وين راجع به بیع بینالمللی کاال ،اصول حقوق
قراردادهای اروپايی و اصول متحدالشکل قراردادها نیز وجود دارد؟ ترديد از آنجاست که
دادگاههای داخلی همواره قانون حاکم را از طريق اعمال قواعد حل تعارض خويش تعیین میکنند
و قواعد حل تعارض نیز همیشه قانون ملی کشور خاصی را بر دعوا حاکم میداند .قواعد حل
تعارضِ مندرج در قانون مدنی 36و قانون تجارت 37نیز همواره از حکومت «قانون» کشور خاص
صحبت میکند .در حقوق فرانسه هم نويسندگان و ديوان عالی کشور بهموجب رأی  33ژوئن
 3311تصريح کردهاند که هر قرارداد بینالمللی ،ناگزير به قانون کشور معین مربوط است39.
کنوانسیون  3391رم در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی نیز در بند نخست
ماده  ،3قواعد عهدنامه را در صورتی قابل اعمال میداند که انتخاب بین «قوانین کشورهای
مختلف» باشد .ماده  3هم انتخاب قانون هر کشوری را گرچه عضو معاهده نباشد ،اجازه
میدهد 33.بر اين اساس ،کشورهای اروپايیِ عضو عهدنامه ،ملزم به تطبیق قوانین داخلی خود با
عهدنامه مزبور شدهاند و بهعنوان مثال ،مواد  336و  337قانون حقوق بینالملل خصوصی
سوئیس ،مصوب  3397قرارداد را تابع «قانون» منتخب طرفین و در صورت سکوت آنها تابع
قانون کشوری قرار داده است که بیشترين ارتباط را با قرارداد دارد .به اين ترتیب ،کنوانسیون،
امکان انتخاب نظام حقوقی غیردولتی مثل اصول کلی حقوقی و آنچه را که گاهی حقوق حاکم
بر روابط بازرگانان نامیده میشود ،تجويز نکرده است .بنابراين ،قراردادِ متضمن چنین انتخابی
پروفسور گلدمن از اين اصطالح ،تعريف موسعی به دست داده و آن را شامل عرفها و رسوم تجاری ،آرای مراجع داوری،
راهحلهای مشترک تجارت بینالملل و اصول معتبر حقوقی میداند:
Goldman, B., “The Applicable Law: General Principles of Law — the lex mercatoria”, in: Contemporary
Problems in International Arbitration, London, Julian D. M. Lew (ed.), Martinus Nijhoff Publisher, 1987,
p. 113; See also: Sülün Güçer, “Lex Mercatoria in International Arbitration”, Ankara Bar Review, 1,
2009, p. 35.

لندو نیز مواردی از قبیل حقوق بینالملل عمومی ،قوانین متحدالشکل ،قواعد سازمانهای بینالمللی و قراردادهای استاندارد را
به آن افزوده است .لندو ،اُول؛ «حقوق بازرگانی فراملی در داوریهای تجاری بینالمللی» ،ترجمه :محسن محبی ،مجله
حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسالمی ايران ،3161 ،شماره  ،1ص  .33در تأيید اين نظر ،ن.ک:
علی انصاری و حجت مبیّن؛ «قواعد فراملی در داوری تجاری بینالمللی و جايگاه آن در حقوق ايران» ،فصلنامه حقوق ،دوره
 ،11شماره  ،1پايیز  ،3193ص 13ـ .13برای نقد اين ديدگاه موسع ،ن.ک :جنیدی؛ «نظريه حقوق فراملی بازرگانی» ،فصلنامه
حقوق ،دوره  ،13شماره  ،3131 ،3صص 313ـ.313
 .95مواد 9ـ 6و 363ـ 363و ازجمله ماده  369آن در خصوص قانون حاکم بر تعهدات قراردادی.
 .97مواد 116ـ.111
;18. Batifful, H. & Lagarde, P., Private International Law, T. II, Paris, L.G.D.J., 1981-1983, no 574
Delacollete, J., Les contrats de commerce internationaux, Bruxelles, De Boeck, 1988, p. 97.

 .91همچنین ن.ک :ماده  1کنوانسیون.
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مشمول قانونی خواهد بود که در صورت عدم انتخاب قانون حاکم ،قابلاجراست 31.بند نخست
ماده  7و ماده  31عهدنامه  3391الهه راجع به قانون قابل اعمال بر بیع بینالمللی کاال هم که
قانون قابل اعمال را قانون منتخب طرفین معرفی کرده ،آن را قانون يک کشور برشمرده است.
در مواد  3و  1عهدنامه  3311الهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بینالمللی اشیای منقول
مادی نیز به قانون داخلی يک کشور خاص تصريح شده است .بنابراين بر اساس پیمانهای
يادشده ،امکان انتخاب قواعد حقوقی غیردولتی و غیرملی وجود ندارد .اين عقیده ،مبتنی بر اين
طرز تفکر است که تنها قوانین ملی میتوانند حقوق و تعهدات طرفین را تعیین و روش اجرای
آنها را از نظر حقوقی مشخص کنند33.
باوجود اين ،تحوالت جامعه جهانی بهويژه در مواردی که يک طرف قرارداد بینالمللی ،دولت
يا شرکت دولتی است ،حکايت از حرکت به سمت پذيرش رويههای تجاری و اصول حقوق
بینالملل يا حقوق تجارت دارد .بهعنوان مثال ،بند نخست ماده  13کنوانسیون حل اختالفات
راجع به سرمايهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای ديگر مورخ  31اکتبر  3366مقرر میدارد
که دادگاه درباره اختالفات ،طبق قواعد حقوقی که طرفین پذيرفتهاند حکم میدهد .در صورت
عدم توافق طرفین ،دادگاه ،حقوق دولت طرف قرارداد و اصول حقوق بینالملل را در آن زمینه
اجرا خواهد کرد .مواد  7و  37عهدنامه  3331مکزيکو در خصوص قانون قابل اعمال بر
قراردادهای بینالمللی (بین کشورهای امريکايی) قرارداد را تابع حکومت قانون منتخب طرفین
ساخته و آن را قانون يک کشور تعريف کرده است .ولی در صورت سکوت طرفین يا بیاثربودن
انتخاب آنها ،دادگاه میتواند با توجه به قانون کشورِ دارای نزديکترين ارتباط ،اصول کلی
حقوق بینالملل ،اصول حقوق تجارت بینالملل و عادات و رويههای تجاری قانون حاکم را تعیین
کند 33.اين تحول در پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اصالح کنوانسیون  3391رم مورخ  31دسامبر
 3111تحت عنوان «پیشنهاد برای آيیننامه پارلمان و شورای اروپا در خصوص قانون قابل اعمال
بر تعهدات قراردادی (رم  »)3کامل شده است زيرا در بند  3ماده  1آن مقرر شده است که طرفین
میتوانند اصول و قواعد ماهوی حقوق قراردادها را که در جامعه بینالمللی يا در جامعه اروپا
پذيرفته شده نیز بهعنوان قانون حاکم انتخاب کنند .اين پیشنهاد در صورت تصويب نهايی
میتواند تحول عظیمی در انتخاب قانون قابل اعمال به وجود آورد زيرا از عبارت اصول و قواعد
 .20الگارد؛ همان ،ص .131
21. Eugen Langen, Transnational Commercial Law, Sijthoff, 1973, p. 10-12; Vicher, F., “General
Course on Private International Law”, Recueil des Cours, vol. 232, 1992-1, p. 13.

 .22همچنین ،ن.ک :ماده  1بیانیه الجزاير میان ايران و اياالت متحده .در زمینه ماده يادشده و حقوق حاکم بر ماهیت دعوا بر
اساس آن ،ن.ک :محبی؛ همان ،صص316ـ371؛ صفايی؛ همان ،صص61ـ.11

بررسی تطبیقی محدودیت طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم



01

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماهوی چنین برمیآيد که تعیین اصول کلی حقوقی و رويههای تجاری و نیز اسناد جامعه اروپا از
قبیل اصول متحدالشکل قراردادها و اصول حقوق قراردادهای اروپايی و همچنین،
کنوانسیونهای بینالمللی نظیر کنوانسیون  3391وين در خصوص بیع بینالمللی کاال بهعنوان
مجموعه مقررات حاکم بر قرارداد بهجای قانون کشور خاص معتبر است .باوجود اين ،در خصوص
حقوق فراملی بازرگانی همچنان اين ترديد باقی میماند که آيا مشمول اصول و قواعد ماهوی
قرار میگیرد يا خیر؟
بااينهمه ،تا قبل از تدوين نهايی پیشنهاد فوق و پذيرش آن از سوی کشورها ،امکان انتخاب
اصول کلی حقوقی ،حقوق فراملی بازرگانی و پیمانهای بینالمللی بهتنهايی و بهعنوان قانون
حاکم بر قرارداد ،بهويژه در قراردادهايی که دو طرف آن ،شخص خصوصی بوده و مرجع رسیدگی
به اختالف نیز دادگاههای ملی باشد ،مشکل مینمايد و برای يافتن راهحل مناسب ،الزم است
بهطور جداگانه بررسی شود:
3ـ انتخاب اصول کلی حقوقی بهتنهايی برای حکومت بر قرارداد ،صحیح به نظر نمیرسد
زيرا اين اصول از حیث تعداد ،محدود و از نظر قلمرو ،بسیار کلی است و نمیتوان حکم تمام
مسائل مورد اختالف را از آن به دست آورد31.
3ـ در امکان انتخاب حقوق فراملی بازرگانی نیز ترديد جدی وجود دارد زيرا عالوه بر اينکه
مفهوم ،منابع و عناصر تشکیلدهنده آن مورد اختالف است ،وجود نظام حقوق فراملی بهعنوان
نظام مستقل و در عرض نظام حقوق ملی و نظام حقوق بینالملل بهشدت مورد ترديد و محل
بحث است ،چرا که اصول کلی حقوقی ،عرفهای بازرگانی بهويژه عرفهای نانوشته و رويههای
داوریهای تجاری به عنوان عناصر اصیل حقوق فراملی بازرگانی بسیار مبهم و از حیث تعداد ،نادر
است و نمیتواند بهطور مستقل بر رابطه قراردادی حکومت کرده و حقوق و تعهدات دو طرف را
بهطور دقیق معلوم کند 31.همین امر باعث شده است که پارهای از محققان ،حقوق فراملی
 .23الزم به ذکر است که ممکن است قوانین داخلی کشورها نیز مبهم يا ناقص و حتی ساکت باشد ،ولی از اين نظر ،مقررات
داخلی با اصول کلی حقوقی قابلمقايسه نیست چرا که ابهام يا سکوت قوانین داخلی بهمراتب کمتر از اصول کلی حقوقی است
و در قوانین داخلی در صورت سکوت قوانین ،راهحلهايی پیشبینی شده است مانند رجوع به منابع فقهی يا فتاوی معتبر فقهی
در اصل  367قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران .در تأيید اين انتقاد ،ن.ک :جنیدی؛ همان ،ص .313
 .24برای مالحظه انتقادات وارده بر اين نظام ،ن.ک:
Lagarde, P., “Approche critique de la lex mercatoria”, dans: Le droit des relations économiques
& internationales: études offertes à Berthold Goldman, Paris, Litec droit, 1982, p. 130; Loussouarn, Y.
Bourel, P., Droit international privé, 4e éd., Paris, Dalloz, 1988, p. 171-173; Lando, O., “Aplicable Law to
the Merits of the Disputes”, in: Contemporary Problems in International Arbitration, J.D.M. Lew
Martinus Nijhoff Publisher, 1987, p. 110; Stoecker, C. W. D., “The Lex Mercatoria: To What Extent
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بازرگانی را به همراه قوانین ملی و بهصورت مکمل يکديگر بر قراردادهای بینالمللی حاکم
کنند 31.ترکیب حقوق فراملی بازرگانی با يک نظام حقوق ملی در قراردادهای تجاری بینالمللی
نیز بسیار رايج است36.
1ـ در مقابل ،برای سلب اختیار دو طرف در انتخاب پیمانها و عهدنامههای بینالمللی و
منطقهای که بنا بر فرض ،حاوی مقررات کامل و مبتنی بر عرف و رسوم تجاری و مطابق
مقتضیات جامعه بازرگانان و تجارت بینالملل است ،هیچ دلیلی وجود ندارد و بايد چنین انتخابی
را صحیح شمرد .به عبارت ديگر ،دادگاهها حق ندارند بهصرف اينکه قواعد منتخب طرفین
قرارداد ،قانون کشور خاص و منبعث از اراده دولت معین نیست ،انتخاب آنان را بالاثر کنند زيرا در
روابط قراردادی ،اراده کارگزار است و مفاد قرارداد و آثار آن را تعیین میکند .درحقیقت ،برخالف
ساير دستههای ارتباط نظیر احوال شخصیه ،اموال و اسناد ،در دسته قراردادها قانون حاکم ،از قبل
بهوسیله قانونگذار و بهصورت امری معین نشده و به اراده دو طرف واگذار شده است .بنابراين،
اراده میتواند هر نظم حقوقی را که مناسب میبیند ،در حدود قواعد امری تعیین کند ،خواه اين
نظم حقوقیِ از پیش موجود ،مخلوق اراده دولتها باشد يا اينکه مؤسسات حرفهای و سازمانهای
بین المللی و جامعه بازرگانان آن را به وجود آورده باشند .مهم اين است که قواعد انتخابی ،توان
حل تمامی مسائل مورد اختالف را داشته باشد و مغاير قواعد آمره و نظم عمومی جلوه نکند که
اين امر درمورد پیمانهای اخیر نیز صدق میکند .قانونگذار با چنین پیشفرضی که بهطور غالب،
دو طرف قرارداد ،قانون کشور خاصی را انتخاب میکنند و مشابه ساير انواع ارتباط ،همواره قانون
کشور معینی بر دعوا حاکم است ،به طرفین اجازه داده است که «قانون» حاکم بر رابطه خويش
را تعیین کنند .ولی هدف او منع انتخاب ساير راهحلهای جامع در حیطه قراردادها نبوده است.
;Does It Exist?”, Journal of International Arbitration, vol. 7. No. 3, 1990, p. 101; Toope, Ibid., pp. 91-96
Goode, R., New Developments in International and Consumer Law, Ziegel, J. S. (ed.), Hart Publishing,
Oxford, 1998, p. 4.

جهت مالحظه تفصیل بحث ،ن.ک :جنیدی؛ همان ،صص 311ـ313؛ انصاری و مبیّن؛ همان ،صص  13ـ 13؛

Sabourin, F., “Le contrat sans loi en droit international privé canadien”, 19.2 Revue québécoise de droit
international, 2006, pp. 40-60; Shmatenko, L., “Is Lex Mercatoria Jeopardizing the Application
;of Substantive Law?”, Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, vol. III, 2013, pp. 90-106
Mazzacano, P., “The Lex Mercatoria as Autonomous Law”, CLPE Research Paper 29/2008 vol. 04 N.
06, 2008, pp. 1-16; Maniruzzaman, A. F. M., “The Lex Mercatoria and International Contracts: A
Challenge for International Commercial Arbitration?” American University International Law Review,
vol. 14, Issue 3, 1999, pp. 658-680; Juenger, F. K. “The Lex Mercatoria and Private International Law”,
Louisiana Law Review, vol. 60, N. 4, 2000, pp. 1142-1150.

 .26نیکبخت ،حمیدرضا؛ «مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد» ،مجله تحقیقات حقوقی ،3191 ،شماره  ،13ص .333
26. Lando, O., “Aplicable Law to the Merits of the Disputes”, in: Contemporary Problems in
International Arbitration, J.D.M. Lew, Martinus Nijhoff Publisher, 1987, p. 104; Delacollete, Ibid, p. 97.

در منابع يادشده ،رويه عملی و آرای داوری نیز ذکر شده است.
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وانگهی ،در زمینه قراردادها امکان انتخاب قانون کشور خاص بهعنوان قانون قابل اعمال،
خصوصیتی ندارد و با الغای خصوصیت از آن میتوان حکومت هر سیستم حقوقی جامع و مناسب
را به شرط رعايت قواعد امری ،مجاز دانست.
البته در داوری تجاری بینالمللی ،چون داوران برعکس دادگاهها ،ملزم به اعمال قواعد حل
تعارض مقر نیستند ،با انعطاف بیشتری با مسائل برخورد کرده و همین امر باعث شده است که
بتوانند با اعمال اصول کلی حقوقی و رويههای تجاری بینالمللی و حتی نظام حقوق فراملی،
تصمیم الزم را اتخاذ کنند 37.قانون داوری تجاری بینالمللی ايران نیز در بند نخست ماده  37به
طرفین اختیار داده که «قواعد حقوقی» حاکم را تعیین کنند .به اين ترتیب ،قانون ،در جهت
غیرملیکردن حقوق قابل اعمال ،گام بلندی برداشته است ،گرچه در بند دوم ماده يادشده و در
فرض سکوت دو طرف ،داوران را ملزم میکند بر اساس قانونی که بهموجب قواعد حل تعارض،
مناسب تشخیص میدهند ،به ماهیت اختالف رسیدگی کنند.
9ـ .3انتخاب قانون فاقد ارتباط با قرارداد
در اينکه آيا اختیار طرفین در تعیین قانون قابل اعمال بر قرارداد ،محدود به انتخاب قانون مرتبط
با قرارداد است يا از اين حیث محدوديتی وجود ندارد ،بین نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای
بینالمللی اتفاقنظر ديده نمیشود؛ گرچه در داوریهای تجاری بینالمللی چنین ارتباطی الزم
شمرده نشده است39.
الف) در برخی از نظامهای حقوقی از قبیل اياالت متحده ،الزم است قانون منتخب ،ارتباط
اساسی با قرارداد داشته يا مبنای منطقی ديگری ،انتخاب دو طرف را توجیه کند 33.در حقوق
انگلیس ،درصورتیکه دو طرف ،قصد تعیین قانون خاصی را نداشته باشند ،قرارداد تابع قانونی
خواهد بود که دارای نزديکترين و واقعیترين ارتباط با آن است 11و برای تشخیص چنین قانونی
بايد فرضها را بهکلی کنار گذاشت و تمام عوامل ارتباط را بررسی کرد 13.حتی در لزوم
محدودبودن انتخاب طرفین به تعیین قانون مرتبط با قرارداد ،آرايی در رويهقضايی اين کشور
 .27برای مالحظه قوانین ،عهدنامهها و آرای مربوطه ،ن.ک :صفايی؛ همان ،صص11ـ33؛ نیکبخت؛ همان ،صص 371ـ373؛
جنیدی؛ «حقوق قابل اعمال بر تعهدات قراردادی با تأکید بر ماده  369قانون مدنی» ،همان ،صص  139و .133
28. David, op. cit., p. 473.
29. Restatement Second, Conflict of Law, S. 187 (2) (a).
30. Adams, J. & Schmitthoff, M. C., Schmitthoff’s Export Trade, The Law and Practice of International
Trade, 8th Ed., London, Steven & Sons, 1986, p. 219; Scott, A. W., Private International Law - Conflict
of Laws, 2nd Ed., London, Macdonald and Evans, 1979, p. 268.
31. Cheshire, G. C., North, P. M. & Fawcett, J. J., Private International Law, 11th ed., London,
Butterworths, 1987, 1987, p. 464.
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مشاهده میشود 13.الزام طرفین به انتخاب قانون مرتبط با قرارداد در حقوق ايران نیز طرفدارانی
دارد11.
ب) در مقابل ،بر اساس برخی از نظامها و کنوانسیونهای بینالمللی ،طرفین ملزم نیستند
قانون قابل اعمال را از بین قوانین کشورهای دارای ارتباط با قرارداد برگزينند .بهعنوان مثال ،بند
 3ماده  31قانون حقوق بینالملل خصوصی سوئیس بهصراحت ،لزوم ارتباط بین قانون و قرارداد
را برای طرفین نفی میکند .رويهقضايی انگلستان نیز وجود ارتباط بین قرارداد و قانون انتخابی را
الزم ندانسته است 11.همچنین در عهدنامههای  3311و  3391الهه ،محدوديتی از اين جهت
برای دو طرف پیشبینی نشده است .باوجود اين ،در اين نظامها نیز لزوم ارتباط قانون منتخب با
قرارداد بهکلی ناديده گرفته نشده و الزم است قواعد آمرة قانونی که بیشترين ارتباط را با قرارداد
دارد ،رعايت شود .بهعنوان مثال ،بهموجب بند  1ماده  1معاهده  3391رم ،صرف انتخاب قانون
خارجی ،به اعمال قواعد آمره قانون کشوری که همه عناصر قرارداد با آن رابطه دارد ،لطمهای
نمیزند؛ بدين معنی که وقتی قراردادی کامالً داخلی محسوب شود و همه عناصر آن در کشور
واحدی قرار داشته باشد ،انتخاب قانون خارجی ،ناقض قواعد آمره آن کشور نخواهد بود 11.مطابق
بند  3ماده  33قانون حقوق بینالملل خصوصی سوئیس نیز اگر قراردادی با قانون کشور ديگری
ارتباط نزديکی داشته باشد ،قواعد آمره آن کشور در نظر گرفته میشود .در معاهده  3331مکزيکو
نیز گرچه طرفین در انتخاب قانون حاکم ،آزادند ،اگر قرارداد با قانون منتخب ،هیچ ارتباط عینی
نداشته باشد ،معاهده نسبت به آن قرارداد اعمال نمیشود.
ج) در مقام داوری بین اين دو نظريه ،به نظر میرسد لزوم انتخاب قانونِ دارای بیشترين
ارتباط با قرارداد ،مبنايی ندارد و در بسیاری از موارد بهمنزله نفی اختیار طرفین در تعیین قانون
قابل اعمال بر قرارداد خواهد بود ،چرا که3 :ـ حتی اگر دو طرف از حق تعیین قانون حاکم
32. Boissevain v. Weil [1949] 1 KB, at 491.
بند  3ماده  1کنوانسیون  3391رم در صورت عدم انتخاب قانون قابل اعمال مقرر میدارد که قرارداد ،تابع قانون کشوری است
که بیشترين ارتباط را با آن دارد .طبق بند  3ماده مزبور ،قرارداد با کشوری نزديکترين پیوند را دارد که در حین امضا ،محل
سکونت معمولی طرفی است که تعهد شاخص را بايد انجام دهد و اگر متعهد مزبور ،شرکت ،انجمن يا شخص حقوقی است،
اداره مرکزی او در آن واقع است (برای مالحظه تفصیل بحث و داليل توجیهی آن ،ن.ک :الگارد؛ همان ،ص 131ـ .)133در
ماده  3معاهده  3331مکزيکو نیز در صورت عدم انتخاب قانون حاکم يا بیاثر بودن انتخاب دو طرف ،دادگاه میتواند قانون
کشوری را انتخاب کند که نزديکترين پیوند را با قرارداد داشته باشد (و نیز ن.ک :ماده  337قانون حقوق بینالملل خصوصی
سوئیس).
 .33ايرانپور؛ همان ،صص  99ـ .91
34. Vita Food Products Inc. v. Unus Shipping Co. Ltd. [1939] AC 227, at 290; Tezortzis v. Monrk Line
A/B [1968] 1 WLR, at 441.

 .36الگارد؛ همان ،ص .136
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برخوردار نباشند ،از بین قوانین کشورهای مختلف ،مسلماً قانونی که بیشترين ارتباط را با قرارداد
دارد ،بر آن حکومت میکند .بنابراين ،برای آنکه اختیار طرفین ،بیهوده جلوه نکند ،بايد از اين
نظرية حداقلی چشمپوشی کرد3 .ـ افزون بر آن ،نمیتوان دو طرف معامله را ملزم کرد که قانون
مرتبط با قرارداد را انتخاب کنند زيرا در قراردادها هیچ موجبی وجود ندارد که ساير عوامل ارتباط
بر عامل ارتباط اراده ،ترجیح داده شود .درحقیقت ،همان گونه که عواملی مثل محل وقوع عقد و
محل اجرای آن ،قرارداد را به کشور محل وقوع و اجرا مرتبط میکند ،اراده نیز آن را با قانون
کشور منتخب ،مربوط میکند .وانگهی ممکن است حکومت قانون فاقد ارتباط ،نفع مشروعی
برای طرفین داشته باشد؛ بهعنوان مثال ،اجرای رأی در کشور منتخب ،آسانتر باشد يا دو طرف
به آن آگاهتر باشند1 .ـ در قراردادهايی که دو طرف آن ،دولت يا مؤسسات دولتی هستند نیز
انتخاب قانون فاقد ارتباط ،شايع است زيرا هیچيک از دو طرف ،حاکمیت قانون طرف مقابل را
نمیپذيرد 16.ازاينرو نمیتوان ضرورت ارتباط بین قرارداد و قانون انتخابی را پذيرفت .منتها اين
آزادی طرفین تا جايی است که قصد نداشته باشند از حاکمیت قانون صالح فرار کنند .اگر ثابت
شود که هدف دو طرف قرارداد از تعیین قانون خارجی ،فرار از قواعد آمره آن بوده است ،بهموجب
قاعده منع تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده از حق (قاعده الضرار) تمهید بهکاررفته از اثر
میافتد و قواعد آمره ،بناچار بر روابط آنها حکومت خواهد کرد .البته با توجه به دشواری اثبات
قصد تقلب نسبت به قانون ،ممکن است صرف انتخاب قانونِ فاقدِ هرگونه ارتباط با قرارداد ،اماره
بر آن قرار گیرد و اثبات وجود نفع مشروع و معقول بر عهده مدعی نهاده شود.
9ـ .4انتخاب قوانین مختلف حاکم بر قرارداد
ترديدی نیست که قوانین مختلفی بر جنبههای مختلف قرارداد ،مانند اهلیت طرفین ،شکل
قرارداد و تعهدات قراردادی حکومت دارد .اما سؤال اين است که آيا میتوان بر موضوع واحدی
مثل تعهدات دو طرف ،قوانین مختلفی را حاکم کرد؟ در پاسخ به اين پرسش ،نظرات مختلفی
ابراز شده است :الف) برخی به دلیل سهولت امر و پرهیز از راهحلهای متفاوت و جلوگیری از
نقض قوانین آمرة کشور مقر دادگاه يا ثالث ،نظر دادهاند که اختیار طرفین ،فقط شامل اين باشد
که يک قانون حاکم بر کل قرارداد را انتخاب کنند 17.ب) در مقابل ،پارهای ديگر معتقدند چنانچه
قراردادی بهظاهر واحد ،اما در واقع ،متشکل از چند قرارداد يا چندين قسمت بوده که از لحاظ
اقتصادی قابلتجزيه از يکديگر باشند ،بر اساس اصل آزادی قراردادی میتوان هر قسمت را تابع
 .35برای مشاهده نمونههای عملی ،ن.ک :جنیدی؛ «نظريه حقوق فراملی بازرگانی» ،همان ،صص 333ـ .339
37. Boggiano, A., International Standard Contracts, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1991, pp.
30-33.
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يک قانون قرار داد .بر اساس ديدگاه مذکور ،تنها استثنای اين اختیار ،همان استثنائات حکومت
اراده يعنی رعايت قواعد آمره است 19.ج) بعضی از صاحبنظران حقوق بینالملل خصوصی حتی
در قرارداد ساده به طرفین حق دادهاند که بتوانند جنبههای مختلف تعهدات خود را تابع قوانین
جداگانه قرار دهند 13.حکومت قوانین مختلف بر جنبههای گوناگون قرارداد ،نظريه تجزيه نام دارد
که در آرای مهمی نظیر رأی آرامکو نیز به آن اشاره شده است.
بند  3ماده  1عهدنامه 3391رم به طرفین اختیار میدهد که قانون قابل اعمال بر تمام يا
قسمتی از آن را انتخاب کنند 11.بند نخست ماده  1اين کنوانسیون نیز که حکومت قانون کشورِ
دارای بیشترين ارتباط با قرارداد را در صورت عدم انتخاب قانون قابل اعمال پیشبینی میکند،
مقرر میدارد :ممکن است قسمت قابلتجزيه از قرارداد که ارتباط نزديکتری با کشور ديگر دارد،
تابع قانون آن کشور قرار گیرد .همانند کنوانسیون فوق ،بند  3ماده  7معاهده  3391الهه نیز
تصريح میکند که حق انتخاب دو طرف میتواند به قسمتی از قرارداد محدود شود .ماده 7
کنوانسیون  3331مکزيکو هم انتخاب قانون قابل اعمال را مربوط به تمام قرارداد يا بخشی از آن
میداند .در ماده  3نیز به دادگاه اين امکان را میدهد که در صورت قابلتجزيهبودن قسمتی از
قرارداد و ارتباط نزديکتر آن با کشور ديگر ،استثنائاً قانون آن کشور را نسبت به آن بخش اعمال
کند .راهحل مسئله در حقوق ايران ،نیازمند تأمل بیشتری است:
3ـ پارهای از نويسندگان حقوق بینالملل خصوصی ايران نیز تجزيه قرارداد را درصورتیکه به
اعمال قوانین مغاير منجر نشود و برخالف اصل حسننیت و برای لطمه به حقوق اشخاص ذینفع
در قرارداد نباشد ،پذيرفتهاند .منتها حکومت قوانین متعدد را بر مسائل تعهدات کلی قرارداد نظیر
وجود قوه قاهره يا نقض قرارداد ،صحیح ندانستهاند .بهعنوان مثال ،مجاز نمیشمرند که نقض
قرارداد توسط فروشنده ،از قانون کشور خاص و نقض قرارداد توسط خريدار از قانون ديگر تبعیت
کند يا برای وقوع قوه قاهره ،دو قانون حکومت کند؛ يکی برای فروشنده و يکی برای خريدار13.
38. Vicher, op. cit., p. 141.
39. Dicey & Morrris, The Conflict of Law, 12th Ed, London, Sweet & Maxwell, 1993, p. 219.
 .40البته پارهای از حقوقدانان معتقدند از اين ماده تنها برمیآيد که طرفین میتوانند قانون حاکم بر بخشی از قرارداد را
انتخاب کنند ،نه اينکه قرارداد را تجزيه کرده و هر بخشی را تابع قانونی خاصی قرار دهند .حتی اگر تجزيه پذيرفته شود ،بايد
منسجم باشد .به عنوان مثال ،اگر تعهدات بايع و مشتری تابع دو قانون مختلف و متعارض باشد و فروشنده به علت عدم
پرداخت ثمن ،تقاضای فسخ معامله را بنمايد و در مقابل ،خريدار به دلیل ضمان عیوب پنهانی مبیع ،علیه فروشنده ،طرح دعوا
کند ،تجزيهای که توسط آنان انجام شده ،بايد بیاثر باشد و قاضی میبايست قانونی را که بهطور عینی قابلاجراست ،کشف
نمايد (الگارد؛ همان ،ص  .)137باوجود اين ،از برخی از مواد ديگر کنوانسیون که در باال ذکر شد ،معلوم میشود که تجزيه
قرارداد در آن پذيرفته شده است.
 .49نیکبخت؛ همان ،صص 339ـ.337
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3ـ آنچه مسلم مینمايد اين است که محدودکردن اختیار طرفین به انتخاب قانون واحد و
حاکم بر کل قرارداد ،توجیه منطقی ندارد و آنچه برای اثبات مدعا گفته شده است ،کافی به نظر
نمیرسد زيرا صرف آسانبودن اين راهحل باعث نمیشود اختیار طرفین که مبتنی بر اصل
حاکمیت اراده است ،انکار شود .بهعالوه ،راه مقابله با فرار از اجرای قوانین امری کشورِ بهواقع
صالح ،انکار حکومت قوانین متعدد بر قسمتهای مختلف قرارداد نیست ،چرا که صرف امکان
انتخاب قانون قابل اعمال توسط طرفین برای عدول از قانونِ بهواقع صالح کفايت میکند .به
بیان ديگر ،اگر اين دلیل پذيرفته شود ،الزم است اختیار طرفین بر تعیین قانون حاکم بهکلی
سلب شود .وانگهی ،نظريه تقلب نسبت به قانون ،همانطور که مانع انتخاب متقلبانه قانون واحد
بر مجموع قرارداد میشود ،برای جلوگیری از حکومت قوانین متعدد نیز قابلاجراست و از اين
حیث جای نگرانی نیست .همچنین اجتناب از راهحلهای متفاوت نمیتواند بهطور کلی مانع
پذيرش حق انتخاب طرفین شود .نهايت اين است که اين اختیار ،محدود به مغايرنبودن قانون
منتخب میشود .بنابراين ،بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی میتوان اصل امکان
انتخاب قوانین متعدد بر قرارداد را پذيرفت.
باوجود اين ،نظرات نويسندگان و مفاد عهدنامههای نقلشده ،بسیار کلی بوده و معیاری برای
قابلیت تجزيه قرارداد از حیث حکومت قوانین متعدد به دست نمیدهد؛ برای مثال ،مشخص
نمیکند که آيا میتوان انتقال مالکیت مبیع را تابع قانون کشور فروشنده و انتقال مالکیت ثمن را
تابع قانون کشور خريدار کرد؟ آيا حکومت قانون مدنی ايران بر انتقال ضمان معاوضی مبیع و
حکومت قانون مدنی فرانسه بر انتقال ريسک ثمن صحیح است؟ مهمتر از آن ،آيا نحوه تسلیم
مبیع و موعد و محل و مخارج آن را میتوان تابع قانون دو کشور قرار داد؟ يا ضمانت اجرای
تأخیر در تسلیم مبیع و تعهد به پرداخت ثمن يا ضمان درک مبیع ،تابع قانون ايران و فرانسه
باشد؟
به نظر میرسد برای يافتن راهحل مناسب ،الزم است بین حکومت قوانین متعدد بر موضوع
واحد و موضوع متفاوت ،قائل به تفکیک شد:
الف) در مواردی که موضوع ،حکومت قوانین متعدد و متفاوت است ،به نظر نمیرسد که
اجرای هريک از آنها در موضوع و قلمرو خود ،مشکلی داشته باشد .بهعنوان مثال ،میتوان
مجموعه تعهدات فروشنده را تابع قانون دولت متبوع او و مجموعه تعهدات خريدار را نیز تحت
حاکمیت قانون کشور وی قرار داد .اين راهحل در قراردادهای بین مؤسسات دولتی کشورهای
مختلف ،مفید مینمايد .همچنین در خود تعهدات نیز میتوان برخی را تابع يک قانون و بخش
ديگر را تابع قانونی ديگر کرد؛ مثالً ضمان معاوضی يا ضمان درک نسبت به مبیع ،تحت حکومت
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قانون ايران و ضمان معاوضی و درک نسبت به ثمن ،تابع قانون فرانسه باشد يا قانون قابل
اعمال در خصوص ضمانت اجرای تأخیر در تسلیم ثمن را تابع قانون ايران و قانون حاکم بر آثار
تأخیر در تسلیم مبیع را تابع قانون سوئیس قرار داد .در تمام اين موارد ،موضوع حکومت قوانین
مختلف ،متفاوت است و با تفاوت موضوع ،حکم ناظر بر آن موضوعِ مشخص ،اجرا میشود.
ب) اما در جايی که موضوع واحد ،تابع قوانین متعدد قرار میگیرد ،راهحل پیچیدهتر است زيرا
ممکن است قوانین حاکم ،دارای احکام متفاوت بوده و ازاينرو حقوق و تعهدات هريک از دو
طرف ،تابع احکام مغاير قرار گیرد و اين امر ،تعیین دقیق آنها را غیرممکن کند .گرچه ممکن
است اين مسئله شايع نباشد ،امکان انتخاب قوانین متعدد قابل اعمال بر قرارداد میتواند به
حکومت قوانین متعدد ولو در موضوع واحد منجر شود و به اين ترتیب ،ضرورت دارد حکم آن
معلوم شود .ازاينرو بايد ديد که در چنین وضعی که موضوع واحد است آيا میبايست حق انتخاب
قانون قابل اعمال را از دو طرف قرارداد سلب کرد؟ قبل از پاسخ به اين سؤال الزم است
خاطرنشان شود که انکار حاکمیت اراده در اين فرض و بطالن قانون منتخب ،منجر به تعیین
قانون قابل اعمال بر اساس قواعد حل تعارض مقر دادگاه میشود .ازاينرو تا آنجا که ممکن است
بايد از بطالن انتخاب دو طرف و رجوع به قواعد حل تعارض مقر دادگاه کاست زيرا افراط در اين
زمینه به اعمال قوانین ديگری غیر از قانون منتخب طرفین میانجامد و ازاينرو خالف خواست
دو طرف محسوب میشود .بنابراين بايد سعی کرد تا حد امکان ،قوانین متعدد حاکم بر قرارداد با
يکديگر همزيستی کرده و با همکاری يکديگر ،حقوق و تعهدات دو طرف را تعیین کنند .اين
گزينش در فرضی که هر دو قانون ،راهحل يکسانی دارند ،بهراحتی صورت میپذيرد .از اين نکته،
ايراد نظری که حکومت قوانین متعدد را بهکلی منع میکند ،آشکار میشود زيرا ممکن است
قوانین قابل اعمال در مسئله مورد اختالف ،حکم واحدی داشته باشند .ازاينرو دلیلی بر لزوم
انتخاب قانون واحد بر موضوع خاص وجود ندارد.
ولی در حالتی که حکم قوانین حاکم ،مغاير يکديگر باشند چه بايد کرد؟ به نظر میرسد
نمیتوان قاعده عامی برای تمام موارد ارائه داد بلکه بايد در هر مورد با توجه به قواعد و اصول
خاص بین دو يا چند قانون مغاير ،جمع کرد .بهعنوان مثال ،هرگاه قانون حاکم بر مطالبه خسارت
ناشی از عدم اجرای تعهد ،قانون مدنی ايران و فرانسه باشد ،طبق قانون ايران ،صرفنظر از
امکان فسخ قرارداد و الزام طرف به اجرای تعهد ،صرف تخلف متعهد برای متعهدله ،امکان
مطالبه خسارت را فراهم میآورد ،درحالیکه مطابق قانون فرانسه ،نخست الزم است الزام متعهد
به انجام تعهد از دادگاه درخواست شود و متعهد در صورت عدم اجرای حکم ،موظف به پرداخت
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خسارت میشود .همچنین طبق قانون مدنی ايران ،هزينه اجرای تعهد بر عهده مديون است،
درحالیکه در برخی قوانین ،بالمناصفه به هر دو طرف تحمیل میشود .در اينگونه موارد که در
اصل تعهد يا میزان و محدوده تعهد بین قوانین قابل اعمال ،اختالف وجود دارد ،بايد بهموجب
اصل برائت و اصل عدم زيادت قانونی که تعهد کمتری بر مديون تحمیل میکند ،انتخاب شود و
درهرحال ،تنها در صورتی بايد انتخاب دو طرف را بیاثر کرد که بههیچوجه امکان جمع بین دو
حکم متعارض وجود نداشته باشد.
9ـ  .6انتخاب قانون غیرمعین
ممکن است دو طرف قرارداد ،انتخاب قانون قابل اعمال را بر عهده يکی از طرفین قرار دهند.
نمونه عملی اين امر ،در قضیه شرکت ايرانی و شرکت حملونقل خارجی اتفاق افتاد که در آن،
دو طرف در قرارداد ،شرط کرده بودند که در صورت بروز دعوا ،شرکت حملونقل از بین قوانین
دولت ايران ،آلمان و انگلستان ،يکی را بهعنوان قانون حاکم بر دعوا انتخاب کند .قاضی انگلیسی
در اين زمینه نظر داد که «انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ،امری اساسی در قراردادهاست زيرا
مربوط به احکام ناظر بر تشکیل ،اعتبار ،تفسیر و اجرای تعهدات است .بنابراين انتخاب قانون
قابل اعمال میبايست از بدو انعقاد قرارداد به نحو قطعی صورت پذيرد و نبايد بهصورت امری
غیرقطعی و در اختیار يکی از دو طرف معامله قرار گیرد» 13.بهعالوه امکان دارد دو طرف عقد،
تعیین قانون حاکم را به شخص ثالث واگذار يا منوط به توافق بعدی خود يا وقوع رويدادی در
آينده سازند يا انتخاب قانون از بین قوانین چند کشور باشد.
به اعتقاد پارهای از نويسندگان در اين زمینه ،با توجه به اينکه قانون حاکم از موضوعات
اساسی قرارداد است و مسائلی از قبیل تشکیل ،تفسیر و اجرای قرارداد به آن وابسته است ،تعیین
قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد ،شرط است .به بیان ديگر ،قرارداد نمیتواند در زمان انعقاد در
خأل قانونی قرار داشته باشد؛ بهويژه آنکه اموری از قبیل نحوه اجرای صحیح قرارداد ،منوط به
معین بودن قانون در زمان اجرا و انطباق نحوه اجرا با آن است .بنابراين ،انتخاب قانون معلق و
شناور بهمنزله عدم انتخاب است و قرارداد مربوطه ،فاقد قانون منتخب خواهد بود11.
باوجود اين ،سخت گیری بیش از اندازه در لزوم تعیین قانون حاکم در لحظه انعقاد قرارداد با
42. Dubai Electricity Company v. Islamic Republic of Iran Shipping Lines, The Vojdan [1984] 2 Lloyd’s
Rep., at 385; North, P. M., “Reform, But Not Revolution”, General Course on Private International Law,
T. I, R.C.A.L.A, Haya, 1990, p. 159.

 .43نیکبخت؛ همان ،صص 333ـ ،393ايرانپور ،فرهاد؛ «نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم
بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری» ،مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،شماره  ،11بهار  ،3193ص .13
Compagnie d’Armement Maritimes SA v. Compagnie Tunesienne de Navigation SA [1971] AC 572.
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واقعیتهای عملی انطباق ندارد و ممکن است منجر به ناديدهگرفتن انتخاب بعدی قانون حاکم از
سوی طرفین شود .آنچه اهمیت دارد اين است که قانون حاکم در زمانی که احتیاج به آن پیدا
میشود ،مانند لح ظه اجرای قرارداد يا طرح دعوا ،معلوم شده باشد و تعیین آن در اين زمان کافی
است .بنابراين ،قابلیت تعیین قانون حاکم در زمان مورد نیاز ،خواه زمان انعقاد قرارداد باشد يا پس
از آن ،کفايت میکند.
9ـ .5انتخاب قانون مغایر با قانون منتخب قبلی (تغییر قانون منتخب)
بند  3ماده  1عهدنامه  3391رم به طرفین اختیار داده است که قانون منتخب بر قرارداد را تغییر
دهند ،منتها اين تغییر نبايد به اعتبار شکلی قرارداد (که مشمول ماده  3است) و همچنین حقوق
اشخاص ثالث لطمه بزند .پروفسور الگارد در اين زمینه میگويد :اين ماده به متعاملین اختیار
می دهد که هر وقت که بخواهند قرارداد را تابع قانون ديگری غیر از آن قانونی که قبالً حاکم
بوده است ،قرار دهند .در اين صورت ،قانونی که با تأخیر انتخاب شده است ،از همان زمان
امضای قرارداد ،عطفبهماسبق میشود .باوجود اين ،کنوانسیون دو نوع محدوديت بر اين انتخاب
برقرار میکند :نخست آنکه هرگاه قرارداد طبق ماده  3از نظر شکلی معتبر باشد ،انتخاب مؤخر
قانون قابل اعمال نمیتواند به اعتبار شکلی قرارداد لطمه بزند .دوم آنکه انتخاب مؤخر قانون
نمیتواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد؛ مثالً بر تعهد ضامن بیفزايد يا طلب
توقیفشده توسط شخص ثالث را کاهش دهد .تغییر قانون در زمان بروز اختالف و در جريان
دادرسی نیز میسر است 11.بند  3ماده  7عهدنامه  3391الهه و ماده  9عهدنامه  3331مکزيکو نیز
مقررات مشابهی دارند .در حقوق بینالملل خصوصی ايران نیز میتوان با همان محدوديت ،تغییر
قانون منتخب را در اختیار دو طرف قرارداد گذاشت.

 .2محدودیتهای ناظر بر «حکومت قانون منتخب»
پس از اينکه معلوم شد دو طرف چه قوانین و قواعدی را میتوانند انتخاب و بر رابطه قراردادی
خويش حاکم کنند ،بايد ديد آيا قانون يا قواعد منتخب طرفین بهطور مطلق بر قرارداد حکومت
دارد يا حکومت آن بر قرارداد با محدوديتهايی روبهروست .قانون حاکم بر شکل قرارداد ،قانون
حاکم بر آيین دادرسی ،قانون حاکم بر اهلیت طرفین قرارداد و مغايرت با نظم عمومی و قواعد
آمره ،محدوديتهای ناظر بر قانون منتخب و استثناهای اعمال آن است.

 .44الگارد؛ همان ،صص 131ـ.133
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2ـ .9قانون حاکم بر شکل قرارداد
با طرح اصل حاکمیت اراده و پذيرش آن در کشورهای مختلف ،قاعده حکومت کامل قانون محل
بر اعمال حقوقی با استثنای مهمی روبهرو شد ،بهطوریکه مسائل ماهوی قرارداد از شمول آن
خارج شد و تنها نسبت به امور شکلی به حیات خود ادامه داد .بر اساس اين قاعدة جهانشمول
که در ماده  363ق.م .منعکس شده است« ،اسناد از حیث طرز تنظیم ،تابع قانون محل تنظیم
میباشند» و به اين ترتیب ،قانون حاکم بر مسائل شکلی قرارداد از قانون قابل اعمال بر ماهیت
آن (ماده  369ق.م ).جدا شد و تابع قانون محل تنظیم قرار گرفت .ازاينرو قانون منتخب ،شامل
شکل قرارداد نمیشود .البته اين قاعده تنها نسبت به اسناد رسمی ،امری است و درمورد اسناد
عادی ،طرفین میتوانند آن را تابع قانونی غیر از کشور محل تنظیم قرار دهند.
باوجود اين ،ماده  3معاهده  3391رم بهطور مطلق و بدون تفکیک بین سند رسمی و عادی،
حکومت قانون محل تنظیم يا قانون ماهوی حاکم بر قرارداد را برای حکومت بر شکل قرارداد
بهصورت تخییری پیشبینی کرده است .طبق بند نخست آن ،درصورتیکه قرارداد بین اشخاصی
منعقد شده باشد که در يک کشور هستند ،معامله از نظر شکلی تابع قانون محل انعقاد قرارداد يا
قانونی است که بهموجب اين معاهده قابلاجراست .اما اگر متعاملین در دو کشور مقیم باشند،
درصورتیکه الزامات شکلی طبق قانون قابلاجرا بهموجب اين کنوانسیون يا قانون يکی از آن دو
کشور رعايت شده باشد ،معتبر است11.
2ـ .2قانون حاکم بر آیین دادرسی
مسائل مربوط به آيین دادرسی ،از قبیل نحوه طرح دعوا ،صدور رأی و راههای اعتراض به آن،
مواعد قانونی و بهطور کلی ،اصول محاکمات ،تابع قانون مقر دادگاه است و هیچ دادگاهی قواعد
آيین دادرسی کشور ديگر را اجرا نمیکند زيرا قواعد مذکور ،مربوط به حاکمیت کشور و از مسائل
حقوق عمومی است که نظريه تعارض قوانین در آن راه ندارد .بنابراين ،حکومت قانون منتخب در
حوزه قراردادها ،قانون حاکم بر آيین دادرسی را دربرنمیگیرد .طبق قسمت ( )hبند  3ماده 3
معاهده  3391رم نیز ادله اثبات دعوا و آيین دادرسی از قلمرو عهدنامه خارج است.
2ـ .3قانون حاکم بر اهلیت طرفین قرارداد
اهلیت اشخاص ،تابع اصل حاکمیت اراده نیست و دو طرف نمیتوانند در اينباره توافق کنند و آن
را تابع قانون حاکم بر ماهیت قرارداد قرار دهند ،چرا که اين قانون است که به اراده ،نفوذ حقوقی
 .46بند  3و برای مالحظه قواعد خاص ،ن.ک :بند  1و .6
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میبخشد و شرايط آن را تعیین میکند و افراد نمیتوانند به خود ،اهلیت اعطا کنند .ماده  6قانون
مدنی ايران ،اهلیت ايرانیان را تابع قانون ايران و ماده  7آن ،اهلیت اتباع خارجی مقیم در خاک
ايران را تحت حاکمیت قوانین متبوع آنان میداند .ماده  363قانون مذکور نیز در تأيید اين اصل
اعالم میدارد« :تشخیص اهلیت هر کس برای معاملهکردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد
بود» .باوجود اين ،در ذيل اين ماده ،بر اصل مزبور ،استثنايی وارد و مقرر شده است« :معذلک اگر
يک نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقی انجام دهد ،درصورتیکه مطابق قانون دولت متبوع
خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و يا اهلیت ناقصی داشته است ،آن شخص برای
انجام آن عمل ،واجد اهلیت محسوب خواهد شد درصورتیکه قطعنظر از تابعیت خارجی او مطابق
قانون ايران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل ،دارای اهلیت تشخیص داد».
طبق قسمت (الف) بند  3ماده نخست معاهده  3391رم و ماده  1کنوانسیون  3396الهه در
خصوص قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بینالمللی کاالها و همچنین ماده  1کنوانسیون
 3391وين درمورد بیع بینالمللی کاالها ،وضعیت يا اهلیت قانونی اشخاص حقیقی از دامنه
شمول عهدنامه خارج و به قانون مقر دادگاه واگذار شده است .باوجود اين ،ماده  33معاهده 3391
رم ،بدون تعیین قانون حاکم و بهمنظور حمايت از طرف قرارداد ،قاعده خاصی مقرر کرده است:
در قرارداد منعقدشده بین اشخاصی که در يک کشور هستند ،شخص حقیقی که بهموجب قانون
آن کشور دارای اهلیت است ،تنها در صورتی میتواند به عدم اهلیت خود بهموجب قانون ديگری
استناد کند که طرف ديگر در حین قرارداد از عدم اهلیت او آگاه بوده يا در اثر غفلت و بیاحتیاطی
از آن آگاه نشده باشد .اين ماده که بهمنظور احترام به اعتماد مشروع اشخاص به ظاهر و
جلوگیری از سوءاستفاده وضع شده است ،به اشخاص اجازه نمیدهد که برای اثبات عدم اهلیت
خود ،به قانون ديگری که طبق قاعده حل تعارض مقر دادگاه تعیین میشود ،استناد کنند ،مشروط
بر اينکه مطابق قانون محل وقوع عقد ،اهل محسوب شوند ،مگر اينکه ثابت نمايد در حین انعقاد
قرارداد ،طرف ديگر از عدم اهلیت او مطلع بوده يا بیاطالعی طرف ديگر ،ناشی از بیاحتیاطی
خود وی بوده است 16.استثنای اخیر در مقررات مشابه نیز با کمی تفاوت ديده میشود .بهعنوان
مثال ،ماده  11قانون حقوق بینالملل خصوصی سوئیس که تشخیص اهلیت اشخاص را تابع
قانون محل اقامت آنان دانسته است ،در ماده  16اعالم میکند :هرگاه يکی از طرفین معامله به
استناد قانون اقامتگاه خويش ،فاقد اهلیت و بهموجب قانون محل وقوع عقد ،اهل محسوب شود،
حق استناد به قانون اقامتگاه خويش را ندارد مگر اينکه طرف مقابل از عدم اهلیت او آگاه باشد
يا میبايست آگاه میبود.
 .45الگارد؛ همان ،ص .113
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بنابراين ،از مجموع اين مقررات برمیآيد که اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر قرارداد
شامل اهلیت آنان نمیشود و برای تشخیص اهلیت دو طرف بايد به قاعده حل تعارض مقر
دادگاه مراجعه کرد که ممکن است قانون متبوع يا قانون اقامتگاه شخص طرف قرارداد را صالح
دانسته باشد.
2ـ .4مغایرت با نظم عمومی و قواعد آمره
مغايرت با نظم عمومی ،مهمترين مانع اجرای قانون خارجی محسوب میشود که از آن ،به
استثنای نظم عمومی نیز تعبیر میشود .بر اين اساس ،از اجرای قانون خارجی که طرفین تعیین
کردهاند و مغاير نطم عمومی و قواعد آمره کشور مقر دادگاه است ،خودداری میشود .بند  3ماده
 7معاهده  3391رم در اين زمینه بهصراحت بیان میدارد :مقررات اين عهدنامه نمیتواند به قواعد
قانون دولت متبوع قاضی عهدهدار رسیدگی که الزاماً بر وضعیت حاکم است ،لطمه بزند،
صرفنظر از اينکه قانون قابلاجرا چه باشد .ماده  36عهدنامه نیز در اين زمینه میگويد« :تنها در
صورتی از اعمال مقررات قانون تعیینشده بهموجب اين عهدنامه خودداری میشود که اعمال آن،
آشکارا مغاير نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد» .در حقوق ايران نیز بهموجب ماده  371قانون
مدنی ،محکمه نمیتواند قانون منتخب را که مغاير با نظم عمومی يا اخالق حسنه است ،اجرا
کند.
از طرف ديگر ،بند نخست ماده  7نیز به اجرای قواعد امری کشورِ دارای ارتباط نزديک با
قرارداد ،غیر از قواعد آمره کشور مقر دادگاه تصريح و تأکید کرده است .در اين ماده آمده است:
«ممکن است در حین اجرای قانون کشوری معین ،به قواعد آمره قانون کشور ديگری که مسئله
مورد بحث با آن رابطه نزديکی نشان میدهد ،ترتیب اثر داده شود ،مشروط بر آنکه بهموجب
حقوق آن کشور ،قواعد مذکور ،صرفنظر از اينکه قانون حاکم کدام است ،قابلاجرا باشد.
بهمنظور اخذ تصمیم درمورد ترتیباثردادن به مقررات آمرة مذکور ،طبیعت و موضوع و نتايج اجرا
و عدم اجرای آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت» .توجه به قواعد امری کشور ديگر به اين خاطر
است که گرچه قرارداد بینالمللی از نظر منطقی به کشوری منسوب است که نزديکترين رابطه
را با آن دارد ،اما با توجه به طبع بینالمللی قرارداد ،ممکن است با ديگر کشورها نیز مرتبط باشد.
اين ارتباط ،هرچند کمتر ولی واقعیت دارد و ممکن است اين کشورها نفع مشروعی در اعمال
قواعد امری خود داشته باشند17.
 .47الگارد؛ همان ،صص 113ـ .116برای مالحظه ساير قواعد امری معاهده  3391رم ،ن.ک :مواد  1و  6در خصوص
قراردادهای مصرفکنندگان و کارگران و برای تفصیل بحث ،ن.ک :الگارد؛ همان ،صص 111ـ.137
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نتیجه
مطالعه و بررسی انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد توسط طرفین عقد و محدوديتهای وارد بر
آن نشان میدهد که در نظامهای حقوقی مختلف و کنوانسیونهای مربوطه ،اختیار دو طرف
معامله مطلق نیست و از جهات مختلف ،محدوديتهايی بر آنها تحمیل شده است که میتوان
آن را تحت عنوان محدوديتها و استثناهای ناظر بر «انتخاب» قانون حاکم و استثناهای مربوط
به «حاکمیت قانون منتخب» تقسیم کرد.
مهمترين محدوديتهايی که نظامهای معتبر حقوقی بر دو طرف قرارداد در انتخاب قانون
قابل اعمال تحمیل میکنند آن است که طرفین عقد بايد نظم حقوقیِ از پیش موجود را انتخاب
کنند و نمیتوانند مفاد قرارداد را حاکم بر رابطه خويش کنند .عالوه بر آن ،انتخاب قواعد حقوقی
غیرملی ،از قبیل اصول کلی حقوقی و نظام حقوق فراملی که عرفهای نانوشته و رويه
داوریهای تجاری بینالمللی ،دو عنصر اصلی آن را تشکیل میدهند ،به دلیل محدود و
مبهمبودن ،از محدوده حق انتخاب دو طرف بیرون میماند .همچنین ،انتخاب قانونی که
بههیچوجه مشخص نیست و قابلیت تعیین نیز ندارد ،مجاز نیست .باوجود اين ،تعیین قوانین
متعدد حاکم بر قرارداد تا زمانی که مغاير يکديگر نباشند و تعیین حقوق و تعهدات آنان را با
مشکل روبهرو نکنند ،مانعی ندارد .افزون بر آن ،تغییر قانون منتخب ،درصورتیکه به حقوق
اشخاص ثالث صدمه نزند ،معتبر است .همچنین دو طرف ملزم نیستند قانونی را انتخاب کنند که
به نحوی با قرارداد مرتبط است .منتها آنان نمیتوانند از حق انتخاب خود سوءاستفاده کرده و
بهوسیله آن ،از مقررات امری کشورِ دارای ارتباط نزديک با قرارداد ،فرار کنند.
در صورت رعايت محدوديتهای فوق در انتخاب قانون قابل اعمال و انتخاب قانون يا قواعد
حقوقی مجاز از سوی دو طرف ،قانون انتخابشده نیز بهطور مطلق بر رابطه قراردادی حکومت
ندارد و از اين حیث دارای محدوديتهايی است ،بهگونهای که برخی از امور از حکومت قانون
منتخب بیرون میماند .ازاينرو قانون انتخابشده شامل اهلیت دو طرف و شکل قرارداد نمیشود.
همچنین مسائل آيین دادرسی ،مشمول قانون انتخابی قرار نمیگیرد .بهعالوه ،قانون منتخب
نمیتواند مغاير نظم عمومی کشور متبوع قاضی و کشورِ دارای ارتباط نزديک با قرارداد باشد.
در حقوق ايران نیز با تکمیلیشمردن حکم مقرر در ماده  369ق.م ،.بحث محدوده اختیار
طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم مطرح میشود .قانون مدنی ايران ،محدوديتها و
استثنائات مزبور را حتی در فرضی که دو طرف قرارداد ،تبعه کشور خارجی هستند و به تصريح
ماده  369میتوانند قانون قابل اعمال بر رابطه قراردادی خويش را تعیین کنند ،مشخص نکرده
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است .باوجود اين ،از نظر تحلیلی و با استناد به اصول و قواعد حقوقی ،همان محدوديتها و
استثنائات يادشده در حقوق تطبیقی ،در حقوق بینالملل خصوصی ايران نیز قابل پذيرش است.
ازاينرو در حقوق ايران هم انتخاب قواعد حقوقی غیرملی يا مفاد قرارداد برای حکومت بر عقد و
نیز قانون نامعین اعتبار ندارد ،اما انتخاب قانون غیرمرتبط و تغییر قانون منتخب قبلی با همان
محدوديت مجاز است .وانگهی قانون حاکم بر اهلیت طرفین و مسائل مربوط به آيین دادرسی از
استثتائات حاکمیت قانون منتخب در حقوق ايران محسوب میشود ،يعنی دادگاه ،اهلیت طرف
قرارداد را تابع قانون متبوع وی میشمارد و انتخاب قانون ديگر را معتبر نمیداند .در خصوص
مسائل شکلی و آيین دادرسی نیز دادگاه ،قانون ايران را اعمال میکند ،چرا که قواعد مربوط به
آيین دادرسی جزو قواعد امری هر کشور و مرتبط با نظم عمومی و حاکمیت آن کشور است.
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منابع:
الف) فارسی
ـ کتاب












الماسی ،نجادعلی؛ تعارض قوانین ،چاپ دوم ،مرکز نشر دانشگاهی.3171 ،
_________؛ حقوق بینالملل خصوصی ،چاپ دهم ،میزان.3193 ،
سلجوقی ،محمود؛ حقوق بینالملل خصوصی ،جلد دوم ،تعارض قوانین ،دادگستر.3177 ،
جنیدی ،لعیا؛ قانون حاکم در داوریهای تجاری بینالمللی ،دادگستر.3176 ،
کاتوزيان ،ناصر؛ حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها ،جلد اول ،شرکت سهامی انتشار،
هشتم.3199 ،
________؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،چاپ سیزدهم ،میزان.3191 ،
________؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران ،چاپ دوازدهم ،بهنشر،
.3163
نصیری ،مرتضی؛ اجرای آرای داوری خارجی ،چاپخانه موسوی.3116 ،
_________؛ حقوق تجارت بینالملل ،پیکان.3113 ،
_________؛ حقوق چند ملیتی ،چاپخانه سپهر.3171 ،
محبی ،محسن؛ ديوان داوری دعاوی ايران ـ اياالت متحده امريکا؛ ماهیت ،ساختار ،عملکرد،
ترجمه :محمد حبیبی ،چاپ دوم ،شهر دانش( ،چاپ اول ،دادفر.3131 ،)3191 ،

ـ مقاله





اخالقی ،بهروز؛ «اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بینالملل» ،مجله حقوقی ،شماره ،33
.3163
انصاری ،علی و حجت مبیّن؛ «قواعد فراملی در داوری تجاری بینالمللی و جايگاه آن در
حقوق ايران» ،فصلنامه حقوق ،شماره  ،1پايیز .3193
ايرانپور ،فرهاد؛ «شناسايی يا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بینالملل خصوصی ايران»،
مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،شماره .3193 ،19
________؛ «نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات
ناشی از قراردادهای تجاری» ،مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،شماره  ،11بهار .3193
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جنیدی ،لعیا؛ «حقوق قابل اعمال بر تعهدات قراردادی با تأکید بر ماده  369قانون مدنی» ،در:
بر منهج عدل ،انتشارات دانشگاه تهران.3199 ،
_______؛ «نظريه حقوق فراملی بازرگانی» ،فصلنامه حقوق ،دوره  ،13شماره اول.3131،
شريعتباقری ،محمدجواد؛ «حاکمیت اراده بر قراردادهای بینالمللی خصوصی» ،ديدگاههای
حقوق قضايی ،شماره .3133 ،19
شهیدی ،مهدی؛ «قانون حاکم بر قراردادهای بینالملل خصوصی» ،مجله تحقیقات حقوقی،
شماره .3176 ،33-31
___________؛ «قواعد ايرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بینالملل خصوصی» ،مجله
تحقیقات حقوقی ،شماره 33ـ3176 ،33ـ.3177
صفايی ،سیدحسین؛ «تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوریهای بینالمللی» ،مجله
دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،شماره .3173 ،11
الگارد ،پل؛ «حقوق بینالملل خصوصی نوين در زمینه قراردادها پس از الزماالجراشدن

کنوانسیون رم  33ژوئن  ،»3391ترجمه :محمد اشتری ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات
حقوقی بینالمللی ،شماره .3171 ،31
 لندو ،اُول؛ «حقوق بازرگانی فراملی در داوریهای تجاری بینالمللی» ،ترجمه :محسن محبی،
مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره  .3161 ،1نیکبخت ،حمیدرضا؛
«مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره .3191 ،13
______________ ؛ «ماده  369قانون مدنی و ماده  37قانون داوری تجاری بینالمللی»،
مجله تحقیقات حقوقی ،شماره 13ـ.3173 ،13
ب) انگلیسی
- Books
 Adams, J. & Schmitthoff, M. C., Schmitthoff’s Export Trade, The Law
and Practice of International Trade, 8th ed., London, Steven & Sons,
1986.
 Batifful, H. & Lagarde, P., Private International Law, T. II, Paris,
L.G.D.J., 1981-1983.
&  Boggiano, A., International Standard Contracts, Graham
Trotman/Martinus Nijhoff, 1991.
 Cheshire, G. C., North, P. M. & Fawcett, J. J., Private International Law,
11th ed., London, Butterworths, 1987.
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-Articles
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عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد
در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی


گودرز افتخارجهرمی


علی حاجیانی

شناسه دیجیتال اسناد (10.22066/cilamag.2017.25048 :)DOI
تاريخ دريافت5931/6/51 :

تاريخ پذيرش5931/7/72 :

چکیده
ارزيابي عملكرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد و آنهم در قالب نظارت ،ازجمله مسائل مناقشهبرانگيز
در حقوق بينالملل است .در اين راستا ،عدهاي از انديشمندان حقوق بينالملل معتقدند كه شوراي امنيت،
عليرغم وظايف مهم ،با محدوديتهاي شكلي و ماهوي روبهروست و قانوناً بايد جوابگوي عملكردش
باشد .در اين مقاله ،به پيروي از اين ديدگاه ،نظارتپذيري شوراي امنيت بهصورت دروني و بروني ترسيم
و مشخص شده است كه اين امر ،در قالب خودكنترلي و نظارت قضايي و شبهقضايي و اداري محقق
ميشود .در تشريح ابعاد قضيه ،روشن شده است كه عالوه بر ساختار تصميمگيري شوراي امنيت ،چگونه
مجمع عمومي ،محاكم بينالمللي ،باالخص ديوان بينالمللي دادگستري و محاكم منطقهاي و حتي داخلي
و چهبسا دولتها ميتوانند با اتكا به موازين حقوق بينالملل ،شوراي امنيت را به چالش كشيده و
تصميمات آن را به لحاظ عيني بازبيني كنند .بهعالوه ،اين پژوهش با ذكر مصاديق ،نشان ميدهد كه در
دهههاي اخير و در پرتو سنجههاي حقوق بشر ،موضوع پاسخگويي شوراي امنيت ،بهويژه در خصوص
صدور قطعنامههاي تحريمي ،عمالً در آراي بعضي از مراجع قضايي متجلي شده و نظارتپذيري ،البته
بهصورت غيرمستقيم ،به منصه ظهور رسيده است.

 نويسنده مسئول ،استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
 دانشجوي دكتري حقوق بينالملل دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

g-eftekhar@sbu.ac.ir
hajiani_a@yahoo.com
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واژگان كلیدی
شوراي امنيت ،نظارت دروني ،نظارت قضايي ،ديوان بينالمللي دادگستري ،ديوان اروپايي حقوق بشر،
قطعنامههاي تحريمي

مقدمه
شوراي امنيت در مقام يكي از اركان ششگانه ملل متحد ،وظايف و اختياراتي دارد كه عمده آن و
نحوه اِعمال آن ،در قالب قطعنامههاي مبتني بر تصميمات الزامآور مطابق فصل هفتم منشور ملل
متحد و بيانيههاي توصيهاي طبق فصل ششم سند مذكور متجلي و محقق و تبيين ميشود .از
طرف ديگر ،شوراي امنيت ،اصالتاً از طرف خود و نيابتاً و وكالتاً از طرف ملل متحد ،نقش اساسي
و مهم بيبديل و ممتازي در حفظ صلح و امنيت بينالمللي و جهاني داشته و وظيفه اوليه و البته
نه انحصاري آن ،مقابله با «تهديدات بر عليه صلح و امنيت بينالمللي و مآالً حفظ صلح و امنيت
بينالمللي» است و دائماً و بهصورت مستمر در حال فعاليت است5.
با عنايت به ساختار و شاكله اين مرجع مهم بينالمللي و اعتبار و جايگاه رفيع آن ،هماره و از
ابتداي تأسيس اين مرجع تا كنون ،اين بحث مطرح شده و ميشود كه حدود اختيارات و
صالحيت شوراي امنيت چگونه است؟ به عبارت روشنتر ،آيا شوراي امنيت در اِعمال تصميمات
خود ،با محدوديت روبهروست يا خير؟ شايد موجزترين و مؤثرترين كالم در اين خصوص آن باشد
كه آيا عملكرد شوراي امنيت در عرصه حقوق بينالملل ،قابل نظارت است يا خير؟
در صورت مثبتبودن پاسخ ،حدود نظارت ،مقام ناظر و اختيارات نظارتي بهترتيب چگونه ،بر
عهده چه كسي و چه ميزان بايد باشد و بر اساس كدام موازين بايد تشريح شود؟
واقعيت امر اين است كه عدهاي از مفسرين حقوق بينالملل به استناد نظريه محدودبودن
صالحيت شوراي امنيت ،معتقدند كه بر اساس ماده  71منشور ملل متحد و تفسير مضيق از آن،
و اخيراً نظريه ديپلماسي پيشگيرنده/گيرانه ،تصميمات و اقدامات شوراي امنيت ،الزاماً بايد در
چارچوب منشور ملل متحد بهعنوان سند تأسيس سازمان ملل بهويژه با لحاظ بند  7ماده 71
باشد 7.در مقابل ،گروهي ديگر از انديشمندان حقوق بينالملل ،به استناد نظريه نامحدودبودن
صالحيت شوراي امنيت و بر اساس تفسير موسع از مواد منشور در فصل هفتم و روح حاكم بر
مقررات مرتبط با شوراي امنيت و منشور ملل متحد بهعنوان سند تأسيس سازمان ملل و نظريه
اختيارات ضمني 9كه در رويهقضايي بينالمللي نيز سابقه دارد ،بر اين باورند كه با توجه به
مسئوليت اساسي و اوليه شوراي امنيت در حفظ و تأمين صلح و امنيت بينالمللي ،نهاد مذكور
1. Shaw, Malcolm N., International Law, Cambridge University Press, 6th Ed., 2008, p. 1084.
2. ICJ Rep 1992 P061 & ICJ Rep 1993, pp. 14-31, 3250 para. 101.
3. Implied Powers
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ميتواند هر نوع مصوبه و تصميمي را براي نيل به هدف و وظيفه اصلياش اتخاذ كند و ملل
متحد نيز مطابق منشور سازمان ملل بهعنوان سند تأسيس ،چارهاي جز پذيرش آن نداشته و
ندارند1.
در دوران جنگ سرد كه به دوران ركود شوراي امنيت معروف است ،دكترين اول ،بيشتر مورد
قبول جامعه بينالمللي و حقوق بينالملل و دكترين و رويه و عملكرد دولتها بود .اما پس از
پايان جنگ سرد بعد از دهه  39ميالدي ،با تغيير نگرش وسيعي كه در سطح ملل متحد نسبت به
مقوله صلح و امنيت جهاني به وجود آمد و همچنين تفسير موسعي كه بخصوص در احكام مراجع
و محاكم بينالمللي بهويژه آراي ترافعي و مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري نسبت به واژه
صلح و امنيت جهاني به عمل آمد ،دكترين دوم ،صبغه و جالي بيشتري يافته و بيشتر نزد جامعه
بينالمللي مقبوليت پيدا كرد و رويه و عملكرد دولتها نيز عمدتاً آن را پذيرفته است.
از سوي ديگر ،محدوديتهاي حقوقي شوراي امنيت ،پيشينهاي ديرين داشته و از زمان
مذاكرات تأسيس سازمان ملل متحد در كنفرانسهاي دومبارتن اُكس و سانفرانسيسكو مطرح
بوده است 1و  6و حداقل از لحاظ نظري ،در محدودبودن اختيارات شوراي امنيت ،باوجود همه
حشمت و جاه ،ترديدي نيست .بااينحال ،در خصوص نهاد ناظر در منظومه ملل متحد ،سكوتي
مطلق حاكم است .البته در تبيين اين خموشي رازآلود ،مادة نزاع ،منشور ملل متحد بهعنوان سند
تأسيس و اساسنامه سازمان ملل متحد است كه در آن صراحتاً پيشبيني نشده است كه بهفرض
فراتررفتن و تجاوز شوراي امنيت از حدود و اختيارات مقرره ،آيا مرجع و نهادي در سيستم سازمان
ملل متحد يا خارج از آن ،اختيار كنترل و بررسي قضايي يا بازبيني تصميمات شوراي امنيت را
دارد يا خير؟2
باوجود اين ،در بررسي تاريخ ،تحوالت و اسناد حقوق بينالملل و مطابق نظر علماي طرفدار
دكترين محدودبودن صالحيت شوراي امنيت ،ازآنجاكه نظارتپذيري و پاسخگويي ،مقتضاي
 .۴براي نمونه و اطالع از دو ديدگاه ،ن.ک :هدايتاهلل فلسفي؛ صلح جاويدان و حكومت قانون ،فرهنگ نشر نو ،5939 ،صص
 987و 989؛ محمد شريف؛ بررسي دكترين نامحدودبودن صالحيت شوراي امنيت ،اطالعات ،5929 ،صص  513لغايت  797و
سيدحسين ساداتميداني؛ صالحيت قانونگذاري شوراي امنيت ،مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،5981 ،صص 526
لغايت .712
 .6فرخسيري ،منصور؛ «محدوديتهاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريمهاي اقتصادي» ،مجله حقوقي بينالمللي،
نشريه مركز امور حقوقي بينالمللي ،شماره  ،93سال بيستوپنجم ،سال  ،5982ص.99
 .5شايگان ،فريده؛ شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنيت بينالمللي ،زير نظر جمشيد ممتاز ،انتشارات
دانشكده حقوقوعلومسياسي دانشگاه تهران ،5989،صص  79و .75
 .3واتسون ،جفري؛ «حاكميت قانون ،بررسي قضايي و ديوان جهاني» ،جمعي از نويسندگان ،جامعه مدني جهاني ،ترجمه:
حسين شريفي طرازكوهي ،ميزان و دادگستر ،زمستان  ،5928ص .792
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سيستم سالم اداري و سياسي و قانوني است ،شوراي امنيت بهعنوان يكي از تابعان حقوق
بينالملل ،بهصورت نظاممند از درون و برون ،نظارتپذير است و امكان ارزيابي و مشروعيت
شكلي يا ماهوي تصميمات شوراي امنيت ،مطابق موازين حقوق بينالملل وجود دارد .به عبارت
ديگر ،مسلم است كه بيشتر صاحبنظران حقوق بينالملل ،دو نوع نظارت بر تصميمات و عملكرد
شوراي امنيت را پذيرفتهاند كه در اين نوشتار ،از آن ،تعبير به نظارت دروني 8و نظارت بيروني3
ميشود.
در توجيه نظارت دروني ،عدهاي از حقوقدانان با رد نظارت بيروني قبلي يا بعدي معتقدند كه
اينگونه نظارت بر تصميمات شوراي امنيت با مفهوم امنيت جمعي ،بدان سان كه در منشور از آن
سخن به ميان آمده است ،منافات دارد زيرا عمليات شورا را به تأخير مياندازد و تصميمات آن را
اسير مقررات حقوقي ميكند و نهايتاً صالحيتي را كه اساساً ماهيتي سياسي دارد ،تابع تصميم
قضايي ميكند 59.به اعتقاد اين دسته از حقوقدانان ،چون فلسفه تأسيس نهاد شوراي امنيت،
اصوالً آن بوده است كه بتواند اختيارات خود را آزادانه اِعمال كند ،نبايد تحت هيچ نوع نظارتي،
جز نظارت بر خود يعني نظارت دروني قرار بگيرد 55.به اعتقاد آنها براي تحديد اختيارات اداري،
شوراي امنيت نبايد به نظارتي قضايي متوسل شود بلكه بايد نظارتي اجتماعي يعني نظارتي كه
طبعي كامالً سياسي داشته باشد ،حد و مرز اين اختيارات را معين كند .اما علماي طرفدار نظارت
بيروني ،ضمن رد عقيده هواداران نظارت دروني ،معتقدند كه هرچند نميتوان از مشكالت و
موانعي كه بر سر راه نظارت قضايي بر تصميمات شوراي امنيت وجود دارد ،غافل ماند اما نظر اين
دسته از حقوقدانان كه با نظارت قضايي مخالفت دارند ،چندان مستدل به نظر نميرسد .اينان
بيآنكه راهحلي براي مسئله پيدا كرده باشند ،فقط حدود منطقي مسئله را جابهجا كردهاند57.
به هر صورت ،نظارت دروني ،تكبعدي بوده و از منظر ضوابط حقوقي قابل بحث و دفاع
است و تنها يك بازيگر به نام شوراي امنيت دارد و نظارت بيروني ،داراي دو بُعد حقوقي 59و
قضايي است و بازيگران متعدد ،چونان ديوان بينالمللي دادگستري ،محاكم منطقهاي ،محاكم
داخلي ،مجمع عمومي و حتي دولتها هستند.
8. Internal Control
9. External Control
 .61فلسفي؛ همان ،ص .987
 .66پيشين؛ ص .989
 .61پيشين؛ صص  987و .989
 .69منظور ،نظارت قضايي بر اساس موازين حقوقي ،باالخص حقوق بينالملل است .ناگفته نماند كه در بحث نظارت بر
عملكرد شوراي امنيت ،موضوع موازين فراحقوقي تجريدي مثل اخالق و وجدان و خير مشترک بينالمللي و ديپلماسي و افكار
عمومي نيز مطرح است.
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 .6نظارت درونی
شايد مهمترين و مؤثرترين نوع نظارت و كنترل بر اشخاص ،اعم از حقيقي و حقوقي ،خودكاوي
و مراقبت از رفتار خود باشد .گرچه اين امر ،بيشتر آرماني و اخالقگرايانه مينمايد ،حقيقتاً در
سيستم سازمان ملل متحد براي كنترل شوراي امنيت توسط خود ،ابزارهايي بر اساس موازين
حقوقي و سند تأسيس يعني منشور ،لحاظ و مرعي شده است كه به شرح ذيل به ايضاح آن
پرداخته ميشود.
6۴

6ـ .6اهلیت و شخصیت سازمانهای بینالمللی
امروزه در حقوق بينالملل ،پيشبيني شخصيت حقوقي براي سازمانهاي بينالمللي كه در آراي
ديوان بينالمللي دادگستري و محاكم بينالمللي نيز نسبت به آن تأكيد شده ،از نظريه و فرضيه
به اصل تبديل شده و دولتها آن را تأييد كردهاند .بنابراين ،ازآنجاكه هر سازمان بينالمللي ،بر
اساس سند تأسيس و حقوق بينالملل عرفي ،داراي حق و تكليف بهصورت توأمان بوده و
همواره ،حق و تعهد و وظيفه ،متالزم همديگرند ،تمامي سازمانهاي بينالمللي ازجمله شوراي
امنيت ،پاسخگوي اعمال و تصميمات و عملكرد خود هستند .به عبارت ديگر ،نفس برخورداري از
شخصيت بينالمللي ،پايبندي به حقوق و تكاليف مقرر و موازين حقوق بينالملل را براي
سازمانهاي بينالمللي ايجاب كرده و بر همين مبنا ،وجود شخصيت حقوقي براي سازمان ملل
متحد ،يكي از داليل نظارت بر شوراي امنيت ملل متحد بهعنوان يكي از سازمانهاي بينالمللي
تلقي ميشود51.
لذا از اين منظر ،اهليت سازمانهاي بينالمللي نسبت به تصميمگيري در خصوص ادعاهاي
مطروحه عليه صالحيت و اختيار آنها ،از وظايف ذاتي آنها جهت تفسير سند تأسيس بهمنظور
تعيين ماهيت و دامنه وظايف و اختيار آنها نشأت ميگيرد .پس ،هر سازمان بينالمللي و ازجمله
شوراي امنيت بر اساس يك سلسله اختيارات خودخوانده ،اوالً و بالذات ،صالحيت قضاوت و
نظارت دروني بر تصميمات و عملكرد خود را دارد .بااينحال نبايد فراموش كرد كه اين موضوع،
عمدتاً با يك اصل مهم و معتبر و عام حقوقي ،موسوم به اينكه هيچكس نبايد قاضي دعواي خود
باشد 56در تعارض قرار ميگيرد ،بهطوريكه برخي از نويسندگان ،با استناد به اصل مذكور ،اذعان
ميكنند كه شوراي امنيت ،هيچ صالحيتي براي تصميمگيري در خصوص مشروعيت يا عدم
مشروعيت تصميمات و عملكرد خود ندارد .آنها نتيجه ميگيرند كه :اگر شورا در اين خصوص
14. Capacity and Personality of International Organizations
 .66زماني ،سيد قاسم؛ حقوق سازمانهاي بينالمللي ،چاپ دوم ،شهر دانش ،5939،صص  12و  13و 551و .551
16. Nemo debetesse judex in propria
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تصميمگيري كند ،برخالف اصل معتبر حقوقيِ موصوف عمل كرده است .البته بيشتر نويسندگان،
اين نظريه را نميپذيرند52.
6ـ .1وتو 65بهعنوان سازوكار نظارتی و خودمحدودی
در نظارت دروني توسط شوراي امنيت ،موضوع عمدتاً بر حق 53و امتياز 79و وتوي اعضاي دائم
متمركز ميشود .نظر به موقعيت ممتاز اين حق ،بعضي از انديشمندان حقوق بينالملل ،آن را حق
فيلها 75دانستهاند .با اندكي مسامحه ،برازنده و وصف حقيقي آن ،ميتواند حق/امتياز شيرهاي
كرگدن شمايل باشد .بااينهمه ،بسياري از محققان حقوق بينالملل ،پيشبيني چنين پديدهاي را
در نظام ملل متحد ،براي تعادل جامعه جهاني ضروري و بهعنوان سازوكار نظارتي پنج عضو
خاص اعضاي دائم شوراي امنيت بر يكديگر ،الزم ميدانند 77.به همين دليل ،استفاده از حق وتو
در نظارت دروني كه اوج آن در دوران جنگ سرد متجلي شد ،داراي جايگاه ويژه و به تعبير
دقيقتر ،شالوده و بنيان است .حال با عنايت به اينكه بند سوم ماده  72منشور ملل متحد اشعار
ميدارد :تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با رأي مثبت نه  3 /عضو كه شامل آراي
تمام اعضاي دائم باشد ،اتخاذ ميشود ...و نظر به اينكه حفظ صلح و امنيت بينالمللي جزو آيين
كار شوراي امنيت نبوده و در زيرمجموعه ساير مسائل مندرج در بند سوم ماده  72منشور قرار
ميگيرد ،عدهاي از حقوقدانان معتقدند« :استفاده از وتو يا تهديد به استفاده از آن ،اين امكان را
براي شوراي امنيت ،فراهم آورده است كه بر كار خود نظارت مستقيم داشته باشد و سيستم
امنيت جمعي را در قبال خطر ناشي از رويارويي اعضاي دائم با يكديگر از كار بيندازد و خاموش
كند» 79.از سوي ديگر ،اگر چنين حقي در منشور پيشبيني نميشد و شيوه تصميمگيري اكثريت
در شوراي امنيت اعمال ميشد ،ممكن بود اكثريت اعضاي شورا ،عليرغم مخالفت يك يا چند
عضو دائم ،در مسائل ماهوي ازجمله مداخله نظامي تصميمي بگيرند .آيا چنين تصميمي
ميتوانست به تحقق هدف اصلي سازمان كه همانا حفظ صلح و امنيت جهاني باشد ،كمكي كند
 .63ساداتميداني؛ همان ،ص .756
18. Veto
19. Right
20. Privilege
 .16بيگزاده ،ابراهيم؛ تقريرات درس سازمانهاي بينالمللي دوره دكتري دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،سال
تحصيلي 5935ـ.5939
 .11فلسفي ،هدايتاهلل؛ «شوراي امنيت و صلح جهاني» ،مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،شماره ،8
پاييز ـ زمستان  ،5963ص  19و بيگزاده ،ابراهيم؛ حقوق سازمانهاي بينالمللي ،چاپ سوم ،مجد ،5931،ص.159
 .19فلسفي؛ صلح جاويدان و حكومت قانون ،...ص .989
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بازدارد؟71

و جهان را از غوطهورشدن در ورطه درگيري فراگير و خطرناک،
اين امر يعني اتخاذ تصميمات شوراي امنيت در خصوص مسائل مهم كه بايد با عدم مخالفت
و عدم استفاده از حق وتوي پنج عضو دائم شورا همراه باشد ،تحت عنوان محدوديت شكلي
شوراي امنيت 71و نظارت مستقيم و بالفعل نيز مطرح بوده است.
6ـ .9رابطه نمايندگی شورای امنیت از ملل متحد
ماده  71منشور سازمان ملل متحد ،وظايف و اختيارات شوراي امنيت را تعيين و تبيين ميكند .در
بند اول و يكم از بندهاي سهگانه مقرره قانوني مذكور ،صراحتاً آمده است :بهمنظور تأمين اقدام
سريع و مؤثر از طرف ملل متحد ،اعضاي آن ،مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به
شوراي امنيت واگذار و موافقت ميكنند كه شوراي امنيت در اجراي وظايفي كه بهموجب اين
مسئوليت بر عهده دارد ،از طرف آنها اقدام كند .آنچه از اين نص مستفاد ميشود اين است كه
حفظ صلح و امنيت بينالمللي ،مسئوليت و تكليف تمامي ملل متحد است ،منتهي ملل متحد ،اين
بار امانت را به شخص ديگري در منظومه ملل متحد تفويض كردهاند .به عبارت ديگر ،مسئوليت
اوليه حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به يكي از اركان سازمان ملل به نام شوراي امنيت واگذار
كردهاند.
در اين تفويض ،موضوع وكالت و نمايندگي مطرح است .بهموجب اصل كلي حقوقي ،بهطور
كلي ،وكيل و نائب ،وقتي انجام امر و كاري را از طرف موكل قبول ميكند ،بايد اوالً ،در جهت
مصالح و حفظ منافع موكل گام بردارد و ثانياً ،به موكل حساب پس دهد و ثالثاً ،حق كنترل و
نظارت را براي موكل قائل باشد و بداند كه موكل ،حق دارد بر اقدامات وكيل ،كنترل و نظارت
داشته باشد 76.بنابراين اگر پذيرفته شود كه حفظ صلح و امنيت بينالمللي ،موضوع وكالت و
نمايندگي بوده كه از طرف ملل متحد بهعنوان موكل به شوراي امنيت بهعنوان وكيل و نماينده
كشورهاي عضو ملل متحد واگذار شده است ،مرجع مذكور بايد همواره در تأمين مصالح و رعايت
منافع موكلش ـ در اينجا ملل متحد ـ گام بردارد و جوابگوي آنها باشد.
نكات معنونه ،بهعنوان اصول حقوقي ،مقبول تمامي نظامهاي حقوقي جهان بوده و هست.
اگر اين رابطه وكالتي و نمايندگي ،مطابق بند يكم ماده  71منشور پذيرفته شود ،شوراي امنيت
 .1۴بيگزاده؛ همان ،ص .159
 .16شايگان؛ همان ،صص 77ـ.79
 .15عقيده نويسندگان درمورد رابطه شوراي امنيت ملل متحد بر «طبيعت وكالت» استوار است كه در اكثر كتب معتبر
حقوقي نيز به آن اشاره شده است .براي نمونه ،ن.ک :سيدمحمود كاشاني ،حقوق مدني ،قراردادهاي ويژه ،ميزان،5988 ،
صص  539و .531
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بهعنوان وكيل ملل متحد ،بايد همواره از درون ،خود را نظارتمند و نظارتپذير فرض كند .در
همين خصوص ميتوان از اصل انتظار مشروع يا موجه 72نيز ياد كرد كه ميتواند به نحوي بر
رابطه بين شوراي امنيت و ملل متحد ،حكمفرمايي كند.
اين برداشت ،از نظر موازين حقوق بينالملل نيز معتبر است .گواه اين ادعا ،دريافت
گزارشهاي ساالنه و گزارشهاي مخصوص شوراي امنيت توسط مجمع عمومي موضوع بند 5
ماده  53منشور و بررسي اينگونه گزارشها توسط نهاد مذكور است كه در واقع ،نوعي
حسابپسدادن و پاسخگويي شوراي امنيت بهعنوان وكيل در برابر ملل متحد/مجمع عمومي
بهعنوان موكل ـ با اندكي مسامحه در تعبير ـ است 78.ناگفته نماند كه موضوع نمايندگي شوراي
امنيت از ملل متحد به اين معني نيز هست كه مرجع مذكور در مقام اجرا و اتخاذ تصميمات بايد
در محدوده اختياراتي حركت كند كه اعضاي سازمان ملل بهموجب منشور به او اعطا كردهاند،
چنانچه شورا در اينگونه عمليات ،بايد بهعنوان نماينده جامعه بينالمللي عمل كند و نه بيشتر73.
بهعالوه از امر نمايندگي مستفاد ميشود كه اختيارات نيابتي شورا بايد محصور در اهداف و اصول
سازمان ملل متحد باشد و نهاد مذكور نبايد بهطور دلخواه عمل كند99.
96

6ـ .۴اصل عدم سوءاستفاده از اختیارات و حق
مفهوم سوءاستفاده از اختيارات و حق در اكثر نظامهاي حقوقي بخصوص در مباحث حقوق
عمومي و بهويژه حقوق اداري ،داراي جايگاه است .مفهوم سوءاستفاده از اختيارات و حق بهعنوان
اصل ،زماني اِعمال ميشود كه مقام اداري از اختياراتي فراتر از آنچه قانون بهعنوان وظيفه و
تكليف بر عهده او قرار داده است ،بهرهبرداري كند.
در مانحنفيه با توجه به اينكه مطابق بند  7ماده  71منشور ،آمده است كه «شوراي امنيت در
اجراي وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل ميكند» ،در واقع ،اصل عدم تجاوز از
اختيارات و حق بهعنوان يكي از استانداردهاي نظارت دروني ،مورد تأكيد قرار گرفته است.

 .13اين اصل گرچه يكي از اصول حاكم بر حقوق اداري /عمومي است ،با قياس ،قابل تسري به حقوق بينالملل نيز هست.
28. Mohammed Bedjaoui, Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du conseil de
sécurité, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 634; and K. Zemanek, “Is the Security Council the Sole Judge of
Its Own Legality?”, in E. Yakpo and T. Boumedra, Liber Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui (2009),
Berlin, Springer, pp. 629-645.

 .13شريف؛ همان ،ص .572
 .91پيشين.
31. Ultra vires
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 .1نظارت بیرونی
گرچه نظارت بر حقانيت اَعمال نهادهاي سياسي سازمان ملل متحد با توجه به فرض اعتبار
حقوقي آنها ،نميتواند چندان جدي باشد ،همين ديدگاه مثبت كه در بعضي از آراي ديوان
بينالمللي دادگستري متبلور شده است نشان ميدهد كه نظارت بيروني ميسور اما در فرض
اتفاق ،بسيار محدود است97 .
99

1ـ .6نظارت قضايی
در دو معني عام و خاص به
نظارت قضايي كه به دو صورت نظارت باز و نظارت بسته
كار ميرود .منظور از نظارت قضايي در معناي عام ،اين است كه محاكم بينالمللي و ملي اعم از
حقوقي و كيفري و اعم از جهاني و منطقهاي و داخلي ،چگونه ميتوانند در آراي صادره،
تصميمات و عملكرد شوراي امنيت را نقد و ارزيابي كنند و صحت و سقم آنها را بهنوعي كنترل
كنند .در مقابل ،هدف از نظارت قضايي در معناي خاص آن ،بهچالشكشيدن و واكاوي
مشروعيت يا عدم مشروعيت اقدامات شوراي امنيت توسط ركن قضايي ملل متحد يعني ديوان
بينالمللي دادگستري است  .آنچه در حقوق بينالملل ،مرسوم و متداول بوده و پيشينه تاريخي نيز
آن را تصديق ميكند اين است كه تصميمات شوراي امنيت ،عمدتاً و عموماً در پارهاي از احكام
ديوان بينالمللي دادگستري به شرح آتي ،صراحتاً يا تلويحاً سنجيده و نقد شده و در آرا و محاكم
بينالمللي ديگر ،كمتر ارزيابي شده است .با عنايت به روند رو به رشد جهاني و انسانيشدن حقوق
بينالملل و منزلت رو به گسترش حقوق بشر در سنوات اخير ،محاكم خاص بينالمللي يا
منطقهاي و حتي داخلي ،آرايي صادر كردهاند كه به نحوي نشانة بهچالشكشيدن تصميمات
شوراي امنيت است .در مباحث بعدي از روية هر دو گونه محاكم و آراي ذيربط و چگونگي و
مستندات آن ،بهتفصيل ،سخن خواهد آمد.
نظارت قضايي بر شوراي امنيت ملل متحد بهعنوان ابزاري جهت بررسي مشروعيت اقدامات
و تصميمات و عملكرد آن مرجع بينالمللي ،صرفنظر از اينكه سازمان ملل متحد ،سازمان جهاني
و داراي اركان و عناصر سهگانه تقنيني ،اجرائي و قضايي محسوب شود يا صرفاً بهعنوان سازمان
بينالمللي داراي شخصيت حقوقي بدون ساختار يك دولت مستقل تلقي شود ،امري متنازعفيه و
اختالفي در حقوق بينالملل است .اين امر و اختالف ،زماني پررنگتر ميشود كه در منشور ملل
متحد ـ بهعنوان باالدستترين سند حقوق بينالملل ـ مقرره خاصي جهت بررسي قضايي
است91،

 .91فلسفي؛ همان ،ص .931
33. Judicial oversight/review/control
 .9۴فلسفي؛ همان ،صص  935و .931
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تصميمات شوراي امنيت در نظر گرفته نشده است و به عبارت ديگر ،موضوع كندوكاو قضايي،
نهادينه نشده است.
ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه برخي هزينههاي سازمان ملل ،اشارهاي به اين نكته
كرده و اشعار ميدارد :در ساختار حقوقي دولتها ،عموماً راهكاري براي سنجش عمل و رفتار
تقنيني يا حكومتي وجود دارد اما در سيستم سازمان ملل متحد ،چنين فرايندي يافت نميشود،
بهطوريكه در هنگام تنظيم پيشنويس منشور ،پيشنهادهاي اعطاي اختيار تفسير منشور به
ديوان بينالمللي دادگستري نيز مقبول نيفتاد91.
بااينهمه ،اگر با ديد مثبت به نظارت قضايي بر شوراي امنيت نظر افكنده شود و با واقعيات
حقوق بينالملل ،بخصوص در دهههاي اخير تطبيق داده شود ،مالحظه خواهد شد كه نظارت
قضايي محاكم نسبت به عملكرد شوراي امنيت از سه جنبه بينالمللي ،منطقهاي و ملي /داخلي،
قابل بررسي است:
الف .نظارت محاكم بینالمللی
در اين نوع نظارت قضايي ،به دو مرجع برجسته يعني ديوان بينالمللي دادگستري و ديوان
كيفري بينالمللي يوگسالوي پرداخته خواهد شد.
 )6ديوان بینالمللی دادگستری ()ICJ
ديوان بينالمللي دادگستري در مقام ركن قضايي ملل متحد و يكي از اركان اصلي آن ،در
دكترين ،بعضاً بهعنوان عاليترين شوراي قضايي جهاني ،نگهبان حقانيت بينالمللي ،دادگاه و
ديوان جهاني ،مفسر اصلي حقوق بينالملل ،نگهبان ارزشهاي بشري و انساني و اساسي ،و
مشروعيتبخش حكمراني جهاني مطرح است 96.اين نهاد قضايي داراي صالحيت ترافعي و
مشورتي و همچنين دو نقش حمايتي و نظارتي در حقوق بينالملل است .عالوه آنكه ،در مقابله با
توسل به زور ،داراي صالحيت موازي و متقارن با شوراي امنيت است كه بنا بر تعابيري ،ركن
سياسي يا اجرايي ـ سياسي ملل متحد است .بنابراين شايسته است كه با وجود سكوت منشور
ملل متحد ،ديوان بينالمللي دادگستري كه ركن اصلي قضايي سازمان ملل است ،بهعنوان
كانديداي برتر و اصلح نظارت بر شوراي امنيت انتخاب شود .به عبارت ديگر ،اگرچه منشور يعني
همان سند تأسيس ملل متحد ،صراحتاً به ديوان بينالمللي اين اجازه را نداده است كه بر كار
35. Advisory Opinion of 20 July 1962, ICJ Reports 1962, p. 168.
 .95براي نمونه و اطالع از اين صفات ،ن.ک :هدايتاهلل فلسفي؛ صلح جاويدان و حكومت قانون ،فرهنگ نشر نو 5939 ،و
واتسون؛ همان.
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شوراي امنيت نظارت كند ،روح حاكم بر مفاد منشور و تعيين جايگاه ركن اصلي قضايي براي
ديوان و عدم پيشبيني ممنوعيت صريح نظارت قضايي و مهمتر از همه ،خصلت ذاتي ديوان
بينالمللي دادگستري اقتضا دارد كه ديوان بهعنوان مرجع حقانيت بينالمللي ،حق نظارت قضايي
بر شوراي امنيت را داشته باشد .بااينحال ،خود ديوان بسيار محتاط بوده و تمايل چنداني ندارد كه
تصميمات شوراي امنيت را بهچالش بكشد .چنانچه ديوان در قضيه ناميبيا اشعار داشت كه اهليت
و شايستگي امعاننظر قضايي يا تجديدنظر نسبت به تصميمات اتخاذي ساير اركان سازمان ملل
را ندارد 92.باوجود اين عرصة مهآلود ،در عالم واقع ،نمونههاي عديدهاي وجود دارد كه ديوان
بينالمللي دادگستري عليرغم حزم و احتياطي كه به خرج داده است ،تصميماتي را در قالب آراي
مشورتي يا بعضاً ترافعي اتخاذ كرده و بهنوعي نسبت به تصميمات اركان ملل متحد ،ازجمله
شوراي امنيت ،نظارت قضايي غيررسمي انجام داده است و با اِعمال نوعي ديپلماسي قضايي از
بازبيني تصميمات آنان خودداري كرده است98.
 .6قضیه جبران خسارت برای صدمات وارده در حین خدمت در ملل متحد
ديوان بينالمللي دادگستري در سال  5313در قضيه آثار احكام دادگاه اداري سازمان ملل متحد
در پاسخ به درخواست نظر مشورتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،موضوع قطعنامه  1دسامبر
 5318به استناد بند  1ماده  5و بند  1ماده  7منشور ملل متحد با تفسير مستقيم منشور ملل
متحد ،ضمن شناسايي شخصيت حقوقي مستقل سازمان ملل ،اعالم داشت :سازمان ملل متحد،
صرفاً مركزي براي هماهنگي امور كشورها نيست بلكه داراي نهادها و تكاليف مشخص و معيني
بوده كه مستلزم برخورداري از حقوق و تكاليف گستردهاي است و اعمال اين حقوق و تكاليف،
تنها با داشتن شخصيت بينالمللي امكانپذير است.

93

 .1قضیه ادامه حضور افريقای جنوبغربی در نامیبیا
در اين مورد ،ديوان بينالمللي دادگستري در نظر مشورتي مورخ  75ژوئن  5325در قضيه آثار
حقوقي حضور افريقاي جنوبي در ناميبيا براي دولتها 19،نظر مثبت خود را بر عملكرد صحيح
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه  7511كه افريقاي جنوبي مدعي بود اينگونه
تصميمات ،تنها توسط يك مرجع و نهاد قضايي امكانپذير است ،اعالم داشت و صالحيت مجمع
37. ICJ Reports, 1971, p. 450.
 .95سيفي ،سيدجمال؛ «ديوان بينالمللي دادگستري ،ركن اصلي قضايي ملل متحد» ،نقش ديوان بينالمللي دادگستري در
تداوم و توسعه حقوق بينالملل ،انتشارات انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد ،5983 ،ص .71
39. ICJ Reports, 1949, p. 174.
40. ICJ Reports, 1971, p. 31.
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عمومي را در جهت ايفاي وظايف و تكاليف محوله ،توسعه داد و نتيجه گرفت كه گرچه مواد  5و
 11منشور ،بنياد حق تعيين سرنوشت را ريخته ،اين مفهوم در رويه مجمع عمومي تحكيم يافته
است.
 .9قضیه برخی از هزينههای ملل متحد
ديوان بينالمللي دادگستري در رأي مشورتي خود با تفسيري عميق و جامع از مواد منشور ،در
قضيه برخي از هزينههاي سازمان ملل متحد به سال  15،5367ضمن تبيين اختيارات و وظايف
شوراي امنيت و مجمع عمومي و نحوه ارتباط آنها تأكيد كرد كه هرچند وظيفه ذاتي و اوليه
شوراي امنيت ،تأمين و حفظ صلح و امنيت بينالمللي است و از اين جهت داراي حق اولويت و
تقدم است ،اين وظيفه ،انحصاري و اختصاصي نبوده و مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در
اين خصوص داراي صالحيت و اختيار بوده و هست.
 .۴قضیه الكربی
ديوان بينالمللي دادگستري در رأي ترافعي خود در اين قضيه 17،از ورود و اظهارنظر نسبت به
درستي قطعنامههاي شوراي امنيت خودداري كرده و در واقع ،فرض را بر اعتبار قطعنامه شماره
 268شوراي امنيت و اصل را بر صحت تصميمات شوراي امنيت قرار داده است .بهعالوه در
قضيه موصوف ،ديوان به خصوصيت برتر تعهدات ناشي از قطعنامههاي شوراي امنيت ،به استناد
ماده  599منشور بر ديگر تعهدات دولتها از قبيل كنوانسيون مونترال ،اشاره كرد.
 .6قضیه بوسنی و هرزگوين علیه يوگسالوی سابق ـ صربستان و مونتهنگرو
در اين قضيه كه موضوع اعمال كنوانسيون منع و مجازات جرم نسلكشي و ميزان اعتبار قطعنامه
 259شوراي امنيت در سال  5335در اين رابطه مطرح بود ،ديوان بينالمللي دادگستري در رأي
ترافعي خود 19،فرض را بر درستي و صحيحبودن تصميمات و عملكرد شوراي امنيت قرارداد و
تأكيد كرد كه شوراي امنيت ،وظايفي با طبع و سرشت سياسي دارد ،درحاليكه ديوان ،وظايف
قضايي دارد .بنابراين هر دو ارگان با وجود وظايف جداگانه ،در رابطه با وقايع واحده ،مكمل
همديگرند.

41. ICJ Reports, 1962, p. 151.
42. ICJ Reports, 1992, p. 3.
43. ICJ Reports, 1993, para. 33, p. 19.
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 )1ديوان كیفری بینالمللی يوگسالوی سابق
شوراي امنيت ،دادگاه كيفري بينالمللي را براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در يوگسالوي سابق
در سال  5339پيرو قطعنامههاي  898و  879در همين سال و برحسب اختيارات حاصله از فصل
هفتم منشور ملل متحد بهمنظور مساعدت به اعاده و حفظ صلح ،تأسيس كرد .قضيه تاديچ11
يكي از مهمترين و معروفترين مواردي است كه در اين دادگاه رسيدگي شد.
مرجع قضايي بينالمللي مذكور بهعنوان ركن فرعي شوراي امنيت ،در قضيه مذكور ،صراحتاً
حكم داد كه صالحيت شوراي امنيت در تشخيص تهديد موجود عليه صلح ،كامالً بيقيدوشرط
نيست و به بيان تفصيلي مقرر داشت11:
اوالً :اين دادگاه ،دادگاه قانون اساسي نيست كه بتواند بر اقدامات ساير اركان سازمان ملل،
خصوصاً شوراي امنيت كه مؤسس اين دادگاه است ،نظارت كند.
ثانياً :با آنكه شوراي امنيت ،اختيارات صوابديديِ بسيار گستردهاي براي تصديق وجود
وضعيتهاي موصوف در ماده  93منشور و همچنين اتخاذ تدابير مناسب دارد ،محدوديتهاي
اساسي نيز در اين خصوص دارد.
ثالثاً :شعبه استيناف دادگاه كيفري بينالمللي مذكور ،در اين رأي با تكيه بر اصل صالحيت
تشخيص صالحيت كه براي هر دادگاه اين امكان را فراهم ميكند كه به ايرادات طرفهاي دعوا
پاسخ گويد ،زمينهاي مساعد براي نظارت قضايي بر تصميمات شوراي امنيت فراهم آورده است16.
ب .نظارت محاكم منطقهای
اتحاديه اروپا بهعنوان نظام حقوقي مبني بر نظام ليبرال دموكراتيك كه اساس آن بر حكومت
قانون استوار است ،سازوكار و موازين خاصي را جهت نظارت قضايي بر عملكرد و مصوبات و
مقررههاي دولتهاي عضو و نهادهاي اتحاديه اروپايي بهمنظور پاسداشت و تضمين اصل
حاكميت قانون ،لحاظ كرده است كه اجراي آن را به ديوان دادگستري اروپايي و ديوان اروپايي
حقوق بشر ،واگذار كرده است.
 )6حقوق بنیادين بشر در ديوان دادگستری اروپايی
ديوان دادگستري اروپايي در دو رأي معروف و مشهور

كادي/قاضي12

و مؤسسه

البركات18

در

44. Tadic
45. Prosecutor v. Dusko Tadic, op. cit., para. 28.
 .۴5فلسفي؛ همان ،صص  985و .987
47. Kadi
48. Al Barakaat
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سالهاي  7991در مرحله بدوي و  7998در مرحله تجديدنظر كه در رابطه با اعمال تحريمهاي
ناشي از قطعنامههاي الزامآور شوراي امنيت ،صادر كرده ،دامنه نظارت قضايي را ترسيم كرده
است.
ديوان مذكور ،ضمن تأكيد بر اصل اولويت و تقدم تعهدات ناشي از ماده  599منشور بر ديگر
تعهدات و الزامات دولتها و تذكار اين نكته كه قطعنامههاي مصوب شوراي امنيت بر اساس
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد براي تمام دولتهاي عضو اتحاديه اروپا الزامآور است ،در
رأي دادگاه بدوي اعالم كرد كه صالحيت نظارت بر قانونمندبودن قطعنامههاي مورد بحث
شوراي امنيت را صرفاً در خصوص مطابقت با قواعد آمره دارد و بر همين مبنا تأكيد ميكند كه
تمامي مواردي كه مربوط به معيارها و استانداردهاي جهاني حمايت از حقوق بنيادين بشر است،
در حيطه شمول قواعد آمره قرار دارد .لذا اوالً ،قطعنامههاي شوراي امنيت بايد الزامات ناشي از
رعايت قواعد آمره حقوق بينالملل را پاس دارد .ثانياً ،حقهاي بشري كه كادي/قاضي و مؤسسه
البركات مدعي نقض آن شدهاند ،جزء و بخشي از قواعد آمرة مطمحنظر حقوق بينالملل را
تشكيل ميدهد .بنابراين ،دادگاه بدوي ديوان دادگستري اروپايي ،نظارت قضايي غيرمستقيم را بر
تصميمات و عملكرد شوراي امنيت قطعنامههاي الزامآور ،صرفاً و منحصراً در پرتو انطباق با قواعد
آمره حقوق بينالملل پذيرفته است.
ديوان دادگستري اروپايي در مقام تجديدنظر در رأي  ،7998رأي دادگاه بدوي را نقض كرد و
اشعار داشت كه مراجع قضايي جامعه بر اساس اختياراتي كه بهموجب معاهده جامعه اروپايي به
آنها واگذار شده ،بايد نظارت مطمحنظر و قانونمندبودن كليه مقررات را در سنجه رعايت و
پاسداشت حقها و آزاديهاي بنيادين و اساسي كه در واقع ،شاكله اصول كلي حقوق هر جامعه
هستند ،تضمين كنند و در اين خصوص و بر اين مبنا حتي مقررات اتحاديه اروپا كه در راستاي
اجراي قطعنامههاي شوراي امنيت در چارچوب فصل هفتم منشور تصويب شده است نيز تابع
نظارت قضايي كامل ديوان دادگستري اروپايي خواهد بود.
باوجود اين ،گرچه ديوان دادگستري اروپايي درباره نظارت مستقيم بر قطعنامههاي شوراي
امنيت ،موضع صريح و قاطعي را برنگزيد ،با حمايتكردن از حقهاي بنيادين اشخاص در فرايند
اِعمال تحريمها مثل حق بر دادرسي عادالنه ،حق بر استماع ،حق بر مالكيت ،حق دسترسي به
راهكار قضايي مؤثر بهعنوان قواعد آمره حقوق بينالملل ،عمالً قطعنامههاي شوراي امنيت را
بهصورت غيرمستقيم ،مشمول و تحت نظارت قضايي خود قرار داد.
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 )1حل تعارض شورای امنیت و حقوق بشر در ديوان اروپايی حقوق بشر
شعبه عالي ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه ندا عليه سوئيس 13كه محاكم قضايي سوئيس به
اعتبار حرمت و الزماالجرابودن قطعنامههاي شوراي امنيت به تظلمخواهي ندا مبني بر خروج از
ليست تحريمهاي شوراي امنيت ،موضوع قطعنامه  5762سال  5333مرجع مذكور توجه نكرده
بود و ندا با ادعاي نقض حق بر زندگي خصوصي و خانوادگي و حق بر اقامه دعوا و حق بر آزادي
و امنيت و حق بر تصميم دقيق مبتني بر قانونيبودن يا نبودن محدوديتهاي اعمالشده بر وي و
در يك كالم ،تعارض قطعنامههاي شوراي امنيت با حقوق بشر ،تظلمخواهي كرده بود ،دعواي ندا
را رد كرد و تعارض و نقض حقوق بشر را محرز ندانست .چنانچه ديوان مذكور در رابطه با قضيه
الديمي ـ مونتانا عليه سوئيس 19كه در راستاي قطعنامه شماره  5189شوراي امنيت به سال
 ،7999اموال آنها ضبط و توقيف شده بود و دادگاه فدرال سوئيس به اعتبار تقدم سلسلهمراتبي
قطعنامههاي شوراي امنيت ،مطابق ماده  599منشور ،دعواي آنها را رد كرده بود ،با اين
استدالل كه تنها قواعد آمره بر اجراي قطعنامه برتري دارد و با توجه به اينكه نقض حق بر
دادرسي ،نقض قاعده آمره محسوب نميشود ،خود را فارغ از رسيدگي نسبت به موضوعي دانست
كه در راستاي اجراي قطعنامههاي شوراي امنيت انجام شده است .به هر صورت ،هر چند ديوان
اروپايي حقوق بشر ،حرمت شوراي امنيت را نگهداشت و حريم پادشاهي شورا را مصون از تعرض
تشخيص داد ،اين سازوكار و مطرح شدن صالحيت اينگونه محاكم براي رسيدگي به موارد نقض
ادعايي حقوق بشر ناشي از اجراي قطعنامههاي شوراي امنيت ،عمالً خود يك شيوه كنترلي و
تحولي در سيستم نظارت بر تصميمات الزماالجراي شوراي امنيت محسوب ميشود و شايد
كمينه اثر اينگونه ورود به حوزه اختيارات شوراي امنيت ،اين باشد كه از اين پس ،مرجع مذكور
در تصميماتش ،به مسائل و موضوعات حقوقبشري بيشتر توجه كند15.
ج .تعارض يا همنشینی نظارت محاكم داخلی بر شورای امنیت
عقايد متهافتي كه در خصوص يگانگي و دوگانگي حقوق داخلي و بينالملل بين حقوقدانان و
شارحان حقوق بينالملل وجود دارد ،پذيرش نظارت قضايي محاكم داخلي كشورها و دولتها را
بر شوراي امنيت بهعنوان عاليترين مرجع و نهاد بينالمللي ،بسيار مستبعد و ثقيل ميكند.
49. Nada v. Switzerland, Grand Chamber ECHTRIZ. Sep. 2012.
50. Montana Management v. Switzerland, ECHR, Nov. 2013.
 .66ممتاز ،جمشيد و سيروس متوسل؛ «رويكرد اتحاديه اروپا در بهچالشكشيدن اجراي قطعنامههاي تحريم شوراي امنيت از
حيث تعارض اجراي آنها با حق بر دادرسي» ،مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،ويژهنامه شماره
 ،51زمستان  ،5937ص.99
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بااينهمه ،در زماني كه از آن به عصر حقوق بشر و انسانيشدن حقوق بينالملل تعبير
ميشود و موازين حقوق بشر ،بهسان سراج مبين در آسمان تمامي نظامهاي حقوقي ،خواسته يا
ناخواسته نورافكني ميكند ،مسئله نظارت دادگاههاي داخلي بر عملكرد شوراي امنيت ،از جنبه
قواعد حقوق بشر ،رو به تزايد است .اگر پذيرفته شود كه حقوق بينالملل ،اساساً نظامي است
ناقص كه براي اجراي مقرراتش به نظام حقوقي مكمل ،يعني حقوق داخلي نياز دارد 17و همچنين
از جهت ارتباط و مماثلت قواعد آمره حقوق بينالملل با قوانين امري حقوق داخلي و وجوه
اشتراک اصول كلي حقوق در نظامهاي داخلي و بينالمللي كه موازين حقوق بشر ،يكي از
نمونههاي برجسته موارد معنونه است ،اين امر شايد بهصورت آرماني ،مقبول به نظر برسد .بر
همين مبنا ،نظارتپذيري شوراي امنيت توسط محاكم داخلي به نظارتمندبودن شوراي امنيت به
موازين حقوق بشر ،فروكاسته و قابلتوجيه ميشود؛ چنانچه لزوم اعمال نظارت بر شوراي امنيت
بر اساس سلسلهمراتب هنجاري موازين حقوق بينالملل ،با توجه به رجحان قواعد حقوق بشر
بهعنوان قواعد آمره بر ديگر قواعد نيز توجيهپذير است.
از اين جهت ،بعضي از محاكم داخلي كشورها به خود اين جرأت را داده و بخصوص در رابطه
با مسئله تحريمهاي هدفمند يا جامعي كه از طرف شوراي امنيت بر عليه اشخاص اعمال و اتخاذ
شده ،ورود نمودهاند .ليكن در صدور رأي با استناد به دو ماده  71و  599منشور ملل متحد،
دعواي خواهان مبني بر خروج از ليست تحريم بهمنظور رعايت حقوق بشر را با اين عنوان كه
قطعنامههاي شوراي امنيت ،مقدم بر ساير اسناد و كنوانسيونها بوده و براي تمامي كشورها الزم-
االجراست ،رد كردهاند .براي نمونه ميتوان از قضاياي ندا و الدليمي ـ مونتانا عليه سوئيس سخن
گفت كه در محاكم داخلي سوئيس به شرح استدالل فوق ،رد شد.
برخي ديگر نيز با تمركز بر ضوابط حقوقبشري ،قطعنامهها و تصميمات شوراي امنيت را به
چالش كشيدهاند .براي نمونه ميتوان از رأي دادگاه عالي هلند در سال  7957ميالدي ياد كرد.
اين رأي ،تصميمات نهادها و مراكز آموزشي و اداره مهاجرت كشور مذكور را كه با اتكا به
قطعنامه  5292شوراي امنيت عليه جمهوري اسالمي ايران ،دو نفر از دانشجويان كارشناسي و
كارشناسي ارشد/تحصيالت تكميلي و يك نفر استاد داراي تابعيت مضاعف ايراني ـ هلندي
مشغول به تحصيل و شاغل در دانشگاههاي كشور مذكور را از تحصيل ممنوع و رواديد آنها را
لغو كرده بودند ،مردود اعالم نمود .در اين رأي ،دادگاه عالي هلند ،تصميمات مراجع يادشده را در
تعارض آشكار با حقوق بشر تلقي و تحت عنوان نقض حقوق بنيادين بشر ،باالخص اصل منع
تبعيض و حق بر آموزش ،آنها را رد و بهنوعي شمول قطعنامههاي تحريمي شوراي امنيت را
 .61فلسفي؛ همان ،ص.162
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كرد19.

محدود
بههرحال ،واقعيت اين است كه چون سيستمي حقوقي براي نظارت قضايي بينالمللي بر
تصميمات شوراي امنيت وجود ندارد ،افراد عليه اين تصميمات به مراجع داخلي متوسل
ميشوند11.
1ـ .1نظارت شبهقضايی و اداری
ابتناي بحث در اينجا بر مجمع عمومي سازمان ملل متحد و كميته تحريمهاي سازمان مذكور و
دولتهاست.
الف .صالحیت متقارن مجمع عمومی و شورای امنیت :امتیازی مثبت
مطابق ماده  2منشور ،مجمع عمومي سازمان ملل ،يكي از اركان اصلي ملل متحد محسوب
ميشود .وظايف و اختيارات اين مجمع در مواد  59و  55و  57و  59و  51و  51و  56و 52
منشور احصا شده است كه بهجز دو ماده  56و  52در مابقي مواد بهنوعي از وظايف مشترک با
شوراي امنيت و چگونگي ارتباط و تعامل آن با اين مرجع ،صحبت به ميان آمده است.
آنچه از مواد مذكور و ديگر مواد مرتبط و روح حاكم بر منشور ملل متحد مستفاد ميشود اين
است كه براي حفظ و تأمين صلح و امنيت بينالمللي و تحقق اهداف و مقاصد ملل متحد ،عمدة
وظايف بر دوش ركن تقنيني ،اجرايي و سياسي و قضايي سازمان ملل متحد ،يعني شوراي امنيت
و مجمع عمومي و ديوان بينالمللي دادگستري است .بر همين مبناست كه ميتوان گفت اصل
مسئوليت مشترک اما متفاوت كه بهعنوان يكي از اصول اساسي حقوق بينالملل محيطزيست
مطرح است از طريق قياس ،قابل تسري به اختيارت و تكاليف و وظايف مجمع عمومي و شوراي
امنيت در حفظ و تأمين صلح و امنيت بينالمللي نيز هست؛ بدين توضيح كه حفظ صلح و امنيت
بينالمللي ،تكليف مشترک هر دو ركن اصلي سازمان ملل متحد يعني مجمع عمومي و شوراي
امنيت است .باوجود اين ،در تقسيم و تفكيك اين وظيفه دشوار ،مسئوليت اين دو مرجع ،متفاوت
و در قالب صالحيت موازي و متقارن معنا ميشود .شوراي امنيت ،مسئوليت اوليه و نه انحصاري
تأمين و حفظ صلح و امنيت بينالمللي را عهدهدار است و از اين جهت وظيفه سنگينتر دارد و
مجمع عمومي بهعنوان يكي از وظايف و تكاليف ثانوي و عمومي و با اندكي غمض عين ،فرعي،
اين وظيفه را در بُعدي سبكتر بر دوش دارد.
53. Supreme Court Hoge Raad der Nederlanden, Judgment, 14 December 2012.
 .6۴فلسفي؛ همان ،ص .986
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با توجه به نقش و جايگاهي كه مجمع عمومي با اوصاف پارلمان جهاني و ارگان پوياي
سازمان ملل در جهانيشدن حقوق بينالملل با لحاظ ساختار و وظايف و اختيارات گسترده دارد و
با توجه به قطعنامه اتحاد براي صلح 11يا دين آچسن 16،به نظر ميرسد نهاد مزبور ،مرجع مناسبي
براي بهچالشكشيدن تصميمات و عملكرد شوراي امنيت باشد.
63

ب .كمیته تحريمهای سازمان ملل متحد
شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از وضع و اعمال تحريم عليه يك كشور يا اشخاص حقيقي
و حقوقي ،بهمنظور اطمينان از اجراي تحريمها و تضمين اجراي آن توسط دولتها يا نظارت بر
حسن و صحت اجراي آنها ،مبادرت به ايجاد ركن فرعي تحت عنوان «كميتههاي تحريم»
ميكند .اين كميته بر اساس تفويض اختيار مأخوذه و حاصله بهعنوان ركن فرعي شوراي امنيت
نسبت به تظلمخواهيهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي براي خروج از ليست تحريمها و اعمال
برخي معافيتهاي بشردوستانه تصميمگيري ميكند .اين نوع عملكرد ،بهصورت غيرمستقيم،
نوعي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت محسوب ميشود.
ج .دولتها ،پاشنه آشیل نظارتپذيری
برخي معتقدند كه دولتها بهعنوان تابعان اصلي حقوق بينالملل ،مرجع مناسبي براي كنترل
اعتبار و اتقان تصميمات و عملكرد شوراي امنيت هستند .در مقابل ،گروهي ديگر از پژوهشگران
حقوق بينالملل ،اين نوع كنترل و نظارت بر رفتار و كردار شوراي امنيت را در تضاد و تباين با
منافع و مصالح جامعه بينالمللي دانسته و نظارت دولتها را باعث اخالل در انجام وظايف اصلي
شوراي امنيت كه همانا تأمين و حفظ صلح و امنيت بينالمللي است ميدانند18.
نتیجه
به نظر ميرسد كه نظارت حقوقي بر شوراي امنيت ،ميسور اما عمالً مؤثر نيست و تنها ميتوان از
نظارت قضايي كه خاصيتاً و جوهراً ،پسيني و اطالعي است ،سخن گفت .بااينحال ،در نظارت
اخير ،ميتوان به موارد احصاشده در نظارت حقوقي و به عبارت ديگر ،مواردي كه بهعنوان نظارت
حقوقي ميتوان به آن تمسك جست ،توجه كرد.
55. Uniting for Peace
56. Dean Acheson
57. Sanctions Committee
 .65شريفي ،محسن؛ «حكومت قانون و اعمال آن بر شوراي امنيت سازمان ملل متحد» ،رساله دكتري ،دانشكده حقوق
دانشگاه شهيد بهشتي ،5935،ص .711

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته ...

44 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديوان بينالمللي دادگستري بهعنوان مقبولترين مرجع نظارتي بر تصميمات و عملكرد
شوراي امنيت در تمامي قضاياي ارجاعشده به آن ،مباني حقوق بينالملل را مطمحنظر قرار داده و
در همه آراي ترافعي و مشورتي ،الاقل به آنها تمسك جسته است ،بدين توضيح كه :رعايت
اصول عدالت و حقوق بينالملل و اهداف و مقاصد منشور ملل متحد و موازين حقوق بشردوستانه
و حقوق ژنو و مقررات الهه و قواعد آمرة حقوق بينالملل و حقوق بنيادين بشر بخصوص حق
تعيين سرنوشت و كرامت انساني و رعايت مُرّ مفاد منشور و اصول كلي حقوق ازجمله موارد و
اموري است كه بهطور ضمني يا صريح در آراي ديوان به آن تأكيد شده است .بااينهمه،
ازآنجاكه حتي خود ديوان با مسئله و موضوع اختيار بررسي معتبر يا نامعتبربودن اعتبار و
بياعتباري تصميمات شوراي امنيت با احتياط برخورد كرده است و عموماً بهطور تلويحي بهنوعي
نظارت مبادرت ورزيده است ،لذا به عقيده گروهي از علماي حقوق بينالملل ،چنين آرايي با توجه
به اينكه عمده آن نيز جنبه مشورتي و غيرالزامي دارد ،نميتواند عمالً مؤثر و داراي آثار حقوقي
خاصي باشد .به عبارت ديگر ،بسياري از حقوقدانان ،نسبت به آثار حقوقي آراي ديوان بر
تصميمات و اعمال و عملكرد شوراي امنيت ،به ديده شك و ترديد نگريستهاند و آن را مؤثر
نميدانند13.
در آراي محاكم بينالمللي و منطقهاي ديگر نيز ميتوان نوعي نظارت بر تصميمات و عملكرد
شوراي امنيت را يافت ،بهطوريكه ديوان كيفري بينالمللي يوگسالوي در قضيه تاديچ اظهار كرد
كه شوراي امنيت ،هر اندازه اختيارات گستردهاي داشته باشد ،باز هم بخصوص با عنايت به حقوق
بنيادين بشر ،مشمول محدوديتهايي است .اين موضوع در دادگاه بدوي جامعه اروپا در قضيه
كادي/قاضي و البركات نيز مدنظر قرار گرفته ،بهنحويكه محكمه اخير ،قائل به محدودبودن
اختيارات شوراي امنيت با توجه به قواعد آمره حقوق بينالملل ،حقوق بنيادين بشر و رعايت
فرايند قانوني شده است.
افزون بر اين ،همان طور كه مالحظه شد ،عالوه بر ديوان بينالمللي دادگستري و محاكم
بينالمللي و منطقهاي كه به عقيده موافقين نظارت بيروني بر شوراي امنيت ،ميتوانند در آراي
خود ،تصميمات اين مرجع را به چالش بكشند و به آن اعتراض كنند ،عدهاي از حقوقدانان
بينالمللي از مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز بهعنوان تجليگاه افكار عمومي جهانيان و
وجدان جامعه بينالمللي و كميته تحريمهاي شوراي امنيت و حتي دولتها جهت نظارت بر
شوراي امنيت نام بردهاند.
 .63پيرزاده ،نادر؛ «خاتمه تحريمهاي سازمان ملل و امكان رجوع به ديوان بينالمللي دادگستري» ،پاياننامه كارشناسي
ارشد ،دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،بهمن  ،5939صص  518و .513
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مقدمه
تقابل ديرآشنای کشورهای جنوب و شمال در حوزههای مختلف تجارت و سیاست ،عرصههای
مرتبط با فناوری زيستی يا زيستفناوری را نیز بینصیب نگذاشته است .اين بار نبرد بین
کشورهای شمال که از فناوری بااليی بهرهمند هستند و کشورهای ضعیفِ درحالتوسعة جنوب
بر سر مالکیت خزانه ژنی کره زمین است؛ 3خزانهای که مواد خام مهمترين فناوری قرن
بیستويکم يعنی فناوری زيستی 5را تأمین میکند .علت اصلی اين کشمکش ،دسترسی و کنترل
منابع ژنتیکی است .در عرصه اين نبرد ،کشورهای جنوب که عمدتاً از تنوع زيستی و درنتیجه
ژنتیکی غنی برخوردارند ،کشورهای شمال را متهم به سرقت زيستی 1میکنند و در صدد استقرار
نظام عادالنهای برای دسترسی به منابع ژنتیکی و به دنبال آن ،تسهیم منافع حاصل از استفاده از
اين منابع هستند .بدين ترتیب ،بحث اصول حقوقی حاکم بر منابع ژنتیکی و اينکه چه مقامی
صالحیت قاعدهگذاری و حاکمیت بر اين منابع را دارد ،زيربنای وضع قاعده و هنجارمندی
بسیاری ديگر از دغدغههای فرامرزی ناشی از توسعه روزافزون فناوری زيستی است.
در اين راستا حقوق بینالملل اگرچه با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بینالمللی و به دلیل
ماهیت متکثر آن ،برخالف حقوق داخلی قادر نیست بهموقع از طريق سازوکارهای نهادی با رأی
اکثريت ،برای پاسخگويی به چالشهای ناشی از پیشرفت سريع فناوری ،هنجارهای الزم را وضع
کند ،اما اوالً ،اين کندی به معنای ايستايی اين نظام نبوده و ثانیاً ،برخی از اصول در اين نظام،
قادر به مديريت اين چالشها و درنهايت ،قاعدهمندسازی آنهاست .در واقع ،حقوق بینالملل در
 .6ريفکین ،جرمی؛ قرن بیوتکنولوژی ،ترجمه :حسین داوری ،کتاب صبح ،3131 ،ص .13
 .2ماده  5کنوانسیون ملل متحد در خصوص تنوع زيستی ،مصوب  ،3995فناوری زيستی يا زيستفناوری ()biotechnology
را بهطور کلی به اين ترتیب تعريف کرده است« :هرگونه کاربرد فناوری که از نظامهای زيستشناختی ،اندامههای زنده يا
مشتقات آن ،برای ساختن يا اصالح تولیدات يا فرايندها بهمنظور استفاده علمی بهره میگیرد» .همچنین ماده  1پروتکل
کارتاهنا که در سال  5222و در خصوص ايمنی زيستی به کنوانسیون مزبور الحاق شد ،پس از تعريف اندامه اصالحشدة
ژنتیکی ،در بند  9خود ،تعريف فنیتری از فناوری زيستی نوين ارائه میکند که عبارت است از« :بهکارگیری (الف) روشهای
آزمايشگاهی اسید نوکلئیک ( ،)in vitro nucleic acid techniqueازجمله دی.ان.ای نوترکیب و تزريق مستقیم اسید
نوکلئیک به ياختهها و سازوارهها ،يا (ب) همجوشی(الحاق) بین ياختهگونههای زيستشناختی متفاوت که بر باروری فیزيکی
طبیعی يا موانع نوترکیبی فائق آمده و روشهای مورد استفاده در زادگیری و اصالح گزينشی سنتی را شامل نمیشود».
 .9سرقت زيستی ( )biopiracyصورتی نوين از استعمار نو است که با سوءاستفاده و بهرهبرداری از منابع غنی ژنتیکی
کشورهای درحالتوسعه ،بروز و ظهور يافته است و اين بار ،عامل مهم در تحقق اين شکل از استعمار ،توانايیهای مالی و فنی
شرکتهای چندملیتی و ظرفیتهای حقوقی کشورهای توسعهيافته برای نیل به آن میباشد و در اين فرايند استعماری،
سوءاستفاده از نظام ثبت اختراع برای کسب حقوق انحصاری بر نوآوریهای حوزه زيستفناوری بهعنوان يکی از روشهای
غالب و شناختهشده محسوب میشود .خادمی ،حجت و میکالنجلو تمرمن؛ «تأسیس نظام ملی ثبت اختراعات زيستفناوری»،
پژوهشهای حقوق تطبیقی ،3193 ،شماره  ،3ص .29
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حوزه فناوریهای جديد و استفاده از آن ،پیش از اين نیز ظرفیت و قابلیتهای خود را به نمايش
گذارده بود ،چنانکه ايجاد فناوریهای جديد برای بهرهبرداری از منابع بستر درياها منجر به
تحول حقوق درياها شد؛ يا گرايش گسترده به صنعت ،منجر به تکوين حقوق محیطزيست شد؛ يا
دستیابی به فناوری سفر به ماورای جو ،تدوين اصول ناظر بر فعالیتهای انسانی در فضای جو را
ضرورت بخشید4.
آنچه اين تحقیق به آن پرداخته ،به نظر نگارندگان ،زيربنای اصلی بحث مربوط به دسترسی
به منابع ژنتیکی و تسهیم منافع حاصل از آن در حقوق بینالملل است يعنی «اصول حقوقی قابل
اعمال برای تعیین جايگاه منابع ژنتیکی» که امروزه موضوع تحقیقات و بهرهبرداریهای صنعت
فناوری زيستی است.
 .6اصول حقوقی بینالمللی حاکم بر منابع ژنتیک غیرانسانی
اصطالح منابع ژنتیکی پس از درج در کنوانسیون تنوع زيستی ( ،)3995در ديگر بحثهای
بینالمللی 2و همچنین قوانین داخلی توسعه پیدا کرد 6.در مذاکرات منتهی به تصويب پروتکل
ناگويا در خصوص دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم منافع حاصل از استفاده از آن ( 3)5232نیز
پیشنهادهايی برای تبیین درک موجود از منابع ژنتیکی ارائه شد ولی به دلیل فقدان اجماع
سیاسی ،متن نهايی پروتکل در اين زمینه ساکت است .معانی صريح يا ضمنی متعددی که برای
تعريف اين منابع بهکار رفته است ،از يکسو حاکی از چندبعدیبودن و وسعت مفهومی آن و از
سوی ديگر ،عدم اجماع نسبت به دامنه شمول آن است .بر اساس ماده  5کنوانسیون تنوع
 .4هنجارسازی و هنجارپذيری در فنا وری زيستی همچنین با توجه به حضور فعال بازيگران غیردولتی در اين حوزه بهمراتب
پیچیدهتر از ساير حوزهها نیز به نظر میرسد .در واقع ،علیرغم جايگاه برجسته دولتها و منافع آنها در تدوين و توسعه قواعد
حقوق بینالملل ،بازخوردهای اجتماعی در دولت ها و عملکرد بازيگران غیردولتی نیز در ايجاد اين قواعد نقش دارد؛ ضمن
اينکه قواعد حقوق بینالملل ،نهايتاً بايد در بستر حقوقی و اجتماعی يک جامعه نهادينه شود تا بهخوبی تأثیرگذار باشد.
 .6برای مالحظه اين تعاريف مختلف که از الحاق برای پرورش از طريق دی.ان.ای تا بُعد اطالعاتی ،اطالعات صرف
الکترونیکی و مفهوم کلی تنوع زيستی در سطح ژن را دربرمیگیرد و در مباحث مرتبط در کمیسیون بیندولتی منابع ژنتیکی،
دانش سنتی و محلی( The Intergovernmental Commission on Genetic Resources, Traditional Knowledge and
 ،)Folkloreکمیته دائمی سازمان جهانی مالکیت فکری در حوزه حقوق ثبت اختراعات ( WIPO Standing Committee on
 ،)Law of the Patentsمعاهده بینالمللی سازمان غذا و کشاورزی در خصوص منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی
( )International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agricultureو شورای تريپس ديده میشود،
ن.ک:
UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1(19 March 2010), pp.19-24.
6. Ibid., p. 25.
7. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits
Arising from their Utilization (ABS) to the Convention on Biological Diversity
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زيستی ،منابع ژنتیکی عبارت است از مواد ژنتیکی «دارای ارزش بالفعل يا بالقوه» و ماده ژنتیکی
يعنی هر ماده گیاهی ،حیوانی ،میکروبی يا از هر منشأ ديگری که حاوی «واحدهای کارکردی
وراثتی» باشد .با توجه به ارتباط منابع ژنتیکی با ماده ژنتیکی میتوان گفت منبع ژنتیکی عبارت
است از «موادی که صرفنظر از هر ريشه زيستی ،حاوی واحدهای کارکردی وراثتی است که از
ارزش عینی يا بالقوه برخوردار است» .بنابراين دو عنصر مهم اين تعريف عبارتاند از «ارزش
بالفعل يا بالقوه در ماده وراثتی» 3و «دارابودن واحدهای کارکردی وراثتی»9.
بنابراين به بیان سادهتر ،منابع ژنتیکی اعم از دی.ان.ای 32و رمزگذاریهای آن يا همان
ژنها 33ماده اصلی بسیاری از علوم و فناوریهای نوين بهويژه فناوری زيستی است35.
استفادههای متعدد و منافع قابلتوجه اين «طالی سبز قرن زيستفناوری» برای کشورها ،اين
سؤال را به وجود میآورد که چه مقامی مالک منابعی است که فنون مهندسی زيستی روی آن
اعمال میشود؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در اصول حقوقی بینالمللی حاکم بر اين منابع جست.
« .8ارزش بالفعل يا بالقوه در ماده وراثتی» منحصر به ارزشهای اقتصادی نبوده و ماهیتاً میتواند اجتماعی ،فرهنگی و
معنوی باشد .ارزش بالفعل يا عینی ماده ژنتیکی شامل ارزش ماده ژنتیکی در ترکیب با فنونی ا ست که در زمان دسترسی به
آن شناخته شده است و ارزش بالقوه ،شامل فنون جديدی است که در آينده ممکن است ارزش واحدهای کارکردی وراثتی را
محقق سازد .درنتیجه با توجه به تغییر سطح دانش مرتبط با کارکردهای يک ماده در فناوری زيستی ،پويايی اين تعريف،
محصول «ارزش بالقوه ماده ژنتیکی» است که توسعههای دانش و فناوری در آينده را نیز دربرمیگیرد.
UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1, pp. 8-10.

 .3رجوع به مذاکرات کنوانسیون بهعنوان يکی از ابزارهای تفسیر بر اساس حقوق معاهدات (ماده  15کنوانسیون حقوق
معاهدات) نشان میدهد که در زمان تصويب کنوانسیون ،اين عبارت ،مترادف با مفهوم «ژن» يا واحدهای کارکردی وراثتیِ
ماده دی.ان.ای بوده است.
Tvedt Morten Walløe and Schei Peter Johan, “The Term 'Genetic Resources': Flexible and Dynamic
While Providing Legal Certainty?”, in Oberthür Sebastian , Rosendal G. Kristin, Global Governance of
Genetic Resources: Access and Benefit Sharing after the Nagoya Protocol, Routledge, 2013, p. 23.

 .60میتوان مولکول دی.ان.ای را ذره اصلی حیات دانست.
Zimmerman, D., “Evolution of RNA Viruses”, in RNA Genetics, 62(12)(1988), p. 5278.

اين مولکول ،دستورالعمل تولیدمثل ،صفات و کارکردها و ساختمان و تجديد ساختمان همه موجودات زنده را بر عهده دارد.
همه کارکردهای بدن موجودات زنده که صفات آنها هم ناشی از همین کارکردهاست ،توسط رمزها يا دستورالعملهايی
هدايت میشود که روی دی.ان.ای نهفته است.
Risch, Neil J., “Searching for Genetic Determinants in the New Millennium”, in Nature, vol. 405, 2000,
p. 49.

 .66از نظر ساختاری ،ژن توالی خاصی از تعدادی نوکلئوتید معین است که پشت سر هم ،روی يک دی.ان.ای قرار گرفته و
با هم در تولید صفتی خاص برای جاندار ،پیوستگی دارند .هر ژن ،دستوری برای ساختن يک پروتئین خاص است .هزار واژه
زيستشناسی ،گروه واژهگزينی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،نشر آثار.3192،
 .62در خصوص چالش های تعريف منابع ژنتیکی در کنوانسیون تنوع زيستی و سپس پروتکل ناگويا ،ن.ک :گزارش کارگروه
ويژه و نامحدود تسهیم منافع کنوانسیون تنوع زيستی
Schei Peter Johan, and Tvedt Morten Walløe, “Genetic Resources in the CBD: The Wording, the Past, the
Present and the Future”, UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1 (19 March 2010).
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حقوق بینالملل سنتی از زمان توسعه در قرن هفدهم ،يک مدل سادة دوگانه را در نحوه
اختصاص منابع طبیعی ارائه کرده است :فضای فیزيکی و منابع موجود در قلمرو صالحیت داخلی
يک دولت به حاکمیت سرزمینی هر دولت اختصاص داشت و فضا و منابع خارج از صالحیت
داخلی دولتها ،تحت نظام آزادی قرار میگرفت .نظام اخیر به معنی حقوق برابر در دسترسی به
منابع درياهای آزاد و آزادی در تصرف و ادعای حاکمیت بر سرزمینها و منابعی بود که متعلق به
هیچ دولت ديگری نبود .اما بايد ديد که اين تفکیک دوگانه همچنان در زمینه حاکمیت بر منابع
ژنتیکی زيستی نیز قابل اعمال بوده و هست يا گذشت زمان ،تغییر نگرشها ،ظهور مفاهیم نو از
يکسو و پديدارشدن تهديدهای جديد از سوی ديگر ،اين تفکیک ساده و روشن را برهم زده
است.
در واقع ،برخی رويدادها در طول قرن بیستم باعث شد که اين مدل دوگانه در برابر شیوههای
ديگر اختصاص و مديريت منابع طبیعی تسلیم شود .اين واقعیت که به دلیل ظهور قاعده منع
توسل به زور ،توسعه قلمرو حاکمیت سرزمینی از طريق اشغال سرزمینهای بدون صاحب
غیرممکن شد و همزمان ظهور اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در دهه  62بر اثر لغو
استعمارگری 31،ازجملة اين رويدادها بود .از سوی ديگر ،در رابطه با رژيم سنتی درياها ،اصل
آزادی ،دستخوش تحول شگرفی شد که درنتیجه ظهور قواعد عرفی در حوزه ايجاد منطقه
انحصاری اقتصادی و فالت قاره برای دولتها حاصل شده بود .مبنای ايجاد اين دو مفهوم
حقوقی را بايد در ترکیب حاکمیت کارکردی دولت ساحلی با منافع جامعه بینالمللی در
بهرهبرداری از اين مناطق و نظام سنتی آزادی آبهای آزاد جستجو کرد.
شايد مهمترين دلیل کمرنگشدن اصل آزادی ،ظهور اصل میراث مشترک بشريت بود که
جامعه بینالمللی را مالک منابع بستر درياها معرفی میکرد .ايجاد مقام بینالمللی اعماق در
چارچوب کنوانسیون شبهجهانی حقوق درياها 34باعث شد سیستم مديريت و اخذ مجوز قبلی،
جايگزين اصول اولیه دسترسی آزاد و تقدم اولین يابنده شود.
درعینحال ،در نیمه دوم قرن گذشته ،شیوههای ابتکاری و پیچیدهای در زمینه مديريت
بینالمللی منابعی که در قلمرو حاکمیت داخلی نبوده يا حاکمیت آنها مورد تعرض بود ،مطرح
شد .نمونه برجسته اين شیوهها ،نظام معاهده جنوبگان بود 32که آزادی دسترسی به قاره را با حفظ
برخی ادعاهای حاکمیتی ترکیب کرد و درنتیجه با ايجاد يک نهاد شبهپارلمانی ـ نشست مشورتی
]13. GA Res. 1803 (XVII 1962), ”Permanent Sovereignty over Natural Resources”, Reprinted in [1963
ILM 223.
14. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 [1982] ILM 1261, Part XI.

 .66نظام معاهده جنوبگان از طريق معاهده جنوبگان  3929ايجاد شد.
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معاهده جنوبگان ـ  ،يک سیستم تحقیق و نظارت بینالمللی و بهطور رژيم سختگیرانة حفاظت
از محیطزيست را پايهريزی کرد .از سوی ديگر ،در دهه گذشته ،مفهوم جديد «دغدغه مشترک
بشريت» بهعنوان ابزاری حقوقی در جهت تضمین نفع عمومی جامعه بینالملل در حفاظت از
برخی مؤلفههای زيست بوم جهانی نظیر تنوع زيستی و جو ،ظهور پیدا کرده است .برخالف میراث
مشترک بشريت ،دغدغه مشترک در صدد درج عنوان بر منابع مربوطه نیست بلکه جامعه
بینالمللی را بهعنوان يک کل متشکل از دولتها و ملتها ،سهامدار اصلی حفاظت و استفاده از
اين منابع معرفی میکند .با توجه به توسعه پیچیده و متفاوت مفهوم حقوق بینالملل در طول
نیمقرن گذشته ،اين سؤال مطرح میشود که در میان موارد مذکور ،کدام نظام قانونی برای تعیین
وضعیت منابع ژنتیکی که امروزه موضوع تحقیقات و کاربردهای زيستفناوری هستند ،قابل
اعمال است؟ اگرچه وضعیت حقوق بینالملل در اين حوزه هنوز مستقر نشده است ،در حال حاضر
به نظر میرسد سه نظام هنجاری در رويه بینالمللی وجود دارد.
6ـ .6رژیم جدید حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی :از حقوق حاکمیتی به حقوق حاکمه
اولین رژيم موجود در رويه بینالمللی را میتوان «رژيم جديد حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی»
خواند .اين عبارت به اين معنی است که اگرچه مواد ژنتیکی موجود در گیاهان و حیوانات در
قلمرو سرزمینی يک دولت ،تحت صالحیت آن دولت قرار دارد و بر اين اساس ،آن دولت آزاد
است دسترسی به اين منابع را برای شرکتهای خصوصی يا دولتی فعال در زمینه زيستفناوری
قاعدهمند کند ،اما يک شرط اساسی وجود دارد که اين آزادی را محدود يا تعديل میکند .در واقع،
آزادی دسترسی به منابع ژنتیکی در چارچوب اين رژيم جديد بايد در راستای تسهیل توسعه پايدار
و استفاده غیرمضر برای محیطزيست صورت پذيرد .اين رويکردِ نسبتاً محافظهکارانه ،نتیجه
عملکرد نوسانی نسبت به اين مسئله در طول چند دهه گذشته است.
در اوايل دهه  ،32شناخت ظرفیت نامحدود فناوری زيستی جديد برای کشاورزی باعث شد
سازمان جهانی کشاورزی و غذا (فائو) ادعا کند که منابع ژنتیکی گیاهی ،استثنائی بر اصل
حاکمیت دائمی بوده و به دلیل ماهیت آن ،بخشی از «میراث مشترک بشريت» به شمار
میرود 36.اما همین سازمان ،درست مغاير با توسعههای ايجادشده در حقوق درياها که منجر به
اجرای اصل میراث مشترک بشريت در ارتباط با منابع معدنی بستر دريا شد (فصل يازدهم
 .65اين سازمان در سند «تعهد بینالمللی در خصوص منابع ژنتیک گیاهی» ،مصوب  3931جرموپالسم را کاالی عمومی و
باارزش اقتصادی خواند که بايد «بررسی ،حفاظت و ارزيابی شود و در اختیار تکثیر گیاهان و اهداف علمی باشد» مطابق با
«اين اصل پذيرفتهشدة جهانی که منابع ژنتیک گیاهی ،میراث مشترک بشريت است و بدين ترتیب بايد بدون محدوديت در
دسترس قرار گیرد».
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کنوانسیون حقوق درياها  ،)3935بهتدريج از موضع اولیه خود فاصله گرفت و به سمت تلقی
«حقوق حاکمه» بهعنوان مدل قانونی برای قاعدهمندسازی بهرهبرداری و توسعه منابع ژنتیکی
سوق پیدا کرد .اين تغییر موضع ،بیشک تحت تأثیر دشواری توسعه سازکارهای نهادی برای
مديريت اصل میراث مشترک بشريت در سازمان کشاورزی و غذا بود .بدين ترتیب ،کنفرانس
سازمان کشاورزی و غذا که خود مدافع اعمال اين اصل بود ،در بیستوششمین جلسه خود در
سال  3993با انحرافی آشکار از موضع قبلی خود ،اظهار داشت« :مفهوم میراث مشترک که در
سند تعهد بینالمللی در خصوص منابع ژنتیک گیاهی به کار رفته ،مشروط به حاکمیت دولتها بر
منابع ژنتیک گیاهی است»33.
پس از اين نوسان ،بر اثر فشار دولتهای صنعتی و انجمنهای کشاورزی و پرورش دام که
اعمال اصل میراث مشترک بشريت بر منابع ژنتیکی را تهديد غیرقابلقبولی برای حقوق مالکانه
بر تنوع گیاهی و توسعه بالقوه آنها از طريق دستکاری زيستفناوری میدانستند ،رويه دولتها
نیز تغییر پیدا کرد .درنتیجه کشورهای کمترتوسعهيافته که از تنوع زيستی بااليی برخوردار بوده و
درعینحال ،مقصد اصلی شرکتهای خارجی برای بهرهبرداری از مواد ژنتیکی به شمار میرفتند،
بر ضرورت شناسايی بین المللی حق خود در تحصیل برخی عوايد در ازای انتقال مواد ژنتیکی از
قلمروشان توسط اين شرکتها پافشاری کردند .اين فشارهای توأمان ،منجر به فرسايش تدريجی
ايده میراث مشترک بشريت در خصوص منابع ژنتیکی شد.
اين تغییر موضع به تغییر اساسی چشمانداز سیاسی از طريق مذاکرات و تصويب کنوانسیون
تنوع زيستی نیز مربوط میشد .انعقاد اين کنوانسیون در سال  3995مؤيد بازگشت به ايده
حاکمیت دولت بر منابع ژنتیک بود .کنوانسیون مذکور اگرچه در مقدمه خود« ،تنوع زيستی را
دغدغه مشترک بشريت» میخواند ،در ماده  1صريحاً اعالم میکند« :دولتها بر منابع
بیولوژيکی خود از حقوق حاکمه برخورداند» .همین مفهوم با تفاوت اندکی در بند  5ماده  32اين
کنوانسیون که مقرر میدارد« :دسترسی به منابع ژنتیکی منوط به حقوق حاکمه دولتها بر منابع
طبیعیشان بوده و اختیار تعیین دسترسی به منابع ژنتیکی از آنِ حکومت داخلی و تحت مقررات
داخلی خواهد بود» و در بند  3ماده  6پروتکل ناگويا نیز تکرار شده است.
بنابراين اگر کنوانسیون تنوع زيستی ،کنوانسیونی دانسته شود که از سوی اکثريت دولتها به
تصويب رسیده است 33و با توجه به ماده  13آن که حقشرطهای مغاير با ماهیت هنجاری آن را
نمیپذيرد ،و همچنین نظر به اين واقعیت که مواد اين کنوانسیون ،مؤيد اصل مذکور در کنفرانس
سازمان کشاورزی و غذا است ،نتیجه معقول اين میشود که نبايد جايگاه حقوقی منابع ژنتیکی
17. Res. C 3/91, FAO Conf. 26th Sess.
 .68تا نوامبر  396 ،5232کشور در اين کنوانسیون عضو شدهاند.
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گیاهی و جانوری را در میراث مشترک بشريت يافت ،بلکه اين جايگاه ،دنبالهروی قاعده سنتی
حاکمیت دولت بر منابع طبیعی موجود در قلمروش است؛ 39با اين تفاوت که اين قاعده ماهیتاً
متحول شده است.
بنابراين ،علیرغم اينکه منابع ژنتیک گیاهی و جانوری نتوانست بهعنوان بخشی از میراث
مشترک بشريت تلقی شود ،مدل هنجاری که از روند نوسانی پیشگفته حاصل شد به نحو
قابلتوجهی از مفهوم اصلی حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی که در قطعنامه  3321مجمع عمومی
در سال  3965شناسايی شده بود ،فاصله گرفت .اين مدل جديد به «حقوق حاکمه» (مقدمه
کنوانسیون تنوع زيستی) و نه «حقوق حاکمیتی» اشاره دارد و اين کاربرد واژگان ،حاکی از اين
واقعیت است که در خصوص منابع ژنتیکی ،قدرت دولت سرزمینی در سطح پايینتری قرار دارد.
اما دلیل اصلی «جديد»بودن اين مدل هنجاری نسبت به نظام حاکمیت دائم بر منابع طبیعی اين
است که نظام جديد در صدد انطباق حاکمیت دولت سرزمینی با منافع عمومی جامعه بینالملل در
راستای تسهیل دسترسی به منابع ژنتیکی برای اهداف غیرمضر برای محیطزيست است.
ظهور اين رويکرد جديد نسبت به حاکمیت بر منابع طبیعی به دلیل رشد آگاهی نسبت به
لزوم همکاری بینالمللی در شناسايی ،گردآوری ،ارزيابی و حفاظت از منابع ژنتیکی موجود در
قلمرو سرزمینی دولتها و نیز خارج از اين قلمرو است .بنابراين حاکمیت در اين حوزه بايد به
نحوی اعمال شود که حفاظت از تنوع زيستی و استفاده پايدار از منابع ژنتیکی زيستی را با
محدوديتهای غیرمعقول مواجه نسازد .اين نتیجه در معاهده سازمان کشاورزی و غذا در
خصوص منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی نیز تأيید شده

است52.

6ـ .2رژیم میراث مشترک بشریت
مفهوم میراث مشترک بشريت در نتیجة عدم کفايت مفاهیم سنتی حاکمیت برای قاعدهمندی
 .63درست است که متعاقب تصويب کنوانسیون تنوع زيستی ،آثار میراث مشترک باقیمانده در برنامه تقويت نقش سازمان
کشاورزی و غذا بهعنوان امین منابع ژنتیک گیاهی در مناطق خارج از صالحیت دولتها در دستورالعمل  53از طريق سازوکار
جهانی سازمان کشاورزی و غذا برای حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیک گیاهی مورد تأيید واقع شد ،بااينحال ،سازوکار
سازمان کشاورزی و غذا هرگز نتوانست سازوکاری انحصاری در زمینه تضمین حفاظت و مديريت منابع ژنتیک گیاهی باشد.
امروزه بانکهای ژن و شبکههای خصوصی در ايفای نقش گردآوری و نگهداری جرموپالسمهای گیاهی به رقابت میپردازند
و درنتیجه سازمان کشاورزی و غذا ،تنها يکی از بازيگران در میان تأمینکنندگان منابع ژنتیک گیاهی در تجارت جهانی است.
http://www.fao.org/FOCUS/E/96/06/06-e.htm.

 .20مبنای اصلی اين معاهده (
 )Agricultureاين است که حاکمیت شناختهشدة دولت بر منابع زيستی بايد مطابق با هدف اصلی پیگیری همکاری بینالمللی
برای تضمین دسترسی به اين منابع برای توسعه آنها به نفع جامعه بین المللی و در شرايط تسهیم عادالنه و منصفانه منافع
حاصل از بهرهگیری از آنها باشد.
The 2001 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
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موقعیتهای جديدی که پیش روی جامعه بینالمللی به وجود آمده بود ،مطرح شد 53.اگرچه
جامعه بینالمللی هنوز جامعهای بینالدولی بوده و وضع قواعد بینالمللی و اداره امور اين جامعه
در اختیار دولتهاست ،بشريت ديگر همانند گذشته ،حالت انفعالی ندارد .جامعه بشری نه فقط به
معنی هماهنگی انسانها در فراسوی مرزها با يکديگر بلکه به معنی تکلیف دولتها در جهت
تحقق منافع انسانها و بشريت است.
در اينجاست که میان حقوق بشر و بشريت ،رابطهای نزديک برقرار میشود و حتی رنهژان
دوپويی 55تا آنجا پیش میرود که حقوق بشر را بخشی از «میراث مشترک بشريت» میداند .در
عصر حاکمیت بشريت ،حقوق بشر از چنان قدرتی برخوردار شده است که فرد را صاحب حقوق
بینالملل و دولتها را مکلف به دفاع از حريم اين حقوق کرده است .ازاينرو میتوان به اين
نتیجه رسید که حقوق بشر و حقوق بشريت از لحاظ فلسفی و حقوقی ،مقولههايی بههمپیوستهاند.
به همین دلیل ،فضای ماورای جو ،منابع بستر و زير بستر درياها در ماورای قلمرو صالحیت ملی
دولتها ،ژنوم انسانی ،میراث فرهنگی زير آب و باالخره تنوع فرهنگی« ،میراث مشترک
بشريت» قلمداد شدهاند يعنی هیچ دولتی نمیتواند با استناد به حقوق فردی مفروض خود ،مدعی
بهرهبرداری انحصاری و بدون نظارت از فضا يا منابع درياها در ماورای قلمرو صالحیت ملی
دولتها يا میراث فرهنگی زير آب يا اطالعات ژنتیکی شده يا به حريم تنوع فرهنگی تعرض
نمايد .بشريت ،ارزشی است که در راه تحقق حقوق انسانها ،از موانع دولتی فراتر رفته و هستة
اصلی حقوق مشترک جهانی را تشکیل میدهد51.
الف .بستر دریاها
اگرچه غالب منابع ژنتیکی در مناطق تحت حاکمیت دولتها قرار دارند ،امروزه تنوع قابلتوجهی
از اين منابع را میتوان در اندامههايی يافت که در مناطق خارج از صالحیت دولتها زندگی
میکنند .در اين رابطه اندامههايی که در شرايط زيستمحیطی سخت و بسیار سخت ،نظیر بستر
دريا و جنوبگان زندگی میکنند ،منافع خاصی را برای فناوری زيستی به ارمغان میآورند .در اين
مناطق ،هیچ حاکمیت دولتی يا حداقل هیچ حاکمیتی که عموماً به رسمیت شناخته شده باشد،
وجود ندارد .درنتیجه اين سؤال مطرح میشود که کدام رژيم حقوقی برای تعیین جايگاه منابع
ژنتیکی موجود در آنها قابل اعمال است؟ در معاهدات موجود ازجمله کنوانسیون حقوق درياها
21. Espiell, 1998, p. 521.
)22. René Jean Dupuy (1918-1997
 .29بیگزاده ،ابراهیم؛ «تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بینالملل» ،سالنامه ايرانی حقوق بینالملل و حقوق
تطبیقی ،شماره اول ،3134 ،ص .33
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 3935يا معاهده جنوبگان  3929هیچ پاسخ صريحی به اين پرسش داده نشده و علت هم کام ً
ال
روشن است زيرا در زمان تصويب کنوانسیونهای مذکور ،بحث منابع ژنتیکی اندامههای اين
مناطق به لحاظ علمی و فناوری مطرح نبود .بااينحال ،به مدد حقوق بینالملل عرفی میتوان دو
گزينه حقوقی را برای اعمال بر منابع ژنتیکی اين مناطق ارائه کرد .اولین گزينه که بهويژه مورد
توجه کشورهای دارای توان مالی و فناوری کافی برای دسترسی به اعماق و بستر درياهاست،
«رژيم آزادی در آبهای آزاد» است و دومین گزينه که مورد توجه کشورهای درحالتوسعه است،
«رژيم میراث مشترک بشريت» است.
در نگاه اول ،ممکن است منطقی به نظر برسد که منابع ژنتیکی قابل توجه موجود در آبهای
آزاد و بستر اقیانوسها معادل همه منابع زيستی ملموس است و درنتیجه بايد از طريق قیاس با
فعالیتهای ماهیگیری در اين مناطق ،آنها را نیز تحت رژيم آزادی درياها قرار داد .همچنین
ازآنجاکه فعالیتهای مربوط به منابع ژنتیکی ،ماهیتاً علمی است ،میتوان پذيرفت که اين منابع
می تواند تحت شمول اصل آزادی درياها قرار گیرد .اما وقتی قرار است وضعیت منابع ژنتیکی
خارج از صالحیت دولتها تعیین شود ،قیاس منابع ژنتیکی با فعالیتهای ماهیگیری و تحقیقات
علمی بسیار گمراهکننده است .اوالً ،ماهیگیری مربوط به صید منابع زنده دريايی برای مصرف
انسان يا بهرهبرداریهای تجاری است و هیچ ارتباطی با شناسايی ،گردآوری و تولید احتمالی
صفات ارثی غیرملموس منابع ژنتیکی موجود در اندامههای زنده ندارد .تملک ماهیها توسط
ماهیگیران به معنی تملک اطالعات ژنتیکی صید نیست 54.به همین ترتیب ،اعمال قیاس رژيم
آزادی درياها در خصوص تحقیقات علمی در درياهای آزاد نیز با ترديد همراه است .در واقع،
قواعد مربوط به تحقیقات دريايی مرتبط با همین نوع فعالیت است ،به اين معنی که اين قواعد،
حقوق و تعهدات ناظر بر فعالیتهای علمی در دريا را وضع میکند اما بههیچوجه نمیتوان آن را
برای وضع جايگاه حقوقی منابع ژنتیکی آبهای آزاد يا بستر دريا به کار برد .ماده 543
کنوانسیون حقوق درياها نیز که مقرر میدارد فعالیتهای تحقیقاتی علمی دريايی برای هرگونه
ادعا درمورد هر قسمت از محیطزيست دريا يا منابع آن ،مبنای حقوقی ايجاد نخواهد کرد ،خود
مؤيد اين ادعاست.
درنتیجه ازآنجاکه اصل آزادی درياها نمیتواند بر جايگاه حقوقی منابع ژنتیکی آبهای آزاد و
بستر دريا اعمال شود و در اين مناطق ،حاکمیتی وجود ندارد ،به لحاظ منطقی اين منابع بايد
تحت «رژيم میراث مشترک بشريت» قرار گیرد .بنابراين بايد اين منابع را تحت صالحیت
 .24بهعنوان مثال :تملک مهارت و نحوه مهندسی خانه توسط خريدار ،چیزی بیش از خريد خانهای است که مهندس آن را
طراحی کر ده است .آن استعداد اگرچه در خانه به کار رفته ،دارايی مستقل بوده و دارای ارزش مستمر و ظرفیت خالقانهای
است که خريدار خانه نمیتواند مالک آن شود.
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سازوکارهای نهادی موجود که در کنوانسیون حقوق درياها پیشبینی شده يا يک نهاد تخصصی
جديد که در همین چارچوب ايجاد میشود ،قرار داد .در واقع ،بیشترين ذخاير احتمالی مواد
ژنتیکی دريايی در مجاورت جريان آبهای گرم در بستر دريا قرار دارد که به دلیل فقدان نور و
تغییرات دما ،شرايط زيستمحیطی سختی در آنجا حاکم است .با توجه به اين واقعیت ،منابع
ژنتیکی بسیار ارزشمندی در اين مناطق وجود دارد که علم و فناوری بهتازگی نسبت به آن
شناخت پیدا کرده است .ازآنجاکه اين منابع ،ارتباط نزديکی با شرايط بستر دريا دارد ،ناگزير
بهرهبرداری احتمالی از منابع معدنی بستر دريا تأثیر مستقیمی روی آنها خواهد داشت .اين هم
يک دلیل قانعکننده ديگر برای اعمال اصل میراث مشترک بشريت بر اين منابع و تضمین اين
است که رژيم يکپارچهای بر محیطزيست فیزيکی و زيستی بستر بینالمللی اعمال شود .اما
دغدغه مهمی که در خصوص اعمال اصل میراث مشترک بشريت بر منابع ژنتیکی بستر و
زيربستر دريا وجود دارد اين است که چه مقام يا سازوکاری برای نظارت بر اجرای آن وجود دارد
يا بايد وجود داشته باشد .الزم به ذکر است که با توجه به متأخربودن موضوع در فضای بینالملل،
در حال حاضر چنین نهاد يا سازوکاری وجود ندارد .بررسی اين مسئله در آوريل  5234در هفتمین
نشست کارگروهی که از سوی مجمع عمومی برای مطالعه مسائل مرتبط با حفاظت و استفاده
پايدار از منابع زيستی دريايی در مناطق خارج از صالحیت داخلی ايجاد شده است 52،حاکی از
همان اختالفنظرات ديرين بین دولتهای درحالتوسعه و توسعهيافته است .کشورهای
درحالتوسعه ،همچنان معتقد به اعمال رژيم میراث مشترک بشريت بر اين مناطق هستند ولی
هیچ تفصیلی در خصوص چگونگی تسری نظام منابع غیرزنده ،به تحقیق و توسعه روی
اندامههای زنده ارائه نمیکنند .اين اختالفنظرات در خصوص نهاد بینالمللی که بايد اين رژيم را
عملیاتی کند نیز وجود دارد :مقام اعماق که پیش از اين متصدی اعمال اين رژيم بر معدنکاوی
در بستر بوده يا يک نهاد ويژه و جديد؟ مقام اعماق ،دانش قابلتوجهی نسبت به محیطزيست
بستر دريا دارد اما در آمادگی و ظرفیت آن برای توسعه دامنه فعالیت از منابع معدنی به اندامههای
زنده دريايی ترديد وجود دارد56.
25. A/RES/59/24(17 Nov.2004) para. 73, A/RES/ 63/111(12 Feb.2009) and A/RES/64/71.
 .25درعینحال ،تفويض اجرای اصل میراث مشترک بشريت به نهاد بینالمللی موجود يا نهاد ويژه ،تنها راهحل ممکن نیست.
اصل میراث مشترک بشريت از جنبه ماهوی نظیر هر قاعده حقوق بینالملل ،اين قابلیت را دارد که بهطور غیرمتمرکز از سوی
دولتها اعمال شود .بدينسان ،حتی در نبود نهادهای خاص ،هر دولتی ملزم به رعايت و اجرای اصل میراث مشترک بشريت
از طريق تضمین اين است که تابعانِ تحت صالحیتش ،مغاير با هدف و موضوع آن عمل نخواهند کرد .بنابراين اگر يک دولت
به فعالیتهای زيستفناوری در مناطق مشترک که منجر به خسارت شديد و غیرقابلجبران به تنوع زيستی منحصربهفرد آن
منطقه می شود ،مجوز دهد يا از آن ممانعت به عمل نیاورد ،مغاير با هدف و موضوع اصل میراث مشترک بشريت عمل کرده
است .به همین ترتیب اگر يک دولت بدون الزام به تسهیم عادالنة دانش مرتبط با منابع ژنتیکی و بدون تضمین سهم

66



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /65بهار ـ تابستان 6935

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب .قطب جنوب
يکی از اصول معاهده جنوبگان که بهدلیل روية بدون معارض و ديرپا درمورد آن ،از جايگاه اصل
کلی حقوق بینالملل برخوردار شده ،اين است که فعالیت در جنوبگان بايد به «نفع همه بشريت»
و با احترام کامل به جنوبگان بهعنوان ذخیره طبیعی باشد که به صلح و علم اختصاص يافته
است 53.بر همین اساس ،در خصوص منابع ژنتیکی قطب جنوب ،همان اصل میراث مشترک
بشريت میتواند از گزينههای قابل اعمال باشد .اصل موردبحث تا کنون دسترسی به منابع
طبیعی جنوبگان را تنها برای اهداف علمی مجاز دانسته و در سال  3993منجر به تصويب
ممنوعیت در اکتشاف و بهرهبرداری از منابع معدنی شده است 53.منابع ژنتیک زيستی در چارچوب
اين ممنوعیت قرار ندارد اما وقتی تحقیقات روی آن برای کسب درآمد انجام شود ،به نظر
میرسد انجام آن ،جز در چارچوب حقوقی ،با همکاری جمعی اعضای مشورتی معاهده جنوبگان و
با تبادل اطالعات ،امکانپذير نخواهد بود.
 .2اصول حقوقی بینالمللی حاکم بر ژنوم و توالی ژن انسانی
منابع ژنتیکی موجود در مناطق مشترک ،تنها قلمروی نیست که اصل میراث مشترک بشريت
نسبت به آن قابل اعمال است .حوزه مهم ديگر برای اعمال اين اصل« ،ژنوم انسانی» است59.
اينجا موقعیت ماده ژنتیکی نیست که آن را به منطقه مشترک تبديل میکند ،بلکه مبنای اين امر
اين واقعیت است که ماده ژنتیکی انسان ،ذات و گوهر ارثی مشترک بشريت است .برخی معتقدند
که ژنوم انسان نسبت به کاربردهای سنتی مفهوم میراث مشترک در حقوق درياها ،حتی جزء
الينفکتری از بشريت بوده و نهتنها میراث بشريت ،بلکه خود بشريت است 12.برخی نیز
به درستی معتقدند که اگر يک مؤلفه قطعی از میراث مشترک بشريت ،در واقع قطعیتر و بديهیتر
اقتصادی عادالنه از بهرهبرداری از آن ها برای حفاظت و استفاده پايدار از اين منابع ،مجوز تملک انحصاری آنها را صادر کند،
اصل مورد بحث را رعايت نکرده است.
27. Preamble to the 1959 Antarctic Treaty and Art. 2 of the Madrid Protocol on Environmental
Protection to the Antarctic Treaty of 1991.

 .28بر اساس ماده  3پروتکل حمايت محیطزيست ملحق به معاهده جنوبگان (پروتکل مادريد) ،مصوب  ،3993فعالیتهای
معدنکاوی در جنوبگان ،جز برای اهداف تحقیقاتی ممنوع شده است.
 .23به مجموعه اطالعات وراثتی هر شخص (آنچه از والدينش به او منتقل میشود) يا به مجموعه کامل دی.ان.ای يک
ياخته ،ژنوم يا ژنگان گفته میشود .بنابراين ژنوم انسانی ،همه ماده ژنتیکی يک فرد است .شجاع ،جواد؛ «تکامل تدريجی
حقوق بشر و پیشرفتهای علمی و فناوری» ،ماهنامه داخلی مرکز ملی مطالعات جهانیشدن ،سال دوم ،شماره  ،33آبان
 ،3193ص .43
30. Melissa, 1997, pp. 223-224.
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است13.

از منابع بستر دريا وجود داشته باشد ،آن نظام ژنتیک انسان
شناسايی ژنوم انسان بهعنوان میراث مشترک بشريت به اين معنی است که جامعه بینالمللی
بايد تضمین کند که ژنوم تحت تملک يا اختیار هیچ فرد يا گروهی درنخواهد آمد 15.اين بدان
معنی است که ژنوم بايد تحت مالکیت بشريت تلقی شده و بنابراين منافع و استفادههای آن بايد
در اختیار همه بشريت قرار گیرد11.
به مدد اقدامات مجدانه يونسکو که در زمینه پیشرفت علم و فرهنگ ،متعهد است «اصل
مردمساالرانة کرامت ،برابری و احترام متقابل انسانها» را تضمین کند(سند تأسیس يونسکو)،
اعالمیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر در سال  3993تصويب شد و سازمان ملل متحد ،ژنوم
انسانی را بهعنوان میراث مشترک بشريت پذيرفت 14.بنابراين ،هر فرد از لحظه انعقاد نطفهاش،
وارث اين میراث میشود که با او رشد میکند ،با او تحلیل میرود ،با او تغییر میکند و با او
منتقل میشود .بنابراين ژنوم انسانی ،ماترکی متعلق به همه انسانهاست 12که در بهرهمندی از
آن نیز بايد کرامت انسانی وارثان آن را محترم شمرد16.
اعالمیه مذکور ،حاصل کار چهارسالة کمیته بینالمللی اخالق زيستی يونسکو است که در
پاسخ به نگرانیهای اخالقی و قانونی و انحرافات خطرناک مخالف شأن انسانی و حقوقبشری
بخصوص در زمینه پژوهش در ژنوم انسانی صادر شد که بعد از شروع «پروژه ژنوم انسانی» آغاز
شد 13.اعالمیه ،بر محدوديتهايی درمورد مداخالت در میراث ژنتیکی بشريت و افراد ،که جامعه
31. Aguis, 1990, pp. 133-143.
32. Espiell, op. cit., p. 526.
33. Melissa, op. cit., p. 223.
34. UNESCO, “Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights”, Resolution 152,
United Nations General Assembly, 53rd Session, U.N. Doc. A/53/635/Add.2, 1998.

 .96بجاوی ،محمد؛ «ژنوم انسانی به مثابه میراث مشترک بشريت يا ژنتیک بیم و امید» ،ترجمه :ابراهیم بیگزاده ،مجله
کانون وکالی دادگستری مرکز ،شماره ( 33شماره پیاپی 366ـ ،)363بهار و تابستان ،3136ص .51
 .95امروزه اظهارات موثقی درباره کشف ژنهای حامل صفات فردی خاصی وجود دارد که تبعات شناسايیشدن اين ژنها
برای حقوق افراد حامل آنها ،از نگرانیهای جهانی در زمینه تبعیضهای اجتماعی و نقض اصول حقوقبشری است .اين
نگرانیها با توسعه فناوری زيستی و ساير فناوریهای جديدی همچون فناوری نانو و اثرات مکمل آنها بر يکديگر گستردهتر
شده است.
 .97طرح نقشهبرداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان ،نخستین بار در سال  3934در کنفرانسی در آلتا يوتا ( )Alta Utaعنوان
شد .تأمین قسمتی از بودجه اين پروژه را وزارت انرژی امريکا به عهده گرفت و در سال  3933کنگره امريکا رسماً اجرای
پروژه ژنوم انسانی را از سال  3993به مدت  32سال تصويب کرد .بهزودی کشورهای انگلیس ،فرانسه ،آلمان و ژاپن نیز به
اين پروژه پیوستند .در سال  3993سازمان ژنوم انسانی ( )The Human Genome Organization (HGUايجاد شد .اهداف
نخست پروژه ژنوم انسانی چنین است .3 :شناسايی تقريباً همه  52222 – 52222ژن در DNAانسان؛  .5تهیه نقشه فیزيکی
کروموزومهای اندامههايی که بهعنوان مدل انتخاب شدهاند؛  .1تعیین توالی  1بیلیون جفت باز شیمیايی ترکیبشدة DNA
انسان؛  .4ايجاد شبکههای ارتباطی و بانکهای اطالعاتی؛  .2بررسی موضوعات اخالقی ،حقوقی و اجتماعی که ممکن است
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بینالمللی تعهد معنوی به عدم تخطی از آن را دارد ،تأکید کرده است .رضايت آگاهانه و قبلی
برای تمام تحقیقات ،مداوا و تشخیص ،ممنوعیت هرگونه تبعیض بر پايه صفات فردی،
محرمانه بودن اطالعات ژنتیکی افراد ،حق جبران عادالنه هرگونه خسارت بر ژنوم فرد ،منع
همانندسازی برخالف شرافت و حیثیت انسانی و آزادی تحقیق از مهمترين حقوق افراد در
اعالمیه بود13.
بر اساس ماده  3اين اعالمیه« :ژنوم انسانی زيربنای اتحاد اساسی همه اعضای خانواده
بشری و نیز شناسايی کرامت و تنوع ذاتی آنهاست .در مفهوم نمادين ،ژنوم انسانی میراث
مشترک بشريت است» .اگرچه استفاده از عبارت «در مفهوم نمادين» به نظر ممکن است
استحکام حقوقی اين ماده را تضعیف کرده باشد ،اما بستر کلی اعالمیه بهروشنی مؤيد قصد آن
در اعالم ژنوم انسانی بهعنوان میراث مشترک بشريت است .بر اساس ماده  4همین سند ،ژنوم
انسانی در حالت طبیعی نبايد منجر به دستاوردهای مالی شود .اين ماده ،ثبت ژنوم انسانی برای
مقاصد تجاری را ممنوع میسازد .ماده  32نیز تحقیقات علمی ژنومیک در زمینههايی چون
زيستشناسی و پزشکی را منوط به رعايت کرامت انسانی و حقوق بنیادين افراد و مردم میداند.
بهعالوه ،اين اعالمیه متضمن تعهد به همکاری بینالمللی در ارزيابی خطرات و منافع ناشی از
تحقیقات ژنومیک و ارتقای ظرفیت کشورهای درحالتوسعه برای انجام اين تحقیقات و تحصیل
منفعت از کاربردهای فناوری آن است.
بديهی است که اعالمیه جهانی ژنوم انسانی معاهدهای الزامآور نیست و متن آن در بهترين
حالت ،انعکاس اصول زيربنايی حقوق بینالمللِ در حال ظهور يا حداقل ،ايجاد مجموعهای از
حقوق نرم است که برای شکلدهی به تحول حقوق عرفی حول ضوابط آن طرحريزی شده است.
بايد اذعان کرد که اين اعالمیه بر اعتقاد حقوقی جامعه بینالمللی تأثیرگذار بوده است چرا که
متن آن را کنفرانس عمومی يونسکو تهیه کرده است يعنی نهادی با ماهیت جهانی که دولتها
میتوانند نظرات خود اعم از مثبت و منفی را در آن ابراز کنند .تصويب اعالمیه از طريق ابراز
احساساتِ مسبوق به مشاورههای گسترده و کارهای مقدماتی فنی صورت گرفت که در طول آن،
همة نظرات اعم از علمی ،حقوقی يا اخالقی ارائه شد و هیچ اعتراض يا حق شرطی عنوان نشد.
مجمع عمومی ملل متحد پس از تصويب اعالمیه ،متن آن را در اعالمیه مصوب  9دسامبر 3993

از اين پروژه به وجود آيد .پروژه مذکور اساساً برای  32سال بعد طراحی شده بود اما با تالش و فناوریهای پیشرفته ،عملیات
آن در سال  5221با سرعت زياد تکمیل شد.
 .98جانوس ،سیمونیدس؛ حقوق بشر :ابعاد نوين و چالشها ،ترجمه :محمدعلی شیرخانی ،جلد نخست و دوم ،انتشارات
دانشکده حقوقوعلومسیاسی تهران ،3131،صص .52-56
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تأيید کرد .مهمتر از همه اينکه اعالمیه جهانی ،نقطه آغازی برای تصويب اسناد ديگر در اين
زمینه بود.
يونسکو همچنان در اسناد ديگر نیز ژنوم انسانی را بهعنوان میراث مشترک بشريت اعالم
کرد :در سال  3993اقدامات اجرايی را در قالب يک قطعنامه به تصويب رساند که اصول راهنما
برای کارآمدسازی اعالمیه در حقوق داخلی را شرح میداد؛ در اکتبر  5221کنفرانس عمومی،
اعالمیه بینالمللی در خصوص اطالعات ژنتیکی انسان را تصويب کرد که در اين سند نیز بر
جايگاه ژنوم انسانی بهعنوان میراث مشترک بشريت تأکید شد .سازمان بینالمللی ژنوم انسانی و
شورای اروپا نیز همین تعبیر از ژنوم انسانی را تأيید کردند 19.اسناد مذکور از حمايت گسترده
جامعه بینالمللی برخوردار شده و اصول و معیارهايی را برای وضع مقررات در خصوص اخالق
برای حفاظت و استفاده درست از صفات ارثی ژنتیکی انسان در حقوق داخلی و سازمانهای
جهانی و منطقهای ارائه کردند و بدينسان ،از ابتدای قرن  ،53توصیف ژنوم انسانی بهعنوان
مؤلفهای از میراث مشترک بشريت به بحثی رايج تبديل شد42.
2ـ .6قابلیت ثبت توالی ژن انسان
با تکمیل پروژه ژنوم انسانی ،ديری نپايید که اين واقعیت آشکار شد که اطالعات بهدست آمده
میتواند ارزش تجاری قابلمالحظهای داشته باشد و اين به معنی «فرصت تجاری» قابلمالحظه
بود 43.تلقی ژنها بهعنوان اجزای دی.ان.ای و زنجیرههای آن و اخیراً بهعنوان اجزای آجرها يا
لوگوی زيستی 45،شرکتهای زيستفناوری را بر آن میدارد که هزينههای هنگفتی برای
تحقیقات صرف کنند؛ اما جعل نتیجه تحقیقات آنها هزينه چندانی ندارد و درنتیجه ،استمرار
تحقیقات اين شرکتها بهشدت متکی بر بهرهمندی از حمايت حقوق مالکیت فکری است41.
درعینحال ،تلقی ژنوم انسانی بهعنوان میراث مشترک بشريت ،نقش برجستهای در استدالل علیه
ثبت ژنوم انسانی يا متعلقات آن ايفا میکند؛ 44بدين شرح که حق ثبت نبايد به چیزی اعطا شود
39. The Human Genome Organization, “Statement on the Principled Conduct of Genetics Research”,
Eubios Journal of Asian and International Bioethics 6, no. 3 (1996): 59-60; The Human Genome
Organization, Statement on Benefit Sharing, April 9, 2000, available at http://www.hugointernational.org/Statement_on_Benefit_Sharing.htm: Council of Europe (Parliamentary Assembly),
Recommendation 1512, Protection of the Human Genome by the Council of Europe, 2001, available at
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta01/erec1512.htm>.
40. Knoppers, 2005, p. 11.
41. Bergel, 2015, p. 321.
42. Torrance, 2009, pp. 157-191.
43. Burrone, 2014, p. 4.
44. Demaine and Fellmeth, 2002, p. 442; Karjala, 2006, pp. 483-527.
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که جزئی از میراث جهانی است 42.در همین راستا ،تحقیق روی کاربردهای مواد ژنتیکی انسان در
زيستفناوری اين بیم را به وجود آورده که ممکن است ابنای بشر به سطح يک ابزار برای کاربرد
در تحقیقات فنی يا اهداف تجاری تنزل پیدا کنند .بهعالوه ،دانش ژنتیک دارای ظرفیت برای
ايجاد تبعیضی هوشمندانه بر اساس الگوهای ژنتیکی افراد يا گروهها و ديگر نقضهای
حقوقبشری تلقی میشود و اين موضوع حتی بهعنوان يکی از دغدغههای فرامرزی ،پیش روی
فناوری زيستی مطرح شده است46.
به ديگر سخن ،خصوصیسازی نتايج تحقیقات ژنتیکی ،منجر به ايجاد اين دغدغه میشود
که دی.ان.ای به کاال تبديل شو د و تمامیت جسمی انسان را نقض کند .درنتیجه از مردم
ضعیف بهرهبرداری و ارزش های انسانی نظیر کرامت انسانی نقض شود 43.همین دغدغهها
اساس اين ترديد را به وجود آورده است که آيا آرايش ژنتیکی انسان بايد به حقوق مالکیت
تنزل پیدا کند.
در مقابل ،برخی حذف حمايت ثبتی از توالی ژن انسان را راهحل درست نمیدانند و بر اين
باورند که اين امر ،دسترسی بشر به منافع حاصل از تحقیقات ژنومیک را تضمین نمیکند زيرا اين
منافع احتماالً بدون بهرهمندی از حمايت ثبت ،وارد بازار نخواهد شد .در راستای اين باور،
بهکارگیری مفهوم «میراث مشترک» میتواند بر هر عملی که مستقیماً مورد پسند نیست همانند
حق وتو اعمال و باعث سوءاستفاده از اين مفهوم شود 43.اين گروه معتقدند حمايت مالکیت فکری
نبايد از ژنوم انسانی دريغ شود بلکه ژنوم بايد قابل ثبت بوده و حمايت مالکیت فکری از آن به
عمل آيد.
45. Curien, 1991, p. 1710.
 .45در سال  5223شورای اروپا يک پروتکل الحاقی جديد را در خصوص اخالق زيستی تصويب کرد که در اين زمینه حائز
اهمیت است .پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر و پزشکی زيستی در رابطه با آزمايشهای ژنتیک برای اهداف
سالمتی ،بدواً به دنبال تقويت اصل کرامت انسانی در رابطه با آزمايشهايی است که برای اهداف سالمتی انجام میشود
«ازجمله تحلیل نمونههای زيستشناختی انسانی و بهمنظور تعیین خصوصیات ژنتیکی فردی قابل توارث يا پیشزادی» .اين
پروتکل ،ممنوعیت صريحی را در خصوص اعمال هرگونه تبعیض علیه يک شخص ،خواه بهعنوان فرد يا عضوی از گروه بر
اساس میراث ژنتیکی اش وضع کرده و ضمن رد رويکرد سودگرايی و تأکید بر اولويت کرامت انسانی مقرر میدارد« :منافع و
رفاه نوع بشر که مرتبط با آزمايشهای ژنتیکی تحت شمول اين پروتکل است بايد بر منفعت صرف جامعه يا علم ،تقدم داشته
باشد».
International Law Association, The Hague Conference (2010), International Law on Biotechnology, p. 8.
Council of Europe, Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine,
concerning Genetic Testing for Health Purposes, 27 November 2008, CETS No. 203, available at:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/203.htm.

خارج از اتحاديه اروپا هنوز معاهدات الزامآوری در اين زمینه وجود ندارد.
47. Knoppers, 1999, p. 2278.
48. Beyleveld & Brownsword, 1998, p. 680.
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اما بهموجب ماده  4اعالمیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر« :ژنوم انسانی در وضع طبیعی
خود ،موجب حدوث هیچ بهره مالی نخواهد شد .باوجود اين ،از عبارت «در وضع طبیعی خود»
فهمیده میشود که مقصود از غیرقابلتملکبودن ژنوم انسان ،نفی امکان ثبت ژنها بهطور مطلق
نیست .مفهوم اين عبارت اين است که ژن در غیر وضع طبیعی خود ،يعنی هنگامی که از بدن
جداسازی میشود(دی.ان.ایِ جداشده) ،ممکن است موجب حدوث بهره مالی شود و به عبارت
ديگر ،بتواند حق ثبت برای اختراع دريافت کند .بنابراين ،اعالمیه يونسکو نیز برخالف عنوان و
لحن ظاهری آن ،امکان ثبت ژن و دی.ان.ای انسان را بهعنوان اختراع نفی نمیکند49.
بااينهمه ،قابلیت ثبت ژنوم انسانی همچنان چالشی پیش روی محاکم تأثیرگذاری چون
ديوان عالی امريکاست .بعد از رأی برجسته اين ديوان در قضیه دياموند علیه چاکرابارتی 22در
سال  3932که ثبت ريزاندامههای زنده تولیدشده توسط انسان را بهعنوان اختراع مجاز دانسته و
سکويی برای آغاز صنعت فناوری زيستی ايجاد کرد 23،تقاضای ثبت ژن و صدور حق ثبت برای
توالیهای دی.ان.ای بهسرعت افزايش پیدا کرد بهگونهای که ثبت توالیهای دی.ان.ای و
روشهای تعیین توالیهای خاص نوکلئوتید ژنها ،بهسرعت به امری معمول تبديل شد و اين امر
در طول دهه  92و اوايل قرن  53منجر به «هجوم تقاضاهای ثبت ژن» شد25.
اما بهتدريج تقاضاهای ثبت برای ژنها يا متعلقات آن که در سال  5222به اوج خود رسیده
بود رو به کاهش گذاشت .از عوامل اصلی اين کاهش ،اعتراضاتِ بهويژه اخالقی قابلتوجهی بود
که به انحای مختلف نسبت به ثبت ژنها ابراز میشد 21.بهعالوه دعاویای که برای تحديد ثبت
 .43صادقی ،محمود؛ «چالشهای اخالقی ثبت اختراعات بیوتکنولوژيک» ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،شماره ،3134 ،1
ص .329
 .60آناندا چاکرابارتی در سال  3935يک نوع باکتری را بهمنظور نفتخواری در موارد نشت نفت در ديا ،دستورزی کرده بود
و درخواست دريافت حق ثبت از امريکا را داشت .همین ويژگی نفت خواری مورد توجه ديوان عالی قرار گرفت و رأی به امکان
ثبت آن داد .ديوان عالی امريکا اعالم کرد «اندامههای زنده ،طبق مقررات حق ثبت ،درصورتیکه ديگر شرايط الزم برای
ثبتشدن [جديدبودن ،ابتکاریبودن و کاربردصنعتیداشتن] را دشته باشد ،قابل ثبت است» .اکثريت قضات دادگاه با تعريف
موسع قانون حق ثبت «هر ساخته دست انسان روی زمین از جمله اندامههای زنده» را قابل ثبت خواندند.
)Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980

 .66حبیبا ،سعید؛ جزوه درس حقوق زيستفناوری ،نیمسال دوم 91ـ ،95دانشکده حقوق دانشگاه تهران،3195-3191 ،
صص .5-1
52. Torrance, 2010, p. 178.
 .69يک نمونه بارز از اين اعتراضات ،مقالهای بود که در روزنامه نیويورک تايمز تحت عنوان «دنیای ثبت اختراع» توسط
مايکل کرايتون به چاپ رسید.
Michael Crichton, “Patenting Life”, in the New York Times, Feb. 13, 2007: »http://www.nytimes.com/
2007/02/13/opinion/13crichton.html«.
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نبود24.

اجزای ژنها از قبل نزد دادگاهها مطرح میشد نیز در اين زمینه بیتأثیر
اما شوک اصلی به صنعت فناوری زيستی در  31ژوئن  ،5231با رأی ديوان عالی امريکا در
پرونده انجمن آسیبشناسی مولکولی علیه شرکت ژنتیک میرياد وارد شد 22.در اين پرونده که در
آن شرکت میرياد ،خواستار دريافت حق ثبت برای ژنهای جداسازیشده از بدن انسان به نامهای
برکا  3و برکا  265بود ،ديوان به سؤالی که خود مطرح کرده بود يعنی اينکه «آيا ژنهای انسان
قابل ثبت هست؟» ،پاسخ داد و بهاتفاق آرا به اين نتیجه رسید که دی.ان.ای ژنوم انسانی
محصول طبیعت بوده و صرفاً به اين دلیل که از ماده ژنتیک پیرامونیاش جدا شده است ،قابل
23
ثبت نخواهد بود.
2ـ .2تحلیل رأی دیوان عالی امریکا نسبت به ثبت ژن جداشده از انسان
بیاعتباری تقاضاهای ثبت برای توالی ژنهای جداشده بهدنبال صدور رأی میرياد باعث کاهش
حجم وسیعی از سرمايهگذاریهای خصوصی شده و صدمهای جدی به صنعت فناوری زيستی
وارد آورد 23.بهرغم خسارتی که اين رأی قاطع به صنعت فناوری زيستی وارد آورد ،منفعتی نیز
 .64برای نمونه در سال  3939در انگلیس ديوان استیناف حکم کرد که دی.ان.ای کشف طبیعت بوده و ادعاهای حق ثبت
ناظر بر دی.ان.ای جداشده از بافت انسانی را غیرمعتبر دانست.
Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection
of Biotechnological Inventions, Official Journal L 213 , 30/07/1998 P. 0013 – 0021

همچنین حوزه قضايی فدرال امريکا در پرونده اين ری فیشر ،موضع قضايی سختی را در برابر قابلیت ثبت ژن بهطور کلی
اتخاذ کرد.
In re Fisher, 421 F.3d 1365 (Fed. Cir.2005).

به دنبال اين پرونده موضوع ثبت ژنها به کنگره ا مريکا نیز کشیده شده بود و افراد زيادی در کنگره با ارائه قانون تحقیقات
ژنومیک و دسترسی در سال  5223خواستار ممنوعیت ثبت ژن انسانی شده بودند
)H.R. 977, 110th Cong. § 2 (1st Sess. 2007
55. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, 2111 (2013).

ذکر اين نکته خالی از لطف نیست که يک ساعت پس از انتشار اين رأی ،اتحاديه آزادیهای مدنی امريکا که دادخواستی مبنی
بر صدور حکم اعالمی از سوی بیست عضو ذینفع ثبت کرده بود ،اعالم کرد« :پیروزی! ديوان عالی تصمیم خود را اعالم
کرد :ژنهای ما متعلق به امريکاست نه شرکتها».
Sandra S. Park, “VICTORY! Supreme Court Decides: Our Genes Belong to Us, Not Companies”, Aclu
Blog of Rights, (June 13, 2013, 11:35 AM), https://www.aclu.org/blog/womens-rights-free-speechtechnology-and-liberty/victory-supreme-court-decides-our-genes-belong.
 .65برکا  )BRCA1( 3و برکا  )BRCA2( 5ژنهای انسانی جلوگیری از تومور است که در همه انسانها وجود دارد .اين

ژنها بهطور معمول در سلولهای سینه و ديگر بافتها ظاهر میشود .مسئولیت اولیه آن ،ترمیم دی.ان.ایِ تخريبشده است
اما درصورتیکه دی.ان.ای قابل ترمیم نباشد ،سلولها را تخريب میکند .جهش اين ژنها معموالً باعث سرطان سینه در زنان
میشود .خطر تقريبی ابتال به سرطان سینه در زنان با جهش برکا  3و برکا  ،5بین  42الی  32درصد است.
57. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct., paras. 2111, 2120.
58. Torrance, 2013, p. 10.
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آنهاست29.

برای محققان و زيستفناوران داشت که همان ايجاد امنیت و اطمینان حقوقی برای
بیشک ،ضوابط حقوقی که بیشتر قابلپیشبینی است ،به تحقیق و صنعت اجازه میدهد مسیر
آينده خود را در فضايی مملو از اطمینان حقوقی دنبال کنند .از ديگر منافع اين رأی اين است که
سیاست حقوق مالکیت فکری امريکا را همراستا با اصل میراث مشترک بشريت قرار داد.
در واقع بهرغم تأکید ديوان مبنی بر صدور رأی بر اساس مقررات موضوعه امريکا در زمینه
حق ثبت و نه دغدغههای حقوقبشری ،ديوان برای پاسخگويی تلويحی به دغدغههای
حقوقبشری جامعه پزشکی ،اينگونه استثنائات عرفی را نسبت به قابلیت ثبت ژنهای انسانی
اعمال میکند 62.اما اين واقعیت که ديوان در تحلیل قابلیت ثبت ژنها ،ژنهای جداشده را برای
آزمايشهای پزشکی و تحقیقاتی حیاتی دانسته و اعطای حق ثبت انحصاری به ژنهای جداشده
را باعث بهخطرافتادن اين آزمايشها و نوآوریها تلقی مینمايد 63يا اينکه برای تعیین دامنه
استثنائات غیرقابلثبت به حق دسترسی به اطالعات اشاره میکند 65،حاکی از رويکرد
حقوقبشری ديوان است هرچند که هیچ صراحتی در اين مسئله وجود نداشته و ديوان صرفاً روی
تفسیر قانون ثبت امريکا تمرکز دارد .در واقع ديوان «برای نشاندادن پیامدهای اقتصادی و
اجتماعی اعطای حق ثبت و دغدغههای عمومی ثبت توالی ژن بهجای سیر در ابعاد اخالقی و
متافیزيکی کرامت ،از مسیر «استريل» موارد قابل ثبت و استثنائات آن جلو رفت 61.درنتیجه با
توجه به شمار باالی ژنهای جداشدة ثبتشده ،اين حکم ممکن است تأثیر قابلمالحظهای در
گشودن درها به روی افزايش دسترسی به خدمات سالمت برای بیماران و نیز دسترسی به
اطالعات برای محققان پزشکی داشته باشد64.
بااينهمه ،اگرچه ديوان عالی امريکا در اين پرونده به مسئله قابلیت ثبت ژنهای انسانی در
نظام حقوقی امريکا خاتمه بخشیده و آن را غیرقابلثبت خواند ،رويکرد ديگر نظامهای حقوقی
نسبت به اين جزء از میراث مشترک بشريت ،متفاوت و قابل بررسی است.
2ـ .9رویکرد دولتها در اعطای حق ثبت به ژنها و توالی آنها
رويکرد دولتها نسبت به اعطای حق ثبت به توالی ژنهای انسانی دچار شکاف و تغییرات

59. Ibid.
60. Takenaka & Falcon, 2015, p. 254.
61. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. (Myriad IV), 133 S. Ct., para. 2107.
62. Ibid., para. 2116.
)63. Cook, Trevor, “How Europe Has Learnt How to Deal with Exclusions from Patentability”, 18(4
Journal of IP Rights, July 2013, p. 380.
64. Takenaka & Falcon, op. cit., p. 259.
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پیدرپی است .اداره ثبت اروپايی 62در اتحاديه اروپا قابلیت ثبت مواد ژنتیکی را صريحاً پذيرفته و
کمیسیون اروپايی اين رويکرد را از طريق تصويب «دستورالعمل حمايت حقوقی از اختراعات
زيستفناوری» 66هماهنگ کرده است .بر اساس ماده ( 2)5اين دستورالعمل« ،اجزای جداشده از
بدن انسان ازجمله توالی يا بخشی از توالی يک ژن ،اختراعی قابلثبت هستند حتی اگر ساختار
آن عنصر با ساختار عنصر طبیعی يکسان باشد» .به نظر میرسد ماده  4اعالمیه جهانی ژنوم
انسانی و حقوق بشر که پیش از اين به آن اشاره شد بر رويه در اتحاديه اروپا صحه میگذارد63.
مطابق رويه ديوان عالی کانادا نیز امکان اعطای حق ثبت به ژنهای جداشده که ناظر بر کارکرد
خاص يا وظیفه خاص هستند داده شد63.
در رابطه با حق ثبت توالی ژنهای انسانی ،موضع قانونی اداره ثبت استرالیا اين است که
«دی.ان.ای يا توالی ژنِ جداشده »،تا زمانیکه «منطبق با ديگر قواعد موضوعة قابلیت ثبت باشد،
ممکن است قابل ثبت باشد» 69.در خصوص موضع قضايی اين کشور هم بايد گفت پس از رأی
ديوان عالی امريکا در پرونده میرياد ،ديوان عالی استرالیا نیز در  3اکتبر  ،5232باالجماع
دی.ان.ای جداشده از بدن انسان را غیرقابلثبت دانست 32.ديوان عالی با نگاهی عمیقتر و
دورانديشی بیشتر اشاره کرد که وقتی حق ثبت در حوزههای جديد صادر میشود ،بررسی صرف
شرايط سنتی قابلیت ثبت کافی نیست و بايد آثار منفی بالقوهای که توسعه انحصار از طريق حق
ثبت میتواند روی اختراعات داشته باشد ،تعارضات موجود بین منافع عمومی و خصوصی و تأثیر
آن روی انسجام و اتحاد حقوق ثبت نیز تحلیل شود 33.با توجه به رأی ديوان عالی استرالیا و
ديگر آرای مرتبط ،مسلم است که مسئله قابلیت ثبت ژن در حال حاضر ،مسئلهای اختالفی است
و دادگاهها نمیتوانند بدون آيندهپژوهی ،تصمیمات مرتبط با قابلیت ثبت ژن را صرفاً بر مبنای
سیاست عمومی اتخاذ کنند35.
در خصوص رويکرد کشورهای درحالتوسعه بايد اذعان داشت با توجه به تنوع گسترده در
نظامهای ثبتی و ظرفیتهای تحقیقاتی متفاوت در اين کشورها ،تعیین رويکرد قاطع اين کشورها
 .56حقثبتهای اروپايی را اداره ثبت اروپايی() )European Patent Office (EPOکه نهاد بیندولتی مستقل از چارچوب
نهادی اتحاديه اروپا است صادر میکند.
)66. Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions (Directive 98/44/EC
 .57صادقی؛ پیشین.
68. Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, 2004, Supreme Court of Canada
& 69. Mead, Kate M., “Gene Patents in Australia: A Game Theory Approach”, 22 Pacific Rim Law
Policy Journal, 2013, p. 757.
)70. D'Arcy v. Myriad Genetics Inc. [2015] HCA 35 (7 October 2015
71. D'Arcy v. Myriad Genetics Inc. [2015] HCA 35 (7 October 2015), para. 28.
72. Edwards Peter, “AMP v. Myriad: The Future of Medicine and Patent Law”, 12 Minnesota Journal of
Law, Science & Technology, 2011, p. 848.
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نسبت به قابلیت ثبت ژنها و توالی آنها دشوار است 31.برزيل ،چین و هند که از صنايع
زيستفناوری توسعهيافته ای برخوردارند ،رويکردهای متفاوتی نسبت به اعطای حق ثبت به ژنها
دارند .برزيل منابع ژنتیکی را بهطور کلی قابلثبت نمیداند 34.درمقابل ،چین که سرمايهگذاری در
حوزه زيستفناوری را با سهلگیری در ضوابط قابلیت ثبت تشويق میکند ،ثبت ژنها را مجاز
میداند! اعطای حق ثبت به توالی ژنها در هند نیز مسئله اختالفی است 32.در ايران نیز در
 3192/9/3و به دنبال حذف بند (د) ماده  4قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم
تجاری که هرگونه ماده ژنتیکی دستورزیشده ،صرفنظر از منشأ آن (انسانی يا غیرانسانی)
غیرقابل ثبت دانسته میشد ،اين مواد در حال حاضر قابلثبت تلقی میشود36.
نتیجه
تعیین نظام هنجاری حاکم بر منابع ژنتیکی زيستکره ،مستلزم تفکیک بین ژنوم انسانی و منابع
ژنتیکی گیاهی و حیوانی است .منابع ژنتیک گیاهی و حیوانی تا جايی که در قلمرو کشورها يافت
میشود ،تحت شمول اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی قرار میگیرد .اين اصل بهدنبال
توسعه حقوق بینالملل محیطزيست و بهويژه مفهوم توسعه پايدار و همچنین رشد آگاهی نسبت
به لزوم همکاری بینالمللی در شناسايی ،گردآوری ،ارزيابی و حفاظت از منابع ژنتیکی موجود در
قلمرو سرزمینی دولتها با هدف اصلی تضمین دسترسی به اين منابع برای توسعه آنها به نفع
جامعه بینالمللی و تسهیم عادالنه و منصفانه منافع حاصل از بهرهگیری از آنها ،تحول پیدا کرده
و منجر به ظهور مالحظاتی زيستبوممحور در رابطه با بهرهگیری از منابع طبیعی شده است .اين
تغییر رويکرد از «حقوق حاکمیتی» به «حقوق حاکمه» در صدد است در راستای تسهیل دسترسی
به منابع ژنتیکی برای اهداف غیرمضر برای محیطزيست ،حاکمیت دولت سرزمینی را با منافع
عمومی جامعه بینالملل منطبق کند .اما نظام حقوقی حاکم بر منابع ژنتیکی واقع در خارج از
قلمرو صالحیتی دولتها نظیر بستر درياها و جنوبگان ،رژيم میراث مشترک بشريت است و
بنابراين نظام حفاظت و بهرهبرداری از اين منابع را بايد تحت صالحیت سازکارهای نهادی موجود
که در کنوانسیون حقوق درياها پیشبینی شده ،نظیر مقام بینالمللی اعماق يا يک نهاد تخصصی
جديد که در همین چارچوب ايجاد میشود ،قرار داد.
73. Human Genetics Program, 2005, p. 24.
74. Ibid., pp. 25-26.
75. Ibid., p. 29.
 .75خادمی ،حجت و محمود عباسی؛ «حمايت از منابع ژنتیک در پرتو قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم
تجاری» ،فصلنامه حقوق پزشکی ،شماره  ،3139 ،35صص .339-355
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در خصوص ژنوم انسانی که بهعنوان میراث مشترک بشريت شناخته شده است ،جامعه
بینالمللی بايد تضمین کند که ژنوم ،تحت مالکیت بشريت تلقی شده و بنابراين منافع و
استفادههای آن بايد در اختیار همه بشريت قرار گیرد .اين تلقی از ژنوم انسانی باعث طرح
استدالالت حقوقی و اخالقی علیه ثبت اجزای جداشده از ژنوم انسانی شده است؛ بدينشرح که
خصوصیسازی تحقیقات ژنتیکی منجر به کاهش ارزش دی.ان.ای به يک کاال شده و
ارزشهای انسانی نظیر کرامت انسانی را نقض میکند .چنانکه مالحظه شد ،رويکرد دولتها
نسبت به مسئله قابلیت ثبت ژنهای جداشده از انسان ،پرشکاف و متغیر بوده است .آرای اخیر
مراجع قضايی نظیر رأی ديوان عالی امريکا در پرونده میرياد نیز نشان میدهد که واردکردن
بحث «کرامت انسانی» که زيربنای اخالقی و حقوقبشری منع قابلیت ثبت توالی ژنهای انسانی
است ،در حوزه حقوق ثبت که دارای ساختارهای فنی برای قابلیت ثبت بوده و اهداف متفاوتی از
جمله تقويت و ارتقای نوآوری و اختراع دارد ،چندان کارگشا نیست .به همین دلیل اين مراجع
برای ايجاد فضای امنیت حقوقی برای پژوهشگران از يکسو و تضمین مفاهیم اخالقی و حقوقی
چون هويت ،کرامت و شأن انسانی از سوی ديگر که همراستا با اصل میراث مشترک بشريت
است ،ناگزير روی راههای گريز و استثنائات وارد بر قابلیت ثبت موضوعات در قوانین داخلی
تمرکز میکنند تا دغدغههای حقوقبشری و کرامت انسانی .بنابراين با توجه به رويکرد
غیرهماهنگ و چندپاره دولتها به نظر میرسد اتخاذ رويکرد بینرشتهای که دغدغههای
حقوقبشری ،دغدغههای سالمت و دغدغههای مالکیت فکری را توأمان در نظر بگیرد ،جز در
سايه همکاری مؤثر سازمانهای بینالمللی مرتبط ،میسر نخواهد شد.
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چکیده
کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،معاهده پیشرو در حوزه حقوق بشر بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه و
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کنوانسیون با نیازها و ضرورتهای روز را دوچندان میکند .بر اين اساس ،تا کنون پروتکلهای زيادی به
کنوانسیون منضم شده است .يکی از آخرين پروتکلهای منضم به کنوانسیون ،پروتکل شماره  21است
که در مه  1129پذيرفته شد و در فرايند تصويب قرار دارد و عالوه بر انجام برخی اصالحات شکلی ،اصل
فرعیت و دکترين حاشیه صالحديد را به مقدمه کنوانسیون اضافه کرده است .در اين مقاله ،نقش پروتکل
شماره  21در توسعه و تحول نظام اروپايی حقوق بشر و تغییرات شکلی و ماهوی که در کنوانسیون
اروپايی حقوق بشر ايجاد کرده است ،بررسی میشود.
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مقدمه
با پايان جنگ جهانی دوم که اروپا را به ويرانهای تبديل کرد و خسارات جانی و مالی فراوانی به
جا گذاشت ،کشورهای اروپايی ،راهحل جلوگیری از تکرار چنین فجايعی را در احترام به کرامت
انسانی و رعايت حقوق بشر ديده و بر آن شدند که سازوکار مناسبی جهت تضمین و رعايت
حقوق بشر ايجاد کنند .بر اين اساس ،شورای اروپا ،کنوانسیون حمايت از حقوق بشر و آزادیهای
بنیادين 2را پذيرفت 1.از آن زمان تا کنون ،اروپا شاهد تحوالت زيادی بوده که از مهمترين آنها
میتوان به فروپاشی بلوک شرق و پیوستن کشورهای اروپای شرقی ،حوزه بالکان و
جمهوریهای شوروی سابق به اتحاديه اروپا اشاره کرد که هم از نظر سرزمینی و هم از نظر
جمعیتی ،حوزه اجرايی کنوانسیون اروپايی حقوق بشر را بسیار گسترش داده است 9.از طرف ديگر،
در طول هفت دههای که از عمر کنوانسیون میگذرد ،آگاهی افراد نسبت به حقوق و آزادیهای
خود ،بیشتر شده و درنتیجه ،تعداد مراجعهکنندگان به ديوان اروپايی افزايش يافته است .تحول
مفهوم حقوق بشر و مصاديق آن نیز میتواند دلیل ديگری در خصوص لزوم بازنگری کنوانسیون
اروپايی باشد .بر اين اساس ،تا کنون اصالحات زيادی در حقوق ماهوی مندرج در کنوانسیون و
همچنین سازوکارهای تضمین حقوق مذکور صورت گرفته و پروتکلهای زيادی به کنوانسیون
ضمیمه شده است 1که يکی از آخرين آن ،پروتکل شماره  21است1.
در کنفرانسهای اينترالکن  1121و ازمیر  1122دولتهای اروپايی بهاتفاق تصريح کردند که
برای تضمین مؤثرتر حقوق بشر ،بايد روش نظارت و بازبینی کنوانسیون ،تغییر کند .بااينحال،
تالش اصلی جهت تصويب پروتکل شماره  21را بريتانیا و در دوره رياست اين کشور بر شورای
اروپا در سالهای 1122ـ 1121صورت داد .در نتیجة تالشهای دولت انگلیس ،اعالمیه بريگتون
در مه  1121به اصل فرعیبودن و حاشیه صالحديد در اصالح کنوانسیون توجه کرده و ضمن
تأکید بر رويه غنی ديوان ،از ديوان خواست که در رويه خود ،به اين اصول ،بیشتر اهمیت بدهد.
1. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on
)Human Rights: ECHR

 .2کنوانسیون اروپايی حقوق بشر در  1نوامبر  2311در رم امضا و در  9سپتامبر  2319الزماالجرا شد .ن.ک:
Olivier De Schutter, International Human Rights Law Cases, Materials, Commentary, Cambridge
University Press, 2010, p. 21.

 .9چهار کشور از همسايگان ايران (ترکیه ،روسیه ،آذربايجان و ارمنستان) طرف کنوانسیون اروپايی حقوق بشر هستند.
 .4ن.ک :سیدقاسم زمانی ،امیرساعد وکیل و پوريا عسکری؛ نهادها و سازوکارهای منطقهای حمايت از حقوق بشر ،شهر
دانش ،2931 ،صص 97ـ.91
 .6پروتکل شماره  21نیز در  1مه  1129پذيرفته شد .طبق پروتکل مذکور ،برای ديوان عالی يا محاکم قانون اساسی دول
عضو ،اين حق به رسمیت شناخته شده که قبل از اتخاذ تصمیم ،از ديوان درخواست نظريه مشورتی کنند.
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اعالمیه نتیجه میگیرد که بهمنظور شفاف و مفهوم کردن اصل فرعیت و دکترين حاشیه
صالحديد ،به شکلی که در رويه ديوان تبلور يافته است ،بايسته است اين دو اصطالح به مقدمه
کنوانسیون اضافه شود .بهمنظور اعمال اصالحات موردنظر ،کمیته ،کارشناسان پیشنويس اولیه
پروتکل را آماده و پس از اعمال اصالحاتی در تاريخ  11آوريل  1129مجمع عمومی شورای اروپا
پیشنويس پروتکل را تصديق کرد .در  21مه همان سال ،کمیته وزيران ،پروتکل را پذيرفت و از
تاريخ  11ژوئن در استراسبورگ برای امضا مفتوح شد و در همان تاريخ به امضای ارمنستان،
آندورا ،قبرس ،دانمارک ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،ايرلند ،ايتالیا ،لیختناشتاين ،لوکزامبورک ،نروژ،
رسید1.

پرتغال ،رومانی ،سان مارينو ،اسلواکی ،اسپانیا و بريتانیا
پروتکل شماره  21ضمن اعمال برخی اصالحات شکلی نظیر تعیین سقف سنی برای
داوطلبان تصدی شغل قضاوت در ديوان و کاهش مهلت اقامه دعوا ،بندی را نیز به مقدمه
کنوانسیون ،الحاق و اصل فرعیت و حاشیه صالحديد دولتها را وارد کنوانسیون کرد .اين امر،
تحول مهمی در کنوانسیون اروپايی محسوب میشود .بهمنظور بررسی اين تحول ،ابتدا اصالحات
شکلی کنوانسیون بهاختصار بیان ،و سپس اصل فرعیت و جايگاه آن در حقوق بینالملل بشر
تحلیل خواهد شد .در ادامه ،مفهوم حاشیه صالحیت دولتها بررسی و نهايتاً رابطه اصل فرعیت و
حاشیه صالحديد بررسی میشود.
 .6اصالحات شکلی
ديوان اروپايی حقوق بشر بهعنوان سازوکار قضايی پیشرو در حوزه حقوق بینالملل بشر ،نهادی
است که طبق کنوانسیون اروپايی حقوق بشر تأسیس شده و با گذشت بیش از هفت دهه از
تأسیس آن ،اصالحات متعددی در ساختار و شکل آن صورت گرفته است بهگونهای که میتوان
گفت بیشتر  21پروتکلی که به کنوانسیون ضمیمه شده است ،به تغییرات و اصالحات شکلی
مربوط میشود .از اين رهگذر ،کشورهای اروپايی به دنبال آن بودهاند که ديوان را با تحوالت روز
هماهنگ کنند تا بتواند معیارهای دادرسی عادالنه را با توجه به تغییرات گستردهای که در اروپا
صورت گرفته ،برآورده کند .پروتکل شماره  21هم از اين قاعده مستثنا نیست و بهغیر از ماده 2
آن که به مقررات ماهوی کنوانسیون مربوط میشود ،ساير مواد ،جنبه شکلی دارد و تغییرات
ساختاری محسوب میشود.
 .5سوئد ،اتريش و گرجستان نیز تا کنون اين پروتکل را امضا کردهاند .برای الزماالجراشدن پروتکل بايد تمام دول طرف
کنوانسیون ،رضايت خود را اعالم و از تاريخ آخرين اعالم رضايت ،سه ماه گذشته باشد .پروتکل از روز اول ماه بعد از انقضای
مهلت فوق ،الزماالجرا میشود(ماده  7پروتکل).
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6ـ .6سن قضات دیوان
در متن اولیه کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،هیچگونه محدوديت سنی برای داوطلبان تصدی
پست قضاوت در ديوان لحاظ نشده بود و بند  2ماده  12که به اين موضوع اختصاص دارد ،صرفاً
معیارهايی مانند دارابودن خصايل واالی اخالقی ،توانايی تصدی مشاغل عالی قضايی يا
حقوقدانبودن را برشمرده است .بااينحال ،عدم تعیین حداکثر سن داوطلبان شغل قضاوت،
درعمل موجب مشکالتی شد 7،بهويژه با الزماالجراشدن پروتکل شماره  21که دوره تصدی
قضات را از  1سال به  3سال افزايش داد .برای رفع مشکالت احتمالی ،طبق بند  2ماده 1
پروتکل ،حداکثر سن داوطلبان تصدی شغل قضا در ديوان 11 ،سال تعیین شد .بدين ترتیب ،سن
داوطلبان در روزی که فهرست داوطلبان توسط مجمع عمومی مطالبه میشود ،بايد کمتر از 11
سال باشد3.
هرچند حداکثرِ سنی برای داوطلبان قضاوت در متن اولیه کنوانسیون در نظر گرفته نشده بود،
سن بازنشستگی قضات مشخص بود .بند  1ماده  19کنوانسیون اشعار میداشت که دوره تصدی
قضات با رسیدن ايشان به سن  71سالگی خاتمه میيابد .با توجه به تعیین سقف سنی برای
دواطلبان ،بند  9ماده  1پروتکل ،اين مقرره را حذف کرد .بنابراين ،قضاتی که در سن  11سالگی
وارد ديوان میشوند تا پايان دوره  3ساله میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و بازنشستگی قبل
از اتمام دوره ،منتفی است .هدف از وضع تعیین حداکثر سن برای داوطلبان قضاوت و همچنین
حذف سن بازنشستگی اين است که قضات بتوانند تا پايان دوره  3سالة تصدی خود در مسند
قضاوت بمانند و از اين طريق ،تداوم عضويت قضات در ديوان تقويت شود3.
6ـ .2انصراف از صالحیت به نفع شعبه عالی
در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،فرايند خاصی برای رسیدگی به قابلیت استماع دعوا تعبیه شده
و ابتدا موضوع نزد قاضی گزارشگر و سپس کمیتهای که به اين منظور ايجاد شده ،مطرح
میشود .بسیاری از شکايات مطروحه در اين مرحله ،غیرقابلپذيرش اعالم میشود .اگر کمیته
نتواند در خصوص غیرقابلپذيرشبودن دادخواست به اتفاقنظر برسد ،موضوع برای رسیدگی به
 .7ازجمله مهمترين اين مشکالت می توان به بازنشستگی اجباری قضات قبل از اتمام دوره اشاره کرد که ديوان را از وجود
اين قضات محروم میکند.
 .1البته بند  2ماده  3پروتکل ،اين تغییر حداکثر سن را درمورد داوطلبانی جاری میداند که اسامی آنها در فهرستهای بعد از
اجرايیشدن پروتکل قید میشود.
9. Explanatory report Protocol No. 15 Amending the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, paras. 11-12.
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قابلیت استماع و ماهیت دعوا به يکی از شعب ديوان ارجاع میشود .در پروندههای مهم ،شعبه
رسیدگیکننده میتواند به نفع شعبه عالی از خود سلب صالحیت کند21.
در ماده  91کنوانسیون آمده است که اگر دعوای مطروحه نزد شعبه ،حاوی موضوع مهمی
باشد که تفسیر کنوانسیون يا پروتکل مربوطه را تحت تأثیر قرار میدهد يا با آرای سابق ديوان در
تعارض باشد ،شعبه میتواند تا قبل از صدور حکم ،دعوا را به شعبه عالی ارسال کند ،مگر اينکه
يکی از طرفین دعوا با اين موضوع مخالف باشد .ماده  9پروتکل ،قید ذيل ماده  91کنوانسیون را
حذف کرده است .بنابراين ارجاع دعوا به شعبه عالی توسط شعبه رسیدگیکننده ،نیازی به رضايت
طرفین ندارد و حتی در صورت مخالفت اطراف دعوا نیز شعبه میتواند به نفع شعبه عالی از
رسیدگی امتناع کند 22.اين مقرره ،بنا به خواست ديوان به پروتکل اضافه شد .ديوان در نظريهاش
در سال  1121خطاب به کنفرانس بريگتون ،درخواست کرد که بهمنظور حفظ يکپارچگی و
انسجام رويهقضايی ديوان ،حق طرفین دعوا در جلوگیری از تصمیم شعبه ،مبنی بر ارجاع دعوا به
شعبه عالی سلب شود 21.گزارش توجیهی پروتکل نیز هدف از وضع اين مقرره را اين میداند که
تصمیمگیری در خصوص صالحیت شعبه عالی به شعبه ديوان محول شود و اراده طرفین ،مانع
نظر شعبه نشود 29.حذف اين مقرره با مخالفت چندانی مواجه نشد و حتی نهادهای مردمنهاد
حقوقبشری نیز با آن موافق بوده و ارجاع دعوا به شعبه عالی را در حمايت مؤثر از حقوق بشر،
مؤثر

میدانند21.

6ـ .9کاهش مهلت اقامه دعوا
طبق بند  2ماده  91کنوانسیون ،طرح دعوا نزد ديوان ،منوط به طی مراحل داخلی در کشور
مربوطه است .به عبارت ديگر ،خواهان بايد کلیه مراجع صالح را در کشور مربوطه طی کرده باشد
و پس از طی اين مراحل است که میتواند نزد ديوان شکايت کند .مهلت اقامه دعوا نزد ديوان،
حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور حکم نهايی و قطعی مراجع داخلی تعیین شده بود.
 .60ن.ک :زمانی ،وکیل و عسکری؛ همان ،صص 11ـ.11
 .66بند  1ماده  9پروتکل ،اصالحات مذکور را در خصوص دعاوی جاری قابل اعمال نمیداند که يکی از طرفین دعوا قبل از
تاريخ الزماالجراشدن پروتکل ،به نظر شعبه ،مبنی بر صالحیت شعبه عالی اعتراض کرده باشد.
12. Opinion of the Court on Draft Protocol no.15 to the European Convention on Human Rights, 6
February 2013, paras. 7-8.
13. Explanatory report, op. cit., paras. 17-19.
14. Joint NGO Statement: “Protocol No. 15 to the Convention for the Protection of Human Rights must not
result in weakening of human rights protection”, 24 June 2013, para. D, available on: www.hrw.org/news/
)2013/06/24/council-europe-joint-ngo-statement-protocol-15-echr (last visited February 29, 2016
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«محدوديت زمانی از آن لحاظ در نظر گرفته شده است که قطعیت حقوقی بر احکام مراجع
داخلی حاکم شود ،چرا که در غیر اين صورت ،مقامات داخلی همواره بايد بیم آن را داشته باشند
که تصمیم سابق آنها به چالش کشیده خواهد شد .همچنین اين محدوديت به اين منظور است
که طرح دعوا در زمانی معقول تضمین شود و از طرف ديگر ،با وجود اين شرط ،احتمال نظریِ
شواهد و ادله دعوا که ممکن است با مرور زمان از بین برود افزايش میيابد» 21.اين مهلت در
زمان تصويب کنوانسیون ،مهلت معقول و مناسبی بود ولی با پیشرفت فناوری و تسريع ارتباطات
که موجب اطالع آنی طرفین دعوا از آرا شده ،کاهش اين مهلت ،از اصالحات پیشنهادی بود که
نهايتاً در ماده پروتکل شماره  21جامه عمل پوشید و اين مهلت به چهار ماه کاهش يافت .البته
سازمانهای مردمنهاد حقوقبشری نگران بودند که ممکن است کشورها از اين مقرره سوءاستفاده
کرده و با تعلل در اطالعدادن تصمیم نهايی مراجع داخلی ،حق زيانديده را در اقامه دعوا نزد
ديوان در مهلت مناسب ،مخدوش کنند .همچنین کسانی که در نقاط دورافتاده هستند ،افرادی که
به فناوری و ارتباطات نوين دسترسی ندارند يا وکاليی که بهعلت عدم تبحر کافی ،امکان تمهید
دفاع مناسب را ندارند ،متضرران اصلی اين کاهش مهلت اقامه دعوا

هستند21.

6ـ .4قابلیت استماع دعاوی
پاراگراف فرعی بند (ب) ماده  91کنوانسیون ،يکی از موارد غیرقابلاستماعبودن دعوا را جايی
میداند که« :خواهان متحمل ضرر قابلتوجهی نشده باشد ،مگر آنکه مراعات و احترام حقوق

بشر ،آنچنانکه در کنوانسیون و پروتکلها مطرح است مستلزم بررسی دادخواست باشد و
مشروط به اينکه هیچ پروندهای که در محاکم داخلی بهطور مقتضی به آن رسیدگی نشده به اين
دلیل ،غیرقابلپذيرش اعالم نشود».
اين مقرره در پروتکل شماره  21به کنوانسیون اضافه شد و علت آن نیز اين است که ديوان
بتواند از رسیدگی به پروندههايی که اهمیت چندانی ندارد ،اجتناب کرده و وقت خود را صرف
رسیدگی به دعاوی مهم کند .البته تشخیص قابلتوجهنبودن زيان به عهده خود ديوان گذاشته
شده تا به مرور زمان ،رويه ديوان ،معیارهای عینی و مشخصی را به دست دهد .اعمال اين مقرره،
مقید به دو شرط است :اوالً ،درصورتیکه موضوع اصول و اهداف کنوانسیون مطرح باشد و
رعايت حقوق بشر ايجاب کند ،ديوان ملزم به رسیدگی است و میزان زيان خواهان اهمیت ندارد.
 .66زمانی ،وکیل و عسکری؛ همان ،ص .212
16. Joint NGO Statement, op. cit., para. B.
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ثانیاً ،اگر در مراجع داخلی به شکايت خواهان رسیدگی نشده ،ديوان بدون لحاظ میزان زيان
خواهان ،ملزم به رسیدگی است .علت شرط دوم اين است که هیچ دعوايی بدون رسیدگی
مقتضی قضايی مختومه نشود 27.ماده  1پروتکل شماره  21اين شرط دوم را حذف کرده است که
موجب ابراز تأسف نهادهای حقوقبشری شد .آنها اين شرط را مانع استنکاف قضايی و مقوم
حکومت قانون

میدانند23.

 .2اصالحات ماهوی
تنها ماده پروتکل شماره  21که کنوانسیون را بهطور ماهوی اصالح میکند ،ماده  2است که
مقدمه کنوانسیون را اصالح و بندی را به انتهای مقدمه کنوانسیون اضافه کرده است( :دولتهای
عضو اين کنوانسیون که اعضای شورای اروپا هستند) «با تأکید بر اينکه کشورهای معظم متعاهد،
طبق اصل فرعیت مسئولیت اولیه ،تضمین حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون و
پروتکلهای آن را بر عهده دارند و بر اين اساس ،مشروط به صالحیت نظارتی ديوان اروپايی
حقوق بشر ،از حاشیه صالحديد برخوردارند».
الحاق اين بند به مقدمه کنوانسیون ،پاسخی به مباحثات فراوانی است که از همان ابتدای
تأسیس ديوان اروپايی در خصوص نقش و جايگاه اصل فرعیت و همچنین دکترين حاشیه
صالحديد درگرفته بود .استناد به حاشیه صالحديد دولتها و اصل فرعیت در رويه ديوان بهوفور
يافت میشود ،درحالیکه چه در متن و چه در کارهای مقدماتی کنوانسیون ،اشارهای به اين دو
اصطالح نشده است .در ادامه ،ابتدا معنا و مفهوم اين دو اصطالح و سپس رابطه آن دو با يکديگر
بررسی میشود.
2ـ .6اصل فرعیت
اصل فرعیت 23در حقوق اتحاديه اروپا سابقه طوالنی دارد و بهنوعی با ماهیت اين اتحاديه عجین
شده است .در ماده  1معاهده مؤسس اتحاديه اروپا 11يا همان معاهده ماستريخت تصريح شده
است که «جامعه اروپا در حوزههايی که در صالحیت انحصاریاش قرار ندارد ،طبق اصل فرعیت
 .67ساداتاخوی ،سیدعلی؛ «پروتکل شماره  21و اصالح نظام نظارتی کنوانسیون اروپايی حقوق بشر» ،مجله دانشکده
حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران ،شماره  ،71زمستان  ،2931صص 119ـ.111
18. Joint NGO Statement, op. cit., para. C.
19. Subsidiarity
20. Treaty Establishing European Union
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عمل میکند  .»...ماده  1نیز بیان میدارد« :ضمن رعايت اصل فرعیت ،اهداف اتحاديه بايد
بهنحویکه در اين معاهده مشخص شده است ،تحقق يابد» .يکی از نويسندگان ،اصل فرعیت و
اصل تکمیلیبودن 12را يکی میداند 11.اصل صالحیت تکمیلی که در ماده  27اساسنامه ديوان
کیفری بینالمللی مدون شده و همزاد اصل فرعیت است 19،آغاز تحقیقات و تعقیب متهم در
سطح بینالمللی را منوط به اين امر میداند که دولت مربوطه نتواند يا نخواهد که متهم را
محاکمه کند.
در حقوق بینالملل بشر ،همواره میان رعايت حقوق و آزادیهای افراد و احترام به تنوع
فرهنگی نوع بشر ،تنش و چالشی ذاتی وجود دارد .مفاهیم کالسیک مربوط به لزوم رعايت
حاکمیت کشور و احترام به آن ،ديگر در اين حوزه پاسخگو نیست .درعوض ،اصل فرعیت به
مثابه ابزاری برای ايجاد توازن میان کثرتگرايی و خیر عمومی در دنیای جهانیشده است و در
فهم بهتر حقوق بینالملل بشر کمک میکند .ازاينرو اصل فرعیت ،اصل ساختاری حقوق
بینالملل بشر تلقی میشود 11.هدف اصلی اصل فرعیت ،اعطای درجه و میزانی از استقالل و
آزادی عمل به مراجع پايینتر در مقابل مراجع باالتر است .ازاينرو اصل مذکور ،دربردارنده نوعی
تقسیم صالحیت میان مراجع مختلف است .طبق اصل فرعیت ،تصمیمگیری در خصوص اتخاذ
اقدامات مناسب برای اجرای حقوق بشر ،ابتدائاً بر عهده کشورهاست و مراجع قضايی بینالمللی
نقش ثانوی دارند11.
در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،صريحاً به اصل فرعیت اشاره نشده است ولی از مواد  2و
 29آن 11،چنین استنباط میشود که نقش ديوان در تضمین و رعايت حقوق بشر ،جنبه فرعی و
21. Complementarity
22. Diego Rodríguez-Pinzón and Claudia Martin, The Inter-American Human Rights System: Selected
Examples of Its Supervisory Work, in: Research Handbook on International Human Rights Law, Edited
by Sarah Joseph, Edward Elgar, 2010, p. 356.
23. Federico Fabbrini, “The Constitutionalization of International Law: A Comparative Federal
Prespective”, European Journal of Legal Studies, vol. 6, Issue 2 (Autumn/Winter 2013/14), p. 22.
24. Paolo G. Carozza, “Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law”,
American Journal of International Law, 2003, vol. 97, No.1, p. 38.
25. Francisco Forrest Martin, International Human Rights and Humanitarian Law: Treaties, Cases and
Analysis, Cambridge University Press, 2006, p. 709.

 .25ماده  .2تعهد به رعايت حقوق بشر :طرفهای معظم متعاهد به کنوانسیون موظفاند تضمین کنند که افراد ساکن در
مناطق تحت حاکمیت خود از حقوق و آزادیهای تعريفشده در بخش اول کنوانسیون حاضر برخوردار شوند.
ماده  .29حق جبران رفع خسارت مؤثر :هر شخصی که حقوق و آزادیهايش که در اين کنوانسیون آمده است ،ضايع شده
باشد ،حتی اگر تضییع حقوق و آزادی های مذکور توسط افرادی با ظرفیت رسمی صورت گرفته باشد ،از حق جبران خسارت
مؤثر در مقابل مقامات ملی برخوردار است.
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ثانويه داشته و تابع نقش دولتهاست 17.به عبارت ديگر ،تضمین و رعايت حقوق بشر در مرحله
اول بر عهده دولتهاست و ديوان ،مرجع تجديدنظر و فرجام نسبت به تصمیمات و اقدامات
مراجع داخلی تلقی نمیشود ،بلکه صرفاً آنها را بازبینی میکند .بنابراين ديوان در رعايت حقوق
اروپا13

مندرج در کنوانسیون ،نقش ثانوی و فرعی دارد 13.با پذيرش منشور حقوق بنیادين اتحاديه
در دسامبر  ، 1111اصل فرعیت برای اولین بار وارد ادبیات رسمی حقوق بشر شد .مقدمه منشور
يادشده ،اصل فرعیت را پذيرفته 91و در ماده  12نیز نهادها و مراجع اتحاديه به رعايت اصل
مذکور فراخوانده شدهاند.
در اجرای اين فر اخوان ،اصل فرعیت به دو شیوه در رويه ديوان دادگستری اروپا منعکس شده
است .ديوان مذکور به هنگام اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق بنیادين ،يکی از منابع حقوق
اتحاديه را سنن حقوق اساسی کشورهای عضو میداند و در استخراج اصول کلی حاکم بر حقوق
بنیادين از آن مدد میگیرد .البته اين سنتها ،تنها از متن قانون اساسی کشورهای عضو نشأت
نمیگیرد ،بلکه معاهدات بینالمللی را که دول عضو اتحاديه به آن پیوستهاند ،میراث مشترک و
ارزشهای عمومی را هم شامل میشود .دومین مورد کاربرد اصل فرعیت در رويه ديوان
دادگستری اروپا ،به هنگام اعمال بازبینی قضايی اعمال دول عضو توسط ديوان است .در اين
مواقع که ديوان ،اجرای حقوق بنیادين در دول عضو را بازنگری میکند ،برای نهادهای داخلی تا
حدودی آزادی عمل قائل است و به تصمیمات آنها احترام میگذارد 92.در حقوق اتحاديه اروپا
برای اعمال اصل فرعیت ،دو معیار الزم است :اول اينکه ثابت شود که اهداف مورد انتظار از
طريق دول عضو بهطور کافی قابلتحقق نباشد (معیار عدم کفايت داخلی) و دوم اينکه اهداف
مورد انتظار به دلیل آثار و نتايجی که دارد ،در سطح اتحاديه ،بهتر قابلتحقق باشد (معیار کفايت
فراملی)91.

27. Tümay, Mura, “The Margin of appreciation Doctrine Developed by the Case Law of the European
Court of Human Rights”, Ankara Law Review, 2008, vol. 5, No. 2, p. 203.
28. H. Petzold, “The Convention and the Principle of Subsidiarity”, in R. St. J. Macdonald, F. Matscher
and H. Petzold (eds.), The European System for the Protection of Human Rights,
Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff, 1993, p. 41.
29. Charter of Fundamental Rights of the European Union
30. This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Community and the Union
and the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions
and international obligations common to the Member States, the Treaty on European Union, the
Community Treaties, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, the Social Charters adopted by the Community and by the Council of Europe and the case-law
of the Court of Justice of the European Communities and of the European Court of Human Rights.
31. Paolo G. Carozza, op. cit., pp. 54-55.
32. Federico Fabbrini, “The Principle of Subsidiarity”, in: Robert Schutze and Takis Tridimas (eds.), The
Oxford Principles of European Union Law, Oxford University Press, 2015.
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ديوان اروپايی حقوق بشر نیز در رأی معروف هندی سايد تصريح میکند که محال است
ديوان جايگزين محاکم ملی و داخلی شود ،بلکه نظام حمايتی کنوانسیون ،فرع بر سازوکارهای
داخلی بوده و نسبت به آنها جنبه فرعی و ثانوی دارد .وظیفه اولیه حمايت و حفاظت از حقوق
مندرج در کنوانسیون بر عهده مراجع داخلی است و نهادهای ايجادشده توسط کنوانسیون ،تنها در
صورتی وارد عمل میشوند که کلیه مراحل داخلیِ احقاق حق ،طی شده باشد .ديوان اشعار
میدارد که وظیفه اصلیاش ،بازنگری تصمیمات مراجع داخلی است؛ تصمیماتی که مراجع مذکور
بر اساس اختیارات و صالحیتهای خود اتخاذ کردهاند 99.ديوان ،مقامات دولتی را در اتخاذ
اقدامات مناسب جهت اجرای حقوق مصرح در کنوانسیون ،آزاد تلقی کرده و بازبینی اقدامات
دولتها را فقط شامل انطباق تصمیمات مذکور با اهداف و مفاد کنوانسیون میداند91.
بهطور خالصه میتوان گفت که اصل فرعیت بهعنوان اصل ساختاری در حوزه حقوق
بینالملل بشر به رسمیت شناخته شده است .طبق اصل مذکور ،دولتها در اجرا و رعايت حقوق
بشر در حوزه اقتدار خود دارای صالحیت اولیه و اصلی بوده و صالحیت مراجع قضايی بینالمللی
جنبه فرعی و ثانوی دارد .بدين لحاظ ،مراجع قضايی بینالمللی هنگام تصمیمگیری در خصوص
ادعای نقض حقوق بشر بايد به صالحیت اولیه و اصلی دولتها احترام گذاشته و همواره توجه
داشته باشند که تضمین و اجرای حقوق بشر ،ابتدائاً وظیفه دولتهاست.
2ـ .2حاشیه صالحدید
الف .تاریخچه حاشیه صالحدید
از همان ابتدای اجرايیشدن کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،سازوکارهای اجرايی کنوانسیون ،به
حاشیة صالحديد استناد کردند .برای اولین بار در سال  2313در دعوای يونان علیه بريتانیا به
حاشیة صالحديد اشاره شد .دعوا راجع به شکايت يونان از انگلیس بهخاطر نحوه اداره قبرس بود.
انگلیس در دفاع از عملکرد خود به ماده  21کنوانسیون اروپايی حقوق بشر استناد کرد که به
دولتها اجازه میدهد در شرايط اضطراری ملی از کنوانسیون عدول کنند .بنابر سازوکار جاری در
آن دوره زمانی 91،شکايت ابتدا نزد کمیسیون اروپايی حقوق بشر طرح میشد و درصورتیکه
کمیسیون موضوع را قابلپذيرش میدانست ،دعوا برای رسیدگی به ديوان اروپايی حقوق بشر
33. Handy Side v. United Kingdom, European Court of Human Rights, paras. 48-50.
34. Belgian Linguistic Case, European Court of Human Rights, para. 10.
 .96برای اطالع از سازوکارهای قبلی کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،ن.ک :حسینقلی حسینینژاد؛ «نگاهی به دادگاه اروپايی
حقوق بشر» ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره  ،11بهار و تابستان  ،2977صص 213ـ .211
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ارجاع میشد .کمیسیون در گزارش يافتههای خود به ديوان اظهار داشت« :دولت در ارزيابی آنچه
اوضاعواحوال دعوا اقتضا میکند ،بايد بتواند برخی اقدامات صالحديدی 91اتخاذ کند» 97.با توجه
به حلوفصل سیاسی موضوع ،ديوان فرصت پیدا نکرد نظر کمیسیون را بررسی

کند93.

ديوان اروپايی حقوق بشر برای اولین بار در دعوای اللس علیه ايرلند بهطور ضمنی به حاشیة
صالحديد پرداخت .خواهان مدعی بود که ايرلند با استفاده نادرست از بازداشت پیشگیرانه 93،مواد
 1و  1کنوانسیون را نقض کرده است .دولت ايرلند در پاسخ ،با استناد به ماده  21کنوانسیون
اظهار داشت که بازداشت پیشگیرانه ،عکسالعمل ضروری در قبال اعمال تروريستی ارتش
جمهوریخواه ايرلند بوده است .رئیس وقت کمیسیون ،سرهامفری والدوک به نمايندگی از
کمیسیون ،نزد ديوان حاضر شد و اظهار کرد که« :ماده  21بايد با توجه به موضوع خاصی که
دارد ،بررسی شود و آن عبارت است از مسئولیتهای دولت در قبال حفظ نظم و قانون در زمان
جنگ يا هرگونه شرايط اضطراریِ تهديدکننده حیات ملت .حاشیة صالحديد بدين معناست که
ايفای اين مسئولیتها توسط دولت در اصل به موضوع حساسِ تشخیصِ معیارهای ايجاد توازن
میان مالحظات متعارض مربوط به منافع عمومی بستگی دارد و ازاينرو کمیسیون يا ديوان
متقاعد میشود که تشخیص دولت در محدوده اختیاراتی است که ماده  21به وی داده
است 11.»...ديوان بدون هیچگونه اشاره صريحی به حاشیة صالحديد ،تصمیم ايرلند را در
خصوص استفاده از بازداشت پیشگیرانه بهمنظور کنترل خشونتهای ارتش جمهوریخواه ايرلند
تصديق کرد و دولت ايرلند حاشیة صالحديد وسیعی يافت 12.بعد از اين دعوا در چند پرونده ديگر
در ديوان نیز بهطور ضمنی به حاشیة صالحديد استناد شد که ازجمله میتوان به دعوای مربوط
به برخی جنبههای قوانین بلژيک در خصوص استفاده از زبان در آموزش 11،قضیه ومبوف 19و
همچنین رأی دلکورت 11اشاره کرد.
ديوان اروپايی حقوق بشر برای اولین بار در دعوای دِ ويلده ،اومس و وِريپ علیه بلژيک
36. Measure of discretion
37. Greece v. United Kingdom, 1958-1959 Yearbook of European Commission on Human Rights, p.
176.

38. Howard Charles Yourow, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European
Human Rights Jurisprudence, Martinus Nijhoff, The Hague, 1996, p. 16.
39. Preventive detention
40. Howard Charles Yourow, op. cit., p. 17.
41. Lawless v. Ireland, European Court of Human Rights, paras. 54-62.
42. Belgian Linguistic Case
43. Womboff Case
44. Delcourt Case
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بهطور صريح به حاشیه صالحديد استناد کرد .دعوا در خصوص بازرسی مکاتبات کسانی بود که
به جرم ولگردی زندانی شده بودند .ديوان اظهار داشت که« :مراجع صالح بلژيک در دعوای
حاضر از حدود قدرت صالحديدی 11که بند  1ماده  3کنوانسیون به کشورهای متعاهد داده است،
تخطی نکردهاند :درمورد افرادی که بهخاطر ولگردی بازداشت شدهاند ،مراجع مذکور برای اعمال
محدوديت بر زندانیان بهمنظور پیشگیری از جرم و بینظمی ،حفظ سالمت و اخالق و حمايت از
حقوق و آزادیهای ديگران ،ادله کافی

داشتهاند»11.

ديوان نهايتاً در قضیه معروف هندی سايد بهطور مفصل به حاشیة صالحديد پرداخت و رأی
خود را بر مبنای آن استوار کرد .دعوا مربوط به ممنوعیت يک کتاب در انگلیس بهخاطر درج
مطالب غیراخالقی بود .ديوان در رأی خود ،يازده بار اصطالح حاشیة صالحديد را به کار برد و
برای اولین بار زوايای آن را روشن کرد .ديوان در بند  17رأی ،اشعار میدارد که بايد مطمئن شود
که محاکم داخلی انگلیس بهطور منطقی ،با حسننیت و در چارچوب حاشیة صالحديدی که بند
 1ماده  21به دولتها اعطا کرده ،عمل کردهاند 17و نتیجه میگیرد که بند  1ماده  21کنوانسیون
به دولتها حاشیة صالحديد میدهد .اين حاشیه ،هم به مراجع تقنینی داخلی و هم به ساير
مراجع ،ازجمله مراجع قضايی که قانون را تفسیر و اجرا میکنند داده میشود 13.از آن زمان تا
کنون ،استناد به حاشیة صالحديد در رويه ديوان اروپايی حقوق بشر بهطور تصاعدی رو به فزونی
نهاده و در اکثر آرای ديوان به آن استناد میشود ،بهگونهای که دين اسپیلمان رئیس کنونی
ديوان در سخنرانیاش در سال  ،1121از تعداد دقیق آنها اظهار بیاطالعی کرد13.
ب .مفهوم حاشیه صالحدید
الزم به ذکر است اصطالح حاشیه صالحديد در متن کنوانسیون اروپايی حقوق بشر به کار نرفته
و بررسی کارهای مقدماتی کنوانسیون نیز نشان میدهد که تهیهکنندگان متن کنوانسیون ،هیچ
اشارهای به اصالح مذکور نکردهاند11،ولی استناد مکرر ديوان اروپايی حقوق بشر به حاشیه
صالحديد ،آن را به بخشی ناگسستنی از رويه ديوان تبديل کرده است .بااينحال ،تعريف
45. Power of appreciations
46. De Wilde, Ooms and Veryp Judgment, (Vagrancy Case), European Court of Human Rights, para. 93.
47. Handyside v. UK, European Court of Human Rights, para. 47.
48. Ibid., para. 49.
)49. Dean Spielmann, “Whither the Margin of Appreciation?” UCL Current Legal Problems (CLP
Lecture, 2014, p. 11. Available at: www.coe.int/Document/Speech-20140320-London-ENG.pdf (last
visited February 29, 2016).
50. Howard Charles Yourow, op. cit., p. 5.
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مشخص و معینی از اصالح مذکور در رويه ديوان به چشم نمیخورد و ديوان هرگز نظريه عام و
کلی در خصوص حاشیه صالحديد ارائه نکرده است .وقايع و اوضاعواحوال هر قضیه ،نقش بسیار
مهمی در مشخصکردن معنای دقیق حاشیه صالحديد دارد .تأمل در خصوص نقص عناصر و
اجزای اصلی هر پرونده و تالش برای تشخیص اهمیت و ارزش هريک از آن اجزا ،نقشی کلیدی
در درک مفهوم حاشیه صالحديد دارد .نظر به عدم تعريف حاشیه صالحديد در آرای ديوان
اروپايی حقوق بشر ،مفسران و نويسندگان حقوقی کوشیدهاند تعريفی جامع و مانع از اين اصطالح
به دست دهند.
يکی از صاحبنظران ،حاشیه صالحديد را نوعی آزادی عمل میداند که ارگانهای واقع در
استراسبورگ به مراجع قضايی ،اجرايی و تقنینی داخلی دول اروپايی اعطا میکنند و دولتها در
اين محدوده ،مختار و مجاز به اتخاذ اقدامات صالحديدی خود بوده و در صورت رعايت اين
محدوده ،ناقض کنوانسیون اروپايی حقوق بشر نیستند 12.مک دونالد حاشیه صالحديد را دکترينی
می داند که ديوان اروپايی حقوق بشر برای تفسیر برخی مقررات کنوانسیون از آن استفاده میکند
و عموماً به معنای صالحديدی است که به مراجع داخلی در اجرای تعهداتی که طبق کنوانسیون
اروپايی حقوق بشر بر عهده دارند ،اعطا میشود و آن را تا حدودی شبیه معیار بازنگری11
میداند19.
گرير ،حاشیه صالحديد را فضای مانوری میداند که نهادهای اروپايی به مراجع داخلی
میدهند و در اين فضا مقامات داخلی در اجرای تعهدات حقوقبشری خود طبق کنوانسیون
اروپايی حقوق بشر ،آزادی عمل دارند 11.محققی ديگر ،حاشیه صالحديد را به معنای فضای
تنفس و مجالی میداند که مراجع بینالمللی به نهادهای داخلی اعطا میکنند 11.نويسندهای
ديگر ،حاشیه صالحديد را تمکین و احترامی 11میداند که نهادهای اروپايی برای تصمیمات و
اقدامات مراجع قضايی ،اجرايی و تقنینی داخلی قائل هستند 17.در تعريف ديگر ،حاشیه صالحديد،
صالحديدی تلقی شده که مراجع نظارتی بینالمللی به دولتها جهت اجرا و تفسیر قواعد حقوقی

51. Ibid., p. 13.
52. Standard of Review
53. R. St. J. Macdonald, op. cit., p. 84.
54. Steven Greer, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European
Convention of Human Rights, Council of Europe Publishing, Human Rights files No. 17, 2000, p. 5.
55. Lookwood, Finn & Jubisky, “Working Paper for Committee of Experts on Limitation Provisions”, 7
Human Rights Quarterly, 1984, p. 35.
56. Deference
57. Howard Charles Yourow, op. cit., p. 118.
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میدهند 13.بنونیستی حاشیه صالحديد را آزادی عملی میداند که هر جامعه در حل تعارض میان
حقوق فرد و منافع جامعه داراست13.
تعاريف ذکرشده ،در اين نکته مشترک هستند که حاشیه صالحديد ،فضا و مجالی است که در
آنها دولتها قانوناً آزادی عمل و انتخاب دارند و میتوانند بر اساس صالحديد خود ،تعهدات
حقوق بشريشان را اجرا و اعمال کنند .موارد استفاده و کاربرد حاشیه صالحديد در هالهای از ابهام
قرار دارد و قابل پیشبینی نیست که ديوان ،استدالل دولت خوانده را در داشتن حاشیه صالحديد
در چه مواردی مسموع میداند و در چه مواردی استماع نمیکند .تعاريف ذکرشده در بند قبل
نشان میدهد که در خصوص موارد کاربرد حاشیه صالحديد ،ترديد وجود دارد .برخی تعاريف به
اجرای کنوانسیون اشاره دارند .برخی ديگر به حل تعارض میان حقوق افراد و منافع جامعه و
برخی ديگر به قدرت انتخاب دولتها در اجرای تعهدات بینالمللی خود تصريح دارند .لذا برای
تبیین دقیق مفهوم حاشیه صالحديد ،الزم است موارد مختلف کاربرد آن بررسی و تحلیل شود.
ج .کاربردهای حاشیه صالحدید
کاربردهای چندگانهای برای حاشیه صالحديد عنوان شده است .نويسندهای میان تعريف
ماهوی 11حاشیه صالحديد و تعريف ساختاری 12آن تمايز قائل شده 11و ديگری ،کاربرد حاشیه
صالحديد در اجرای قاعده 19را از استفاده از آن در تعريف قاعده 11تفکیک میکند و اين دو را
بهعالوه استفاده از حاشیه صالحديد در انتخاب روش اجرای قاعده 11،مهمترين کاربردهای آن
میداند11.

استفاده از حاشیه صالحديد در تعريف قواعد حقوقبشری که همان کاربرد ماهوی مورد نظر
لتساس است ،به رابطه میان آزادیهای فردی و اهداف جمعی میپردازد و درنتیجه ،مفهوم و
گستره حقهای بشری تحت تأثیر قرار میگیرد 17.به عبارت ديگر ،دولتها برای حفظ منافع
58. W. M. Wong, “The Sunday Times Case: Freedom of Expression versus English Contempt-of-Court
Law in the European Court of Human Rights”, (1984), 17 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol, p. 58.
59. Benvenisti, Eyal, “Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards”, Journal of
International Law and Politics, vol. 31, No. 4, 1999, p. 327.
60. Substantive Concept
61. Structural Concept
62. Letsas, George, A Theory of Interpretation of the European Convention of Human Right, Oxford
University Press, 2007, pp. 80- 98.
63. Norm Application
64. Norm Definition
65. Choice of Means
66. Jan Kratochvíl, “The Inflation of the Margin of Appreciation by the European Court of Human
Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 29/3, 2011, pp. 327-335.
67. Ibid., p. 328.
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عمومی و مصلحت جامعه میتوانند طبق قانون ،اقداماتی اتخاذ کنند و اگر اين اقدامات با حقوق و
آزادیهای اساسی افراد در تعارض باشد ،دولت ،متجاوز به حقوق افراد شمرده نمیشود .در کاربرد
ماهوی حاشیه صالحديد ،دولت علیرغم دخالت در حقوق و آزادیهايی که افراد طبق معاهدات
حقوقبشری دارند ،به نقض حقوق بشر محکوم نمیشود 13.کاربرد ماهوی بهعنوان کاربرد اصلی
و هسته مرکزی حاشیه صالحديد محسوب میشود .رويهقضايی ديوان اروپايی حقوق بشر نیز
عموماً به اين نوع کاربرد اختصاص دارد .ازجمله آرای قديمی میتوان به قضیه هندی سايد و
ولگردی اشاره کرد .در قضیه هندی سايد ،ديوان ،اقدام دولت بريتانیا در ممنوعیت چاپ کتاب
مورد نزاع را نقض آزادی بیان ندانست زيرا اقدام مذکور در راستای حفظ منافع جامعه بوده و با
هدف مشروع حفظ اصول اخالقی در میان نوجوانان اتخاذ شده است 13.در قضیه ولگردی نیز،
ديوان اقدامات بلژيک را که در راستای منافع عمومی بود ،نقض حقوق زندانیان تلقی نکرد:
«مراجع صالح بلژيک در دعوای حاضر از حدود قدرت صالحديد تخطی نکردهاند :درمورد افرادی
که بهخاطر ولگردی بازداشت شدهاند ،مراجع مذکور برای اعمال محدوديت بر زندانیان بهمنظور
پیشگیری از جرم و بینظمی ،حفظ سالمت و اخالق و حمايت از حقوق و آزادیهای ديگران،
ادله کافی

داشتهاند»71.

مطلقنبودن حقهای بشری و پذيرش محدوديتهايی بر آنها نظیر حفظ نظم عمومی،
رعايت اصول اخالقی ،پیشگیری از جرم ،حفظ سالمت و حمايت از حقوق و آزادیهای ديگران،
نقشی اساسی در کاربرد ماهوی حاشیه صالحديد دارد و آن را بهعنوان ابزار تعادل میان حقوق
بشر و مصالح جامعه معرفی میکند 72.اين کاربرد حاشیه صالحديد ،نقش و جايگاه حقهای
بشری را در فضا و گسترهای وسیعتر نشان میدهد و رابطه آنها را با مفاهیمی مانند عدالت،
میکند71.

مشروعیت ،سیاست ،حاکمیت ،اخالق و دموکراسی تبیین
بدين ترتیب ،کاربرد ماهوی حاشیه صالحديد را میتوان در ايجاد تعادل و توازن میان حق و
مصلحت ،فرد و جامعه ،و حقوق بشر و حاکمیت خالصه کرد .آزادیهای افراد و حقوق بنیادين
بشر مطلق نبوده و محدوديتهايی دارد .اگر اين محدوديتها درست تبیین و در اعمال آن دقت
شود ،موجب تعادل میان حقوق بشر و منافع جامعه میشود .ديوان اروپايی حقوق بشر با ممارستی
68. Letsas, George, op. cit., pp. 85-86.
69. Handyside v. UK, European Court of Human Rights, para. 52
70. De Wilde, Ooms and Versyp Judgment, (Vagrancy Case), European Court of Human Rights, para.
93.

71. Letsas, George, op. cit., p. 87.
72. Ibid., p. 91.
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درخور تحسین و طی چند دهه ،معیارها و مالکهای دقیقی برای ايجاد تعادل میان حق و
مصلحت تدارک ديده است.
کاربرد دوم حاشیه صالحديد در اجرای قواعد حقوق بشری جنبه شکلی و ساختاری دارد و به
جايگاه مراجع قضايی بینالمللی و رابطه آنها با نهادهای ملی مربوط میشود .امروزه بسیاری از
محققین ،نظام اروپايی حقوق بشر را نظام فوق ملی میدانند 79و مراجع قضايی داخلی برخی
کشورهای اروپايی نیز اين امر را تصديق کردهاند .بهعنوان نمونه ،محاکم لوکزامبورگ،
کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و پروتکلهای آن را مستقیماً در نظم حقوقی لوکزامبروگ قابلاجرا
میدانند 71.حاشیه صالحديد بهعنوان يکی از ويژگیهای بارز نظام قضايی فراملی تلقی میشود
که بهمنظور ايجاد تعادل و توازن میان حاکمیت کشورهای طرف کنوانسیون و حمايت قاطع از
حقوق مندرج در کنوانسیون طراحی شده است« 71.حاشیه صالحديد« ،محصول طبیعی» توزيع
اختیارات میان نهادهای کنوانسیون اروپايی و مراجع ملی است و بدينوسیله ،مسئولیت اجرای
کنوانسیون میان آنها تقسیم شده است .مسئولیت اولیه متوجه کشورهای عضو است ،ولی اين
ديوان است که حرف نهايی را میزند» 71.ديوان اروپايی حقوق بشر در رويه خود به اين موضوع
اذعان دارد که مقامات ملی در ارزيابی وقايع دعوای مطروحه از موقعیت بهتری نسبت به ديوان
برخوردارند و به همین جهت برای تصمیمات آنها احترام قائل است ...« .مراجع داخلی به دلیل
تماس مستقیم و مداومشان با نیروهای حیاتی کشور خود ،اصوالً در موقعیت بهتری نسبت به
قاضی بینالمللی قرار دارند تا در خصوص اين الزامات اظهارنظر کنند 77.»...بررسی رويه ديوان
اروپايی حقوق بشر نشان میدهد که ديوان در دو صورت ،مراجع داخلی را در موقعیت بهتری
میپندارد و به تصمیمات آنها احترام میگذارد73:
 احراز اجماع :درصورتیکه میان دولتهای اروپايی در خصوص موضوع دعوای مطروحه،اجماعی وجود نداشته باشد ،ديوان مراجع داخلی را در موقعیت بهتری میبیند تا در
خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کنند و برای تصمیم آنها احترام زيادی قائل است .اين
نوع حاشیه صالحديد بهطور گسترده در آزادیهای فردی بهويژه آزادی بیان ،مذهب،
73. Giuseppe Martinico, Oreste Pollicino, The National Judicial Treatment of the ECHR and EU Laws:
A Comparative Constitutional Perspective, Europa Law Publishing, 2010, pp. 83-84.
74. Ibid., pp. 303-314.
75. Helfer L., Slaughter A. M., “Toward a Theory of Effective Supranational Adjudication”, 107 Yale
Law Journal, 1997, pp. 316-317.
76. Eva Berms, “The Margin of Appreciation Doctrine in the Case-Law of the European Court of Human
Rights”, Heidelberg Journal of International Law, vol. 56, 1993, p. 304.
77. Handyside v. UK, European Court of Human Rights, para. 48.
78. Letsas, George, op. cit., p. 92.

پروتکل شماره  66و اصالح نظام اروپایی حقوق بشر

999 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حريم خصوصی و تشکیل اجتماعات و به هنگام تعارض آنها با اخالقیات به کار میرود.
در اين مواقع ،دولتها از حاشیه صالحديد وسیعی برخوردارند.
 احراز وضعیتهای اضطراری :دسته ديگری از دعاوی که در آن ديوان ،احترام خاصیبرای تصمیمات و اقدامات مراجع داخلی قائل است و آن را در وضعیت بهتری میداند،
موضوعات بسیار حساس سیاسی و امنیتی است که برای دولت خوانده اهمیت فراوانی
دارد .مستند ديوان برای اعطای چنین حاشیه صالحديد وسیعی ،ماده  21کنوانسیون
اروپايی حقوق بشر است 73.ديوان در اولین آرای خود به حاشیه صالحديد دولتها در
چنین مواقعی اذعان کرده است ...« :مراجع داخلی به دلیل تماس مستقیم و مداومشان با
نیروهای حیاتی کشور خود ،اصوالً در موقعیت بهتری نسبت به قاضی بینالمللی قرار
دارند تا هم در خصوص وجود وضعیت اضطراری و هم درمورد ماهیت و گستره تخطیاتی
که برای اجتناب از وضعیت مذکور ضروری است ،اتخاذ تصمیم کنند .بند  2ماده  21در
اين زمینه ،حاشیه صالحديد وسیعی به مقامات میدهد»31.
بهطور خالصه میتوان گفت که اکثر نويسندگان ،دو نوع استفاده و کاربرد برای حاشیه
صالحديد برمیشمرند :کاربرد اول ،احترامی است که ديوان اروپايی حقوق بشر برای تصمیمات
مراجع ملی در اجرای قواعد حقوقبشری قائل است ،ولی کاربرد دوم حاشیه صالحديد ،تعريف
حقهای بشری و درنتیجه ،حدود و ثغور تعهدات دولتها در اين زمینه را تحت تأثیر قرار میدهد.
2ـ .9نقش پروتکل شماره  66در تبیین رابطه اصل فرعیت و حاشیه صالحدید
همان طور که ذکر شد ،اصل فرعیت به دنبال توزيع و تقسیم اختیارات میان مراجع و نهادهای
اتحاديه اروپا و کشورهای عضو اتحاديه است .حاشیه صالحديد نیز در چارچوب کنوانسیون
اروپايی حقوق بشر و رابطه ديوان اروپايی و مراجع داخلی کشورهای عضو ،کارکرد مشابهی دارد
و به دنبال آن است که میان صالحیتهای ديوان و اختیارات دولتها توازن و تعادل برقرار کند.
از اين منظر ،هم اصل فرعیت و هم حاشیه صالحديد ،روشیهايی است که نحوه تعامل و ارتباط
میان مراجع بینالمللی و ملی را مشخص میکند.
علیرغم اين تشابهات ،اصل فرعیت در حوزه اتحاديه اروپا بیشتر ناظر به تقسیم اختیارات
 .73طبق بند  2ماده  21کنوانسیون اروپايی حقوق بشر«:در زمان جنگ يا ساير حالتهای فوقالعاده عمومی تهديدکننده جان
آحاد ملت ،هريک از کشورهای معظم متعاهد کنوانسیون میتوانند تا زمانی که شرايط فوقالعاده وجود دارد ،اقداماتی انجام
دهند که ناقض تعهدات کشور مذکور از کنوانسیون باشد و اين اقدامات نبايد مغاير با ساير تعهدات کشور مذکور از نظر قوانین
بینالمللی مربوطه باشد».
80. Ireland v. United Kingdom, European Court of Human Rights, para. 207.
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تقنینی است .در تأيید اين نظر ،بخش دوم بند  9ماده  1معاهده مؤسس اتحاديه اروپا اعالم
میدارد که «نهادهای اتحاديه بايد اصل فرعیت را بهنحویکه در پروتکل مربوط به اصول
فرعیت و تناسب آمد ه است اجرا کنند .مجالس ملی طبق فرايند مندرج در پروتکل مذکور ،رعايت
اصل فرعیت را تضمین میکنند» .ماده  1پروتکل  2337منضم به معاهده تأسیس اتحاديه اروپا
در خصوص اجرای اصل فرعیت ،اشعار میدارد که اصل مذکور بهعنوان راهنمايی جهت نحوه
توزيع اختیارات در سطح اتحاديه عمل میکند .فرعیت ،يک مفهوم پوياست و بايد در پرتو اهداف
معاهده مؤسس اتحاديه اجرا شود .ازاينرو اصل مذکور معموالً در جهت تقويت صالحیتهای
تقنینی اتحاديه به خدمت گرفته میشود؛ درحالیکه حاشیه صالحديد ،کاربرد قضايی دارد و
وسیلهای محسوب میشود که ديوان اروپايی حقوق بشر از طريق آن ،بین صالحیتهای خود و
اختیارات مراجع ملی توازن ايجاد میکند .مضاف بر اين ،برعکس اصل فرعیت که برای توسیع
صالحیتهای نهادهای فراملی بهکار میرود ،حاشیه صالحديد ،نهادهای قضايی بینالمللی را
وادار میکند به تشخیص و صالحديد مراجع محلی و داخلی احترام بگذارند.
در واقع ،حاشیه صالحديد ،يکی از جلوههای اصل فرعیت 32و جنبه نهادين و سازمانيافته
اصل مذکور در حوزه تقسیم اختیارات میان مراجع قضايی بینالمللی و ملی است 31.اين دقیق ًا
همان «مفهوم ساختاری» حاشیه صالحديد است که لتساس آن را در کنار «مفهوم ماهوی» ،دو
مفهوم حاشیه صالحديد میداند 39.از اين جهت است که برخی نويسندگان معتقدند که اصل
فرعیت ،دلیل اصلی توسعه و تحول حاشیه صالحديد در رويه ديوان اروپايی حقوق بشر بوده
است 31،درحالیکه در کنوانسیون يا در کارهای مقدماتی آن ،به چنین مفهومی اشاره نشده است.
همین ارتباط تنگاتنگ و نزديک دو مفهوم مذکور ،موجبات تدوين پروتکل شماره  21را
فراهم کرد .پیشینه و زمینه تدوين پروتکل مذکور ،مباحثات صورتگرفته در بريتانیا در خصوص
تأثیر آرای ديوان اروپايی حقوق بشر بر نظام حقوقی انگلیس بود .اين مباحثات به دنبال صدور
رأی ديوان اروپايی در قضیه هیرست ،شدت گرفت .شعبه عالی ديوان در رأی خود در قضیه
مذکور در سال  1111محرومکردن جنايتکاران 31از حق رأیدادن و شرکت در انتخابات را نقض
کنوانسیون اروپايی حقوق بشر محسوب و بريتانیا را محکوم کرد 31.دولت بريتانیا برای جلوگیری
81. Paolo G. Carozza, op. cit., p. 69.
82. J. A. Sweeney, “Margins of Appreciation: Cultural Relativity and the European Court of Human
Rights in the Post-Cold War Era”, International and Comparative Law Quarterly, 2005, p. 474.
83. Letsas, George, op. cit., p. 93.
84. Janneke Gerards, Pluralism, “Deference and the Margin of Appreciation Doctrine”, European Law
Journal, vol. 17, No. 1, January 2011, p. 104.
85. Felons
86. Hirst v. UK, European Court of Human Rights, paras. 14-19.
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از چنین رويهای پیشنهاد کرد ماده  91کنوانسیون در خصوص معیارهای قابلیت استماع دعوا
بدين شکل اصالح شود که در صورت شباهت ماهوی خواسته خواهان با موضوعی که قبالً در
محاکم داخلی رسیدگی شده است ،ديوان ،حکم به غیرقابلاستماعبودن خواسته خواهان دهد .در
 23و  11آوريل  1121بهمنظور بررسی پیشنهاد بريتانیا ،کنفرانس وزيران در بريتون در خصوص
آينده کنوانسیون اروپايی حقوق بشر تشکیل شد .در اين کنفرانس ،پیشنهاد بريتانیا پذيرفته نشد
ولی دولتهای اروپايی برای اولین بار از زمان تصويب کنوانسیون تصمیم گرفتند مقدمه آن را
اصالح کنند .پروتکل در تحولی مهم ،عبارت ذيل را بهعنوان بند آخر به مقدمه کنوانسیون الحاق
میکند« :تصديق مینمايد که دول معظم متعاهد طبق اصل فرعیت ،مسئولیت اولیه تضمین
حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون و پروتکلهای آن را بر عهده دارند و در اين صورت،
تحت صالحیت نظارتی ديوان اروپايی حقوق بشر که بهموجب اين کنوانسیون تأسیس شده است،
برخوردارند»37.

از حاشیه صالحديد
ديوان اروپايی حقوق بشر در حاشیهای که بر متن پیشنويس پروتکل مینويسد ،ضمن اشاره
به گزارش توضیحی کمیته وزيران و اعالم اينکه اصالحیه مذکور ،منطبق با رويه ديوان است،
نقش ديوان در بازنگری تصمیمات مراجع داخلی را يادآور میشود که در ذيل بند اصالحی به آن
تصريح شده است .بااينحال ،ديوان متذکر میشود که علیرغم آنکه ترجیح میدهد متن
پیشرفتهتری در خصوص اصالحات مذکور تهیه شود ،از اين امر آگاه است که متن حاضر ،نتیجه
است33.

توافق نهايی کشورها و اجماع آنها در خصوص کل متن پروتکل
دين اسپیلمان ،رئیس کنونی ديوان اروپايی حقوق بشر ،ضمن ابراز خرسندی از اين تحول
بزرگ و با ارجاع به ماده  92کنوانسیون  2313وين در زمینه حقوق معاهدات که مقدمه معاهده را
در تفسیر متن مؤثر میداند ،اظهار میدارد :درست است که اين بند مقدمه ،اصل فرعیت را وارد
کنوانسیون کرده ،ولی سالهاست که ديوان اروپايی حقوق بشر ،با اين مفهوم آشنا بوده و به آن
استناد میکند .اين تحول ،تنها راه ممکن برای کاستن از فشارهای وارد بر نظام حقوقی اروپاست
که هم بر اساس طراحی اولیه و هم با توجه به ضرورتهای عملی نسبت به نظامهای ملی ،جنبه
87. Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, Article 1.
87“Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have the
primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention and the Protocols
thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of
”the European Court of Human Rights established by this Convention,
88. Opinion of the ECtHR on Draft Protocol No. 15, adopted on 6 February 2013, p. 2, available at:
http://www.echr.coe.int/Documents/2013_Protocol_15_Court_Opinion_ENG.pdf, (last visited February
29, 2016).
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فرعی و ثانوی دارد 33.يکی ديگر از قضات ديوان ،تصريح به اصل فرعیت در مقدمه پروتکل
شماره  21را انگیزه و دلگرمی مهمی برای ديوان جهت توسعه و تحول آتی اصل اصیل فرعیت
میداند .وی پا را فراتر نهاده و مدعی است که عصر نوينی در حیات ديوان استراسبورگ که وی
آن را «دوران اصل فرعیت» مینامد ،آغاز شده است31.
نتیجه
بعد از اعالمیه جهانی حقوق بشر ،کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،قديمیترين سند مهم
حقوقبشری است که متعاقب جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل پذيرفته شد .اين
کنوانسیون با گذشت بیش از هفتاد سال از تصويب آن ،يک سند بهروز در حوزه حقوق بشر بوده
و نقش بسیار مهمی در توسعه و تحول حقوق بینالملل بشر دارد و اين امر ،مرهون پروتکلهايی
است که به کنوانسیون منضم شده و امروزه شمار آنها از  21عدد گذشته است .پروتکل شماره
 21الحاقی به کنوانسیون اروپايی حقوق بشر که در سال  1129پذيرفته شد و در فرايند تصويب
قرار دارد ،اصالحات مهمی ،هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی در کنوانسیون و نهاد قضايی
ناظر بر آن ،يعنی ديوان اروپايی حقوق بشر ،به عمل آورده است.
پروتکل شماره  21با اعمال برخی اصالحات شکلی نظیر تعیین سقف سنی برای داوطلبان
تصدی شغل قضاوت در ديوان ،کاهش مهلت اقامه دعوا و اصالح شرايط استماع دعاوی ،سعی
دارد که ديوان را کارآمد و چابک ،و فرايند رسیدگی به دعاوی را بهروزرسانی کند .اما اصالح
مهمتر ،بندی است که به مقدمه کنوانسیون الحاق شده و اصل فرعیت و حاشیه صالحديد
دولتها را وارد کنوانسیون کرده است .اين امر ،تحول مهمی در کنوانسیون اروپايی و همچنین
حقوق بینالملل بشر محسوب میشود و درج رسمی آنها در متن کنوانسیون ،مهر تأيیدی بر
معنا و مفهومی است که رويه ديوان به اين مفاهیم داده است .بهواقع ،ديوان اروپايی حقوق بشر
با توسل به اصل فرعیت و حاشیه صالحديد دولتها سعی دارد میان حقوق و آزادیهای فردی از
يکسو و مصالح جامعه و منافعی جمعی از سوی ديگر ،توازنی منطقی ايجاد کند .با اصالحات
ماهوی که پروتکل شماره  21در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر به عمل آورده ،اين کنوانسیون،
اولین سند حقوقبشری محسوب میشود که معیارهای مشخص و روشنی برای دخالت دولتها
در تحديد و تعلیق حقوق به دست داده و آزادی عمل دولتها را در اينگونه موارد ،به نظم کشیده
89. Speech by Mr. Dean Spielmann: “Allowing the Right Margin: The European Court of Human Rights
and the National Margin of Appreciation Doctrine: Waver or Subsidiarity of European Review?” Max
Plank Institute for Comparative Public and International Law, Heidelberg, 13 December 2013, p. 8.
90. Robert Spano, “Universality or Diversity of Human Rights?: Strasbourg in the Age of
Subsidiarity”, Human Rights Law Review 2014; 14 (3): pp. 5-6; doi: 10.1093/hrlr/ngu021.
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است.
ماده  2پروتکل ،اصل فرعیت و حاشیه صالحديد را در کنار هم به کار برده است و اين امر
گويای رابطه نزديک آنهاست .طبق اصل فرعیت ،مسئولیت اولیه و اصلی رعايت حقوق بشر بر
عهده دولتهاست و مراجع قضايی و شبهقضايی بینالمللی نقش فرعی و ثانوی دارند .درنتیجه،
دولتها با توجه به نقش اصلی که در رعايت حقوق بشر دارند ،برای ايجاد توازن میان حقوق
فردی و منافع جامعه ،آزادی عمل داشته و دارای حاشیه صالحديد هستند .البته آزادی عمل
دولتها مطلق نبوده و ديوان اروپايی حقوق بشر بر عملکرد دولتها و تصمیمات صالحديدی
آنها و تطابق آن با کنوانسیون ،نظارت میکند.
هرچند هنوز پروتکل شماره  21الزماالجرا نشده 32،به نظر میرسد الزماالجراشدن آن با مانع
و تأخیر زيادی مواجه نشود زيرا اوال ً،اکثر اصالحات موردنظر پروتکل ،جنبه شکلی دارد ،مانند
تعیین حداکثر سن قضات ديوان يا کاهش مهلت اعتراض به تصمیمات مراجع داخلی نزد ديوان از
شش ماه به چهار ماه .ثانیاً ،اصالح ماهوی مهم ،همان الحاق اصل فرعیت و حاشیه صالحديد به
مقدمه کنوانسیون است که به داليل زير با مخالفت کشورها مواجه نخواهد شد :نخست آنکه اين
تغییر ،صرفاً در مقدمه کنوانسیون رخ میدهد و از اين نظر ،حساسیت کمتری را برمیانگیزد .دلیل
مهمتر اين است که هر دو مفهوم الحاقی به مقدمه ،سابقه طوالنی در حقوق بشر داشته و رويه
ديوان اروپايی حقوق بشر نیز وجود اين مفاهیم را تأيید کرده است .بااينحال ،همان گونه که
ديوان هم در اظهارنظر خود درمورد پروتکل عنوان کرده است ،انتظار اين بود که پروتکل شماره
 21با جزئیات بیشتری ،به حاشیه صالحديد و اصل فرعیت میپرداخت و حدود و ثغور آن را
مشخص میکرد .البته اين عدم تصريح بهمنزله پذيرش رويکرد ديوان در اين خصوص است؛
رويهای که از سال  2313در ديوان پديدار شد و در سال  1129دولتها آن را تصديق کردند.

91. See updated data on the status of ratification of Protocol No. 15, available at: http://conventions.coe.int/
Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=213&CM=8&DF=15/01/2015&CL=ENG.
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دکترین «انحراف» در حقوق دریایی:
مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ،فرانسه ،انگلیس و امریکا
و کنوانسیونهای بینالمللی
محسن ایزانلو



شناسه دیجیتال اسناد (10.22066/cilamag.2017.25167 :)DOI
تاريخ دريافت2931/7/21 :

تاريخ پذيرش2931/6/29 :

چکیده
دکترين انحراف ،دکترين مشهوری در حقوق دريايی و بیمه دريايی است .انحراف متصدی حمل از مسیر
حمل برحسب آنکه موجه يا ناموجه باشد ،آثار متفاوتی دارد .انحراف موجه سبب معافیت متصدی حمل از
مسئولیت و انحراف ناموجه سبب تشديد مسئولیت او میشود .در بیمه دريايی هم ،انحراف ناموجه از
مسیر ،سبب معافیت بیمهگر از جبران خسارت میشود .کنوانسیونهای بینالمللی حملونقل ،اغلب آثار
انحراف موجه را بررسی کردهاند اما درمورد آثار انحراف ناموجه ساکتاند .در سکوت کنوانسیونها و
قوانین داخلی ،بر سر آثار انحراف ناموجه ،اختالف ايجاد شده است .در کامنال ،انحراف ناموجه سبب
تشديد مسئولیت متصدی حمل میشود و برعکس ،در حقوق فرانسه ،انحراف ناموجه ،اثری در تشديد
مسئولیت ندارد .در سکوت قانون دريايی ايران ،به نظر میرسد ،گرايش موجود در کامنال ،هم از آن
جهت که بیانکننده عرف کلی حقوق دريايی است و هم از اين بابت که با سابقه فقهی مسئولیت امین
تناسب بیشتری دارد ،قابل پذيرش است .در اين مقاله ،آثار انحراف موجه و ناموجه در حقوق ايران،
انگلیس ،فرانسه و امريکا و همچنین کنوانسیونهای بینالمللی حملونقل (مقررات الهه ،هامبورگ و
روتردام) و درعینحال ،طی دو بخش ،شروط مربوط به آزادی انحراف و اثر انحراف در بیمه دريايی
بررسی شده است.
واژگان کلیدی
دکترين انحراف ،انحراف موجه و ناموجه ،کنوانسیونهای حملونقل دريايی ،بیمه دريايی ،تعدی و تفريط
امین ،شرط عدم مسئولیت
 استاديار دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران

mizanloo@gmail.com
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مقدمه
انحراف بهطور سنتی به معنای تغییر مسیر جغرافیايی حمل کاال توسط متصدی حملونقل تعريف
شده است و به دلیل آثار مهمی که در حقوق حملونقل دارد ،دکترينی به نام دکترين انحراف2،
شکل گرفته است .انحراف میتواند موجه يا ناموجه باشد .کنوانسیونهای بینالمللی حملونقل،
اغلب به اثر انحراف موجه پرداختهاند و آن را از اسباب معافیت متصدی از مسئولیت دانستهاند.
اين معافیت ،مصداقی از تأثیر اضطرار در مسئولیت مدنی است و اين در حالی است که بر اساس
قوانین داخلی برخی کشورها و ازجمله حقوق ايران ،اضطرار بهخودیخود ،رافع مسئولیت مدنی
نیست .از سوی ديگر ،کنوانسیونهای بینالمللی (بهجز کنوانسیون روتردام که الزماالجرا نشده
است) به اثر انحراف ناموجه نپرداختهاند و حقوق داخلی کشورهای مورد مطالعه در اين زمینه
متفاوت است :درحالیکه در حقوق فرانسه ،انحراف ناموجه بهخودیخود باعث تشديد مسئولیت
متصدی حملونقل نمیشود ،در حقوق انگلیس و امريکا انحراف ناموجه باعث تشديد مسئولیت
متصدی حملونقل کاال می شود و او را از استناد به قواعد تحديد و معافیت از مسئولیت منع
میکند .باوجود اين ،آرای محاکم درباره محدوده تشديد مسئولیت متصدی يکسان نیست .قانون
دريايی ايران هم به تبع قواعد الهه درباره اثر انحراف ناموجه ساکت است و در حقوق داخلی اين
پرسش مطرح است که آيا با توسل به قواعد مسئولیت امین میتوان مسئولیت متصدی را پس از
انحراف به دلیل تعدی و تفريط ،مسئولیت مطلق دانست يا نه؟ و آيا اين مسئولیت مطلق بر
فرض پذيرش به انحراف جغرافیايی محدود میشود يا ساير تخلفات متصدی حملونقل را هم
دربرمیگیرد؟ از سوی ديگر ،اغلب بارنامهها حاوی شروطی درباره انحراف هستند که متصدی
حملونقل را در انحراف از مسیر ،آزاد میگذارند .رويه محاکم در انگلیس ،امريکا و فرانسه درباره
مفهوم ،حدود اعتبار و اثر اين شروط ،متفاوت است .سرانجام آنکه انحراف برحسب موجه يا
ناموجهبودن ،در بیمه دريايی هم آثاری دارد .در واقع ،دکترين انحراف در مسئولیت مدنی متصدی
حملونقل دريايی هم ،در بیمه دريايی ريشه دارد.
به اين ترتیب در اين مقاله پس از بحث درباره مفهوم و انواع انحراف ،آثار انحراف موجه و
ناموجه در مسئولیت مدنی متصدی حمل دريايی مطالعه خواهد شد و پس از آن ،حدود اعتبار و
اثر شروط مربوط به انحراف و سپس اثر انحراف در بیمه دريايی بررسی خواهد شد و در هر مورد،
تا حد ممکن ،موضع کنوانسیونهای بینالمللی ،حقوق فرانسه ،حقوق انگلیس و امريکا ،و حقوق
ايران بهطور جداگانه مطالعه میشود.
1. Deviation Doctrine
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 .6مفهوم و انواع انحراف
6ـ .6مفهوم انحراف
سفر دريايی از بندر مبدأ شروع و به بندر مقصد ،خاتمه میيابد .متصدی حملونقل يا موجر ،چه
در قرارداد حملونقل و چه در قرارداد اجاره کشتی 1بايد مسیر تعیینشده در قرارداد را طی کند.
چنانچه مسیر حمل در قرارداد مشخص نشده باشد ،چنین فرض میشود که مسیر مناسب حمل،
خط مستقیم جغرافیايی از بندر مبدأ به بندر مقصد است مگر آنکه عرف دريانوردی يا حتی عرف
خاص برخی از شرکتهای کشتیرانی به گونة ديگری باشد .در دعوای ريدن اسمیت الين علیه
شرکت بیمه عمومی دريای سیاه و بالتیک ،)2393(9فرمانده نفتکش بهمنظور عملیات
سوختگیری ،مسیر مستقیم خود را به مسیر ديگری تغییر داد .مجلس لردان اعالم کرد ،ازآنجاکه
است1.

 11درصد کشتیها در آن مسیر ،چنین رويهای دارند ،انحرافی از مسیر صورت نگرفته
قانون دريايی ايران در بخش حملونقل کاال (باربری دريايی) ضمن بیان حکم انحراف موجه،
در تعريف مسیر صحیح ،سکوت کرده و بنابراين ظاهراً تعیین آن را به عرف و توافق طرفین
واگذار کرده است ،اما ماده  213اين قانون در فصل حملونقل مسافر ،تحت عنوان «الزام به
تعقیب مسیر» مقرر میدارد:
«فرمانده موظف است مستقیماً مسیر خود را تعقیب و به سوی مقصد مسافرت حرکت کند
مگر آنکه قرارداد خاصی موجود و يا انحراف مسیر برای نجات و حفظ اموال و جان اشخاص
باشد .در صورت تخلف ،مسافر حق دارد قرارداد را فسخ و خسارات خود را مطالبه نمايد».
بنابراين ،قانون ،متصدی حمل دريايی را ملزم میکند که در مسیر مستقیم حرکت کند .اما
اين قاعده امری نیست و امکان توافق مخالف آن وجود ندارد .اما همانند آنچه در حقوق انگلیس
میگذرد بايد بر اين اعتقاد بود که نهتنها توافق طرفین ،بلکه عرف مخالف هم میتواند مجوز
تغییر مسیر مستقیم باشد زيرا «متعارفبودن امری در عرف بهمنزله تصريح در عقد است».
به اين ترتیب ،برای تعیین مسیر کشتی بايد به ترتیب ،توافق طرفین ،رويه معامالتی سابق
طرفین و عرف دريانوردی و در فقدان اين عوامل ،مسیر مستقیم میان دو نقطه مبدأ و مقصد،
مالک قرار گیرد 1.تغییر مسیر جغرافیايی سفر توسط کشتی به شرح فوق ،انحراف نام دارد.

2. John F. Wilson, Carriage of Goods by Sea, Pearson/Longman, 2008, p. 17; McNair et al., Scrutton on
Charterparties and Bills of Lading, 17th Ed., Sweet & Maxwell, 1964, p. 259.
3. Reardon Smith Line v. Black Sea and Baltic General Insurance
4. Wilson, op. cit., p. 16.
5. McNair et al., op. cit., p. 259.
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6ـ .2انواع انحراف
الف .انحراف جغرافیایی و غیرجغرافیایی
انحراف بهطور سنتی به معنای انحراف جغرافیايی 6است .انحراف جغرافیايی ،از حیث مسئولیت
مدنی متصدی حملونقل ،معنای عام و خاص دارد .در معنای خاص ،تغییر مسیر کشتی از مسیر
قراردادی يا متعارف است بدون آنکه مقصد کشتی تغییر کند .در معنای وسیع ،تغییر مقصد کشتی
هم انحراف محسوب میشود .برای مثال اگر قرار بود کشتی از بندر (الف) به بندر (ب) سفر کند و
فرمانده تصمیم خود را عوض کند و بندر نهايی را بندر (ج) قرار دهد ،انحراف رخ داده است.
باوجود اين ،در بیمه دريايی ،همچنانکه خواهد آمد ،تغییر مقصد ـ که در زبان انگلیسی از آن با
نام تغییر سفر 7ياد میشود ـ غیر از انحراف است و آثار متفاوتی دارد (ن.ک :بخش .)1
انحراف غیرجغرافیايی 8به نقض برخی ديگر از تعهدات متصدی حملونقل اطالق میشود.
برای مثال ،متصدی حمل ،تنها در صورت موافقت ارسالکننده میتواند کاال را بر روی عرشه
حمل کند .اگر بدون اجازه ارسالکننده يا علیرغم ممنوعیت از حمل کاال بر روی عرشه ،کاال را
بر روی عرشه کشتی حمل کند از تعهد خود تخلف کرده است .همچنین متصدی حمل موظف
است کاال را بهموقع حمل کند .تأخیر در طی مسیر ،تخلف است و انحراف محسوب شده است.
بسیاری از دادگاهها بهويژه در امريکا از اين موارد ،تحت عنوان شبهانحراف 3ياد میکنند تا آثار
انحراف را بر اين موارد هم بار کنند( 20ن.ک :آثار انحراف ناموجه) .اکنون اين پرسش مطرح
میشود که غیر از تغییر جغرافیايی مسیر ،تخلف از چه نوع تعهداتی مشمول عنوان انحراف در
معنای وسیع قرار میگیرد .همچنانکه گفته شد ،حمل کاال بر روی عرشه و تأخیر در حمل،
مشمول عنوان انحراف قرار داده شده است 22.اما عدم قابلیت دريانوردی کشتی را مشمول عنوان
انحراف ندانستهاند 21.از سوی ديگر ،برخی آرای محاکم امريکايی ،تحويل کاال به شخص
غیرمستحق را در حکم انحراف دانستهاند؛ 29درحالیکه برخی ديگر ،اين مورد را مصداق

6. Geographical Deviation
7. Change of Voyage
8. Non-Geographical Deviation
9. Quasi-deviation
10. Wilson, op. cit., p. 17, note 51; Morgan, “Unreasonable Deviation under COGSA”, Journal of
Maritime Law and Commerce, vol. 9, n. 4. 1977-1978. p. 482.
11. Wilson, ibid.
12. Iligan Integrated Steel Mills, Inc. v. SS John Weyerhaeuser (2nd Circuit 1974) cf.: Thomas J.
Schoenbaum, Admiralty and Maritime Law, 4th Ed., Thomson-West, p. 640, note 32. 2003.
13. William Tetley, Marine Insurance Cargo Claims, Thomson-Carswell, 4th ed., vol. 2, 2008.
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شبهانحراف

ندانستهاند21.

برخی از نويسندگان پیشنهاد کردهاند که تخلف عمدی متصدی ،که کاال را در معرض خطر
شديد قرار دهد ،در حکم انحراف باشد21.
65

ب .انحراف موجه و ناموجه
اين اصطالحات در حقوق انگلیس ريشه دارد و نويسندگان ايرانی هم بهجای انحراف معقول و
غیرمعقول از همین اصطالحات استفاده کردهاند27.
هدف از انحراف موجه ،نجات جان اشخاص در درياست .انحراف بهمنظور نجات کشتی ديگر،
مشروط بر اينکه نجات جان اشخاص به آن وابسته باشد هم موجه است 28.از سوی ديگر،
انحراف بهمنظور نجات مال يا نجات کشتی به هنگامی که تنها موضوع نجات مال در میان باشد،
موجه نیست 23.در دعوای اسکارامانگا علیه استامپ )2880( 10کشتی بهمنظور نجات خدمه کشتی
ديگر منحرف شد و بااينکه میتوانست خدمه را از کشتی تخلیه کند ،به امید پاداش نجات ،کشتی
آسیبديده را يدک هم کرد .در هنگام انحراف بهمنظور يدککشی ،در اثر سانحه دريايی ،محموله
کشتی از میان رفت .انحراف ،موجه تشخیص داده نشد و متصدی حمل ،ضامن خسارت وارد به
محموله شناخته شد (درحالیکه در فقدان انحراف ،سانحه دريايی( 12بند (ج) پاراگراف  1ماده 11
قانون دريايی ايران (بند ) (cپاراگراف  1ماده  1مقررات الهه) خود عامل معافکننده از مسئولیت
است( :ن.ک :آثار انحراف ناموجه) 11.به اين ترتیب ،انحرافی که در آغاز موجه بود ،ممکن است
در ادامه ناموجه باشد.
انحراف بهمنظور نجات کشتی و محموله کشتی هم میتواند موجه محسوب شود .متصدی
حمل موظف است محموله را سالم به مقصد برساند .پس در مواردی که خطری طبیعی (نظیر
طوفان ،صخره يخی) يا سیاسی (نظیر جنگ ،ترس از توقیف) ،امنیت کشتی و به تبع آن ،محموله
را تهديد میکند ،فرمانده نهتنها میتواند ،بلکه مکلف به تغییر مسیر است .باوجود اين ،خطر بايد
14. Schoenbaum, op. cit., p. 640.
15. Ibid., p. 641.
16. Justifiable & Unjustifiable Deviation
 .67امید ،هوشنگ؛ حقوق دريايی ،جلد اول ،مدرسه عالی بیمه تهران ،2911 ،ص  167و بعد.
18. McNair et al., op. cit., p. 259.
19. Ibid.
20. Scaramanga v. Stamp
21. Perils at Sea
22. Wilson, op. cit., p. 18.
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به قدر کافی واقعی ،شديد و دائمی باشد تا انحراف موجه باشد 19.بهطور خالصه ،در هر مورد که
انحراف به دلیل اضطرار انجام شده باشد ،موجه محسوب میشود11.
ممکن است اين اضطرار بهمنظور جلوگیری از ضرر شخص ثالث باشد (نجات جان اشخاص)
يا ضرر صاحب بار يا صاحب کشتی .البته بايد توجه داشت که در هر مورد که موضوع تعمیر
کشتی يا جلوگیری از توقیف ،دزدی دريايی ،برخورد با صخره يخی ،حمله دشمن و نظاير آن
مطرح است ،اين خطرات بهطور توأمان ،امنیت کشتی و بار را تهديد میکند .اما بر فرض که
اضطرار ،تنها به جهت منافع مالک کشتی مطرح باشد ،باز هم موجه خواهد بود11.
موردی که در موجهبودن انحراف ،ترديد شده ،اين است که کشتی به دلیل تقصیر اولیه موجر
يا عدم قابلیت دريانوردی کشتی که از ابتدای سفر موجود بوده ،نیاز به تعمیر پیدا میکند و
فرمانده ناچار میشود از مسیر منحرف شود :از رويه محاکم در انگلیس و امريکا برداشت میشود
که چنین انحرافی ناموجه نیست ،به اين معنی که متصدی حمل يا موجر را از امتیازات عمومی
که قانون و قرارداد حمل به او میدهد ،محروم نمیکند (ن.ک :آثار انحراف ناموجه)؛ اما به نظر
نمیرسد بتوان آن را انحراف موجه به معنای مرسوم دانست .توضیح آنکه انحراف موجه ،خود
سبب معافیت از مسئولیت است .پس چنین انحرافی از حیث نتیجه ،اثر خاصی ندارد؛ نه موجه
است (و موجب معافیت متصدی حمل میشود) و نه ناموجه است (و سبب تشديد مسئولیت او و
محرومیت او از استناد به دفاعیات و حقوق قراردادی میشود) .در دعوای «فلپس ،جیمز و شرکت
علیه هیل» )2832( 16فرمانده ،بار اضافی بر عرشه کشتی حمل کرده بود و اين امر سبب شد در
جريان حمل ،کاالی روی عرشه به نحوی متمايل شود که خطر عدم قابلیت دريانوردی کشتی
پیش بیايد .فرمانده بهمنظور تعمیر کشتی از مسیر حمل منحرف شد و پس از پايان سفر ،هنگامی
که مالک کشتی میخواست بابت کرايه حمل و دموراژ ،از حق حبس خود استفاده کند ،صاحب
کاال به ناموجهبودن انحراف استناد کرد .مجلس اعیان ،انحراف را موجه دانست ،هرچند سبب
اولیه انحراف ،تقصیر نماينده مالک بود :آنچه مهم است خطر واقعی است نه سبب آن.
اما همچنان که گفته شد ،مراد از موجهبودن انحراف در اين مورد ،عدم ترتب آثار انحراف
ناموجه است .پس بايد عقیده آن دسته از نويسندگان حقوق دريايی 17و آرای قضايی 18را که
انحراف از مسیر را در اين فرض موجه دانستهاند ،صرفاً به معنای عدم ترتب آثار انحراف ناموجه
23. Ibid., p. 19.
24. McNair et al., op. cit., p. 259.
25. The Teutonia (1872), cited by: Wilson, Carriage of Goods by Sea, p. 18.
26. Phelps, James & Co. v. Hill
27. McNair et al., op. cit., p. 267.
28. Kish v. Taylor, 1912.
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تعبیر کرد و نه بیشتر 13:چنین انحرافی موجب معافیت متصدی از جبران خسارت نخواهد بود.
به اين ترتیب ،بايد بر اين عقیده بود که انحراف بر سه نوع است  :موجه ،ناموجه و غیر آن؛
يا آنکه میتوان گفت انحراف موجه ،خود دو نوع است :انحرافی که از اسباب معافیت از
مسئولیت است و انحرافی که سبب معافیت از مسئولیت نیست اما باعث تشديد مسئولیت هم
نمیشود.
99

ج .انحراف معقول و غیرمعقول
عبارت انحراف معقول برای نخستین بار در مقررات الهه استفاده شد .مقررات الهه پس از آنکه
در بند ال پاراگراف  1ماده  1نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد يا اموال در دريا را سبب
معافیت متصدی حمل از مسئولیت میداند ،در پاراگراف  1ماده  1مقرر میدارد« :هرگونه تغییر
مسیر کشتی در دريا ،برای نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمی و اموال يا هرگونه انحراف
معقول کشتی ،نقص و تخلف از مقررات اين کنوانسیون و قرارداد باربری نیست».
در تفاوت تقسیمبندی انحراف به موجه و ناموجه از يکسو و تقسیم آن به معقول و
غیرمعقول از سوی ديگر بايد به نکات زير توجه داشت :تقسیمبندی انحراف به موجه و ناموجه،
تقسیمبندی کامناليی است درحالیکه انحراف معقول و غیرمعقول ،در قواعد الهه ريشه دارد.
قلمرو انحراف موجه از جهتی وسیعتر و از جهتی محدودتر از قلمرو انحراف معقول است:
همچنان که گفته شد ،انحراف موجه ،گاهی صرفاً در معنای عدم ترتب آثار انحراف ناموجه
(تشديد مسئولیت متصدی) به کار میرود ،بیآنکه سبب معافیت متصدی از مسئولیت مدنی باشد؛
درحالیکه بر اساس قواعد الهه ،انحراف معقول در هر مورد باعث معافیت متصدی از مسئولیت
است .از سوی ديگر ،قلمرو انحراف معقول از آن حیث وسیعتر از انحراف موجه است که بر
اساس قواعد الهه ،انحرافی که سبب آن ،نجات يا مجاهدت برای نجات اموال باشد هم معقول و
از اسباب معافیت از مسئولیت است ،درحالیکه بر اساس قواعد کامنال ،چنین انحرافی موجه
نیست به اين معنا که سبب معافیت متصدی از مسئولیت خسارت وارد به بار نمیشود92.

 .23برخی نويسندگان در اين فرض بهجای استفاده از عبارت انحراف موجه ،از انحراف مجاز

((Permissible Deviation

سخن گفتهاند:
McNair et al., op. cit., p. 262.

30. Reasonable and Unreasonable Deviation
31. McNair et al., op. cit., p. 259; Simon Baughen, Shipping Law, Routledge, 2012, p. 99.

111



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /65بهار ـ تابستان 6935

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2آثار انحراف موجه
2ـ .6قاعده
بر اساس بند ال پاراگراف  1ماده  1کنوانسیون بروکسل (مقررات الهه)( 91بند (ل) پاراگراف  1و
بند  1ماده  11قانون دريايی ايران) و بند  6ماده  6کنوانسیون هامبورگ 99،متصدی در فرض
نجات و اقدام برای نجات جان يا مال ،ضامن خسارت وارد به محموله نیست .همچنین بر اساس
بندهای ال ،ام و ان از پاراگراف  9ماده  27کنوانسیون روتردام 91 ،متصدی مسئول خسارات ناشی
از نجات يا تالش برای نجات جان انسانها در دريا يا مال يا اقدامات معقول انجامشده برای
اجتناب از ورود زيان به محیطزيست نیست.
از حیث قواعد عمومی مسئولیت ،اقدام برای نجات ،حالتی از اضطرار محسوب میشود .در
حقوق فرانسه به عقیده برخی ،ضرورت تنها هنگامی عامل موجه محسوب میشود که برای
کمک به شخص زيانديده باشد .به عبارت ديگر ،ضرورت کمک به (ج) نمیتواند توجیهکننده
ايراد خسارت به (د) باشد 91.برعکس ،برخی ديگر در هر حال ،شخص مضطر را معاف از
مسئولیت میدانند 96.در حقوق ايران ،موضوع مورد اختالف است 97.اما بههرحال ،برخی از
مصاديق اضطرار ،مشمول قاعده احسان هم هست و احسان فیالجمله رافع ضمان است.
تفصیل موضوع در قواعد عمومی مسئولیت ،از حوصله اين مقاله خارج است .در اينجا به
همین مقدار اکتفا میشود که عرف دريانوردی ،تکلیف کمک و همیاری را بهطورخاص برای
دريانوردان به رسمیت شناخته و اين عرف به قانون هم راه پیدا کرده است 98.در واقع ،بهموجب
ماده  8کنوانسیون يکسانسازی برخی قواعد حقوقی درباره تصادم کشتیها( 93ماده  272قانون
دريايی ايران) 10تکلیف همیاری و کمک به نجات جان اشخاص ،به عهده فرمانده کشتی گذاشته
شده است.
32. International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading,
1924 and Its Protocols of 1968 and 1979 (Hague-Visby Rules).
33. United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 (Hamburg Rules).
34. Rotterdam Convention
35. Rodière, Traité général de droit maritime, Dalloz, 1976, n° 651.
36. Savatier, Traité de la responsabilité civile, t 2, n° 98.

 .97ن.ک :ناصر کاتوزيان ،مسئولیت مدنی ،جلد اول ،قواعد عمومی ،چاپ چهاردهم ،2931 ،شماره .917
38. Rodière, op. cit., n° 651.
39. Convention for the Unification of Certain Rules of Law with respect to Collisions between Vessels
(Brussels, 23 September 1910).

 .49ماده  272قانون دريايی مقرر میدارد« :فرماندهان هريک از کشتیها که با يکديگر تصادم نمودهاند متقابالً موظف
هستند پس از تصادم ،بدون آنکه خطر شديدی متوجه کشتی يا کارکنان و يا مسافران آن بشود درمورد کمک به کشتی ديگر
و کارکنان و مسافران آن مجاهدت به عمل آورند».
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همچنین بهموجب ماده  281قانون دريايی در فصل نجات« :فرمانده موظف است حتیاالمکان
بدون آنکه خطر شديد متوجه کشتی يا کارکنان و مسافران او شود به هر شخصی که در دريا در
معرض هالکت است ولو آنکه دشمن او باشد کمک نمايد» .ماده  20کنوانسیون نجات  122383هم
تکلیف نجات را بهطور کلی مقرر کرده است 11.ماده  38کنوانسیون حقوق درياها ،مصوب 192389
هم دولتها را به برقراری تکلیف کمک به اشخاص در دريا مکلف میکند.
بايد دانست بر اساس قانون دريايی و کنوانسیون  2383در قبال نجات شخص ،اجرتی تعلق
نمیگیرد .برعکس ،متصدی ،مالک يا فرمانده ،بر اساس قانون ،تکلیفی به نجات اموال در معرض
خطر ندارند ،اما چنانچه به اين امر اقدام کنند و کاال نجات يابد برحسب مورد ،مستحق اجرت
قانونی يا قراردادی خواهند بود.
2ـ .2تحدید قاعده
عدم مسئولیت متصدی حمل در قبال محموله در فرض نجات کاال با توجه به آنکه نجات،
تکلیف متصدی است و اجرتی هم به آن تعلق نمیگیرد ،منطقی است .اما عدم مسئولیت متصدی
در قبال خسارت وارد به محموله در صورت نجات اموال شخص ثالث ـ که درعینحال ،متصدی
حق اخذ اجرت هم در قبال آن دارد ـ منطقی به نظر نمیرسد؛ بهويژه در مواردی که ارزش اموال
نجاتيافته ،کمتر از ارزش محموله تلفشده باشد 11.بنابراين ،همگام با برخی از نويسندگان بايد
بر اين اعتقاد بود که معیار معقولیت در اينجا هم قابل اعمال است :انحراف ،هنگامی باعث
معافیت متصدی از مسئولیت میشود که معقول باشد .اگر درمورد نجات جان ،همیشه فرض
معقولیت وجود دارد ،بايد معقولبودن انحراف برای نجات مال اثبات شود؛ 11هرچند ظاهر مقررات
الهه ،مخالف اين نتیجه است.
وانگهی بند  2ماده  2کنوانسیون تحديد مسئولیت  162376با اشاره به اين امر که نجاتدهندگان،
41. International Convention on Salvage (IMO, 1989).
 .42ماده 20ـ وظیفه ارائه کمک:
«2ـ هر فرمانده ملزم است تا آنجا که بتواند بدون ايجاد خطر برای شناور خود و افراد روی آن ،به هر کسی که در معرض
خطر ازبینرفتن در دريا است کمک بنمايد.
1ـ کشورهای متعاهد میبايست اقداماتی را که برای اجرای وظیفه مندرج در بند يک ضروری است ،اتخاذ نمايند.
9ـ مالک شناور ،مسئولیتی در قبال عدول از انجام وظیفه فرمانده مندرج در بند يک نخواهد داشت».
43. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1983.
 .44نجفی اسفاد ،مرتضی؛ حقوق دريايی ،سمت ،2939 ،ش .276
45. Schoenbaum, op. cit., p. 639.
46. Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC), 1976, as amended by the
Protocol of 1996.
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حق استناد به قواعد تحديد مسئولیت را دارند 17،امکان مسئولیت نجاتدهنده را مفروض گرفته است.
بههرحال درمورد بند (ل) پاراگراف  1ماده  11و پاراگراف  1همان ماده از قانون دريايی (معافیت
متصدی حمل از جبران خسارت وارد به محموله در فرض انحراف برای نجات) بايد به نکات زير توجه
داشت2 :ـ اگر نجاتدهنده در حین عملیات نجات ،مرتکب تقصیری شود که به محموله زيان برسد،
بر اساس قواعد عمومی مسئولیت ،ضامن است1 18.ـ اقدام برای نجات مال در صورتی عامل معافیت
از مسئولیت است که با لحاظ ارزش محموله و مال نجاتيافته ،معقول باشد13.
 .9آثار انحراف ناموجه
پیش از آنکه موضع کنوانسیونها و حقوق کشورهای مورد مطالعه در اين زمینه بیان شود بايد به
يک سؤال پاسخ داد :آيا میتوان به استناد اين امر که انحراف ،عمل فرمانده در حین دريانوردی
است و بند (الف) پاراگراف  1ماده  11قانون دريايی ايران 10،تقصیر فرمانده را در حین دريانوردی
از عوامل معافیت متصدی دانسته است ،مسئولیت متصدی را در فرض انحراف ناموجه هم منتفی
دانست؟ اگر به ظاهر اين بند اکتفا شود بايد به اين پرسش پاسخ مثبت داد .اما اين پاسخ ،اصل
تفکیک انحراف به موجه و ناموجه را از حیث مسئولیت متصدی حمل ،بیهوده میکند (چه در هر
حال متصدی مسئول خسارت واردشده نخواهد بود) و به متصدی مصونیت بسیار وسیعی اعطا
میکند .واقعیت آن است که قانون دريايی ايران بهاشتباه ،تقصیر دريانوردی را به «تقصیر در
هنگام دريانوردی» ترجمه کرده است :در حقوق دريايی ،تقصیرات فرمانده به تقصیر در اداره
کشتی (تقصیر دريانوردی) و تقصیر در اداره کاال (تقصیر بازرگانی) تقسیم شده و مقررات الهه،
متصدی را از مسئولیت ناشی از تقصیر دريانوردی فرمانده معاف کرده است .حال بايد ديد آيا
میتوان انحراف را تقصیر دريانوردی به شمار آورد؟ هیچيک از منابع و آرای انگلیسی و امريکايی
مورد مطالعه در اين مقاله در اين زمینه بحثی نکردهاند و با توجه به آنکه همواره انحراف ناموجه
را از عوامل تشديد مسئولیت متصدی به شمار آوردهاند ،گويی مسلم دانستهاند که انحراف ،تقصیر
« .47ماده 2ـ اشخاص محق به محدودکردن مسئولیت:
2ـ مالکین کشتی و نجاتدهندگان به نحوی که در ادامه تعريف شدهاند ،میتوانند مسئولیت خود را طبق قواعد اين
کنوانسیون برای دعاوی دريايی مذکور در ماده ( )1محدود نمايند .»...
48. Schoenbaum, op. cit., p. 639.
49. Ibid.
 .69بند  1ماده  11قانون دريايی ايران « :ـ کشتی و متصدی بار ،مسئول فقدان يا خسارت ناشی از علل مشروحه زير
نخواهند بود.
الف .غفلت و قصور و يا عمل فرمانده و کارکنان و راهنمايان و يا مأمور مجاز متصدی باربری هنگام دريانوردی و اداره امور
کشتی».
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دريانوردی محسوب نمیشود .در فرانسه ،ريپر 12انحراف را تقصیر دريانوردی دانسته است و
روديِر 11بهصراحت از او انتقاد کرده است .به عقیده رودير بايد ديد انحراف با مقاصد فنی همراه
بوده يا به علل فنی رخ داده است .در حالت اول ،تقصیر بازرگانی و در حالت دوم ،تقصیر
دريانوردی محسوب میشود 19.به نظر میرسد نمیتوان هیچيک از موارد انحراف ناموجه را از
اقسام تقصیر دريانوردی که موجب معافیت متصدی است محسوب کرد :عدم مسئولیت متصدی
در قبال تقصیرات فرمانده و خدمه ،خالف قواعد عمومی مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر
است و در واقع ،بیان يک عرف بینالمللی دريايی است .اما همین عرف دريايی هیچگاه انحراف
ناموجه را از مصاديق تقصیر دريانوردی محسوب نکرده است .به نظر میرسد دلیل اين امر هم
آن است که انحراف ناموجه ،عمل عمدی است درحالیکه معافیت متصدی از تقصیر دريانوردی
در واقع ،ناظر به اشتباهات فرمانده و خدمه است نه تقصیر عمدی آنها 11.اينک شرح آثار
انحراف ناموجه:
9ـ .6کنوانسیونهای بینالمللی
مقررات الهه اگرچه در فرض انحراف موجه ،متصدی حمل را مسئول خسارت ندانسته است ،آثار
انحراف ناموجه را تعیین نکرده است .در واقع ،درباره اين امر که آيا انحراف ناموجه باعث تشديد
مسئولیت متصدی و محرومیت او از استناد به دفاعیات و تحديد مسئولیتها میشود يا نه ،حکمی
وجود ندارد .ممکن است بتوان چنین نتیجهگیری کرد که اين مقررات در واقع آثار انحراف ناموجه
را هم به اين ترتیب تعیین کرده است :مسئولیت متصدی تابع قواعد کلی است .مسئولیت
متصدی بهصرف ناموجهبودن انحراف ،تشديد نمیشود و او از استناد به دفاعیات و تحديد
مسئولیت محروم نخواهد شد .در واقع برخی بر اين عقیدهاند 11.برعکس ،برخی ديگر معتقدند که
مقررات الهه در اينباره ساکت است و اثر انحراف ناموجه بر اساس قانون ملی حاکم بر دعوا

51. Ripert
52. Rodière
53. Rodière, op. cit., n° 528.
 .64به همین علت ،گاهی به جای تقصیر دريانوردی ،از اشتباه در دريانوردی صحبت میشود .در دعوای Georgia Pacific
) Corp. v. M/S Marilyn(1971فرمانده به اشتباه تصور کرده بود برای جلوگیری از روبهروشدن با هوای نامساعد ،بهتر است
مسیر ديگری را در پیش گیرد .دادگاه عمل فرمانده را انحراف نامعقول ندانست .برخی نويسندگان نتیجه گرفتهاند که اين
اشتباه فرمانده ،اشتباه دريانوردی بوده که متصدی مسئول آن نیست:
Tetley, op. cit., p. 1817, note 34.
55. Tetley, op. cit., p. 1840.
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تعیین خواهد
کنوانسیون هامبورگ هم آثار انحراف ناموجه را تعیین نکرده است .آنچه درباره مقررات الهه
گفته شد در اينجا هم صادق است.
اما مقررات روتردام بهصراحت اثر انحراف ناموجه را مشخص کرده است :انحراف ناموجه ،اثری
بر مسئولیت متصدی حمل ندارد .مسئولیت متصدی بهصرف انحراف تشديد نمیيابد و چنین
متصدی از استناد به دفاعیات و تحديد مسئولیت ممنوع نمیشود (ماده  11کنوانسیون روتردام )17.
9ـ .2حقوق فرانسه
فرانسه به مقررات الهه ـ ويزبی پیوسته است .به عقیده نويسندگان فرانسوی ،چون مقررات الهه
در زمینه آثار انحراف ناموجه ساکت است ،بايد به قواعد کلی مسئولیت رجوع کرد :چنانچه از
انحراف ناموجه ضرری حادث شود ،متصدی مسئول است .برای اينکه متصدی مسئول باشد،
الزم است که خسارت ،ناشی از انحراف باشد و به عبارت ديگر ،میان انحراف و ضرر ،رابطه
سببیت موجود باشد .اما اگر خسارتی پس از انحراف ايجاد شود ،بیآنکه ناشی از انحراف باشد،
بهگونهای که در صورت عدم انحراف ،باز هم خسارت ايجاد میشد ،متصدی مسئول آن خسارت
نخواهد بود .در واقع ،متصدی از آن جهت که مرتکب انحراف شده است ،مسئول انحراف نخواهد
بود مگر آنکه به داليل ديگری مسئول باشد .به همین ترتیب ،متصدی حمل تا زمانی که در
ورود زيان مرتکب تقصیر عمدی يا غیرقابل بخشايش نشده است ،حق استناد به تحديد مسئولیت
را دارد 18.به عقیده روديِر ،تشديد مسئولیت مدنی متصدی بهصرف انحراف و بدون وجود شرايط
مسئولیت مدنی بهمنزله مجازات خصوصی 13است که بدون وجود نص قانونی نمیتوان بدان
حکم کرد .به نظر میرسد منشأ ماده  11مقررات روتردام در اين تفکر فرانسوی است.
9ـ .9حقوق انگلیس
بهعنوان مقدمه خاطرنشان میسازد ،آنچه از آثار انحراف در اينجا مورد نظر است ،اثر انحراف بر
56. Riyadh A. M., Al-Kabban, “The Effect of Deviation Occurring in the Course of a Maritime Voyage
on the Liability of the Carrier under the Hague/Visby Rules and the Hamburg Rules, in relation to Certain
Countries”, Ph.D. Thesis Submitted to the School of Law, University of Glasgow, 1988. p. IVV.

« .67چنانچه انحراف بر اساس قانون حاکم ،نقض تعهد متصدی محسوب شود ،چنین انحرافی بهخودیخود ،متصدی يا
طرف حملکننده دريايی را از دفاعیات يا محدوديت (مسئولیت) اين کنوانسیون محروم نمیکند مگر در حدودی که بهوسیله
ماده  62مقرر شده است» .ماده  62کنوانسیون روتردام ،امکان استناد به تحديد مسئولیت را در فرض ارتکاب تقصیر عمدی يا
غیرقابل اغماض متصدی ،منتفی میداند .در اين حکم ،میان انحراف و عدم انحراف از مسیر ،تفاوتی وجود ندارد.
58. Rodière, op. cit., n° 529.
59. Peine privé
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مسئولیت مدنی متصدی حملونقل يا مالک کشتی است ،اما بايد به خاطر داشت که انحراف
ناموجه ،آثار ديگری هم دارد :متصدی حملونقل ،مستحق کرايه نیست .او همچنین ،حقی بر
خسارت مشترک 60ندارد 62.حتی اگر متصدی ثابت کند که در صورت عدم انحراف هم حادثه
لزوماً رخ میداد ،باز هم مستحق خسارت مشترک نیست 61.بايد اضافه کرد که در صورت انحراف
ناموجه ،متصدی بر دموراژ هم حقی ندارد و نمیتواند از حق حبس استفاده کند 69.بهطور خالصه،
متصدی از تمام امتیازات و حقوقی که قانون و قرارداد به او داده است محروم میشود.
اما از حیث مسئولیت مدنی ،انحراف ناموجه در حقوق انگلیس ،آثار شديدی دارد .هم از حیث
شرايط ايجاد مسئولیت و موارد معافیت از مسئولیت ،و هم از جهت میزان مسئولیت و امکان
استناد به قواعد تحديد مسئولیت و مرور زمان دعوای مسئولیت .باوجود اين ،درباره قلمرو اين
آثار ،اتفاقنظر وجود ندارد .آنچه مسلم است ،آثار انحراف در گذشته و بهويژه پیش از قانون
حملونقل دريايی کاال ،مصوب  2311شديدتر بود.
بهموجب کامنالی انگلیس که در اينجا گاهی با عنوان حقوق کلی دريايی 61ياد میشود،
انحراف ،نقض اساسی 61قرارداد حملونقل است 66.با نقض اساسی ،قرارداد بهطور قهری پايان
میيابد (منفسخ میشود) و متصدی حمل ،ديگر نه مستحق کرايه است 67و نه میتواند به تحديد
مسئولیت مندرج در قرارداد استناد کند 68.او در قبال تلف کاال همانند متصدی حمل عمومی63،
مسئولیت محض دارد .ديگر حتی قوه قاهره ،رافع مسئولیت نخواهد بود ،مگر در سه مورد :باليای
طبیعی 70،عمل دشمن و عیب ذاتی کاال؛ مشروط بر اينکه متصدی حمل ،هم وقوع خسارت را در
نتیجه اين عوامل ،و هم اين را که خسارت در فقدان انحراف هم به وقوع میپیوست ،ثابت
کند 72.کافی نیست ثابت شود که در فقدان انحراف ،احتمال ورود خسارت بر اثر عوامل يادشده
وجود داشت .بايد ثابت شود که در فقدان انحراف هم ضرورتاً خسارت بهوسیله عوامل مذکور
60. General Average
)61. McNair et al., op. cit., p. 263; Hain S.S. Co. v. Tate & Lyle (1936
62. Ibid.
63. Wilson, op. cit., p. 19.
64. General Maritime Law
65. Fundamental Breach
 .55ريشه اصلی دکترين نقض اساسی در حقوق قراردادها نه در بیع کاال بلکه در حملونقل دريايی کاالست :متصدی
حملونقل ،با انحراف ،مرتکب نقض اساسی قرارداد میشود.
 .57باوجود اين ،متصدی علیاالصول مستحق مبلغی تحت عنوان اجرتالمثل ) (Quantum Meruitاست:
McNair, et al., p. 262.
68. McNair et al., op. cit., p. 262.
69. Common Carrier
70. Act of God
71. McNair et al., op. cit., p. 26; Baughen, op. cit., p. 100.

111



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /65بهار ـ تابستان 6935

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايجاد میشد .بدينسان در دعوای جیمز موريسون...علیه شان 71..کشتی از مسیر معمول منحرف
شد و قوای دشمن آن را غرق کردند .متصديان در دعوای صاحبان کاال دفاع کردند که احتمال
غرق کشتی بهوسیله قوای دشمن ،حتی در مسیر معمول کشتی هم که در تیررس قوای دشمن
بود وجود داشت .دفاع متصدی پذيرفته نشد 79.در هر حال ،اثبات ساير مصاديق قوه قاهره ،نظیر
خطرات دريا ،تأثیری در معافیت از مسئولیت متصدی ندارد.
بر اساس برخی آرا ،مسئولیت متصدی بهطور کامل ،عینی و مطلق است و اثبات باليای
طبیعی هم او را از مسئولیت نمیرهاند 71.متصدی حمل از اين پس ،نقش بیمهگر را ايفا میکند و
نباشد71.

در هر حال ،مسئول خسارت وارد به کاالست ولو اينکه مستند به فعل او
به عقیده برخی ،عدم امکان استناد به دفاعیات (تحديد مسئولیت و موارد معافیت از مسئولیت
و قوه قاهره ازجمله باليای طبیعی) تا زمانی ادامه دارد که متصدی در حال انحراف از مسیر
درست است .پس از بازگشت به مسیر درست ،وضع او به حالت اصلی برمیگردد 76.برعکس،
برخی ديگر در هر حال ،متصدی را بهمحض انحراف ،از استناد به تحديد مسئولیت و دفاعیات
ممنوع میدانند ،حتی اگر متصدی به مسیر معمول خود بازگردد 77.حتی تا آنجا پیش رفتهاند که
در صورت انحراف ،متصدی را از استناد به تحديد مسئولیت و دفاعیات نسبت به خساراتی که
پیش از انحراف وارد شده است هم محروم بدانند ،هرچند اين خسارات ،مستند به عمل متصدی
يا اشخاص تحت امر او نباشد 78زيرا انحراف ،قرارداد را از ابتدا باطل میکند73.
ذکر اين نکته نیز الزم است که درحالیکه برخی انحراف را مصداق بارز نقض اساسی قرارداد
حملونقل و باعث انفساخ قرارداد حمل میدانند ،برخی ديگر ،اثر نقض اساسی بهواسطه انحراف
را ايجاد حق فسخ برای فرستنده میدانند .اگر ارسالکننده ،قرارداد را فسخ کند ،آثار انحراف
ناموجه اعمال میشود .برعکس اگر ارسالکننده با انصراف از فسخ ،به بقای رابطه قراردادی
رضايت دهد ،مسئولیت متصدی تشديد نمیشود .متصدی تنها ضامن خسارات ناشی از نفس
انحراف است و میتواند به تحديد مسئولیت استناد کند80.
)72. James Morrison & Co. v. Shaw, Savill & Albion Co. Ltd. (1916
73. G. H. Treitel, The Law of Contract, Thomson/Sweet & Maxwell, 2003, p. 211.
 .74نظر لرد ريت) (Lord Wrightدر دعوای موسوم به هین ،نقل از :مک نر و همکاران ،ص  ،162يادداشت .I
75. Tetley, op. cit., p. 1824.
76. Ibid., p. 1841; note 139.
77. Baughen, op. cit., p. 100.
78. Ibid.
79. Martin Dockray, Katherine Reece Thomas, Cases & Materials on the Carriage of Goods by Sea, pp.
71 & 74.
80. Compagnie Primea, etc. v. Compania Arrendataria, etc. 1940; cf.: McNair et al., op. cit., p. 260.
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از سوی ديگر ،همچنانکه گفته شد ،درباره آثار انحراف ناموجه ،اختالفنظر وجود دارد :برخی
متصدی را تنها ضامن خسارت ناشی از انحراف میدانند .باوجود اين ،به متصدی حق استناد به
تحديد مسئولیت نمیدهند .برخی ديگر ،متصدی را ضامن خسارت بعد از انحراف میدانند حتی
اگر ناشی از فعل متصدی نباشد 82مگر آنکه خسارت در نتیجه باليای طبیعی ،عمل دشمن يا
عیب ذاتی کاال ايجاد شده باشد 81.در هر حال ،متصدی نمیتواند به تحديد مسئولیت استناد کند.
از سوی ديگر ،برخی آرا ،متصدی را در هر حال نسبت به خسارات بعد از انحراف ،ضامن میدانند
و به او اجازه تحديد مسئولیت نمیدهند حتی اگر خسارت ،ناشی از باليای طبیعی باشد .اين
گروه ،خود به دو دسته تقسیم میشوند :برخی چنین مسئولیت شديدی را تا زمانی که متصدی در
دوره انحراف به سر میبرد بر متصدی تحمیل میکنند89.
برخی ديگر حتی رجوع به مسیر عادی حمل را باعث تخفیف مسئولیت متصدی نمیدانند.
سرانجام آنکه به عقیده برخی ،آثار انحراف ناموجه ،حتی خسارات پیش از انحراف را هم
دربرمیگیرد81.
به اين ترتیب ،درباره آثار انحراف ناموجه ،اختالف وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است انحراف
ناموجه ،آثار شديدی دارد و متصدی را از استناد به تحديد مسئولیت و بسیاری از عوامل
معافکننده منع میکند.
چرا چنین است؟ استدالل منطقی در حقوق انگلیس اين است که چون انحراف ،نقض اساسی
قرارداد حملونقل است و با نقض اساسی ،قرارداد پايان میيابد ،ديگر جايی برای استناد به
دفاعیات قراردادی باقی نمیماند .اين استدالل قابل انتقاد است .معلوم نیست از میان همه انواع
نقض ،چرا تنها انحراف بايد اساسی محسوب شود .برخی نويسندگان اظهار تعجب کردهاند که
چگونه ممکن است کمترين انحراف از مسیر مورد توافق که درعمل ،تأثیری در زمان حمل کاال
نداشته است نقض اساسی قرارداد محسوب شود 81.وانگهی در خارج از حملونقل کاال (برای
مثال در بیع) اثر نقض اساسی اين است که حق فسخ ايجاد میکند و مشروطلهِ شرط عدم يا
تحديد مسئولیت ،نمیتواند به خسارات ناشی از نقض اساسی استناد کند؛ 86درحالیکه در اينجا
قرارداد خودبهخود پايان میيابد (و بر اساس عقیدهای که انحراف ،ايجاد حق فسخ میکند ،باز هم
81. McNair et al., op. cit., p. 261.
82. Ibid.
83. Tetley, op. cit., p. 1841, note 139; Jerry Hubbard, “Deviation in Contracts of Sea Carriage: After the
Demise of Fundamental Breach”, 16 Victoria University of Wellington Law Review 147 (1986), p. 150.
84. McNair et al., op. cit., pp. 261-262, note K; Baughen, op. cit., p. 100.
85. Treitel, op. cit., p. 211.
86. Ibid.
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آثار انحراف از لحظه انحراف و نه از لحظه فسخ شروع میشود) و مهمتر آنکه متصدی ،ضامن
هر خسارت بعد از نقض است ولو اينکه مستند به فعل او نباشد ،درحالیکه با پايان قرارداد،
مسئولیت متصدی بايد در قالب خطای غیرقراردادی ارزيابی شود 87و قواعد شبهجرم هم چنین
مسئولیت شديدی را برای متصدی به رسمیت نمیشناسد .حتی مسئولیت متصدی حمل عمومی
هم در کامنال توجیهگر آثار شديد انحراف نیست.
به نظر برخی ،انحراف چون خطر ازبینرفتن کاال را تشديد میکند ،چنین آثار شديدی دارد.
اما رويه نشان داده است که کمترين انحراف که هیچ اثری بر تشديد خطر هم نداشته ،سبب
تشديد مسئولیت متصدی است 88.درنتیجه ،اين استدالل ،بیش از آنکه توجیهگر عمل دادگاهها
باشد ،پیشنهادی به دادگاهها جهت تحديد قاعده سخت انحراف ناموجه به برخی از انواع آن است.
اما به عقیده مشهور ،ريشه اصلی اين دکترين در بیمه دريايی است .در بیمه کاال بهموجب
بیمهنامه ،هرگونه انحراف ناموجه ،پوشش بیمهای را زايل میکند .پس متصدی از اين پس بايد
نقش بیمهگر را ايفا کند 83.بنابراين ،تعهد او به جبران خسارت ،تابع شرايط معمول ايجاد
مسئولیت متصدی حمل دريايی نیست و او نمیتواند از دفاعیات و محدوديت مسئولیت متصدی
حمل بهرهمند شود 30.در واقع از لحاظ مسئولیت مدنی میتوان گفت که عمل انحراف ،سبب
محرومماندن صاحب کاال از نفع بیمهای شده است و راه جبران اين خسارت ،تحمیل هرگونه
خسارت بر متصدی حملونقل کاالست ولو آنکه مستند به فعل او نباشد 32.اين توجیه ،ديگر
قانعکننده نیست 31زيرا بیمهگران برخالف گذشته با دريافت حق بیمة اندکی باالتر ،خسارات
ناشی از انحراف را هم پوشش میدهند 39.در اين صورت ،حتی اگر بیمهگذار ،شرط پوشش
انحراف را تحصیل نکرده باشد ،مسئولدانستن متصدی در قبال خسارات ناشی از انحراف،
منطقی نیست زيرا وقتی صاحب کاال میتوانست با هزينه بسیار پايینتر ،خسارت ناشی از انحراف
را پوشش دهد ،مسئولدانستن متصدی ،توجیه اقتصادی و حقوقی ندارد .ازاينرو از زمان پوشش
87. Shoenbaum, op. cit., p. 636.
88. Treitel, op. cit., p. 211.
 .83اين جمله که انحراف ،متصدی حمل را به بیمهگر تبديل میکند ،بارها بر زبان محاکم جاری شده است:
H.S. Jr., Morgan, “Unreasonable Deviation Under COGSA”, Journal of Maritime Law and Commerce, p.
481.
”90. “That a deviation makes the carrier liable to the cargo owner as an insurer is a timeworn statement
(Morgan, op. cit., 1978, p. 481).
91. Shoenbaum, op. cit., p. 636; Morgan, op. cit., p. 481.
92. Ibid., p. 637.

 .39اين پوشش در بیمهنامهها در قالب شروط موسوم به  Held coveredانجام میشود.
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خسارت ناشی از انحراف توسط بیمهها ،دادگاهها در اعمال آثار انحراف ناموجه ،سختگیری
میکنند و ازجمله با معتبردانستن شرط آزادی انحراف ،انحراف را ناموجه نمیدانند 31.در تعقیب
اين انديشه به اعتقاد برخی 31،انحراف به اين دلیل سبب تشديد مسئولیت متصدی میشود که
خطر ايراد خسارت به کاال تشديد میشود .پس اگر ثابت شود که انحراف ،خطر ورود خسارت را
افزايش نداده ،مسئولیت متصدی نبايد تشديد شود درحالیکه در آرای قديمیتر ،کمترين انحراف
نداشت36.

سبب تشديد مسئولیت متصدی میشد ،هرچند اين هیچ تأثیری بر افزايش خطر تلف
به اين ترتیب ،دادگاهها بهموازات گسترش پوشش بیمهای با توسل به ابزارهای مختلف،
تشديد مسئولیت متصدی بهواسطه انحراف را محدود کردهاند :نخست آنکه انحراف برخالف
گذشته ،موجب انحالل قهری قرارداد حمل نمیشود ،بلکه تنها حق فسخ اعطا میکند .اگر اين
حق فسخ بهموقع اعمال نشود ،رضايت به ادامه قرارداد حمل محسوب میشود 37و مسئولیت
متصدی تشديد نمیشود .دوم آنکه شروط قراردادی مربوط به انحراف ،معتبر شناخته میشود.
سوم آنکه آثار انحراف ناموجه در مواردی اعمال میشود که انحراف ،خطر تلف کاال را افزايش
داده باشد.
9ـ .4حقوق امریکا
در  ،2396بهموجب قواعد کامنال ،انحراف
پیش از تصويب قانون حملونقل دريايی
ناموجه ،متصدی را در حکم بیمهگر قرار میداد .قرارداد حملونقل منتفی میشد و متصدی بر
کاال38

مبنای شبهجرم ،مسئول تلف و نقص کاال بود و امکان استناد به موارد معافیت و محدوديت
مسئولیت وجود نداشت.
قانون حملونقل دريايی کاال ،درمورد انحراف ناموجه ،سکوت کرده است ولی همانند قواعد
الهه در دو مورد از انحراف موجه بهعنوان عامل معافیت سخن گفته است .در ماده 2ـ1ـ 1قانون
 2396متصدی را مسئول خسارات ناشی از نجات يا تالش برای نجات جان يا مال در دريا
ندانسته است و بهموجب ماده 1ـ 1انحراف بهمنظور نجات يا تالش برای نجات جان يا مال در
دريا يا هر انحراف معقول ،نقض اين قانون يا قرارداد حمل نیست و متصدی مسئول خسارت
ناشی از چنین انحرافی نیست .البته اگر انحراف بهمنظور بارگیری يا تخلیه کاال يا مسافر بوده،
94. David Yates, “Exclusion Clauses in Contracts”, London: Sweet & Maxwell Ltd., The Cambridge
Law Journal, 38(1), 1978, pp. 211-212.
95. Schoenbaum, op. cit., p. 637.
96. Treitel, op. cit., p. 211.
97. Yates, op. cit., p. 192.
)98. The Carriage of Goods by Sea Act of 1936 (COGSA
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فرض میشود که غیرمعقول است.
پس از تصويب اين قانون ،دادگاهها همچنان انحراف ناموجه را سبب تشديد مسئولیت
متصدی میدانستند.
بهعالوه دادگاهها در امريکا نظريه انحراف ناموجه را از جهت ديگری توسعه دادهاند :آثار
انح راف ناموجه به موارد ديگری غیر از انحراف جغرافیايی هم گسترش يافته است .از اين موارد
با نام شبهانحراف ياد شده است 33.بهويژه حمل کاال بر روی عرشه درحالیکه متصدی مجاز به
حمل روی عرشه نبوده است ،در حکم انحراف قرار گرفته است 200.همچنان که گفته شد ،برخی
نويسندگان پیشنهاد دادهاند در هر مورد که تخلف متصدی از انجام تعهدات ،عمدی باشد و خطر
تلف کاال را تشديد کند ،نقض اساسی قرارداد حمل محسوب شود و در حکم انحراف قرار گیرد و
مسئولیت متصدی تشديد شود202.
حتی برخی دادگاهها آثار انحراف را به خارج از حوزه حملونقل دريايی گسترش دادهاند و
درمورد حمل هوايی ،زمینی 201و ريلی و بهطور کلی در همه امانات 209اعمال کردهاند201
9ـ .6حقوق ایران
اکنون بايد ديد انحراف ناموجه در حقوق ايران چه اثری دارد؟ قانون دريايی در بخش باربری
دريايی که از مقررات الهه اخذ شده است درمورد آثار انحراف ناموجه حکمی ندارد .آيا بايد از اين
امر نتیجه گرفت که بنابراين انحراف ،اثر خاصی بر مسئولیت متصدی حملونقل ندارد؟ يکی از
نويسندگان پس از بیان اثر انحراف ناموجه در کامنال ،پاسخ مسئله را در حقوق ايران به سکوت
برگزار کرده است 201.به نظر میرسد پاسخ پرسش يادشده منفی است :قانون ساکت است.
بهموجب ماده  231قانون دريايی در صورت سکوت قانون دريايی و ساير قوانین مملکتی بايد به
سراغ اصول و عرف بینالمللی رفت .رويه دادگاههای انگلیسی و امريکايی تا حد زيادی
منعکسکننده عرف بینالمللی دريايی است .درنتیجه ،مسئولیت امین در صورت انحراف ،تشديد
میشود و در اينباره نمیتوان همانند حقوق فرانسه بر اين باور بود که انحراف بهخودیخود،
;99. Theodora Nikaki, “The Quasi-Deviation Doctrine”, 35 J. Mar. L. & Com. January, 2004, p. 45
Robert Force, “Admiralty and Maritime Law”, Federal Judicial Center, 2004. p. 73.
100. cf. for example: St. Johns N.F. Shipping Corp. v. S.A. Companhia Geral Commercial do Rio de
Janeiro (1923) cited by: Schoenbaum, op. cit.,, p. 640, note 28.
101. Schoenbaum, op. cit., p. 641; Tetley, Marine Insurance Cargo Claims, vol. 2, p. 1812.
102. Vistar, S.A. v. Sea Land Express (1986); cf.: Tetley, op. cit., vol. 2, p. 1812.
103. Bailment
104. Al-Kabban, op. cit., p. 2.
اين رويکرد ياد آور ديدگاه فقیهان درباره تبديل يد امانی به ضمانی پس از تعدی و تفريط است.

 .696امید؛ همان ،ص .177
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تأثیری بر مسئولیت متصدی حمل ندارد .وانگهی بهموجب ماده  231قانون دريايی پیش از رجوع
به عرف بینالمللی دريانوردی بايد سراغ ساير قوانین مملکتی رفت .اکنون بايد ديد آيا در مقررات
عام ،حکمی در اينباره وجود دارد يا نه .قانون تجارت ،حکمی درباره انحراف متصدی از مسیر
ندارد اما تا آنجا که به حقوق مدنی مربوط است ،قانون مدنی مسئولیت متصديان حملونقل را
تابع مقررات امانت دانسته است و متصديان حملونقل دريايی را هم مشمول اين حکم دانسته
است (ماده  .)126انحراف از مسیر ،از حیث مقررات امانت ،نوعی تعدی محسوب میشود .حال
بايد ديد تعدی و تفريط امین چه اثری بر مسئولیت او دارد.
بیترديد امین ،ضامن خسارت ناشی از تعدی و تفريط است .اما بهموجب قول مشهور در فقه
از لحظه تعدی و تفريط ،يد امین از يد امانی به يد ضمانی تبديل میشود :او ضامن هر تلف و
نقصی است که در مال مورد امانت رخ میدهد ولو آنکه مستند به فعل او نباشد .حتی اگر خسارت
در دورانی رخ دهد که امین ديگر در حال تعدی و تفريط نیست ،يد امین همچنان ضمانی
است 206.تنها راه اعاده امانت ،اعطای مجدد سمت امانت توسط مالک است .از اين عبارت ،چنین
استفاده میشود که گويا با تعدی و تفريط ،وديعه منفسخ میشود (همچنان که در صورت نقض
اساسی ،قرارداد خاتمه میيابد) .باوجود اين ،فقها به انفساخ امانت در نتیجه تعدی و تفريط
اشارهای نکردهاند .بیترديد اين حکم که يد امین بهمحض تعدی و تفريط ،تبديل به يد ضمانی
میشود ،حکم بسیار سختگیرانه و شديدی است .در واقع مسئولیت امین برخالف آنچه در نگاه
اول به نظر میآيد ،سختترين و شديدترين مسئولیتهاست؛ مسئولیتی که حتی رابطه سببیت،
شرط تحقق آن نیست.
برخی برای تعديل اين قاعده گفتهاند که يد امین تا زمانی که در حالت تعدی و تفريط به سر
میبرد ،ضمانی است اما با رجوع از تقصیر ،يد امانی او اعاده میشود :تقصیر ،مانع استفاده از
مزايای امانت است و با انتفای تقصیر ،امانت بازمیگردد .برخی استادان حقوق مدنی هم در پی
برآمدهاند207.

تقويت اين قول
از سوی ديگر ،ازآنجاکه برخی فقیهان بهجای استفاده از تعدی و تفريط از واژه خیانت استفاده
کردهاند 208،ممکن است چنین به نظر برسد که هرگونه تعدی و تفريطی باعث انقالب يد امین
 .695مسالک ،جلد  ،1ص 88؛ جواهرالکالم ،جلد  ،17ص

.293

 .697کاتوزيان؛ عقود اذنی ،وثیقههای دين ،ص .17

 .698کرکی ،علی بن حسین؛ جامعالمقاصد فی شرحالقواعد ،جلد  ،1مؤسسه اللبیت 2120 ،هـ .ق ،.ص 21؛ حسینی عاملی،
سید محمدجواد؛ مفتاحالکرامه فی شرح قواعدالعالمه ،جلد  ،6چاپ سنگی ،مؤسسه آلالبیت ،بیتا ،.ص 21؛ حلی ،فخرالدين
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است203.

نمیشود بلکه تنها تقصیر عمدی ،مانع برخورداری از مزايای امانت
قانون مدنی در زمینه انقالب يد امین در صورت تعدی و تفريط ،حکم صريحی ندارد .ماده
 621امین را مسئول نمیداند مگر در صورت تعدی و تفريط .اطالق اين ماده نشان میدهد که
امین در هر حال ـ ولو پس از ارتکاب تقصیر ـ تنها ضامن خسارات ناشی از تأخیر است .تنها ماده
 692امین را در صورت امتناع از رد ،در حکم غاصب میداند و ماده  920از تاريخ انکار .اما اين
هر دو مورد ،مصداقی از تقصیر عمدی و خیانت امین است .تنها موردی که قانون بهصراحت يد
امین را پس از تعدی و تفريط ،يد ضمانی میداند ماده  139در اجاره اشیاء است .اين ماده مقرر
میدارد :اگر مستأجر تعدی يا تفريط نمايد ضامن است اگرچه نقص در اثر تعدی يا تفريط حاصل
نشده باشد.
اکنون با فرض پذيرش تشديد مسئولیت امین در صورت تعدی و تفريط ،بايد گفت اين حکم
درمورد مسئولیت متصدی حملونقل دريايی هم جاری است .البته روشن است که باوجود حکم
خاص قانون دريايی در زمینه حملونقل دريايی ،مقررات قانون مدنی در اينباره اصوالً قابل اجرا
نیست .اما نمیتوان حکومت قانون مدنی را بهطور کلی نفی کرد .ماده  126قانون مدنی به
شمول مقررات امانت بر متصديان حمل دريايی تصريح دارد .از سوی ديگر ،مسئولیت امین در
قانون مدنی ،يک جنبه خفیف دارد و يک جنبه شديد .جنبه خفیف مسئولیت آن است که امین
مسئول نیست مگر در صورت تعدی و تفريط .جنبه شديد اين مسئولیت آن است که مسئولیت
امین پس از تعدی و تفريط همانند مسئولیت غاصب است .جنبه خفیف مسئولیت امین درمورد
متصدی حملونقل دريايی که يک شخص حرفهای است ،قابل اعمال نیست و متصدی اصوالً
مسئول است مگر آنکه يکی از عوامل معافکننده را اثبات کند .اما دلیلی وجود ندارد که جنبه
شديد مسئولیت امین 220در حملونقل دريايی قابل اعمال نباشد .اگر مسئولیت مستودع که در
مقام احسان است يا يد يک اجیر غیرحرفهای پس از تعدی و تفريط به يد ضمانی تبديل شود،
بهطريقاولی يد متصدی حرفهای پس از تعدی و تفريط بايد به يد ضمانی تبديل شود.
با اعمال اين قاعده درمورد انحراف ناموجه متصدی حملونقل میتوان گفت ازآنجاکه قانون
ابوطالب محمد بن حسن بن يوسف معروف به فخرالمحققین؛ ايضاحالفوائد فی شرح مشکالتالقواعد ،جلد  ،1مؤسسه تحقیقات
و نشر معارف اهلالبیت(ع) ،اصفهان ،2987 ،ص .221

 .693مفتاحالکرامه ،همانجا (نويسنده ،قصد خیانت را سبب انقالب يد میداند).
 .669بديهی است که جنبه شديد مسئولیت امین از مسئولیتی که قانون دريايی و قانون تجارت برای متصدی حمل به
رسمیت میشناسد بسیار شديدتر است زيرا اين مسئولیت نه فقط مسئولیت بدون تقصیر ،بلکه مسئولیت بدون رابطه سببیت
است.
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دريايی ،مورد انحراف ناموجه را مشخص نکرده است ،بر اساس قواعد عام بايد يد امانی او 222به
يد ضمانی تبديل شود و او دستکم در دوران انحراف ،ضامن نقص و عیب و تلف محموله باشد
ولو آنکه مستند به فعل او نباشد .ازآنجاکه پس از انحراف ،يد متصدی ضمانی است ،طبیعی است
امکان استناد به تحديد مسئولیت متصدی بابت هر بسته يا کیلو هم وجود نخواهد داشت .حتی
اگر اعتقاد بر اين باشد که در صورت سکوت قانون دريايی و قبل از رجوع به قانون مدنی و فقه
بايد به اصول و عرف دريايی رجوع کرد ،نتیجه امر ،تفاوت چندانی نخواهد داشت :حقوق دريايی
فرانسه در زمینه انحراف ناموجه ،ادبیات قابل مالحظهای ندارد .دعاوی مشهور مربوط به انحراف
ناموجه ،در انگلیس و امريکا قضاوت شده است و همچنانکه گفته شد بر اساس کامنال انحراف
ناموجه ،آثار شديدی دارد و متصدی حمل را در حکم بیمهگر کاال قرار میدهد و امکان استناد به
دفاعیات و تحديد مسئولیت را از او سلب میکند و اين نتیجه ،مشابه اثر تعدی و تفريط امین در
فقه و قانون مدنی است.
مالک ماده  213قانون دريايی در باب حمل مسافر هم میتواند مؤيد اين نتیجه باشد.
بهموجب اين ماده در صورت انحراف ناموجه از مسیر ،مسافر حق دارد قرارداد حمل را فسخ و
خسارت وارد به خود را مطالبه کند .به نظر میرسد در اين صورت ديگر متصدی حمل مسافر
نمیتواند به تحديد مسئولیت مقرر در ماده  221قانون دريايی استناد کند و مسئولیت هم از نوع
مسئولیت محض است.
ممکن است گفته شود اگر اعمال مقررات عام مربوط به اثر تعدی و تفريط امین پذيرفته
شود ،تبديل يد متصدی حملونقل به يد ضمانی ،ويژه تخلف انحراف نخواهد بود و ساير
تقصیرهای متصدی حملونقل را در بر خواهد گرفت .بهعالوه اين حکم بايد به ساير انواع
حملونقل هم گسترش داده شود .هر دو نتیجه مورد تأيید است .از حیث حقوق تطبیقی ،گسترش
 .666البته در اينجا مراد از يد امانی ،آن نیست که مسئول یت متصدی حمل بر اساس قانون مدنی ارزيابی شود و مبتنی بر
تقصیر و مشروط به اثبات آن باشد .يد امین ،پیش از انحراف هم نوعی يد امانیِ تشديديافته است و واضح است که مسئولیت
متصدی پیش از انحراف ،نه بر مبنای قانون مدنی ،بلکه بر مبنای قانون دريايی و در فقدان مقررات خاص در قانون دريايی ،بر
مبنای قانون تجارت ارزيابی خواهد شد .باوجود اين ،وجود تعهد ايمنی بر دوش امین که مسئولیت او را از تعهد به وسیله به
يک تعهد به نتیجه ارتقا دهد ،مانع از صدق عنوان امین بر او نخواهد بود .حداکثر چیزی که درمورد مبنای مسئولیت متصدی
حمل دريايی در قانون دريايی و مقررات الهه میتوان گفت آن است که اين مقررات ،تعهد متصدی در حمل کاال را به تعهد
به نتیجه تبديل کرده است (و البته که چنین نیست و مسئولیتی که در اين مقررات برای متصدی در نظر گرفته شده است ،حد
فاصلی میان تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه و به عبارت ديگر ،حد فاصلی میان مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق
است) .اما اين مقررات هرگز مسئولیت بدون رابطه سببیت را مقرر نکردهاند .پس میتوان گفت يد متصدی حمل ،پیش از
انحراف ،همچنان نوعی يد امانی است و نه يد ضمانی .درباره امکان برقراری تعهد ايمنی بر عهده امین ،ن.ک :کاتوزيان؛ عقود
معین ،شرکت سهامی انتشار ،جلد  ،2شماره  902و جلد  ،1شماره .91
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دکترين شبهانحراف يا انحراف غیرجغرافیايی که به ويژه توسط محاکم امريکايی توسعه داده شده
است ،تالشی برای گسترش آثار انحراف ناموجه جغرافیايی به ساير انواع تقصیرهای متصدی
حملونقل است .در واقع بهموجب دکترين شبهانحراف ،بسیاری از خطاهای متصدی در حکم
انحراف قرار گرفته است؛ به اين معنا که ضمانت اجرای انحراف جغرافیايی ،درمورد آن خطاها هم
اعمال میشود .منتها به نظر میرسد هرگونه تقصیری يد متصدی را به يد ضمانی تبديل
نمیکند .تنها تقصیرهای عمدی متصدی که خطر تلف کاال را تقويت میکند (نظیر حمل کاال بر
روی عرشه) در حکم انحراف است و از سوی ديگر درصورتیکه متصدی از تقصیر خود رجوع
کند ،مسئولیت او به حالت عادی اعاده خواهد شد .اين نتايج معتدل ،هم در حقوق مدنی و هم در
حقوق دريايی ،طرفداران معتبری دارد 221.ماده  91قانون اصالح قانون دريايی ايران ،مصوب
( 2932ماده  31مکرر قانون دريايی) که فرمانده (و در واقع متصدی حمل) را در قبال هرگونه
تلف يا خسارت وارد به کاالهای روی عرشه مسئول میداند ،میتواند تأيیدی بر اين نتیجه باشد.
اين حکم همچنان که گفته شد درباره ساير انواع حملونقل هم قابل اجراست ،همچنان که
ماده  126قانون مدنی ،مسئولیت متصديان حمل زمینی و هوايی را هم تابع مقررات امانت کرده
است.
انحراف229

 .4شرط آزادی
برخی شروط بارنامه به متصدی اجازه میدهد که در صورت لزوم ـ آنچنانکه متصدی حمل،
شخصاً تشخیص میدهد ـ از مسیر منحرف شود .در امريکا اغلب دادگاهها چنین شرطی را يک
نوع شرط عدم مسئولیت و باطل میدانند 221.به عقیده بسیاری از نويسندگان ،چنین شروطی فاقد
اثر است .برای مثال ،ويلیام تتلی اين شروط را غیرضروری و باطل میداند .شرط تا آنجا که به
متصدی اجازه انحراف موجه را میدهد ،غیرضروری است زيرا بهموجب کنوانسیونهای بینالمللی
و قوانین داخلی ،متصدی در فقدان شرط هم در منحرفشدن از مسیر ،آزاد ،و بلکه مکلف است.
اما مفاد شرط در آن قسمت که به متصدی اجازه میدهد در خارج از موارد مجاز قانونی هم از
مسیر منحرف شود و به اين ترتیب ،انحراف ناموجه را آزاد میسازد ،مخالف قانون و باطل
 .662در حقوق مدنی :ناصر کاتوزيان؛ عقود اذنی ـ وثیقههای دين ،شرکت سهامی انتشار ،2983 ،ص 17؛ و در حقوق
دريايی:
Tetley, op. cit., p. 1841, note 139.

 .669در بارنامهها اصطالحات زير برای چنین شرطی استفاده میشود:
Liberty Clause/ Liberty to Touch and Stay Clause/ Deviation Clause/ Voyage Clause
114. Wilson, op. cit., p. 21.

دکترین «انحراف» در حقوق دریایی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ،کنوانسیونهای 111  ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است221.

در واقع ،بهموجب بند  8ماده  9مقررات الهه (بند  8ماده  11قانون دريايی ايران) هر شرطی
که بهطور مستقیم يا غیرمستقیم به سلب يا تحديد مسئولیت متصدی بینجامد ،باطل است .شرط
آزادی انحراف به اين ترتیب ،يک شرط عدم مسئولیت و باطل است .به زبان حقوقی ،بخشی از
شرط به دلیل بیفايدهبودن (بند  1ماده قانون مدنی )191و بخش ديگری به دلیل نامشروعبودن
(بند  9ماده  191قانون مدنی ) باطل است.
دادگاههای خارجی بارها و بارها از ترتیباثردادن به چنین شرطی خارج از موارد مجاز قانونی
امتناع کردهاند .در حقوق ايران حتی ممکن است برخی از مصاديق اين نوع شروط را مخالف
مقتضای ذات عقد محسوب کرد و آن را مبطل قرارداد حمل دانست .با بطالن قرارداد ،متصدی
استحقاق کرايه را ندارد و يد او نسبت به کاال ضمانی خواهد بود و طبیعتاً حق استناد به تحديد
مسئولیت را هم نخواهد داشت :شرطی که مقرر میدارد متصدی حق دارد از مسیر منحرف شود
و مقصد حمل را تغیی ر دهد و کاال را در هر بندری که دلخواه اوست تخلیه کند ،خالف مقتضای
ذات عقد است.
باوجود اين ،اغلب محاکم در انگلیس و برخی نويسندگان انگلیسی 226،شرط را با تحلیل
ديگری صحیح دانستهاند :انحراف هنگامی رخ میدهد که متصدی از مسیر تعیینشده در قرارداد
يا اعالمیههای حمل يا عرف معمول منحرف شود .بنابراين تعیین مسیر سفر در درجه نخست به
توافق طرفین بستگی دارد .شرط آزادی انحراف ،قبل از آنکه به متصدی حق دهد که از مسیر
منحرف شود يا به عبارت ديگر ،تعهد خود را نقض کند ،تعهد قراردادی را تعريف میکند .ممکن
است مسیر تعیینشده در قرارداد ،غیر از مسیر متعارف باشد .به اين ترتیب معتقدند شرط با
مقررات امری الهه منافاتی ندارد زيرا اين مقررات ،چگونگی اجرای تعهد را تعیین کرده است اما
تعريف تعهد قراردادی در اختیار طرفین است227.
رويهقضايی فرانسه هم چنین شرطی را تا زمانی که به حذف تعهد اساسی متصدی حملونقل
منجر نشود صحیح میداند 228.اما صحت شرط ،موکول به احراز قبولی آن توسط فرستنده است.
به اين ترتیب ،شرط آزادی در مجموعه شروط استاندارد بارنامه که به ارسالکننده تحويل نشده و
115. Tetley, op. cit., p. 1843; Schoenbaum, op. cit., p. 637; Margaret M. Lennon, “Deviation Then and
Now--When COGSA’s per Package Limitation Is Lost”, St. John's Law Review, vol. 76, No. 2, Article 6.
Available at: http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol76/iss2/6 443.
116. Wilson, op. cit., p. 21.
117. Ibid., p. 22.

برای استدالل مشابه درمورد شروط عدم مسئولیت و تفکیک آن از شرط عدم تعهد ،ن.ک :ايزانلو؛ شماره .21
118. Veaux- Fournerie et al., Responsabilité de transporteur, Régime interne, Règles de fond, n° 95.
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صرفاً به آن ارجاع شده است ،به دلیل عدم قبولی ،معتبر شناخته نشده است 223.همچنین برخی
آرای فرانسوی ،شرط را در مقابل طرفین قرارداد حمل ،معتبر دانستهاند اما آن را در مقابل گیرنده
کاال غیرقابل استناد دانستهاند210.
باوجود اين ،بررسی بارنامهها نشان میدهد که شرط آزادی در واقع مجوز انحراف است نه
تعیینکننده مسیر حمل.
به نظر میرسد شروط مربوط به انحراف در قرارداهای حملونقل و بارنامهها به داليل
پیشگفته باطل است .اما درج شرط آزادی انحراف در قراردادهای اجاره کشتی صحیح است :اگر
شرط انحراف در قرارداد حملونقل مندرج در بارنامه در خارج از موارد انحراف موجه ،به دلیل
مخالفت با قواعد امری قانون باطل است ،در اجاره کشتی چنین محدوديتی وجود ندارد و بر
فرض که چنین شرطی بهعنوان شرط عدم مسئولیت محسوب شود ،با رعايت قواعد عام ،درج آن
در قرارداد اجاره کشتی صحیح است 212.يکی از اين قواعد ،تفسیر مضیق شرط به ضرر طراح211
(مالک کشتی) است .برای مثال در دعوای گلین علیه مارگستون 2839 219لرد اشر 211قلمرو شرط
آزادی متصدی درباره توقف در هر بندر دلخواه را به هر بندری که در مسیر متعارف حمل قرار
دارد محدود کرد 211.اما ممکن است عبارات شرط ،آنقدر صريح باشد که اجازه تفسیر مضیق
ندهد .برای مثال ،بسیاری از شروط به متصدی اجازه میدهد در بندری که در مسیر متعارف
حمل هم قرار ندارد توقف کند .باوجود اين ،ممکن است چنین شرطی مخالف مقتضای ذات عقد
محسوب شود و به بطالن قرارداد منجر شود 216:شرطی که مقرر میدارد متصدی مجاز است در
هر بندر دلخواه کاال را تخلیه کند ،چنین شرطی است.
الزم به ذکر است که در حقوق انگلیس در بطالن شرط آزادی انحراف ،میان قرارداد حمل و
اجاره کشتی تفاوت قايل نمیشوند .اين در حالی است که درج شروط عدم مسئولیت در قرارداد
119. Ibid.
120. Tassel, op. cit., p. 147.
121. Morgan, op. cit., p. 484.
122. The Contra preferentem Rule
123. Glynn v. Margetson
124. Lord Esher
125. Wilson, op. cit., p. 21; See also:Treitel, op. cit., p. 210; Baughen, op. cit., p. 98 McNair et al., op.
cit., p. 264.
126. Wilson, op. cit., p. 21: “Clauses of this type have been given full effect by the courts which have
described them as conferring on the ship a liberty to go where she pleased, subject only to the restriction
that the essential purpose of the voyage must not be frustrated”; See also: Treitel, op. cit., p. 211; McNair
et al., op. cit., p. 260.

در دو اثر اخیر از چنین شرطی بهترتیب بهعنوان «شرط عقیمکننده قرارد» و «شرطی که باعث بطالن قرارداد میشود» ياد
شده است« .شرط مخالف هدف قرارداد»« ،شرط عقیمکننده قرارداد» و «شرط سبب بطالن قرارداد» در حقوق ايران به
«شرط خالف مقتضای عقد» نزديکاند.
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اجاره کشتی برخالف بارنامهها صحیح است .بايد ديد چه چیزی سبب اين عدم تمايز شده است:
در اجاره کشتی اگرچه شرط عدم مسئولیت باطل نیست ،بهموجب دکترين سنتی حاکم بر حقوق
قراردادها ،يکی از موانع نفوذ شرط عدم مسئولیت ،نقض اساسی قرارداد است .در صورت نقض
اساسی ،امکان استناد به شرط عدم مسئولیت وجود ندارد .پس شرط انحراف اگر به شرط عدم
مسئولیت تعبیر شود در صورت انحراف (نقض اساسی) نافذ نیست217.
 .6آثار انحراف در بیمه دریایی
بیمهگر در بیمه دريايی خطرات معینی را بیمه میکند .يکی از شرايط پوشش بیمهای در بیمه
دريايی آن است که کشتی از مسیر معمول خود منحرف نشود .اعتقاد بر اين است که تغییر مقصد
کشتی و انحراف از مسیر ،ماهیت خطر موضوع بیمه را تغییر میدهد و بنابراين سبب سقوط تعهد
بیمهگر میشود .مهم نیست که با انحراف يا تغییر مقصد کشتی ،خطر افزايش يافته يا کاهش
پیدا کرده است زيرا ماهیت خطر تغییر يافته است 218.اگر تنها خطر موضوع بیمه افزايش پیدا کند
بدون آنکه ماهیت خطر تغییر يابد ،اعمال ضمانت اجراهای تشديد خطر ،ممکن بود اما
همچنانکه گفته شد ،تغییر مسیر و مقصد ،ماهیت خطر را تغییر میدهد.
 6ـ .6تغییر مقصد
بهفرض که کشتیای که قرار بود سفر خود را از نقطه (ب) آغاز کند از بندر (ج) آغاز میکند .در
اين صورت ،پوشش بیمهای هیچگاه به جريان نمیافتد زيرا بیمهگر ،کاال را در طی سفر ديگری
که انجام نشده ،بیمه کرده بود و سفری که عمالً انجام شده ،مورد بیمه نبوده است .به همین
ترتیب ،چنانچه کشتی سفر خود را از نقطه مورد توافق در بیمهنامه آغاز کند ،اما در میان راه،
فرمانده مقصد کشتی را تغییر دهد و بهجای تخلیه بار در بندر (ب) تصمیم بگیرد کاال را در بندر
(ج) تخلیه کند ،پوشش بیمهای از اين لحظه به بعد منتفی میشود ،هرچند دو مسیر ،تفاوت قابل
مالحظهای نداشته باشند .نکته جالب آن است که قانون دريايی انگلیس که تا حد زيادی مبنای
بیمهنامهها و عرف بیمه دريايی قرار گرفته است ،صرف قصد فرمانده يا مالک بر تغییر مقصد
کشتی را برای صدق عنوان تغییر مقصد و سقوط تعهد بیمهگر کافی میداند ،هرچند در زمان
وقوع خسارت ،هنوز تغییرمسیری انجام نشده باشد (بند  1ماده  11قانون دريايی انگلیس) .در
127. McNair et al., op. cit., p. 206.
128. Howard Bennet, Law of Marine Insurance, 2nd ed., Oxford, 2007, p. 524.
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دعوای تاسکر علیه کانینگام

213

درحالیکه کشتی در بندر کاديز بود ،نمايندگان بیمهگذار ،تغییر

مقصد کشتی را به بیمهگذار اطالع دادند .بیمهگذار نسبت به تهیه بیمهنامه به مقصد جديد اقدام
کرد .هنوز کشتی در بندر کاديز بود که مجدداً نامهای حاکی از تغییر دوباره مقصد از سوی
نمايندگان بیمهگذار به بیمهگذار ابالغ شد و در همان روز کشتی نابود شد .بیمهگر که ابتدا با
جهل به موضوع تغییر مقصد ،خسارت بیمهگذار را جبران کرده بود پس از اطالع از تغییر مقصد
در پی استرداد وجوه پرداختی برآمد و بهموجب تصمیم مجلس لردان در اين امر موفق

شد290.

 6ـ .2تغییر مسیر (انحراف)
آنچه گفته شد درمورد تغییر مقصد کشتی بود .انحراف از مسیر هم همانند تغییر مقصد سبب
انتفای تعهد بیمهگر میشود .منتها برخالف آنچه در تغییر مقصد گفته شد ،برای توقف پوشش
بیمهای ،وقوع عملی انحراف الزم است و قصد انحراف ،کافی و بلکه الزم هم نیست 292.بند 9
ماده  16قانون بیمه  2306انگلیس در اين زمینه مقرر میدارد :قصد انحراف مهم نیست .برای
آنکه بیمهگر از تعهد قراردادی خود بری شود ،بايد انحراف عمالً رخ داده باشد.
نکته ديگر آنکه ماده  16قانون  2306نفس انحراف را باعث سقوط تعهد بیمهگر میداند؛
هرچند کشتی پس از انحراف ،به مسیر خود بازگردد و خسارت پس از بازگشت به مسیر عادی رخ
دهد( بايد به ياد داشت که مسئولیت متصدی هم بهمحض انحراف ،تشديد میشود هرچند پس از
انحراف به مسیر معمول رجوع کند .در فقه هم يد امین پس از رجوع از تعدی و تفريط ،کماکان
ضمانی است) .شايد ضمانت اجرای تعلیق تأمین در دوران انحراف نسبت به سقوط تعهد بیمهگر،
ضمانت اجرای منطقیتر و منصفانهتری باشد :پوشش بیمهای از لحظه انحراف تا لحظه برگشت
به مسیر اصلی قطع و پس از آن برقرار شود ،اما قانون دريايی انگلیس اين امر را نپذيرفته است و
در شروط استاندارد بیمه دريايی ،هم ضمانت اجرای تغییر مقصد و هم انحراف از مسیر ،سقوط
تعهد بیمهگر است.
129. Tasker v. Cunninghame
130. Bennet, op. cit., pp. 527-528.
 .696اين تفکیک به مناسبت ديگری مطرح شده است :برخی فقیهان ،صرف قصد خیانت را باعث انقالب يد امین میدانند و

برخی ديگر ،وقوع عملی خیانت را الزم میشمارند .اردبیلی نجفی ،احمدبنمحمد(مقدس اردبیلی)؛ مجمعالفائده والبرهان فی
شرح ارشاداالذهان ،جلد ،20بیروت ،دار احیاءالتراثالعربی 2121 ،هـ.ق .ص  )916اما در مال لقطه ،اتفاقنظر وجود دارد که
صرف قصد خیانت ،باعث انقالب يد میشود زيرا از ابتدا هم با صرف قصد امانت ،يابنده ،وصف امین را پیدا میکند.

دکترین «انحراف» در حقوق دریایی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ،کنوانسیونهای 111  ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ايران هم ماده  20شرايط عمومی بیمه باربری مصوب شورای عالی بیمه (مجموعه شرايط
 )Aتحت عنوان «تغییر سفر» مقرر داشته است« :هرگاه پس از شروع اين بیمه ،مقصد توسط
بیمهگذار تغییر نمايد ،بقای اعتبار اين بیمه مشروط است به اينکه بیمهگذار مراتب را فوراً به
بیمهگر اعالم کند و شرايط و حق بیمه مورد توافق قرار گیرد».
اين ماده درمورد تغییر مقصد است نه انحراف از مسیر به معنی خاص .حال بايد ديد حکم
انحراف چیست؟ يک راهحل آن است که بر اساس عرف بیمهگری ،انحراف هم به تغییر مقصد
ملحق شود و همان ضمانت اجرا را داشته باشد .راهحل ديگر ،تفسیر مضیق شروط بیمهنامه به
نفع بیمهگذار است .راهحل اخیر ترجیح دارد.
 6ـ .9شرط پوشش انحراف

علیرغم آنچه گفته شد ،بايد توجه داشت امروزه اغلب بیمهنامهها حاوی شرط موسوم به پوشش
انجامشده

291

است که بهموجب آن ،بیمهگر در قبال دريافت اندکی حق بیمه اضافی ،ريسک

انحراف و تغییر مقصد را هم پوشش میدهد و درنتیجه ،تفکیک انحراف موجه و ناموجه در بیمه
دريايی ،اهمیت سابق خود را ندارد .همان گونه که در باال اشاره شد ،کمرنگشدن آثار انحراف
ناموجه در بیمه دريايی ،بر مسئولیت متصدی حمل هم تأثیر گذاشته است .باوجود اين ،مسئولیت
متصدی ،هنوز هم در فرض انحراف ،شديد است .درنتیجه ،بیمهگری که خسارت ايجادشده در
دوران انحراف را میپردازد بهواسطه اعمال اصل قائممقامی میتواند به متصدی حمل رجوع کند،
بیآنکه متصدی حمل بتواند در برابر او به تحديد مسئولیت يا عدم انتساب زيان به انحراف استناد
کند زيرا بیمهگر در نتیجة قائممقامی ،حقوق بیمهگذار را به دست میآورد و متصدی در برابر
صاحب کاال نمیتوانست به اين دفاعیات استناد

کند299.

نتیجه
از حیث حقوق تطبیقی ،شباهت آثار انحراف ناموجه میان فقه امامیه و نظام حقوقی ايران با حقوق
انگلیس و بهويژه امريکا جالب توجه است :درحالیکه در فرانسه ،انحراف ناموجه بهخودیخود باعث
تشديد مسئولیت متصدی نمیشود ،در کامنال انحراف ،سبب تشديد مسئولیت متصدی میشود:
متصدی ضامن تلف و نقص کاالست ولو اينکه مستند به فعل او نباشد و حق استناد به دفاعیات و
132. Held covered
133. Schoenbaum, op. cit., p. 637, note 7.
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تحديد مسئولیت را هم ندارد .دادگاههای امريکا با ايجاد دکترين شبهانحراف ،اثر انحراف ناموجه را بر
مصاديق ديگری از تخلفات متصدی نظیر حمل غیرمجاز کاال روی عرشه ،بار کردهاند .اما دکترين
شبهانحراف ،نظاممند نیست .در حقوق ايران ،وضع مشابهی حاکم است .درحالیکه قانون دريايی
(همانند قانون حمل کاال در انگلیس و امريکا) درباره آثار انحراف ناموجه حکمی ندارد ،بايد به قواعد
عام رجوع کرد .بر اساس قواعد عام ،مسئولیت امین پس از تعدی و تفريط ،تشديد میشود.
ريشه دکترين انحراف در بیمه دريايی قرار دارد :ازآنجاکه بهطور سنتی بیمهنامههای دريايی،
انحراف را پوشش نمیدهد و در صورت انحراف ،بیمهگر بهطور کلی از مسئولیت بری میشود،
مسئولیت جبران خسارت بر عهده متصدی (که عامل انحراف بوده) قرار میگیرد و به اين ترتیب،
متصدی نقش بیمهگر را ايفا میکند .اما امروزه با توجه به گسترش پوششهای بیمهای برای
انحراف ،گروهی تمايل دارند تا دکترين انحراف ناموجه را تعديل کنند .برخی از نويسندگان
پیشنهاد دادهاند که گسترش اثر انحراف ،فقط شامل تخلفات عمدی متصدی بشود .در حقوق
ايران هم شايسته است تشديد مسئولیت متصدی حمل ،فقط شامل خطاهای عمدی باشد؛
همچنان که ممکن است مراد فقیهان از تعدی و تفريطی که باعث انقالب يد امین میشود هم،
خطاهای عمدی امین باشد.
کنوانسیونهای بینالمللی حملونقل بیش از آنکه آثار انحراف ناموجه را مشخص کنند ،به آثار
انحراف موجه پرداختهاند :درحالیکه در قواعد عام مسئولیت مدنی درباره اثر اضطرار در مسئولیت
مدنی اتفاقنظر وجود ندارد ،کنوانسیونهای بینالمللی حقوق دريايی ،انحراف موجه بهمنظور نجات
جان يا مال اشخاص را ،که حالت ويژهای از اضطرار است ،از اسباب معافیت از مسئولیت دانستهاند.
قواعد الهه و هامبورگ درمورد آثار انحراف ناموجه ساکتاند اما کنوانسیون روتردام بهصراحت از
دکترين فرانسوی پیروی کرده و صرف انحراف ناموجه را ،مادام که رابطه سببیت میان انحراف و
زيان وارد به محموله وجود نداشته باشد ،موجب تحديد مسئولیت ندانسته است.
شرط آزادی انحراف ،نوعی شرط عدم مسئولیت غیرمستقیم است و بنابراين در قراردادهای
حملونقل ،باطل است اما در قراردادهای اجاره کشتی با رعايت محدوديتهای شرط عدم
مسئولیت ،صحیح است.
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بهکارگیری روباتهای نظامی در میدان جنگ
در پرتو اصول حقوق بشردوستانه
رضا اسالمی




نرگس انصاری

شناسه دیجیتال اسناد (10.22066/cilamag.2017.25168 :)DOI
تاریخ دریافت3131/33/31 :

تاریخ پذیرش3132/1/52 :

چکیده
روباتهای نظامی یکی از جدیدترین انواع جنگافزارهاست که در سالهای اخیر بهآهستگی جایگاه
قابلتوجهی در ارتش کشورهای قدرتمند و حتی برخی از کشورهای جهان سوم یافته است .چالش اصلی
در برابر این روباتها ،مسئله مطابقت این فناوری با قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی است .با ورود
روباتهای نظامی به این عرصه ،به علت برخورداری این نوع تسلیحات از درجهای از استقالل و هوش
مصنوعی ،این نگرانی ایجاد میشود که آیا روباتها بهتنهایی (بدون حضور انسان در میدان جنگ)
میتوانند هدف نظامی را از غیرنظامی تفکیک و از سوی دیگر ،اصل تناسب را در ارتباط با مزیت نظامی
و میزان تلفات در یک حمله رعایت کنند .همچنین ،مسئولیت ناشی از اقدامات روباتهای نظامی نیز باید
بررسی شود .در مقاله حاضر ،ضمن بررسی اصول پیشگفته ،میزان مطابقت روباتهای نظامی با این
اصول بررسی شده است.
واژگان کلیدی
روباتهای نظامی ،حقوق بشردوستانه بینالمللی ،اصل تفکیک ،اصل تناسب ،اصل مسئولیت

 نویسنده مسئول ،استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
نسل جدید تسلیحات نظامی و روباتها ،از جنگافزارهای ثابت در نیروی دفاعی کشورهاست .در
عصر حاضر ،کشورهای چین ،روسیه ،انگلستان و ایاالت متحده به همراه پنجاه کشور دیگر به
دنبال تقویت زرادخانه روباتیک خود ،ازجمله روباتهای نظامی مرگبار هستند و در این میان،
کشور چین با رونمایی از  52مدل مختلف روباتهای مسلح تا سال  5135میالدی ،مقام اول را
به خود اختصاص داده است3.
این حجم استفاده از روباتهای نظامی ،متخصصین علم روباتیک را بر آن داشته است تا با
تکیه بر معیارهای مختلف ،تعریفی مناسب برای این دسته از تسلیحات نوین ترتیب دهند .با
استناد به تعاریف ارائه شده ،روبات ماشینی است که از طریق کنترل از راه دور یا بر اساس
الگوهای ازپیشبرنامهریزیشده ،دستهای از وظایف با پیچیدگیهای خاص را انجام میدهد و
همچنین نسبت به انسان از درجات مختلف استقالل برخوردار است .اگر این وظایف شامل
استفاده از سالح باشد ،میتوان آنها را تحت عنوان «سالحهای رباتیک» 5یا «سامانه سالحهای
بدون سرنشین» 1توصیف کرد 1.ضمناً بسته به میزان خودمختاری ،روبات به کنترل از راه دور
(انسان ـ حاضر) ،نیمهخودمختار (انسان ـ ناظر) و کامالً خودمختار (انسان ـ غایب) تقسیم
میشود.
سامانه تحت هدایت انسان( 2انسان ـ حاضر) 6:سالح رباتیک است که توسط یک عامل
انسانی از راه دور کنترل میشود .ممکن است چنین رباتی مستقالً به انجام کارهای
انتخابشدهای که عاملش به آن تفویض کرده ،مانند ناوبری ،کنترل ،تشخیص هدف و هدایت
سالح بپردازد .این روبات ،تنها درصورتیکه کاربر انسانی دستور حمله بدهد ،میتواند درگیر حمله
شود 2.نمونههای اولیه هواپیماهای بدون سرنشین ،مانند پهپاد شاهد  353ازجمله سامانههای
انسان ـ حاضر است8.
 .6روبات قاتل در فهرست ارتش  36کشور دنیا 56 ،اردیبهشت  ،3131برگرفته از:
 ،http://alef.ir/vdcgq39xqak9xu4.rpra.html?226711بازدید 33 ،مهر  3131و ن.ک:
Interim Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, General
Assembly, sixty-fifth session, A/65/321, 2010, para. 27.
2. Robotic Weapons
3. Unmanned Weapon Systems
4. Policy Department DG External Policies, Human Rights Implications of the Usage of Drones and
Unmanned Robots in Warfare, 2012, p. 6.
5. Human-Controlled Systems
6. Human-in-the-loop
7. Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare

 .8حمل همزمان هشت بمب و موشک توسط پهپاد شاهد  2 ،353مهر ،3135

بهکارگیری روباتهای نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه



040

____________________________________________________________________

سامانه تحت نظارت انسان( 3انسان ـ ناظر) 31:سالح رباتیکی است که میتواند مستقل از
دستور انسان ،فرایند هدفقراردادن را انجام دهد؛ اما تحت نظارت عامل انسانی میماند که میتواند
هرگونه تصمیم به حمله را لغو 33کند 35.بهعنوان نمونه میتوان به پهپاد  MQ-9 Reaperاشاره
کرد.
سامانه خودمختار( 31انسان ـ غایب) 31:سالح رباتیکی است که میتواند در مواردی که
تواناییاش برای تشخیص و حمله مستقل به هدف ،محدود به یک محیط ازپیشتعریفشده و
کنترلشده باشد به جستجو ،شناسایی ،انتخاب و حمله به اهداف بپردازد بدون اینکه کنترل
همزمان توسط اپراتور انجام پذیرد .چنین سامانههای تسلیحاتی را میتوان سامانه خودکار32
توصیف کرد؛ اما هنگامی که این وظایف را مستقالً و در محیط باز و غیرقابلپیشبینی انجام
دهد ،سالح کامالً خودمختار 36نامیده میشود 32.در حال حاضر ،تسلیحات خودمختار با احتیاط به
 ،http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920705000164بازدید ،بهمن .3131
9. Human-Supervised Systems
10. Human-on-the-loop
11. Override
12. Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare, op. cit., See
also: US Department of Defense (2012) Autonomy in Weapon Systems, Directive 3000.09, 21 November
2012, p. 14.
13. Autonomous Systems
14. Human-out-of-the-loop
15. Automated
16. Fully Autonomous

باید میان خودکار و خودمختار تفاوت قائل شد .این دو از دو رشته متفاوت نشأت گرفتهاند .مکاترونیک ،یک رشته
چندتخصصی ،شامل رشتههای مهندسی مکانیک ،مهندسی الکترونیک و مهندسی رایانه است .مکاترونیک از دو کلمه «مکا»
مخفف مکانیک و «ترونیک» مخفف الکترونیک مشتق شده است .رباتیک نیز همانند مکاترونیک از سه رشته مهندسی
مکانیک ،مهندسی الکترونیک و مهندسی رایانه به وجود آمده است.
تفاوت اصلی در آن است که سامانههای مکاترونیکی ورودیهایشان فراهم شده است (تمام ورودیها از قبل تعریف شده و
شناخته شده است) ،درحالیکه سامانههای رباتیکی باید خودشان ورودیها را از محیط دریافت کنند .بهعنوان مثال میتوان به
چراغ راهنمایی و رانندگی اشاره کرد  .حتی وقتی چراغ راهنمایی و رانندگی در حالت خودکار قرار میگیرد و بدون نیاز به
فشردن دکمه کار میکند ،هنوز سامانه مکاترونیکی محسوب میشود چون ورودیهایش (زمان روشنبودن هر رنگ) برایش
فراهم شده است .این فرایند ،خوکار (اتوماتیک) نامیده میشود .آنچه گفته شد ،با حالتی که چراغ راهنمایی و رانندگی ،دارای
دوربین ،جهت تشخیص مردمی باشد که می خواهند از عرض خیابان رد شوند و رنگ چراغ را با توجه به فشردگی جمعیت
تغییر دهد در تضاد است .آنچه گفته شد ،سامانه رباتیک است .این فرایند را خودمختاری (اتونوموس) میگویند .بهطور خالصه
باید گفت ،سامانه رباتیکی نیازی به دید انسانها (فکر و محاسبات بشر) ندارد ،درحالیکه سامانه مکاترونیکی نیازمند فکر
انسان از قبل یا بهصورت همزمان است.
تضاد رباتیک با مکاترونیک ـ تضاد خودمختار با خودکار ،http://www.aradrobo.com/Doc32.html ،بازدید 1 :خرداد
.3131
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کار میرود .بااینحال ،ارتشهای کشورهای قدرتمند برای بهکارگیری گسترده آن در آیندهای
نهچندان دور برنامهریزی میکنند Samsung SGR-A .از محصوالت شرکت سامسونگ است
که بهعنوان یک روبات نگهبان و ناظر هوشمند میتواند هدف را بهطور خودکار ،از فاصله بیش از
 5مایل ( )1.5kmدر روز و نیمی از این فاصله را در تاریکی شب ،شناسایی کند و هدف قرار دهد.
بهعالوه روباتها به سه شکل زمینی ،هوایی و دریایی طراحی میشوند که همین تنوع باعث
تولید انبوه آنها با قابلیتهای گوناگون و افزایش کاربرد آنها شده است .این حجم استفاده از
روباتهای نظامی موجب شده است تا چالشهای حقوقی کاربرد روباتهای نظامی در آموزهها
مطالعه شود .در درگیری نظامی ،حقوق جنگ ،قواعدی را در رابطه با سالح جنگی و هدف
موردنظر ترتیب داده است .بهعنوان مثال در پروتکل اول کنوانسیون چهارگانه ژنو ،این مقوله که
سالح ،غیرمتعارف نباشد و آسیب غیرضروری ایجاد نکند از نکات مهم به حساب آمده است.
همچنین ماده  16پروتکل اول الحاقی  3322بهوضوح بیان میکند که:
«برای مطالعه ،توسعه ،تحصیل یا استفاده از سالح ،ابزار یا روش جدید جنگی ،عضو عالی
متعاهد متعهد است تا مشخص کند که بهکارگیری این نوع سالح ،در بعضی یا همه شرایط،
توسط این پروتکل یا هر قاعده حقوق بینالملل عام که قابل اجرا نسبت به آن دولت است،
ممنوع شده است یا خیر».
پرسش اصلی در این نوشتار آن است که آیا قواعد موجود در عرصه حقوق جنگ ،قابل
انطباق بر روباتهای نظامی هست؟
در راستای پاسخ به این پرسش ،بهترتیب به اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی،
برقراری تناسب میان مزیت نظامی و تلفات و خسارات جانبی غیرنظامی و درنهایت ،مسئولیت
ناشی از اقدامات روباتهای نظامی پرداخته خواهد شد38.
 .6قابلیت روباتهای نظامی در تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی
اصل تفکیک و مصونیت غیرنظامیان ،یکی از قدیمیترین اهداف اساسی قواعد امری و عرفی
حقوق بشردوستانه است که مخاصمه مسلحانه ،چه بینالمللی باشد و چه نباشد ،قابل اعمال
است .این اصل در واقع تنظیمکننده نحوه استفاده از تسلیحات در درگیریهای مسلحانه است .بر
17. Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare, op. cit., See
also: US Department of Defense (2012) Autonomy in Weapon Systems, op. cit., p. 13.

 .68بدون شک ،چالشهای حقوقی پیش رو در رابطه با کاربرد روباتهای نظامی در عرصه مخاصمات ،محدود به اصول
مذکور نیست .موارد مهم دیگر چون جایگاه اقدامات احتیاطی ،اعطای امان و همین طور شرط مارتنس در مباحث مرتبط با این
موضوع نیز نیازمند تحقیق و بررسی است.
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اساس اصل تفکیک که اصلی بنیادین و تثبیتشده در حقوق بینالملل موضوعه و عرفی است،
نهتنها نباید بهطور مستقیم به افراد و اهداف غیرنظامی حمله نظامی کرد ،بلکه در حمله به اهداف
نظامی نیز باید آنچنان دقتی کرد که آن اهداف غیرنظامی آسیب نبیند 33.هدف از این تمایز،
کاهش آسیب به غیرنظامیان و اموال آنان و همچنین جلوگیری از حمالت کورکورانه است که در
راستای دستیابی به این اهداف ،فرماندهان موظفاند تا پیش از دستور حمله ،تمیز مورد نظر را
انجام دهند.
اصل  18پروتکل اول الحاقی مقرر کرده است که طرفین درگیری «در هر زمان بین جمعیت
غیرنظامی و نظامی ،اموال غیرنظامی و نظامی تمایز قائل شوند» .ماده  25اهداف نظامی را بدین
شکل تعریف میکند« :اهدافی که از لحاظ ماهیت ،مکان ،هدف یا کاربرد ،در اقدام نظامی سهم
مؤثری دارند؛ اهدافی که انهدام ،ضبط یا خنثیسازی تمام یا بخشی از آنها ،در شرایط خاص
زمان حمله ،یک مزیت نظامی قطعی را ارائه دهد» .ماده  23با تمرکز بر جمعیت غیرنظامی در
مجاورت میدان نبرد ،طرفین را ملزم به حصول این اطمینان میکند که «جمعیت و افراد
غیرنظامی در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی از حمایت کلی برخوردارند» و همچنین
«هدف حمله قرار نمیگیرند» .بهعالوه این ماده ضمن تعریف حمله کورکورانه ،آن را ممنوع
میکند51.
 .63قرباننیا ،ناصر و نادر اخگری بناب؛ «عدم مشروعیت کاربرد سالح هستهای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسالمی)»،
حقوق اسالمی ،سال هشتم ،3131 ،شماره  ،58ص .22
 .20بر اساس ماده ( )1ماده  23پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو ،حمالت کورکورانه ممنوع بوده و این ممنوعیت
شامل موارد زیر میشود:
الف) حملههایی که علیه یک هدف نظامی بخصوص صورت نگیرد؛
ب) حملههایی که با استفاده از روشها یا وسایل جنگی صورت گیرد که نتوان آن را علیه یک هدف نظامی بخصوصی بهکار
گرفت؛
ج) حملههایی که در آن از روشها یا وسایل جنگی استفاده میشود که اثرهای کاربردی آن را نمیتوان طبق مقررات پروتکل
حاضر محدود ساخت.
د) درنتیجه ،در هریک از این قبیل موارد ،این حمالت از نوعی است که اهداف نظامی و افراد یا اموال غیرنظامی را بدون
تفکیک از یکدیگر ،هدف قرار میدهد.
هـ) عالوه بر سایر موارد ،انواع حملههای مذکور در زیر ،در زمره حملههای کورکورانه بهشمار میآید:
 .3حمله از طریق بمباران با هر روش و وسیلهای که تعدادی هدف نظامی مشخص و مجزا درون یک شهر ،قصبه ،روستا یا
ناحیه دیگری را که تجمع مشابه از افراد و اموال غیرنظامی در خود جای داده است ،به عنوان یک هدف نظامی واحد قلمداد
میکند؛
 .5حملهای که انتظار میرود بهطور اتفاقی موجب صدمه جانی به افراد غیرنظامی ،مجروحشدن آنها و واردآوردن خسارت به
اموال غیرنظامی یا مجموعهای از آنها شود که نسبت به مزیتهای نظامی مشخص و مستقیمی که پیشبینی شده است
زیاده از حد باشد.
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گرچه تعریف اصل تفکیک در متون حقوقی 53،آسان به نظر میرسد ،تعریف مرز میان اهداف
نظامی و غیرنظامی همچنان دشوار است 55و درعمل ،اجرای این اصل با مشکالت قابلتوجهی
روبهروست؛ مسائلی که حتی انسان در مواجهه با آن دچار آشفتگی شده و اعمال اصل تمایز
برایش سخت جلوه میکند .بهعنوان مثال ،طبق بند  1ماده  ،23هدفقراردادن غیرنظامیان ممنوع
است «مگر زمانیکه بهصورت مستقیم در جنگ شرکت دارند» .حال تعیین معنای «شرکت یک
غیرنظامی در مخاصمه» درعمل و در جریان درگیری با مشکالتی همراه است .بهعالوه تغییر
ماهیت درگیریهای مسلحانه ـ از جنگ دولت با دولت به شورش و جنگهای غیرمتعارف که در
آن مبارزان در میان جمعیت غیرنظامی پنهان میشوند ـ باعث شده است که این تفکیک،
مسئلهساز شود.
بدیهی است که روباتهای نظامی مانند دیگر تسلیحات ،ابزارها و روشهای جنگی باید با
اصل تفکیک ،مطابقت داشته باشند و تطابق مذکور نیز بسته به نوع و درجه روبات ،متفاوت
خواهد بود.
سامانههای بدون سرنشین کنترل از راه دور که تحت نظارت انسان قرار دارد و عموماً کاربر،
خارج از میدان جنگ است ،در رعایت این اصل با مشکالت کمتری روبهروست؛ هرچند در این
حوزه نیز اختالفنظر به چشم میخورد.
گرچه نمیتوان از قابلیت سامانههای بدون سرنشین در امکان نظارت مداوم و چندین ساعته
در یک محل و جمعآوری اطالعات پیش از حمله ،چشم پوشید ،تکیه به این اطالعات که اکثراً
ظاهری است ،کافی به نظر نمیرسد .تلفات باالی غیرنظامی در حمالت پهپادهای امریکایی
دلیلی بر این مدعاست و راهبرد جدید دولت امریکا ،موسوم به حمالت نشانهای 51هم نتوانست
این آمار را کاهش دهد .در این راهبرد ،حملهها بر اساس تحلیل الگوی زندگی افراد انجام شده و
آن دسته از افرادی که برخی نشانههای معین یا ویژگیهای خاص مربوط به فعالیتهای
 .26نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال  3336نیز به این اصل اشاره کرده است:
«اصول پایهای موجود در این متن که اساس حقوق بینالملل است ،به این ترتیب است .در ابتدا هدف ،حفاظت از غیرنظامیان
و اموال غیرنظامی است و همچنین امکان تمایز میان مبارزان و غیرمبارزان .دولتها هرگز نباید غیرنظامیان را هدف حمله
قرار دهند و درنتیجه نباید از سالحهایی استفاده کنند که قادر به تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی نیست .بر اساس اصل
دوم ،اعمال آسیب غیرضروری نسبت به مبارزان ممنوع است .بدین ترتیب نباید از سالحهایی که موجب چنین آسیبهایی
میشود نیز استفاده کرد .در اجرای اصل دوم ،دولتها در انتخاب سالح ،آزادی نامحدود ندارند».
International Court of Justice (ICJ), Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory
Opinion, ICJ Reports, 1996, para. 78.

 .22فلک ،دیتر (ویراستار) ،حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ،ترجمه :قاسم زمانی و دیگران ،شهر دانش،3182 ،
ص .531
23. Signature Strikes
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تروریستی را دارا باشد هدف قرار میگیرد .در جریان یکی از این حمالت ،سه نفر تنها به این
علت که مویشان خاکستری و قدشان به اندازه بنالدن بود ،کشته شدند 51.بنابراین ،آنچنانکه
مشخص است این اطالعات از وضوح کافی برای اعمال تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان
برخوردار نیست.
در اینجا اشاره به این نکته مناسب به نظر میرسد که میتوان استفاده از سامانه سالح
نیمهخودمختار را در دو حالت فرض کرد .اول ،حالتی که کاربر در میدان جنگ و با فاصله از
سامانه آن را هدایت میکند .دوم ،زمانی که کاربر در پایگاه زمینی ،خارج از فضای جنگ ،سامانه
را کنترل میکند .در حالت نخست ،سرباز با آگاهی از موقعیت درگیری ،اطالعات سامانه را تفسیر
میکند و با توجه به شرایط محل نبرد ،نظامی یا غیرنظامیبودن ،تصمیم میگیرد .ولی درمورد
اخیر ،تنها منبع اطالعاتی پیش روی عامل ،اطالعات سامانه سالح است؛ اطالعاتی که در
دقیقبودن آن ،شک و تردید وجود دارد.
اصل تفکیک در ارتباط با سامانه سالحهای خودمختار ،وضعیت پیچیدهتری دارد .سامانه
تسلیحات خودمختار نیز همانند دیگر اعضای نیروی نظامی ،موظف به انجام تمایز میان اهداف
نظامی و غیرنظامی است .برای انجام این وظیفه ،سامانه سالح خودمختار باید به لباس نظامی و
دیگر نشانههای ممیز تکیه کند .با توجه به فناوری پیشرفته تشخیص چهره ،که انتظار میرود در
این سامانهها گنجانده شود ،به احتمال زیاد ،قادر به شناخت تفاوتها خواهند بود .بااینحال،
تجربه چندین دهه جنگ و درگیری نشان داده است که طرفین درگیر ،گاهی از عالئم شناسایی
استفاده نمیکنند .لذا در این شرایط ،تفکیک بسیار سخت میشود .همچنین تعیین این نکته که
غیرنظامیان چه زمان مستقیماً در درگیری شرکت میکنند و وضعیت حمایتی خود را از دست
میدهند ،با مشکالتی روبهروست .برای مثال ،آیا فرد ،زخمی یا ازکارافتاده 52است؟ آیا سربازان در
حال تسلیمشدن هستند یا خیر؟
مانند انسان ،سامانه سالح خودمختار نیز با مشکل حل این مسئله روبهروست .در این شرایط
الزم است که روباتهای خودمختار بتوانند بستری را که در آن فعالیت میکنند (موقعیت خود) و
همچنین نیات انسانی را که منجر به ایجاد این بستر شده است ،فهم و درک کنند .به نظر
مخالفان ،روباتها معموالً این دو ویژگی را ندارند56.
 .24جنگ پهپادها :تروریسم پرهزینه ( 31دی  ،http://www.tasnimnews.com/Home/Single/8584 )3133بازدید52 ،
شهریور  3131و ن.ک:
Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare, op. cit., p. 23.
25. Hors de combat
26. Merel, Ekelhof & Struyk, Miriam, Deadly Decisions: 8 Objections to Killer Robots, PAX (Pax
Christi), 2012, p. 12.
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نوئل شارکی 52از متخصصان روباتیک معتقد است که «این سامانهها تنها میتوانند متوجه
تفاوت میان یک انسان و اتومبیل شوند؛ در واقع قادر به تشخیص انسان و مجسمه یا انسان و
سگی که روی دو پای خود ایستاده است ،نمیشوند»58.
مسئله دیگر آنکه هماکنون هیچ مجموعهای از حسگرها در حد و توانایی حل چالش تفکیک
وجود ندارد .مشکل این است که تعریف روشنی از غیرنظامیان وجود ندارد و بدین ترتیب،
تشخیص درست هدف در میدان جنگ ،بسیار سخت است .مطالعهای نشان میدهد که نزدیک به
 %21تلفات غیرنظامیان ناشی از عملیات نظامی نیروهای امریکایی ،نتیجه اشتباه در هویت بوده
است .بنابراین این امر که سالح خودمختار را با محدودیتهای اخالقی همچون «به غیرنظامی
شلیک نکن» برنامهریزی کنند ،کفایت نمیکند چرا که این سامانه ابتدا نیاز به تعیین این نکته
دارد که غیرنظامی چه کسی است .اگر قادر به انجام این مقرره نباشد ،شناسایی اهداف بر دوش
فرماندهان ـ انسان ـ باقی خواهد ماند53.
در مقابل ،موافقان برای پاسخ به این انتقادات به دالیلی استناد کرده و پیشنهادهایی ارائه
میدهند .بهعنوان مثال ،جان کنینگ 11بر این نظر است که سامانههای بدون سرنشین ،تنها باید
سالحهای دشمن ،و نه خود آنان را هدف قرار دهند .بهعنوان مثال ،موشکهای ضد تشعشع13،
بر اساس عالیم راداری منتشرشده میتواند بهطور خودکار ،موشکهای زمین به هوا را
هدفگیری کند15.
گزارشگر ویژه نیز در گزارش سال  5131خود به این مسئله اشاره میکند که انسان لزوماً
نسبت به روبات از تشخیص باالیی برخوردار نیست و در برخی موارد میتواند میزان دقت را باال
ببرد .مثالً یک سرباز ممکن است با وضعیتی روبهرو شود که نظامی یا غیرنظامیبودن طرف
مقابل برای او روشن نباشد و در این حالت ،احتمال دارد بر اساس غریزه به هدف شلیک کند،
درحالیکه روبات از تاکتیکهای دیگری که محافظهکارانهتر است استفاده میکند؛ مثالً ابتدا به
27. Noel E. Sharkey
28. Ibid.
29. Kastan, Benjamin N., “Autonomous Weapons Systems: A Coming Legal 'Singularity'?”, Journal of
Law, Technology and Policy, 2013, 45, p. 60.
30. John Canning

 .96بهعنوان مثال ،میتوان به مدل  AGM-88 HARMاشاره کرد.
32. Kastan, Benjamin N., op. cit.
کاستان در انتقاد به این پیشنهاد بیان میکند« ،این پیشنهاد شاید درمورد سالحی که نشانه مشخصی دارد و تنها توسط
نظامیان کار میکند ،مثالً تانک ،قابل اعمال باشد .باوجود این ،ممکن است افراد دشمن ،چالشهای پیچیدهتری را برای
شناسایی ایجاد کنند .روبات نظامی خودمختار ،نهتنها باید میان فردی که سالح کالشینکف همراه دارد و فردی که عصا به
دست دارد تمایز قائل شود بلکه حتی باید بین فرد نظامی دارای سالح کالشینکف و شهروند عادی که این سالح را حمل
میکند هم فرق بگذارد».
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هدف نزدیک شده و تنها پس از شلیک دشمن ،به سوی آنها تیراندازی میکند .همچنین
روبات با وجود برخی حسگرها که قدرت پردازشش را باال میبرد ،بهطور بالقوه میتواند «مه
جنگ» را از جلوی سربازان برداشته و از اشتباهاتی که منتهی به جنایت میشود جلوگیری کند11.
مسئله مهم و چالشبرانگیز دیگر آن است که عدم تعریف دقیق غیرنظامیانی که حمایت
قانونی خود را از دست میدهند موجب شده است ،سرباز هنگام مواجهه با این اهداف ،دچار شک
و عدم قطعیت شود .حال انسان بهواسطه قدرت تفکر ،تجزیه و تحلیل و همچنین حس شفقت
متناسب با وضعیت ،تصمیم به شلیک یا عدم شلیک میگیرد .شک ـ عدم قطعیت نسبت به این
امر که آیا فرد ،هدف قانونی است یا خیر ـ در حوزه ممنوعیت از اهمیت باالیی برخوردار است .به
هنگام حمله ،شک به وضعیت یک فرد باید به نفع او باشد و او از حمله در امان باشد .بند  3ماده
 23پروتکل اول ،این پیشفرض را تدوین کرده است که عموماً در ماهیت ،قاعده عرفی شناخته
میشود.
بهصرف وجود میزانی از شک ،این پیشفرض به مرحله عمل نمیرسد .درعوض ،درجهای از
شک ،مانع حمله میشود که باعث شود هر مهاجم عاقل و منطقی دیگر در همان شرایط و
اوضاع ،پیش از انجام حمله شک کند .به بیان دیگر ،مهاجمان در طول حمله ،قانوناً باید مسئوالنه
عمل کنند و از تمام اطالعاتی که از منابع مختلف بهصورت معقول و در زمان مربوطه برای آنها
موجود است ،استفاده کنند11.
در این میان ،اشمیت بهتفصیل به بیان نظرات خود در زمینه شک در تشخیص هدف قانونی
پرداخته است .به نظر او ازآنجاکه آستانه شک در چارچوب شرایط انسان معقول قرار گرفته است،
به هنگام مطابقت با خودمختاری ،روبات دچار مشکل میشود.
بااینحال ،الگوریتمی که ارزشها را به اطالعات حسگرها منتسب میکند ،بدینوسیله
میتواند سامانه سالح مستقل را قادر به محاسبه شک کند .اشمیت معتقد است این امر بهصورت
نظری دستیافتنی است .بهعنوان مثال ،سامانه تسلیحاتی خودمختار میتواند به حسگرهایی
مجهز شود که تعیین کند هدف بالقوهای که در برابر آنهاست یک کودک است .چنین امری ،در
ادامه منتهی به ضعیفشدن این احتمال میشود که آن هدف ،مبارز باشد .از سوی دیگر ،اگر
حسگرها این اطمینان را حاصل کنند که هدف بالقوه ،حامل سالح یا درگیر در جنگ است (مثالً
موشکی را پرتاب یا از سالحی شلیک کند) ،احتمال مبارزبودن فرد افزایش مییابد.
در انتقاد به این نظر باید گفت با عنایت به استفاده چندین بارة اشمیت از اصطالح «بهصورت
نظری» ،این پرسش به ذهن خطور میکند که آیا درعمل هم میتوان از این نظر بهره برد؟ برای
33. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns,
A/HRC/23/4, (9 April 2013), p. 13, para. 69.
34. Ibid., p. 16.
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فهم این مسئله ،آزمایش سامانه ،الزم به نظر میرسد که این امر ،خود با چالشهایی همراه است.
مکان ،زمان و شرایط آزمایش از اهمیت باالیی برخوردار است تا ضمن حفظ جان افراد ،میزان
دقت سامانه در تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی مشخص شود که اشمیت در این مورد
اظهارنظری نمیکند.
یکی دیگر از نگرانیهای مخالفان درمورد روباتهای نظامی خودمختار ،فقدان احساسات
انسانی است .گوارینی و بلو بیان میکنند« ،یک سامانة بدون احساسات  ...نمیتواند احساسات یا
اعمال دیگران را بر اساس وضعیت حسی خود ،پیشبینی کند چرا که اصالً از این وضعیت
برخوردار نیست» 12.از سوی دیگر ،نوئل شارکی بحث را بدین ترتیب منعکس میکند که
«انسانها به شیوهای یکدیگر را درک میکنند که ماشینها نمیتوانند»16.
دیدهبان حقوق بشر ،ضمن استناد به نظرات مذکور در گزارش خود ،به ویژگی برجسته
شخصیت انسان یعنی احساسات اشاره کرده و بیان میکند که روبات با عواطف انسانی و شفقت
ـ احساساتی که میتوانند نقش مهمی در مهار کشتار غیرنظامیان داشته باشند ـ محدود نخواهد
شد .او در این راستا ،مثالی را برای تقویت نظر خود مطرح میکند.
مادری وحشتزده به دنبال دو کودک خود میدود .بر سر آنها فریاد زده و میخواهد که از
بازی با اسحههای اسباببازی نزدیک سرباز ،خودداری کنند .سرباز ،انسان ،با مشاهده ترس مادر
و بازی کودکان به این نتیجه میرسد که آنها نیت خصمانهای ندارند ،درحالیکه روبات ممکن
است تنها به این تشخیص برسد که فردی بهسرعت به سمت او حرکت میکند و همچنین دو
نفر مسلح هستند .در حالت اول ،سرباز از شلیک خودداری میکند اما در صورت دوم ،احتمال
تیراندازی وجود دارد .باید گفت فناوری نمیتواند شرایطی را برای روبات نظامی خودمختار فراهم
کند که بتواند نشانههای مختلف را کنار هم گذاشته و آنها را در یک کل ،درک کند12.
باوجود تالشهای صورتگرفته در راستای نمایش ضعف روباتهای نظامی خودمختار در
تأمین اصل تمایز ،موضع گزارشگر ویژه در این قسمت ،محتاطانه است .در پاراگراف  66گزارش
آمده است« :در موقعیتهایی که سامانه تسلیحات مرگبار خودمختار ،نمیتواند بهگونهای مطمئن
بین نظامیان یا سایر طرفین درگیر و غیرنظامیان ،تمایز قائل شود ،استفاده از آن غیرقانونی خواهد
بود» 18.در واقع ،گزارشگر ،ممنوعیت استفاده را کلی و جامع بیان نکرده و آن را به بعضی از
35. Guarini, Marcello & Bello Paul, “Robotic Warfare: Some Challenges in Moving from Non-civilian
to Civilian Theaters”, 2011 in Lin, Abney & Bekey (eds.), Robot Ethics: The Ethical and Social
Implications of Robotics, Massachusetts: MIT Press, 2011, p. 138.
36. Sharkey, Noel E., “Grounds for Discrimination: Autonomous Robot Weapons”, RUSI Defense
Systems, 2008, p. 88, available from: https://www.rusi.org/downloads/assets/23sharkey.pdf, (accessed 17
Sep. 2014).
37. Human Rights Watch, Losing Humanity: The Case against Killer Robots, 2012, p. 31.
38. A/HRC/23/47, 2013, op. cit., p. 12.
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موقعیتها که تفکیک صورت نمیگیرد ،مشروط کرده است .البته با توجه به استدالل موافقان،
این احتیاط ،بیمورد به نظر نمیرسد.
به عقیده این گروه ،معموالً ممنوعیت سالحی که به علت عدم هدفگیری اهداف قانونی،
سالح غیرقابلتبعیض شناخته میشود با ممنوعیت بر سالحی که قابلیت تفکیک دارد اما به
شیوهای غیرقابلتبعیض به کار میرود ،خلط میشود 13.به عبارت دیگر ،تسلیحاتی وجود دارد که
ممکن است بالذات غیرقابلتفکیک باشد اما به روشی استفاده شود که قاعده تمایز را رعایت کند.
پس حتی سسیتم سالح خودمختار که قادر به تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی نیست،
فینفسه میتواند قانونی باشد.
 .2رعایت اصل تناسب توسط روباتهای نظامی
اگرچه اصطالح تناسب بهطور مشخص در پروتکل الحاقی اول ذکر نشده است ،میتوان آن را در
شق (ب) بند  2ماده  1123مشاهده کرد که آسیبهای اتفاقی مورد انتظار و خسارات ناخواسته به
شهروندان و اموال غیرنظامی را ،بیش از میزان پیشبینیشده در اهداف نظامی ممنوع میکند.
ماده  ،22بند  ،5شق (الف) بند ( 13)1قاعده تناسب را تکرار کرده و فرمانده نظامی را از عدم توجه
به آن منع میکند.
این اصل در پروتکل  5و پروتکل اصالحی  5منضم به کنوانسیون برخی سالحهای متعارف
نیز درج شده است .عالوه بر این ،بهموجب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی« ،حمله عمدی با
علم به اینکه چنین حملهای بهطور ضمنی باعث مرگ یا آسیب به غیرنظامیان یا صدمه به اموال
غیرنظامی میشود ...و بهوضوح ،زیاده بر مزیت نظامی مستقیم و عینی مورد انتظار است»15،
جنایت جنگی در درگیریهای مسلحانه بینالمللی است 11.همچنین قاعده  31حقوق بینالمللی
بشردوستانه عرفی ،این اصل را در خود گنجانده و در ادامه اشاره میکند که رویه دولتها این
قاعده را بهمنزله قاعده عرفی حقوق بینالملل در هر دو زمینة درگیریهای مسلحانه بینالمللی و
39. Schmitt, Michael N., “Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply
to the Critics”, Harvard National Security Journal Features, 2013, p. 10. See also: Kastan, Benjamin N.,
op. cit.

« .40احتماالً آن حمالت موجب نابودی حیات غیرنظامیان ،آسیب به آنها ،خسارت به اهداف غیرنظامی یا ترکیبی از آنها
شود که در ارتباط با مزیت نظامی قطعی و مستقیم پیشبینیشده ،فاحش و افراطی است».
« .46از بهراهانداختن هر حملهای که آسیب و خسارت تصادفی آن به جمعیت و اهداف غیرنظامی انتظار میرود و در ارتباط با
پیشرفت نظامی مستقیم و ملموس مورد نظر ،فاحش و افراطی باشد ،خودداری کند».
 .42ماده ()5(8ب)(.)1
 .49هنکرتز ،ژان ماری و لوئیس دوسوالد بک؛ حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی ،ترجمه :دفتر امور بینالملل قوه قضاییه
جمهوری اسالمی ایران و کمیته بینالمللی صلیب سرخ ،مجد ،3182،ص .353
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غیربینالمللی قابل اعمال
برای سنجش تناسب ،باید دو مورد را با یکدیگر مقایسه کرد و به تعادلی مناسب دست یافت.
اول ،خسارات و تلفات جانبی غیرنظامی احتمالی در اثر حمله و دوم ،مزیت نظامی که در پی آن،
به هدف حمله میکنند .این سنجش به اذعان بسیاری از صاحبنظران 12،گرچه بهآسانی در متن
ذکر شده ،انجام آن با دشواریهای متعددی روبهروست .بهعنوان مثال ،دانیل رِزنر 16ضمن معرفی
این مراحل ،بیان میکند که بارها آنها را انجام داده اما هیچگاه نتوانسته فرمولی را برای آنها
بیابد12.
عدهای بر این باورند که قسمت مذکور در ماده  23هر نوع حملهای را اجازه داده است،
مشروط بر اینکه میزان خسارات و تلفات وارده در مقایسه با مزیت نظامی پیشبینیشده ،بیشتر
نباشد .این نظریه ،مشخصاً نادرست است .بهمنظور تطابق با شرایط مذکور در این بند ،حمله باید
مستقیماً علیه هدف نظامی و با ابزاری که در رابطه با ازبینبردن آن هدف نامناسب نیست،
صورت بگیرد و آثار حمله باید محدود به آنچه در پروتکل آمده است باشد .حتی پس از رعایت
این شرایط ،خسارات و تلفات غیرنظامی ناخواسته ،نباید بیش از حد باشد18.
گروه دیگر با طرح این سؤال که آیا صدمات و خسارات وارده به افراد و اموال غیرنظامی ،در
مقایسه با مزیت نظامی ،بیش از حد است ،معتقدند بسیاری از افراد ،افراط را با گستردگی 13اشتباه
میگیرند .بنابراین ،خسارت یا آسیب به غیرنظامیان میتواند به میزان قابلتوجهی گسترده،
درعینحال غیرافراطی باشد چرا که اهمیت مزیت نظامی پیشبینیشده بسیار بیشتر است.
بهعنوان مثال ،بمباران کارخانه مهماتسازی که صدها نفر غیرنظامی در آن کار میکنند ،با وجود
تلفات باال ،نقض حقوق جنگ نیست 21.بااینحال ،این نظر در تضاد با قواعد پروتکل اول الحاقی
بخصوص ماده  ،18پاراگراف  3و  5ماده  23است .پروتکل برای حملهای که منجر به تلفات
گسترده غیرنظامیان میشود ،هیچگونه توجیهی فراهم نمیکند و بر اساس مفهوم این مواد،
 .44همان ،ص  353و ن.ک :محمدرضا ضیایی بیگدلی؛ حقوق بینالملل عمومی ،چاپ چهلم ،گنج دانش ،3131،ص .131
 .46پیتر آسرو که بهصورت گستردهای در حوزه روباتهای نظامی فعالیت کرده ،این اصل را به این شکل تعریف کرده است،
«انتزاعی ،اندازهگیری دشوار ،بهشدت وابسته به زمینههای خاص و برآورد ذهنی ارزش».
 ،Daniel Reisner .45عضو سابق نیروی دفاعی اسراییل.
47. Reisner, Daniel, “Autonomous Weapons Systems and the Application of IHL”, in Technological
Challenges for the Humanitarian Legal Framework, 11th Bruges Colloquium, ICRC, 2011, p. 75.
48. Pictet, Jean, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of
12 August 1949, International Committee of the Red Cross, p. 627, para.1980.
49. Extensive
50. Yoram Dinstein, “Discussion: Reasonable Military Commanders and Reasonable Civilians”, in
Andru E. Wall, ed., “Legal and Ethical Lessons of NATO’s Kosovo Campaign”, International Law
Studies, Naval War College, vol.78, 2002, p. 215.
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باشد23.

خسارات و تلفات ناخواسته ،هرگز نباید وسیع
درنهایت باید گفت این مسئله که چه میزان مزیت نظامی برای کشتهشدن حتی یک
غیرنظامی متناسب است ،سؤالی بیپاسخ است .در گزارش سال  5111به دادستان دیوان
بینالمللی برای یوگسالوی سابق ،به دشواری کاربرد اصل تناسب به این صورت اشاره شده
است« :بهراحتی نمیتوان ارزش انسان بیگناه را در برابر هدف نظامی خاص ،ارزیابی کرد»25.
در گزارش گزارشگر ویژه آمده است« :این قاعده (تناسب) یکی از پیچیدهترین قواعد حقوق
بشردوستانه بینالمللی شناخته می شود و تا حد زیادی به برآورد ذهنی ارزش و موقعیت خاص
بستگی دارد .این که آیا حمله مطابق با قاعده تناسب است یا خیر ،نیازمند بررسی موردی است و با
توجه به چارچوب و شرایط خاص صورت میگیرد .تناسب به طرز قابلتوجهی ،درکی است که
شامل قضاوت متمایز انسان است .غالب تفاسیر حقوقی بر این قاعده ،بهصراحت بر مفاهیمی
چون «حس مشترک»« ،حسننیت» و «معیار قابل قبول فرمانده نظامی» تأکید کردهاند .عالوه
بر این ،ارزیابی معیار تناسب ،اغلب کیفی است تا کمی .باید منتظر ماند و دید تا چه حد میتوان
این مفاهیم را در زمان حال یا آینده ،در برنامه رایانهای قرار داد»21.
استفاده از سالحهای کنترل از راه دور ،گرچه اجرای اصل تناسب را با نگرانیهایی همراه
کرده ،در مقایسه با روباتهای نظامی خودمختار ،دغدغههای کمتری وجود دارد.
همان طور که اشاره شد ،تناسب به معنای رسیدن به توازن عددی دقیق نیست بلکه وابسته
به اهمیت نظامی هدف است .مزیت نظامی هدف به عوامل متعددی مانند رتبه آن ،عملکرد
عملیاتی و موقعیت تاکتیکی آن بستگی دارد .بهعنوان مثال ،رهبران نظامی و متخصصان فنی ،تا
زمانی که مهارتهای ویژه خود را در مخاصمه بهکار میبرند ،هدف باارزش محسوب میشوند اما
همین که از موقعیت خود برکنار میشوند اهمیت نخستین را از دست میدهند .بااینحال ،هیچ
مجموعه واحد از معیارهای عینی را که بتواند در تمام شرایط ،نتیجه دلخواه را مشخص کند،
وجود ندارد .به نظر ،این فرضیه که حمله با سالحهای کنترل از راه دور ،نه ذاتاً نامتناسب و نه
ذاتاً متناسب است ،واقعیتر است .در واقع برای تعیین تناسب ،باید ارزیابی جداگانهای برای هر
عملیات صورت بگیرد21.
51. De Preux, Jean, op. cit., p. 626, para. 1980.
52. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), “Final Report to the Prosecutor
by the Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic of
Yugoslavia”, 8 June 2000, International Legal Materials 1257, in Wagner, Markus, “Autonomy in the
Battlespace: Independently Operating Weapon Systems and the Law of Armed Conflict”, 2012, p. 118 in
chapter 4, International Humanitarian Law and the Changing Technology of War, Martinus Nijhoff
Publishers, 2013.
53. A/HRC/23/47, 2013, op. cit., p. 13, paras.70-73.
54. Policy Department DG External Policies, op. cit., p. 25.
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نکته قابل توجه دیگر آن است که تصمیمگیرنده نهایی در رابطه با تناسب ،عامل انسانی
است .او در پشت صفحه نمایش نشسته و اطالعات حاصل از طریق حسگرها و دوربینهای
سامانة بدون سرنشین را بررسی میکند و پس از تجزیه و تحلیل دادهها به سمت هدف شلیک
میکند.
روبات نظامیِ کامالً خودمختار ،در مواجهه با اصل تناسب ،شکننده جلوه میکند .موافقان و
مخالفان به ابعاد مختلف این حوزه پرداختهاند.
به گفته فرمانده نیروی هوایی ایاالت متحده امریکا ،برای اجرای اصل تناسب ،سربازان باید
هر بار که از نیروی نظامی استفاده میکنند ،دست به محاسبه زده و میزان امتیازات نظامی در
برابر پیامدهای حقوقبشری حمله را اندازهگیری کنند .در واقع ،چنین محاسبه عقالنی بسیار
سخت است چرا که معموالً سربازان نمیدانند میزان واقعی امتیازات نظامی مربوطه برای بردن
جنگ چه اندازه است تا استفاده از زور را توجیه کنند؛ یا حتی از میزان کلی خسارات ناشی از
انتخاب یک روش نظامی اطالع ندارند22.
به این نظر ،انتقاد جدی وارد است .شاید روبات نظامی ،توان محاسبه تعداد تلفات احتمالی را
داشته باشد اما آیا میتواند مفهومی همچون مزیت نظامی را هم درک کند؟ ضمن قبول دیدگاه
گوتلین در رابطه با محاسبه دشوار چندینبارة عملیاتها ،نمیتوان قدرت روبات را در انجام این
محاسبات ،دلیلی بر برتری آن نسبت به انسان در زمینه تعیین مزیت نظامی و اجرای اصل
تناسب دانست .شاید وجود برخی از امکانات نیروی دفاعی امریکا ،این فرمانده نظامی را دچار
اشتباه کرده است.
بهعنوان مثال ،برای انجام ارزیابی در حمالت هوا به زمین ،فرماندهان امروزی میتوانند از
برنامههایی مانند باگ اسپلت 26برای پیشبینی آثار مهمات ،بخصوص بر هدف موردنظر استفاده
55. Guetlein, Michael A., “Lethal Autonomous Weapon: Ethical and Doctrinal Implications”, Naval War
College, Newport RI, 2005, p. 5.
56. Bugsplat

نام نرمافزار وزارت دفاع امریکا برای محاسبه و کاهش خسارات جانبی (مرگ غیرنظامیان) ،ناشی از حمالت هوایی است .این
اصطالح به معنای لهکردن حشره بوده و علت انتخاب آن این است که اپراتورها هنگام مشاهده صحنه از طریق صفحه نمایش
رایانه خود ،انسانها را بهصورت تصویری دانهدانه میبینند که پس از شلیک به آن ،حالتی را تداعی میکند که حشرهای را له
کردهاند .این ابزار برای اولینبار در جنگ عراق و در سال  5111به کار رفت .در آن زمان ،مقامات رسمی به واشنگتنپست
اعالم کردند که این نرمافزار میتواند با دقت بیشتری آسیبهای احتمالی ناشی از بمبی در نوع و اندازه خاص را که از هواپیما
بر هدف فرود میآید الگوسازی کند».
Sathiyanathan, Lakshine, “Drone Victims 'Not a Bug Splat,' Says Art Installation”, CBC News, (Apr 09,
2014), available from: http://www.cbc.ca/newsblogs/yourcommunity/2014/04/drone-victims-not-a-bugsplat-says-artinstallation. html, (accessed 23 Aug, 2014).
Schwart, Daniel, “Drone-Speak Lexicon: From 'Bugsplat' to ‘Targeted Killing'”, CBC News, (Feb. 08,
2013), available from: http://www.cbc.ca/news/world/drone-speak-lexicon-from-bugsplat-to-targetedkilling-1.1342966, (accessed 23 Aug, 2014).
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کنند تا میزان آن اثر را بر محیط اطراف و زمین اندازهگیری کنند 22.در این راستا میتوان به
«روش برآورد خسارات جانبی» 28اشاره کرد .این شیوه ،فرایندی است که نیروهای مهاجم،
عواملی چون دقت سالح ،اثر انفجاری آن ،تاکتیکهای حمله ،احتمال حضور غیرنظامیان در
نزدیک هدف و ترکیب ساختاری تلفات غیرنظامی در طول حمله را در نظر میگیرند .شکی
نیست که میتوان سامانه تسلیحاتی خودمختار را بهگونهای برنامهریزی کرد که این برنامه را اجرا
کند و تعیین میزان صدمات احتمالی به غیرنظامیان را تحلیل کند چرا که این تجزیه و تحلیل با
استفاده از دادههای نظامی و الگوریتمهای علمی صورت میگیرد23.
هرچند به نظر عدهای مانند جفری ترنر و اشمیت ،جاگذاری این ابزارها در سامانه خودمختار،
محاسبات را برای آن امکانپذیر میکند ،برخی دیگر ،توانایی روبات نظامی را حتی در حیطه
محاسبات ،تردیدبرانگیز دانستهاند .شارکی معتقد است که «تعداد چنین حمالتی که ممکن است
در درگیریهای نظامی بهصورت همزمان رخ دهد بسیار زیاد بوده و میتواند باعث آشفتگی رفتار
و سردرگمی روبات شود که عواقب مرگباری را همراه دارد» 61.همچنین در جای دیگر
مینویسد« ،هیچگونه سنجش یا قابلیت محاسباتی که به ربات ،اجازه چنین تصمیمی (تناسب) را
بدهد وجود ندارد و همچنین هیچ معیاری که بتواند بهطور عینی میزان آسیب غیرمتناسب ،اضافی
یا غیرالزم را معین کند .این موارد نیازمند قضاوت انسانی است»63.
بااینحال ،حتی اگر کاربرد این شیوهها انجام محاسبه را برای روبات امکانپذیر کند ،این
تحلیل نمیتواند مشکل مطابقت حمله با قاعده تناسب را برطرف کند چرا که میزان خسارات
احتمالی را باید در پرتو مزیت نظامی ناشی از حمله اندازهگیری کرد.
رونالد آرکین ،مدلی را برای محاسبه تناسب طراحی کرده است .طبق این الگوریتم ،اطالعات
ادارکی ورودی با دادههای آماری بهدستآمده ترکیب میشود تا با تخمین میزان آسیب ساختاری
و تعداد تلفات غیرنظامی ،نظامی و نیروی خودی ،ناشی از استفاده از یک نوع سامانه سالح در
محل مشخص ،میزان کشتار در جنگ بهصورت عملی تعیین شود .همچنین در پیادهسازی نمونه
اولیه این الگوریتم ،چهار نوع سامانه سالح مشخص شده است که بر اساس معیارهای متفاوت،
پس از انجام محاسبه تناسب ،از آن استفاده میشود.
در نظریه آرکین ،یک نقطه مبهم وجود دارد و آن اینکه همچنان پایه مدل تناسب بر روی
57. Kastan, Benjamin N., op. cit., p. 56.
)58. Collateral Damage Estimate Methodology (CDEM
59. Schmitt, Michael N. & Thurnher, Jeffrey S., “‘Out of the Loop': Autonomous Weapon Systems and
the Law of Armed Conflict”, Harvard National Security Journal, 2013, pp. 254-255.
60. Sharkey, Noel, “Automated Killers and the Computing Profession,” Computer, 2007, p. 122, in
Losing Humanity, p. 32.
61. Sharkey, Noel E., 2008, op. cit., p. 88.
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اعداد قرار گرفته و مزیت نظامی مغفول مانده
آرکین تنها کسی نیست که در پی طراحی الگوریتمی برای انجام فرایند تناسب بوده است؛
اشمیت نیز در این زمینه معتقد است ،گرچه هنوز الگوریتم ،مزیت نظامی توسعه نیافته است ،به
لحاظ نظری میتوان این مورد را در سامانه خودمختار برنامهریزی کرد .بهعنوان مثال میتوان
سامانه را بدین ترتیب طراحی کرد که آستانه خسارات جانبیِ غیرقابل قبول برای مجموعهای از
اهداف یا موقعیتهای مشخص ،چه میزان است .بهعنوان مثال میتوان درجه  xرا برای سطح
پایه حداکثری خسارتهای جانبی ناشی از انفجار تانک مشخص کرد .به نظر او آستانه سطح
حداکثری خسارت جانبی باید یا بسیار محتاطانه یا بر اساس شرایط درگیری ،قابل تغییر باشد .به
بیان دیگر ،توانایی تنظیم ارزشها ،انعطافپذیری بیشتری را به همراه خواهد داشت چرا که
میتوان سامانههای تسلیحاتی خودمختار را قبل از حمله ،بر اساس وضعیت موجود یا حتی از راه
دور ،درحالیکه روبات به دنبال شکار هدف است ،با توجه به شرایط متغیر ،برنامهریزی کرد.
بااینحال ،نکته جالب توجه آن است که اشمیت ،خود به این موضوع اذعان میکند که
درنهایت ،این انسان است که باید میزان  xرا که مطابق با اصل تناسب است معین کند ،چرا که
تعیین آستانه تناسب ،ذهنی است61.
دیدهبان حقوق بشر به نظر متخصصانی اشاره میکند که معتقدند« ،مشکل چارچوب» 61یا
درک ناقص روبات از محیط بیرونی خود که ناشی از محدودیتهای نرمافزاری است ،بناچار منجر
به رفتار «نادرست روبات» میشود .با توجه به نظر این کارشناسان ،مشکل روبات در تجزیه و
تحلیل موقعیتهای متعدد ،موجب زیرسؤالرفتن توانایی او در مطابقت با اصل تناسب خواهد شد.
در ادامه ،دیدهبان بیان میکند« ،کسانی که حقوق بشردوستانه بینالمللی را موضوعی پیچیده و
درحال تغییر میدانند ،بهطور مداوم به قضاوت انسانی بهجای تصمیمگیری خودکار یک رایانه،
استناد میکنند»62.
در این میان ،هم دیدهبان حقوق بشر و هم اشمیت برای پیشبرد نظرات خود درمورد درجه
اهمیت قضاوت انسانی به تفسیر صلیب سرخ بر پروتکل اول الحاقی اشاره کردهاند .در تفسیر
صلیب سرخ آمده است ،تعیین تناسب ،لزوماً شامل «حاشیه نسبتاً گستردهای از قضاوت» 66است
62. Arkin, R., Ulam, P., & Duncan, B., “An Ethical Governor for Constraining Lethal Action in an
Autonomous System”, Technical Report GIT-GVU-09-02, Mobile Robot Lab, College of Computing,
Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA, 2009, p. 5.
63. Ibid.
64. Frame Problem
65. Losing Humanity, op. cit., p. 33-34.
66. De Preux, Jean, op. cit., p. 684, para. 2210.
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و مهمتر از «همه ،سؤالی از عقل سلیم و حسننیت فرمانده نظامی
دیدهبان با استناد به این موارد ،تعیین تناسب را چیزی بیش از دادههای کمی میداند و معتقد
است روبات را نمیتوان بهگونهای برنامهریزی کرد که فرایندهای روانی را که در قضاوت انسانی
وجود دارد برای ارزیابی تناسب ،انجام دهد .بهعالوه نباید اهمیت قضاوت انسانی را تا حد
الگوریتمی ساده ،پایین آورد 68.اما در مقابل ،اشمیت از این تفسیر ،مفهومی دیگر را برداشت
میکند  .به نظر او برای تعیین میزان ارزش نظامی هدف ،نباید اغراق و افراط به خرج داد بلکه
این تعیین ،تنها باید منطقی و معقول باشد63.
در پایان این بحث باید گفت روباتهای نظامیِ قابل کنترل از راه دور ،با وجود برخی
ضعفها در اطالعات حاصله ،به علت وجود عامل انسانی ،نگرانی کمتری درباره رعایت اصل
تناسب دارند .به بیان دیگر ،این انسان است که تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
از سوی دیگر ،روباتهای نظامی خودمختار به علت ضعف محاسبه مزیت نظامی ،با چالش
جدی در این حوزه روبهرو خواهند بود .به عبارت دیگر ،این سامانه سالح ،حداقل تا آیندهای
نزدیک ،واجد الگوریتمی نخواهد شد که بتواند منطق انسانی را در آن جای دهد.
 .9مطالعه مسئولیت ناشی از اقدامات روباتهای نظامی
اگر درگیری مسلحانه ،موجب تلفات غیرنظامی شود ،خواست مردم این خواهد بود که مسئول آن
معرفی شود .پاسخگویی در این موارد ،دو کاربرد اساسی دارد؛ اول ،از صدمات آینده به
غیرنظامیان جلوگیری میکند و دوم ،حس مجازات را برای قربانیان فراهم میکند21.
باید اشاره کرد که نقض قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی باعث ایجاد مسئولیت کیفری و
غیرکیفری میشود؛ مسئولیت کیفری برای افرادی که قواعد مربوط به این شاخه از حقوق را
نقض میکنند و مسئولیت غیرکیفری برای دولتی که اقدامات ناقضان قواعد حقوق بشردوستانه
به آنها قابل انتساب است23.
قاعده کلی درمورد مسئولیت دولت آن است که تنها رفتار قابل انتساب به دولت در سطح
بینالمللی ،رفتار ارگان دولت یا رفتار اشخاصی است که تحت هدایت ،دستور یا کنترل آن ارگان
67. Ibid., p. 683, para. 2208.
68. Losing Humanity, op. cit., p. 34.
69. Schmitt, Michael N. & Thurnher, Jeffrey S., op. cit., p. 256.
70. Losing Humanity, op. cit., p. 42.
 .76شمسایی ،محمد و حجت سلیمی ترکمانی؛ «تأملی بر مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از نقض حقوق بشردوستانه
بینالمللی» ،فقه و حقوق ،3182 ،شماره  ،32ص .381
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یعنی مأموران دولتی عمل کردهاند 25.ماده  33پروتکل اول الحاقی نیز دربردانده مسئولیت دولت
است .طرف درگیری که ناقض مفاد کنوانسیونها یا این پروتکل است ،در صورت لزوم ،مسئول
پرداخت غرامت خواهد بود .طرف درگیری ،مسئول تمام اعمال نیروهای نظامی اوست.
در ارتباط با مسئولیت فرمانده ،اگر او میدانست یا اینکه میبایست میدانست که افراد تحت
امرش به دنبال ارتکاب جرم هستند ولی اقدامی در جهت جلوگیری از آن نکرده یا مرتکب را
تنبیه نکرده است ،مسئولیت او محرز است21.
حال در ارتباط با روبات نظامی ،سؤال اصلی آن است که چه کسی باید پاسخگوی تلفات و
نقضهای ناشی از کاربرد آن باشد .به بیان دیگر ،در هر درجه از خودمختاری روبات نظامی ،آیا
شخص پاسخگو تغییر میکند؟ در صورت خودمختاری کامل تسلیحات نظامی ،فرمانده مسئولیت
دارد یا خیر؟
بدیهی است که دولت در صورت استفاده از روباتهای نظامی و نقض قواعد موجود ،باید
پاسخگو باشد .بااینحال ،در این حوزه ،بهویژه زمانیکه درجه استقالل روبات افزایش مییابد،
پرسشهای جدی مطرح میشود .شاید این ایده به ذهن خطور کند که در روبات نظامیِ کنترل از
راه دور به علت حضور کاربر و فعالیت او زیر نظر فرمانده نظامی ،مسئولیت با چالش روبهرو
نخواهد بود ،اما در حالتی که سامانه سالح ،مثالً پهپاد ،دچار اختالل شود و با وجود تمام سعی
عامل برای کنترل آن ،ناگهان سامانه شروع به شلیک کند ،مسئله اصلی ،شناسایی مسئول است.
این دغدغه ،در کنار پرسشهای متعدد دیگر ،در ارتباط با روبات نظامی خودمختار نیز وجود
دارد .درصورتیکه تصمیمگیری نهایی برای شلیک یا عدم شلیک به فردی سپرده میشود ،منطقاً
باید برای آن شخص ،ظرفیت پاسخگویی نیز قائل شد .موضوع مهم این است که آیا روبات،
میتواند پاسخگوی جرایم خود باشد و بهعالوه در صورت تنبیهشدن ،حس مجازات را درک کند؟
عموماً وقتی فعل مغایر تعهد بینالمللی یک دولت انجام میشود ،دولت مذکور برای رفع
مسئولیت به عوامل مختلفی اشاره میکند .یکی از توجیهات ،قوه قاهره است .ماده  51طرح
کمیسیون حقوق بینالملل در مسئولیت بینالمللی دولت ،قوه قاهره را وقوع حادثهای غیرقابل
پیشبینی یا نیرویی غیرقابل احتراز میداند که از کنترل دولت خارج بوده و اساساً اجرای تعهد را
غیرممکن میسازد21.
ممکن است دولتی در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه به علت استفاده از روبات
 .72مسئولیت بینالمللی دولت :متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل ،ترجمه :علیرضا ابراهیمگل ،شهر دانش،3131،
ص .13
 .79ماده ( 86)5و ماده  82پروتکل اول الحاقی ژنو.
 .74مسئولیت بینالمللی دولت؛ همان ،ص .315
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نظامی ،برای رفع مسئولیت خود ،به این ماده استناد کند .در این راستا باید گفت آنچنانکه طبق
ماده مشخص شده است ،حادثه باید غیرقابل پیشبینی باشد .این در حالی است که با عنایت به
جایگاه هوش مصنوعی و پیشرفتهای این نوع فناوری ،معایب موجود در آنها مشخص است.
در واقع ،دولت باید با این پیشفرض از روبات نظامی بهره بگیرد که هر آن ،احتمال بروز نقص
وجود دارد .از سوی دیگر ،آیا اختالل در سامانه ،خارج از کنترل دولت است؟ با توجه به نوع
بهکارگیری این نوع سامانه سالح ،پاسخ منفی است .روبات نظامی کنترل از راه دور ،کامالً در
کنترل شخص است .حتی سامانه سالح خودمختار را نیز دولت به میدان نبرد فرستاده است .پس
نمیتوان این نوع سالح را عضو مستقل خارجی و جدای از نیروی دفاعی یک کشور دانست و
اعالم کرد که نقص موجود ،عاملی خارج از کنترل دولت بوده است22.
مورد دیگری که درمورد سامانههای موجود مطرح میشود آن است که در صورت وقوع
اختالل در روبات و تلفات احتمالی غیرنظامیان ،چه شخصی را باید مسئول دانست .در این راستا،
بهویژه در حوزه روباتهای خودمختار ،پیشنهادهایی مطرح شده است ،ازجمله ،برنامهریز سامانه،
تولیدکننده سامانه و فرمانده.
اشمیت بیان میکند« :حقیقت آن است که عدم حضور انسان در جریان درگیری به معنای
فقدان فرد مسئول برای اعمال روبات نظامی خودمختار نیست .این انسان است که تصمیم
میگیرد چگونه سامانه را برنامهریزی کند و چه زمانی آن را بهکار بندد و بدین ترتیب ،چنین
فردی بهخاطر برنامهریزی روبات در راستای انجام اعمالی که منجر به جنایات جنگی شود،
مسئول است .بهعالوه ،فرمانده یا ناظر غیرنظامی آن شخص نیز ،اگر میدانسته یا میبایست
میدانست که روبات بدین ترتیب برنامهریزی و استفاده شده و هیچ اقدامی برای ممانعت از آن
صورت نداده است ،مسئولیت دارد»26.
گرچه طبق این ایده ،مسئول نهایی انسان خواهد بود و در این مورد ،جای هیچ نگرانی وجود
ندارد ،اشمیت مشخص نکرده است که در صورت بروز اختالل در سامانه چه باید کرد.
مخالفان معتقدند که بدون شک ،فرمانده بهخاطر کاربرد عمدی روبات نظامی خودمختار در
محیطی که متناسب آن نبوده است ،مسئولیت دارد .بهعالوه ممکن است تولیدکننده یا برنامهریز
روبات نیز به علت تولید عمدی سامانه تسلیحاتی خودمختاری که مرتکب جنایت جنگی شده
است ،مسئول شناخته شوند .بااینحال ،نمیتوان فرضیههای مذکور را شامل موقعیتهای دیگری
نیز دانست که در آنها فرمانده ،طراح یا تولیدکننده ،آگاه به عمل غیرقانونی روبات نیستند ،اما
روبات آنها را انجام میدهد .در این شرایط ،هیچ انسانی را نمیتوان بهصورت مستقیم ،مسئول
75. Policy Department DG External Policies, op. cit., p. 39.
76. Schmitt, Michael N. & Thurnher, Jeffrey S., op. cit., p. 277.
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حمله دانست و همچنین تعیین مسئول غیرمستقیم نیز دشوار
راه پیشنهادی دیگر آن است که برنامهریز یا تولیدکننده ،مسئول مدنی شناخته شود .اما این
راه نیز مسئولیت را بهصورت قطعی تأمین نمیکند .بهعنوان مثال در ایاالت متحده امریکا،
معموالً طرفین قراردادهای نظامی ،بهخاطر صدمات ناشی از محصوالتشان ،مسئول شناخته
نمیشوند .حتی در صورت امکان شناسایی مسئولیت مدنی برای این افراد ،مشکالت عملی جدی
در این راه وجود دارد .چنین مسئولیتی عادالنه به نظر نمیرسد چرا که حتی ممکن است
برنامهریز یا تولیدکنندة سالح ،توان آن را نداشته باشد که آسیبهای ناشی از روبات خودمختار را
پیشبینی کند .همچنین ،بخصوص در موارد مخاصمه مسلحانه ،قربانیان ،پروندههای مدنی
مطرح میکنند .در این موقعیت ،فرض آنکه تمام قربانیان به ابزارهای تحقق عدالت دسترسی
خواهند داشت ،غیرواقعی است28.
نتیجه
بهرهگیری از روباتهای نظامی در ارتش بعضی از کشورها به امری طبیعی و حتی الزم تبدیل
شده است درحالیکه برخی دیگر ،تنها قربانی استفاده از آن هستند .باید گفت که روبات با هر
میزان از استقالل ،خطراتی به همراه خواهد داشت و بدین ترتیب ،نیازمند نظارت نهایی انسان
است.
روبات نظامی به هنگام تطبیق با اصول کلیدی حقوق بشردوستانه بینالمللی با مشکالتی
روبهروست.
تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی از پایهایترین قواعدی است که باید به هنگام
درگیری رعایت شود .حتی اگر سامانه بهگونهای برنامهریزی شود که فرد نظامی را ،با توجه به
نشانههای مشخصکننده ،شناسایی کند ،به علت عدم تعریف «غیرنظامی» در حقوق بشردوستانه،
مشخص نیست که چه برنامهای باید در نرمافزار روبات قرار بگیرد.
شکی نیست وقتی که نتوان نظامی را از غیرنظامی تفکیک کرد ،اصل تناسب را هم نمیتوان
بهشایستگی اجرا کرد .بخش اساسی در این اصل ،سنجش میزان تلفات جانبی و مزیت نظامی
است .آن هنگام که معلوم نباشد که آیا روبات میتواند مرحله نخست را انجام دهد ،یعنی تلفات
غیرنظامیان را تعیین کند یا نه ،اصالً نمیتوان به مرحله دوم یعنی سنجش مزیت نظامی ورود
پیدا کرد .حتی اگر با استناد به برخی برنامههای موجود در روبات ،از بخش نخست چشمپوشی
شود ،چگونه میتوان از روبات انتظار داشت تا به سنجش مزیت نظامی و انجام فرایند تناسب ،که
77. Human Rights Watch, 2014, op. cit., p. 12.
78. Ibid., pp. 13-14.
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فراتر از دادههای کمی بوده و کامالً ذهنی و کیفی است ،بپردازد.
مسئله دیگر آنکه هنوز سامانه نرمافزاری روبات قادر نیست وضعیتهایی مانند فرد خارج از
کارزار یا حالتی مانند تسلیمشدن را تشخیص دهد .در این بین ،اعطای امان ،زیر سؤال خواهد
رفت .اگر روبات بهگونهای برنامهریزی شود که فرد  xباید کشته شود و آن فرد ،زخمی شده و
تقاضای اسیرشدن بهجای کشتهشدن را کند ،آیا روبات ،توان دستگیری فرد بهجای قتل او را
خواهد داشت؟
در صورت استفاده از روبات در میدان جنگ و نقض قواعد حقوق بشردوستانه ،تعیین شخص
مسئول ،مشکل است .عامل ،فرمانده ،تولیدکننده یا برنامهریز در مظان اتهام قرار خواهند گرفت
که بااینحال ،هیچکدام بهطور جدی مسئول اصلی نخواهند بود .عدم پاسخگویی و شفافیت،
مهمترین دغدغه پیش روی تسلیحات روباتیک با هر درجه از استقالل خواهد بود.
با عنایت به مباحث مطرحشده میتوان گفت که روباتهای نظامی در مواجهه با حقوق
بشردوستانة کنونی با خأل روبهرو هستند .گرچه موافقان با استدالالت خود ،سعی در
سازگارنشاندادن این نوع تسلیحات با قواعد موجود داشتهاند ،این موارد نتوانسته به چالشهای
جدی و مشخص در این حوزه پاسخ دهد .به عبارت دیگر ،اگر دولتها خواستار بهرهگیری از
روباتهای نظامی هستند ،با توجه به مشکالت عدیده مذکور ،باید به فکر تنظیم شکل جدیدی از
حقوق جنگ باشند یا اینکه به هنگام طراحی روباتها ،خط قرمز حقوق بشردوستانه موجود را در
تمام زمینهها رعایت کنند که در این صورت ،بهرهگیری از روبات نظامیِ کامالً خودمختار ،این
خط قرمز را زیر سؤال خواهد برد.
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چکیده
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واژگان کلیدی
حمايت از میراث فرهنگی ،حلوفصل اختالفات بینالمللی ،روشهای غیرقضايی حلوفصل اختالف،
روش قضايی حلوفصل اختالف ،ديوان بینالمللی میراث فرهنگی

مقدمه
امروزه با توجه به وضعیت اموال فرهنگی در عرصه تجارت و سرمايهگذاریهای بینالمللی و در
برخی موارد ،تقابل آنها با حمايت از میراث فرهنگی ،حلوفصل اختالفات بینالمللی در حوزه
میراث فرهنگی ،بیش از گذشته اهمیت يافته است.
بدون شک ،حلوفصل اختالفات در روند تحول و تکوين حقوق بینالملل ،نقش خاصی ايفا
میکند .اين امر در خصوص تحول و تکوين حقوق میراث فرهنگی نیز صادق است .از روشهای
جايگزين حلوفصل اختالف 1بهصورت نهادی ،در ساختار سازمانهای تخصصی بینالمللی
يونسکو ،سازمان مالکیت فکری ،ايکوم و داوریهای ايکسید ،تالش دارند تا روند حلوفصل
اختالفات بینالمللی در اين حوزه را از حیطه سیستم سنتی تعارض قوانین در حقوق بینالملل
خصوصی خارج کنند 6.البته نبايد نقشی را که روشهای قضايی میتوانند با صدور آرا در تحول
حقوقی و حمايت از میراث فرهنگی ايفا کنند ،ناديده انگاشت .به همین جهت ،اين مقاله بر آن
است تا با بررسی روشهای موجود به اين سؤال پاسخ دهد که آيا تأسیس ديوان بینالمللی برای
دعاوی مربوط به میراث فرهنگی در حمايت از میراث فرهنگی ملموس میتواند مؤثر باشد؟ و آيا
اين امر امکانپذير است؟ در همین راستا ،ضمن بررسی ماهیت و مفاهیم مرتبط با اختالفات
میراث فرهنگی و روشهای جايگزين و قضايی در حلوفصل اين اختالفات ،با تمرکز بر نقاط
ضعف و قوت هر دو روش ،زمینههای الزم برای تأسیس اين ديوان ،بررسی خواهد شد.
 .6مفهوم اختالف و ماهیت اختالفات بینالمللی میراث فرهنگی
اختالف حقوقی به تضاد ادعاهای حقوقی اطالق میشود؛ به اين مفهوم که ادعاهای حقوقی يک
طرف ،مورد رد و انکار طرف ديگر قرار میگیرد 9.ديوان دائمی بینالمللی دادگستری نیز در قضیه
ماورماتیس اعالم کرد که اختالف عدم توافق ،مربوط به يک موضوع حقوقی يا واقعیت است و
همچنین اختالفنظر حقوقی يا تعارض منافع میان طرفین آن است 1از قبیل مرافعه در خصوص
)1. Alternative Dispute Resolution (ADR
 .2اين روشها با تکیه بر نقش  ،dispute resolvingبهجای  dispute settlementکارکرد متفاوتی را از محکمه بینالمللی
انتظار داشته و طبعاً اختیارات گستردهتری را نیز برای آن قائل هستند.
 .9تقیزاده انصاری ،مصطفی؛ ترمینولوژی حقوق بینالملل به زبان فرانسه ،فارسی و انگلیسی ،دادگر ،1939 ،ص .161
4. Mavrommatis Case, 1942 PCIJ, p. 11.
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وجود ،تفسیر يا اجرای يک قاعده حقوقی يا تعهد .اختالف حقوقی در دو بُعد داخلی و بینالمللی
قابل طرح است .اختالف حقوقی در حوزه حقوق داخلی به تضاد ادعاهای اشخاص حقیقی يا
حقوقیِ شناختهشده در درون سیستم حقوقی داخلی با يکديگر ارتباط میيابد .برای نمونه میتوان
از دعاوی مالکیت میان اشخاص حقیقی يا حقوقی در حوزه میراث فرهنگی از قبیل دعاوی
مطروحة مربوط به مسئله مالکیت و ثبت ملی اموال غیرمنقول تاريخی ـ فرهنگی يا تعیین عرصه
و حريم بناهای تاريخی ـ فرهنگی در اين خصوص ياد کرد.
اختالفات بینالمللی به تضاد ادعاهای حقوقی يا سیاسی تابعان(اشخاص) حقوق بینالملل با
يکديگر اطالق میشود .يکی از تعاريف معتبر و مورد وثوق حقوق بینالملل برای اختالف حقوقی
به شرح زير است:
«اختالفات بینالمللی قبل از هر چیز شامل اختالف بین دولتها میشود .اختالف بین دولت
و يک خارجی ،اختالف بینالمللی نیست ولی میتواند منجر به تیرگی روابط بین تابعان حقوق
بینالملل شده و باعث ايجاد اختالف بینالمللی شود .همچنین اختالفاتی را که بین دولت و
نهادهای بینالمللی بهوجود میآيد نیز اختالف بینالمللی میگويند»1.
اين تعريف از اختالفات بینالمللی ،يک تعريف سنتی و حاکمیتمحور قلمداد میشود که تا
حدود زيادی کارآمدی خود را در عرصه حقوق بینالملل نوين از دست داده است .در موارد
بسیاری ازجمله اختالفات سرمايهگذاری ،زيستمحیطی يا اختالفات فرامرزی میراث فرهنگی،
اختالف میان دولت با شخصیت حقیقی يا حقوقیِ يک دولت يا يک سازمان بینالمللی است2.
بااينحال ،اين امر مانع از آن نمیشود که اين اختالفات ،بینالمللی قلمداد نشود زيرا در
مفهومی موسع ،آنجا که عنصر مرز ،موجب تمییز حقوق داخلی از حقوق بینالمللی میشود،
همین امر میتواند موجب تفاوت اختالف حقوقی داخلی از اختالف حقوقی بینالمللی شود .از
سوی ديگر ،تحوالت حقوق بینالملل در طی سالهای اخیر بهويژه در موضوعات حقوقبشری
سبب شده است تا اشخاص حقیقی نیز ازجمله تابعان حقوق بینالملل در نظر گرفته شوند .به
همین جهت نمیتوان ماهیت بینالمللی اختالفاتی را که در آن ،يکی از طرفهای اختالف ،تبعة
دولت ديگر است نپذيرفت 1.اما اينکه اختالفات بینالمللی که در حوزه میراث فرهنگی وجود دارند
 .6تقیزاده انصاری؛ همان ،ص .161
 .5برای نمونه ،در دعاوی مربوط به استرداد اموال تاريخی ـ فرهنگی ايران از قبیل پرونده برکت (دعوا میان دولت ايران و
گالری برکت) ،پرونده سر سرباز هخامنشی (دعوا میان دولت ايران و برندز) ،استرداد اشیای تاريخی خوروين (دعوا میان دولت
ايران و ملکی) و بسیار ديگری از دعاوی حوزه میراث فرهنگی ،يکی از طرفهای دعوا ،شخص حقیقی يا حقوقی است.
7. Nii Lante Wallace-Bruce, The Settlement of International Disputes, The Contribution of Australia and
New Zealand, Kluwer International Law, 1998, p. 8.
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به لحاظ ماهیت ،تا چه میزان ،تابعی از مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی تبعیت کرده و در
حوزه حقوق بینالملل عمومی قرار میگیرند و در چه مواردی در حوزه حقوق بینالملل خصوصی
وارد میشوند ،میتواند موضوع بحث مفصل و جداگانهای باشد.
برای تعیین اختالف حقوقی دولتها ،بهعنوان تابعان اصلی حقوق بینالملل و در تشخیص
صالحیت قضايی برای رسیدگی به اين اختالفات ،بند  6ماده  92اساسنامه ديوان بینالمللی
دادگستری ،اختالف حقوقی دولتها را به شرح ذيل تبیین کرده است:
 .1تفسیر معاهده؛
 .6هر مسئله حقوق بینالملل؛
 .9وجود هر واقعیتی که اگر ايجاد شود موجب نقض تعهد بینالمللی میشود؛
 .1ماهیت يا گستردگی جبرانی که در اثر نقض تعهد بینالمللی ايجاد خواهد شد.
بررسی منشأ اختالفات مربوط به میراث فرهنگی که در اغلب موارد ،میان يک دولت با اتباع
دولت ديگر به وجود میآيد ،مصاديقی را نشان میدهد که در چارچوب آثار نقض يک تعهد
بینالمللی و گستردگی جبران مربوط به آن است .برای نمونه ،در اختالفات حقوقی مربوط به
استرداد اموال تاريخی ـ فرهنگی ،دولتهای عضو کنوانسیون اتخاذ تدابیر الزم برای ممنوعکردن
و پیشگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی 1314 3و يونیدروآ1331 3
متعهد به پیشگیری و ممنوعیت ورود ،خروج و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال تاريخی ـ فرهنگی
در قلمرو سرزمینی خود هستند .در همین چارچوبها ،نقض اين تعهدات بینالمللی ،بهصورت
غیرمستقیم برای دولتها ،مسئولیت بینالمللی ايجاد میکند.
البته مواردی نیز وجود دارد که اختالفات مربوط به حمايت از میراث فرهنگی ،بهويژه در
حوزه اموال فرهنگی غیرمنقول يا میراث ناملموس میتواند به دولتها ارتباط يابد ،هرچند اين
قبیل اختالفات ،عموماً تابعی از اختالفات مرزی يا سیاسی میان دولتهاست.
با توجه به ماهیت مختلط تاريخی ،فرهنگی ،هنری و اقتصادی مفهوم میراث فرهنگی بهويژه
در رابطه با اموال تاريخی ـ فرهنگی ،برای بررسی ماهیت اختالفات بینالمللی اين حوزه بايد
آنچه را که موجب طرح دعوا در اين حوزه میشود در نظر داشت .به همین جهت با درنظرداشتن
وضعیت اثر ،وضعیت حقوقی طرفهای اختالف و موضوع و منشأ اختالف ،میتوان حالتهای
مختلفی را برای اختالفات در اين حوزه متصور شد.
از همین رو ،پیروی از تقسیمبندی حوزههای میراث فرهنگی ملموس بر اساس کنوانسیونهای
 .1مواد  6و  9کنوانسیون
9. UNIDROIT
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بینالمللی 14در اين بحث ،سه حالت از اختالفات ،تحت عناوين اموال تاريخی ـ فرهنگی منقول،
اموال تاريخی ـ فرهنگی غیرمنقول و میراث فرهنگیِ زير آب قابل بررسی است.
6ـ .6اختالفات مربوط به اموال تاریخی ـ فرهنگی منقول
تفاوت ديدگاههای حقوقی در خصوص وضعیت مالکیت اموال منقول ،فارغ از توصیفهای مرتبط
با آن ،همواره يکی از مهمترين موارد اختالف بوده است .اما اين وضعیت در خصوص اموال
تاريخی ـ فرهنگی منقول به دلیل پیچیدگیها و اختالف تعاريف از مال تاريخی ـ فرهنگی و
قابلیت انتساب مالکیت ،همچنین تعدد ذینفعان در اين عرصه ،پیچیدهتر است تا جايی که بخش
عمدهای از اختالفات بینالمللی در حوزه میراث فرهنگی را به خود اختصاص میدهد .در
کنوانسیون  1314يونسکو نقل و انتقال مال فرهنگی منقول و انتقال مالکیت ،موضوعی است که
پس از حمايت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه ،تحت کنوانسیون الهه 1311
برای حمايت از اموال تاريخی ـ فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است اما به دلیل پیشرفت سريع
ارتباطات و تعامالت بینالمللی در جامعه بینالمللی ،هنوز اين بخش بهرغم امکان توسعه و
تقويت ،با چالشها و تهديدهايی روبهروست .باوجود اين ضرورت ،اين کنوانسیون و تالش
دولتهای عضو برای مراعات آن ،نقطه قوتی در اين حوزه محسوب میشود11.
ازجمله چالشها و تهديدهايی که امروزه اين عرصه با آن روبهروست ،سه موضوع منشأ مال
تاريخی ـ فرهنگی ،اصالت و مالکیت آن در زمان بروز اختالفات بینالمللی است که بهصورت
دعاوی استرداد16،بازگشت 19و اعاده11مطرح میشود 11.هرچند اين سه اصطالح ،يک غايت و
هدف را در حمايت از اموال تاريخی ـ فرهنگی به ذهن متبادر میسازد ،هريک از اين اصطالحات
در شرايط خاصی ،ماهیت دعاوی را تغییر میدهد .برای نمونه ،استفاده از اصطالح بازگشت ،در
شرايط قاچاق يا خروج غیرقانونی اموال تاريخی ـ فرهنگی ،اعاده به شرايطی که مال تاريخی ـ
فرهنگی از اصل و مبدأ در دوران جنگ يا استعمارزدايی از يک کشور به کشور ديگری انتقال
 .61کنوانسیون حمايت از اموال تاريخی ـ فرهنگی در مخاصمات مسلحانه  ،1311کنوانسیون روشهای منع و پیشگیری از
واردات ،صادرات و انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی  ،1314کنوانسیون مربوط به حمايت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی
 ،1316کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زير آب  .6441ن.ک :مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی ،صنايع دستی و
گردشگری ،گردآوری و تنقیح :امید غنمی ،قلمرو فرهنگ.1933 ،
 .66نوربها ،رضا؛ «بررسی قرارداد حمايت از اموال فرهنگی به هنگام نزاع مسلحانه و اعمال آن در جنگ عراق علیه ايران»،
مجله حقوقی بینالمللی ،شماره  12و  ،11زمستان  ،1916ص .613
12. Restitution
13. Return
14. Repatriation
15. G., CARDUCCI, L'obligation de Restitution de Biens Culturels et des Objets d'art en cas de conflit
armée, R.G.D.I.P., vol. 2, 2000, pp. 323-329.
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يافته باشد و استرداد ،شرايط غیرقانونی انتقال مالکیت را شامل میشود و هريک از اين موارد،
شرايط حقوقی متفاوتی را ايجاد مینمايد.
برای اختالفات بینالمللی با موضوع مالکیت اثر منقول نیز دو وضعیت متصور است .يکی
آنکه موضوع اختالف مالکیت ،يک اثر منقول میان يک دولت و يک شخص حقیقی يا حقوقی
است و ديگر اينکه اين اختالف میان دو شخص حقیقی يا حقوقی با تابعیت 12متفاوت است.
برای دسته اول ،يعنی در اختالف میان دولت با يک شخص حقیقی يا حقوقی ،بر اساس
رويههای قضايی موجود ،عالوه بر منابع حقوقی قابل استفاده در حقوق بینالملل خصوصی ،منابع
و مراجع حقوق عمومی نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد .برای نمونه ،در دعاوی مربوط به
استرداد اموال تاريخی ـ فرهنگی خوروين (دعوای دولت جمهوری اسالمی ايران به طرفیت
خانواده ملکی) يا در دعوای استرداد اموال تاريخی ـ فرهنگی جیرفت (دعوای دولت جمهوری
اسالمی ايران علیه گالری برکت) وضعیت مالکیت دولت بر اين اموال و تفاسیر مربوط به آن،
مورد بحث و توجه قرار گرفته است ،ازجمله اينکه آيا اموال تاريخی ـ فرهنگی يادشده به استناد
قوانین ايران و تفاسیر موجود در آن در مالکیت دولت ايران است يا خیر11.
اما ازآنجاکه امروزه ،تجارت آثار هنری بهويژه اموال تاريخی ـ فرهنگی ،سهم قابلتوجهی در
تجارت کاالهای فرهنگی دارد با رويکردی ارزشی ،دو مقوله منشأ و اصالت اثر از موضوعاتی
است که در اختالفات بینالمللی راجع به میراث فرهنگی مطرح میشود13.
اختالفات مربوط به منشأ و اصالت اثر تاريخی ـ فرهنگی ،بیشتر میان اشخاص حقیقی و
حقوقی غیردولتی با يکديگر از قبیل مجموعهداران ،موزهها و حراجیها مطرح است و بهنوعی در
حوزه حقوق بینالملل خصوصی قرار میگیرد زيرا از نظر دولتها ،خدشه بر اصالت آثار تاريخی ـ
فرهنگی و جعل اين آثار در زمره جرائم است که با شناسايی مسئولیت کیفری برای جاعل يا
فروشنده اثر ،تحت عنوان يکی از مصاديق جرائم علیه میراث فرهنگی بهويژه در قوانین داخلی
کشورها قابل پیگرد است13.
16. Marie, Cornu, Marc-André, Renold, “New Developments in Restitution of Cultural Property:
Alternative Means of Dispute Resolution,” International Journal of Cultural Property, USA, 2010, p. 4.

 .67ن.ک :رأی دادگاه استیناف دادگاه لیيژ بلژيک ،مورخ  11اکتبر  6411در دعوا میان جمهوری اسالمی ايران و خانواده
ملکی در:
Cour d'appel de Liège, Arrêt de la douzième Chambre civile; N.1639,14-10-2014, pp. 1-15.

 .61سهم اموال تاريخی ـ فرهنگی در حراجیهای هنری برای سال  6411به لحاظ حجم فروش  %3و به لحاظ ارزش آثار،
 %3بوده است:
Laura, Bandle, “Treats and Responsibilities in Art Trade: Authenticity, Ownership and Value,” Geneva
Summer School, 2015.

 .63برای نمونه ،طبق قانون کشورهايی مانند ايران و سوئیس ،جعل آثار تاريخی ـ فرهنگی و فروش آن در صورت اثبات
سوءنیت فروشنده و آگاهی از اين امر ،قابل مجازات است.
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6ـ .2اختالفات مربوط به اموال فرهنگی غیرمنقول
اين دسته از اختالفات در مقايسه با اموال تاريخی ـ فرهنگی منقول در روابط میان دولتها
بهصورت مستقیم ،کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است .يکی از موارد مطرح در اين حوزه،
موضوعاتی است که بهطور خاص میتواند محل اختالف میان دولتها و يونسکو در اجرای
کنوانسیون حمايت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی  1316باشد.
بر اساس بند  1ماده  11کنوانسیون حمايت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی  1316آثار
جهانی ثبتشده در معرض مخاطراتی که در فهرست آثار در معرض خطر يونسکو تحت
کنوانسیون  1316بیان شده ،تحت حمايت اين کنوانسیون قرار میگیرد که ازجمله عبارت است
از ...« :خطر انهدام ناشی از زوال سريع ،طرحهای عملیاتی وسیع عمومی و خصوصی ،توسعه
سريع شهری و جهانگردی ،خطر انهدام به علت تغییرات حاصل از بهرهبرداری يا تملک زمین،
ويرانی عمیق ناشی از عوامل ناشناخته ،متروکماندن به هر دلیل ،برخوردهای مسلحانه يا خطر
وقوع اين برخوردها و  .»...در حال حاضر نیز با استناد به اين ماده 13 ،اثر جهانی در فهرست
میراث در خطر يونسکو قرار دارند64.
به همین جهت در تعرض به معبد پرهويهار 61در جريان درگیریها میان تايلند و کامبوج در
سال  ،6411مديرکل يونسکو 66نگرانی عمیق خود را برای اين اثر ثبتجهانیشده اعالم داشته و
خواستار توقف تعرض به اين اثر ثبت جهانی میشود69.
يکی از قديمیترين موضوعاتی هم که در ديوان بینالمللی دادگستری رسیدگی شد ،موضوع
اختالف مرزی میان دولت کامبوج و تايلند  1319بود .در بدو امر ،اين رسیدگی يک اختالف
حاکمیتی میان دو دولت بود اما در سال  6443با ثبت معبد پرهويهار در فهرست آثار جهانی
يونسکو توسط دولت کامبوج ،موضوع از جنبه حمايت از میراث فرهنگی نیز مطمحنظر قرار
گرفت .هرچند در آرای قبلی ديوان بینالمللی دادگستری به اين موضوع اشارهای نشده است61،
در رأی تفسیری ديوان در سال  ،6419در پاراگراف  142رأی صادره بهصراحت عنوان شده است
20. http://whc.unesco.org/en/danger/>, last visited on: 01-07-2016.
 .26معبد پرهويهار ( )Preah Vihear Templeواقع در دشت کامبوج و از آثار مربوط به خمرهاست که يکی از معابد شیوا به
شمار میآيد و در نیمه اول قرن  11میالدی و به روايتی قرن  3میالدی ساخته شد .اين محوطه به لحاظ معماری خاص و
مناظر طبیعی اطراف آن ،برای ثبت بهعنوان میراث جهانی در فهرست میراث جهانی يونسکو ،ارزش برجستهای يافته است.
 .22در تخريب مجسمه بودا توسط طالبان در افغانستان ،تخريب شهر مدائن توسط داعش و غیره نیز يونسکو اين شهرها را
در فهرست آثار در خطر قرار داد .ن.ک :فهرست میراث در خطر يونسکو:
http://whc.unesco.org/en/danger/>, last visited on: 01-07-2016.
23. http://whc.unesco.org/en/news/707/>, last visited on: 01-07-2016.
 .22منظور آرای صادره در اختالف مرزی میان کامبوج و تايلند در  1313و  1326است ن.ک:
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=46&case=45&p3=0 >, last visited on 11-022016.
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که معبد ،يک محوطه شاخص مذهبی و فرهنگی برای مردمان منطقه است و در حال حاضر
بهعنوان يک محوطه میراث جهانی در فهرست يونسکو است .به همین جهت ،ديوان بر اساس
ماده  2کنوانسیون میراث جهانی که هر دو کشور در آن عضو هستند ،کامبوج و تايلند را مکلف
کرده است که در حمايت از سايت بهعنوان سايت میراث جهانی ،با يکديگر و با جامعه بینالمللی
همکاری کنند .بهعالوه ،هريک از دولتها متعهد شدهاند تا از انجام اقدامات خصمانه که منجر به
صدمه مستقیم يا غیرمستقیم به چنین میراثی شود ،اجتناب ورزند61.
اما همان طور که در بند  1ماده  11کنوانسیون  1316اشاره شده است ،بخشی از تهديدها و
موارد اختالفی ،تهديدهايی است که در روند سريع توسعه ،حفاظت از میراث فرهنگی را به
مخاطره میاندازد .لذا بخشی از اين اختالفات نیز در حوزه حقوق سرمايهگذاری و اختالفاتی است
که میان دولتها با شرکتهای سرمايهگذاری خارجی رخ میدهد.
6ـ .9اختالفات بینالمللی در حوزه میراث فرهنگی زیر آب
میراث فرهنگی زير آب به دلیل شرايط خاصی که دارد ،شامل هر دو دسته میراث ملموس منقول
و غیرمنقول میشود و تحت رژيمهای حمايتی کنوانسیونهای  1314 ،1311و  1316يونسکو
است .از سوی ديگر ،به دلیل آسیبها و تأثیراتی که اين نوع از میراث فرهنگی با آن روبهروست
از قبیل تجارت غیرقانونی اموال تاريخی ـ فرهنگی منقول ،خطر تخريب بقايای غیرمنقول
تاريخی ـ فرهنگی و چشمانداز (منظر) فرهنگی به داليلی همچون لولهگذاری ،توسعه بستر
درياها ،گردشگری ،ماهیگیری ،تأثیرات زيستمحیطی و تغییرات آبوهوا ،ممکن است اختالفاتی
همچون مالکیت و منشأ اموال و تحديد حدود دريايی برای حفاظت از میراث فرهنگی زير آب
بروز کند .بنابراين با توجه به ويژگی خاص اين نوع از میراث فرهنگی ،رژيم حقوقی جامعتری
نسبت به دو گروه قبلی الزم است .همچنین با توجه به مفاد کنوانسیون حفاظت از میراث
فرهنگی زير آب  6441که برای حفاظت از اينگونه میراث به فراخور وضعیت استقرار آن بر
اساس رژيم حقوقی درياها ،وضعیتهای مختلفی را در نظر گرفته است ،میتوان گفت که زمینه
و موضوع اختالفات در اين حوزه ،اغلب معطوف به حاکمیت دولتها در اجرای کنوانسیون 6441
خواهد بود.
از همین رو و با توجه به حقوق موضوعه ،در هر موقعیتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در
اختالفات مربوطه حضور داشته باشند ،ورود دولتها صرفاً به دلیل حمايت ديپلماتیک از اتباع خود
25. Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) Judgment of 11 November 2013 - Request for
Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in p. 40. See in http://www.icjcij.org/docket/files/151/17704.pdf,
para.106, last visited on: 07-01-2016.
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خواهد

بود62.

 .2روشهای حلوفصل اختالفات بینالمللی در حوزه میراث فرهنگی
با توجه به منشأ و طرفهای اختالفات بینالمللی در حوزه میراث فرهنگی و نیز انواع سهگانه اين
اختالفات برحسب ماهیت و طرفهای اختالف ،همچنین با عنايت به بند  1ماده  99از فصل
ششم منشور ملل متحد در تفکیک شیوههای حلوفصل به دو روش قضايی و غیرقضايی
(ديپلماتیک) يا استفاده از روشهای جايگزين ،بررسی روند کنونی حلوفصل اختالفات ناظر بر
میراث فرهنگی ملموس ،نهايت اهمیت را دارد .پیش از بررسی موضوع ،توجه به اين نکته حائز
اهمیت است که در کنوانسیونهای يونسکو به فراخور هر موضوع ،برخی روشهای ويژة
حلوفصل اختالفات پیشبینی شده است .بااينهمه ،بدون بررسی مجزای روشهای نهادی،
ضمن مروری بر هر دو روش و ارائه نمونههايی ،مزايا و معايب هريک از اين روشها نیز ارزيابی
میشود.
2ـ .6روشهای غیرقضایی حلوفصل اختالفات بینالمللی
نتیجه روشهای غیرقضايی يا ديپلماتیک ،ارائه راهحلهای اختیاری و غیرالزامآور است .در ماده
 99منشور ملل متحد ،بهصراحت به برخی از اين روشها مانند مذاکره ،میانجیگری ،پايمردی،
سازش و تحقیق اشاره شده است.
اين نوشته ،قصد بررسی مفصل هريک از روشها را ندارد اما الزم است تا روشهای برخی از
دعاوی حوزه میراث فرهنگی مرور شود و میزان موفقیت هريک از اين روشها با يکديگر
سنجیده شود.
در کنوانسیونها و معاهدات بسیاری ،به مسئله اولويت روشهای غیرقضايی حلوفصل
اختالفات ،توجه شده 61و در مواردی نیز پیش از مراجعه به محاکم قضايی ،بر ضرورت اتخاذ
روشهای ديپلماتیک ،تأکید شده است 63.يکی از داليل برتری اين روشها بر روشهای قضايی،
در برخی موارد ،اعمال حاکمیت بیشتر دولتها در اين روشهاست .در اين خصوص نیز اعالمیه
مانیل چنین اشعار میدارد:
26. Vadi, Valentina Sara, “Investing in Culture: Underwater Cultural Heritage and International
Investment Law,” Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 42: 853 2009, pp. 874-875.

 .27صلحچی ،محمدعلی و هیبتاهلل نژندیمنش؛ حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات بینالمللی ،چاپ سوم ،میزان ،1931 ،ص .14
 .21برای نمونه ،در بندهای  1تا  9ماده  61کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زير آب  ،6441بند  1ماده  11کنوانسیون
پیشگیری از منع صدور ،ورود و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال تاريخی ـ فرهنگی  1314و در بیشتر اسناد و معاهدات دوجانبه،
بر ضرورت انجام مذاکرات پیش از ارجاع به داوری يا محاکم اشاره شده است.
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«اختالفات بینالمللی بايد بر مبنای تساوی حاکمیت دولتها و بر طبق انتخاب آزادانه
روشهای حلوفصل و بر اساس تعهدات ناشی از منشور ملل متحد و اصول عدالت و حقوق
بینالملل حلوفصل شود .توسل به يک آيین حلوفصل که دولتها آزادانه برای حلوفصل
اختالفات موجود و آتی که طرف آن هستند پذيرفتهاند و همچنین پذيرش اين آيین نبايد مغاير با
تساوی حاکمیت دولتها تلقی شود»63.
رويه مرسوم در سی ساله گذشته برای حلوفصل اختالفات بینالمللی بهويژه در حوزه
استرداد اموال تاريخی ـ فرهنگی ،استفاده از روشهای جايگزين و ديپلماتیک بهجای استفاده از
روشهای قضايی بوده است94.
به همین جهت در سازمانهای بینالمللی و تخصصی ،شیوههای حلوفصل اختالف غیرقضايی
برای حل اختالف در نظر گرفته شده است .برای نمونه ،در يونسکو روشهای غیرقضايی در
موضوع استرداد اموال تاريخی ـ فرهنگی بهعنوان سازوکار پیشنهادی مورد توجه جدی است .کمیته
بینالدول استرداد اموال تاريخی ـ فرهنگی عالوه بر تدوين شیوه و قواعدی برای سازش و
میانجیگری ،فهرستی از افراد واجد صالحیت و نمايندگان معرفیشده توسط دولتهای عضو را
برای میانجیگری و سازش در اختیار تمامی اعضا قرار داده است تا در صورت تمايل به حلوفصل
اختالفات خود ،از اين روشها استفاده کنند 91.کمیته بینالدولی استرداد اموال تاريخی ـ فرهنگی
يونسکو ) 96(ICPRCPکه نهاد مشاورهای برای حل اختالف دولتها در چارچوب کنوانسیون
 1314يونسکو است و تصمیمات آن غیرالزامآور است ،از سال  1339تا  2 ،6411مورد اختالف
مربوط به اموال تاريخی ـ فرهنگی میان کشورها را حلوفصل کرده است99.
شورای بینالمللی موزهها (ايکوم) 91نیز از ديگر مراجعی است که در حلوفصل اختالفات
بینالمللی و غیرقضايی اموال تاريخی ـ فرهنگی نقش بسزايی دارد.
از اصلیترين و پرکاربردترين روشها برای حلوفصل غیرقضايی اختالفات میراث فرهنگی
همانند ساير حوزهها ،روش مذاکره است که بهتنهايی يا بهعنوان بخشی از فرايند حلوفصل در
29. See 3 of Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes in:
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r010.htm, last visited on: 20-11-2015.
30. Alessandro, Chechi, The Settlement of International Cultural Heritage Dispute, Oxford University
Press, 2014, p. 146.
31. http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/mediation-and-conciliation/>. Last
visited on: 27-1-2013.
32. Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property

 .99اختالف میان آلمان و ترکیه  ،6411سوئیس و تانزانیا  ،6414امريکا و تايلند  ،1333ترکیه و جمهوری دموکراتیک سابق
آلمان  ،1331امريکا و اردن  1332و ايتالیا و اکوادور  .1339ن.ک:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/return-or-restitution-cases,
last visited on 10-12-2015.
)34. International Council of Museums (ICOM
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اغلب موارد به کار میرود .درحقیقت ،مذاکره بهعنوان قديمیترين شیوه حلوفصل غیرقضايی
اختالفات ،از کاربردیترين و اصولیترين روشها به شمار میآيد91.
سازش نیز بهعنوان يکی از روشهای حلوفصل اختالفات در مواردی برای حلوفصل
اختالفات بینالمللی در حوزه میراث فرهنگی به کار گرفته شده است .هرچند اين روش نیز به
همراه مذاکره ،در کمیته بینالملل استرداد اموال تاريخی ـ فرهنگی يونسکو مورد توجه است ،اين
روش در اختالفاتی خارج از ساختار نهادی يونسکو نیز مورد توجه بوده است .ازجمله پروندههايی
که در حلوفصل آن از اين روش بهره برده شده است ،میتوان به پرونده مربوط به  644نقاشی
مورد اختالف میان وراث خودستیکر 92و دولت هلند ( ،)6442اختالف میان کلیسای جامع بنونوتو
و کتابخانه بريتانیا ( ،)6414ورثه آلمانی ژان ـ باتیست سیمونه و شورای شهر گالسکو ( )6442و
اختالف میان ماريا آلتمان و دولت اتريش ( )6442اشاره کرد 91.میانجیگری ،پايمردی و تحقیق
نیز از ديگر روشهايی است که در حلوفصل اختالفات بینالمللی حوزه میراث فرهنگی از آن
بهره جسته میشود .برای نمونه در دعوای مربوط به مجسمه سن آگاتا 93يا دعوای مربوط به
تابلوی اشیاء بیجان پیکاسو 93از روش میانجیگری استفاده شد.
البته عالوه بر روشهای فوق برای حلوفصل اختالفات بینالمللی ،بهطور مشخص از
روشهای ديگری همچون تسهیلگری خاص 14،مجاری ديپلماتیک 11،تسهیلگری نهادی16،
موافقتنامه حلوفصل 19يا تحت عنوان ابتکار عمل نامحدود 11استفاد میشود11.
کنوانسیون مؤسسه يکنواختسازی حقوق خصوصی پیرامون اشیاء فرهنگی مسروقه و
غیرقانونی خارجشده (يونیدروآ)  1331در ماده  ،12بهطور مشخص در موضوع اعاده ،استرداد و
بازگشت اموال تاريخی ـ فرهنگی ،طرح دعاوی مربوط به استرداد را در محاکم ذیصالح کشور
35. https://plone.unige.ch/art-adr/conciliation, last visited on 17-10-2015.
36. Case 200 Paintings – Goudstikker Heirs and the Netherlands
37. https://plone.unige.ch/art-adr/conciliation, visited on 17-10-2015.
 .91دعوا میان کلیسای سن مارتینس و شخص حقیقی بود که در نوامبر  6416با توجه به حراج مجسمه سن آکاتا که در
سال  1312از کلیسای يادشده ربوده شد مطرح و تا در سال  6419به روش میانجیگری موضوع اختالف ،حل و با خريد
مجسمه تحت قرارداد میانجیگری مجسمه به کلیسا بازگردانده شد .برای مشاهده خالصه پرونده ،ن.ک:
https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/st-agatha-statue-2013-st-martin2019s-church-and-privateperson, last visited on: 17-10-2015.
39. Nature morte au tableau de Picasso-Héritiers Schlesinger et Philips https://plone.unige.ch/artadr/cases-affaires/nature-morte-au-tableau-de-picasso-2013-heritiers-schlesinger-et-phillips; visited on
15-10-2015.
40. Ad hoc Facilitator
41. Diplomatic channel
42. Institutional facilitator
43. Settlement Agreement
44. Unconstrained initiative
45. https://plone.unige.ch/art-adr, last visited on: 17-10-2015.
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اعالمکننده ،محاکم ذیصالح کشور درخواستکننده و مجاری ديپلماتیک عنوان کرده است.
عالوه بر کنوانسیون  1314يونسکو و کنوانسیون يونیدروآ  1331در حوزه اموال تاريخی ـ
فرهنگی ،موضوع حلوفصل اختالف بهصورت مشخص در کنوانسیون حمايت از اموال تاريخی ـ
فرهنگی در مخاصمات مسلحانه  121311و کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زير آب 6441
يونسکو 11نیز مورد توجه است.
با توجه به ماهیت اموال تاريخی ـ فرهنگی منقول و آثار نظام تعارض قوانین بر اختالفات
اين حوزه بهويژه در موضوع مالکیت ،تصرف ،قانون محل وقوع شیء و مواردی از اين قبیل،
بهطور خاص در اکثر مواردی که طرفین اختالف ،اشخاص غیردولتی بودند ،از روشهای
غیرقضايی استفاده شد .مروری بر اختالفات حلوفصلشده با اين روشها ،اين نکته را بهخوبی
نمايان میسازد که به دلیل دخالت مستقیم طرفهای اختالف در اتخاذ تصمیم نهايی و
درنظرگرفتن منافع آنها ،استفاده از اين روشها برای طرفهای اختالف ،مناسبتر است.
هرچند روشهای ديپلماتیک (غیرقضايی) میتواند کمهزينهتر ،سريعتر و درنهايت ،حتی برای
دولتها نتیجهبخشتر باشد ،نبايد از اين نکته غافل شد که در اين روش نیز الزم است رضايت
طرفهای دعوا ،بهويژه درصورتیکه دولتها باشند ،لحاظ شود.
2ـ .2روشهای قضایی در حلوفصل اختالفات بینالمللی
بهطور کلی در حلوفصل اختالفات به روش قضايی ،ارجاع به داوری و مراجع قضايی مورد توجه
است که با تمرکز بر اختالفات میراث فرهنگی ،هريک از اين روشها با توجه به نقاط قوت و
ضعف آن بررسی خواهد شد.
الف .مراجع قضایی برای حلوفصل اختالفات میراث فرهنگی
از متداولترين شیوههای حلوفصل قضايی اختالفات بینالمللی ،توافق دولتها در ارجاع موضوع
مورد اختالف به ديوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی ترافعی يا اخذ نظر مشورتی توسط
سازمانهای بینالمللی يا رأی تفسیری از ديوان در جهت تدقیق و رفع ابهام در آرای صادره است13
 .25ذيل ماده  66با عنوان مصالحه در بند  1در خصوص اجرا يا تفسیر مفاد قرارداد و آيیننامههای اجرايی آن و بند  6به
تشکیل مجمع اشاره شده است.
 .27در اين کنوانسیون ،ذيل ماده  61با عنوان حلوفصل دوستانه اختالفات ،عالوه بر روشهای مسالمتآمیز و غیرحقوقی،
توسل به شیوههای حقوقی حلوفصل در صورت عدم حصول نتیجه و توافق طرفها نیز پیشبینی شده است.
 .21از سال  1311تا  61مارس  121 ،6411مورد (پرونده) برای رسیدگی در فهرست ديوان بینالمللی دادگستری قرار گرفت.
ن.ک:
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p13; last visited on: 21-04-2015.

ضرورت تأسیس دیوان بینالمللی برای حل و فصل ...



411

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که غالباً به دلیل اطاله رسیدگیها و هزينههای آن ،در دعاوی بینالمللی بهعنوان اولین راهحل و
شیوه ،مورد توجه قرار نمیگیرد .البته در برخی موارد نیز عدم تشخیص صالحیت در رسیدگی به
موضوع از سوی ديوان ،خود ،مانعی جهت رسیدگی ديوان محسوب میشود .اين امر بهويژه در
اختالفات مربوط به حوزه میراث فرهنگی ،بهرغم تمايل برخی دولتها برای رسیدگی به
موضوعات مطروحه در حوزه اموال تاريخی ـ فرهنگی مصداق میيابد که نمونه آن در اختالف
لیختن اشتاين و آلمان  6441مشهود است13.
به اين ترتیب ،يکی از موانع طرح دعاوی در ديوان بینالمللی دادگستری ،عدم احراز
صالحیت ديوان برای ورود به اين دسته از دعاوی بوده است و داليل مختلف زمانی ،مکانی يا
شخصی ،حتی منجر به عدم ارائه نظريه تفسیری شده است.
اما روش متداول قضايی دولتها با توجه به ماهیت دعاوی مربوط به میراث فرهنگی ،طرح
دعوا در محاکم قضايی کشور محل اقامت خوانده يا محل وقوع شیء تاريخی ـ فرهنگی است.
دعاوی استرداد اموال تاريخی ـ فرهنگی ايران در سالهای اخیر در دادگاههای خارجی ،شاهدی
بر اين مدعاست .برای مثال در موضوع بازگشت اشیای خوروين از بلژيک ،دولت ايران پس از
اطالع از محل وقوع اشیاء عتیقهای که بهصورت غیرقانونی از کشور خارج شده و در موزه گنت14
نگهداری میشد در سال  1924در محاکم بلژيک طرح دعوا کرده و خواستار برگرداندن اشیاء شد
که با رأی دادگاه عالی لیيژ در سال  6411اين اشیا به ايران بازگردانده شد .در دعوای مربوط به
اشیاء جیرفت میان دولت جمهوری اسالمی ايران و گالری برکت ،موضوع در محاکم داخلی
انگلیس رسیدگی و در سال  6441رأی به بازگردندان اشیاء درخواستی به دولت ايران صادر شد.
در اختالف میان دولت جمهوری اسالمی ايران و برند مربوط به صورتک سرباز هخامنشی،
موضوع با استناد به قانون فرانسه در محاکم انگلیس رسیدگی و در سال  6441رأی به نفع خانم
برند ،مبنی بر مالکیت صورتک صادر شد11.
به اين ترتیب ،رويه کنونی در رسیدگی قضايی به اختالفات بینالمللی با موضوع میراث
فرهنگی با توجه به فقدان سازوکار بینالمللی در رسیدگیهای قضايی ،محاکم داخلی کشورها را
نیز مدنظر دارد يعنی روال موجود ،بیشتر به رسیدگی قضايی در عرصه حقوق خصوصی گرايش
داشته تا اينکه با توجه به ماهیت موضوع ،از شیوه حلوفصل حقوقی بینالمللی استفاده شود 16.اما
49. http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=d9&case=123&code=la&p3=5, last visited
on:16-2-2016.
50. Ghent Museum
51. Derek, Fincham, “Rejecting Renvoi for Movable Cultural Property”, The Islamic Republic of Iran v.
Denyse Berend”, International Journal of Cultural Property, 2007, p. 116.

 .62ارجاع امر به مؤسسه يکنواختسازی حقوق بینالملل خصوصی رم برای ايجاد وحدت رويه حقوقی میان کشورها در
موضوع استرداد و بازگرداندن اموال تاريخی ـ فرهنگی از سوی يونسکو ،در شکلگیری اين امر بیتأثیر نبوده است.

416



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /65بهار ـ تابستان 6935

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرح دعاوی در محاکم ملی بهويژه در کشورهای حقوقی کامنال 19و داوری ،بهرغم نقش
سازندهای که در تحول و تدوين حقوق میراث فرهنگی دارد و علیرغم اينکه میتواند زمینهساز
عرف و رويه در موضوعات مربوط به دعاوی میراث فرهنگی شود ،در بسیاری موارد به دلیل
ترس يا عدم رغبت و تمايل کشورها از آرای صادره و تصمیمات مأخوذه برای کسب نتیجه
مطلوب ،اين شیوه از حلوفصل اختالفات را به حاشیه میراند.
توسل به محاکم قضايی و دادگاهها معايبی نیز دارد؛ ازجمله آنکه اوالً ،سنتها و رفتارهای
حقوقی متفاوت کشورها ،پیامدهای متفاوت قضايی را در آرای صادره به دنبال دارد .در ثانی،
رسیدگیهای قضايی بسیار گران است درحالیکه در بیشتر مواقع ،دعاوی مربوط به اموال
فرهنگی ،مربوط به کشورهای فقیر است .از سوی ديگر ،با صدور رأی ،يکی از طرفها بايد آن را
اجرا کند و اجرای رأی خارجی در کشورها در اغلب موارد ،ساده نیست .در صورت اعمال
صالحیت و قانون حاکم ،تشخیص بار اثبات بهويژه در خصوص حفاری غیرمجاز ،کار سادهای
نیست زيرا در جهان باستان ،بسیاری از کشورهای همسايه به دلیل تعامالت و تبادالتی که
داشتهاند ،میتوانند آثار مشابهی داشته باشند .مسئله مرور زمان نیز موضوعی است که در
رسیدگیهای قضايی بهويژه در موضوع استرداد اموال فرهنگی ،دعاوی را با مشکل مواجه
میسازد و درنهايت اينکه رسیدگیهای قضايی در بسیاری موارد ،به منافع طرفهای ديگر توجه
نمیکند11.
ب .روش داوری برای حلوفصل اختالفات میراث فرهنگی
از ديگر روشهای حقوقی حلوفصل اختالفات بینالمللی ،روش داوری است .در داوری برخالف
رسیدگی قضايی ،طرفین در انتخاب داور و قوانین از آزادی عمل و اراده بیشتری برخوردارند .اين
روش ،يکی از قديمیترين روشهای حلوفصل حقوقی اختالفات است که رأی الزامآور داور از
محاسن آن است .يکی از روشهای حلوفصل اختالفات در چارچوب موافقتنامه همکاری میان
دولتها يا میان يک دولت يا شخص حقوقی در موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی ،داوری
است .برای نمونه ،در توافقنامه  61فوريه  6442میان وزارت میراث فرهنگی ايتالیا و کمیسیون
دارايیهای سیسیل با موزه هنر متروپولیتن نیويورک ،طرفها توافق کردند «اگر نتوانند به راهحل
مورد توافق در موضوع اختالفاتشان دست يابند ،موضوع را بهصورت خصوصی و بر اساس قواعد
داوری و سازش اتاق بینالمللی بازرگانی به سه داور که بر اساس قواعد پیشگفته منصوب
53. Common Law
54. Irini, A. Stamatoudi, Cultural Property Law and Restitution, A Commentary of International
Conventions and European Union Law, Edward Elgar, UK, 2011, pp. 190-191.
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کنند»11.

خواهند شد ،ارجاع
استفاده از شیوه داوری در حلوفصل اختالفات بینالمللی مربوط به میراث فرهنگی در حوزه
میراث فرهنگیِ غیرمنقول بهطور خاص در اختالفات مربوط به سرمايهگذاران خارجی و دولتها،
با رجوع به داوریهای ايکسید 12نیز دارای سابقه است.
اين روش برای حلوفصل اختالفات مربوط به حوزه میراث فرهنگی در ارتباط با آثار ثبت
جهانیشده در چارچوب کنوانسیون میراث جهانی  1316يونسکو میان دولتها و سرمايهگذاران
معمول است .نمونههای زيادی همچون دعوای شرکت با مسئولیت محدود اموال جنوب آسیا با
دولت عربی مصر در سال  1311در موضوع قرارداد منعقده برای توسعه روستای گردشگری در
اهرام جیزه ،اختالف میان شرکت پارکرينگز ـ کامپنیه و جمهوری لیتوانی  1331برای احداث
پارکینگ طبقانی در منطقه تاريخی شهر ديم ويلنیوس و چندين مورد ديگری که بهطور خاص
در کشورهای درحالتوسعه در تعارض میان حمايت از میراث جهانی و حقوق سرمايهگذاران
خارجی به چشم میخورد ،مشهود است 11که در اغلب اين موارد ،مرجع داوری ايکسید در آرای
صادره بر ضرورت حفظ و حمايت از اثر ثبتجهانیشده تأکید کرده است و برای حمايت از حقوق
سرمايهگذاران نیز تا حد امکان ،درخواست پرداخت غرامت فوری و متناسب را صادر کرده است13.
البته از روش داوری در اختالفات مربوط به اموال تاريخی ـ فرهنگی منقول نیز استفاده
میشود .برای نمونه ،در اختالف ماريا آلتمان و دولت اتريش و گالری ملی اتريش برای
بازگردندان شش تابلو نقاشی گوستاو کلیکمت که در سالهای جنگ جهانی دوم از اقوام يهودی
وی ربوده شده بود ،پس از اقامه دعوا در محاکم قضايی اياالت متحده ،موضوع برای داوری به
اتريش احاله شد که طی آن ،دولت اتريش در سال  6442ملزم شد که  1تابلو را به نامبرده
بازگرداند13.
با مروری بر آرای ديوانهای داوری در مقايسه با محاکم قضايی میتوان دريافت که داوران،
به چارچوبهای حمايتی از میراث فرهنگی ،بیش از محاکم قضايی توجه داشتهاند اما همان
ايراداتی که بر روش قضايی وارد است از قبیل اطاله دادرسی و هزينه مادی و معنوی ،بر اين
روش نیز ساری است.
55. Alessandro Chechi, op. cit., p. 177.
56. ICSID
57. Ibid., p. 74.
58. Vadi, Valentina, Cultural Heritage in International Investment Law and Arbitration, Cambridge
University Press, 2014, p. 74.
59. https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/6-klimt-paintings-2013-maria-altmann-and-austria, last
visited on: 15-10-2015.
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 .9بررسی امکان تأسیس دیوان بینالمللی میراث فرهنگی
در حقوق داخلی برخی کشورها ،رسیدگی به دعاوی مرتبط با میراث فرهنگی میان دولت و
اشخاص حقیقی يا حقوقی در چارچوب رسیدگی قضايی ،اجتنابناپذير است .اما در دعاوی
بینالمللی در صورت عدم توافق و مصالحه طرفها بر رسیدگی از طريق شیوههای ديپلماتیک،
دولتها در چارچوب قوانین حقوق بینالملل خصوصی ،ناگزيرند به محاکم قضايی کشور محل
وقوع مال منقول تاريخی ـ فرهنگی مراجعه کنند .به اين ترتیب ،با توجه به نبود محاکم و مراجع
قضايی بینالمللی ذیصالح ،رسیدگی قضايی در اختالفات بینالمللی مربوط به میراث فرهنگی،
در صالحیت محاکم قضايی دولت محل وقوع مال فرهنگی است 24و مرجع بینالمللی تخصصی
وجود ندارد که عهدهدار امر داوری يا رسیدگی قضايی باشد.
اما تأسیس يک نهاد قضايی تخصصی و مستقل برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی میراث
فرهنگی ،موضوعی مسبوق به سابقه است .دفتر بینالمللی موزههای جامعه ملل ،با طرح
پیشنويس کنوانسیونی در خصوص بازگردندان اموال تاريخی ـ فرهنگی ،نخستین اقدامات را
برای شکلگیری و تأسیس نهاد تخصصی برای اختالفات مربوط به اموال تاريخی ـ فرهنگی ،در
سال  1399انجام داد .اما اين تالش به علت وقوع جنگ جهانی دوم به ثمر نرسید و حتی
تأسیس يونسکو در سال  1311نیز اين شکاف را پر نکرد .آنچه در وهله اول ،ضرورت تأسیس
نهاد دائمی را مطرح میسازد ،ضرورت دستيافتن به يکپارچگی (يکنواختسازی) قانونی،
شفافسازی و تدوين حقوق و وظايف الزماالجرا ،پرهیز از خطاهای بیشتر و تسهیل حلوفصل
اولیه اختالفات در اين حوزه است21.
ايده تأسیس ديوان تخصصی برای اموال تاريخی ـ فرهنگی يا میراث فرهنگی ،موضوعی
است که صاحبنظران حقوق میراث فرهنگی ،آن را بررسی کردهاند و البته موافقان و مخالفانی
نیز دارد26.
آن پرونتی 29از کسانی است که معتقدند با استناد به ماده  61کنوانسیون  1314يونسکو،
تأسیس ديوان بینالمللی امکانپذير است 21.از سوی ديگر ،گروه ديگری از موافقان ازجمله
 .51برای نمونه ،در پرونده ج.ا.ايران علیه گالری برکت يا سر سرباز هخامنشی ،ايران در دادگاه محل اقامت خوانده و محل
وقوع مال تاريخی ـ فرهنگی اقامه دعوا کرد و برای صدور و اجرای حکم ،به قوانین کشور محل وقوع مال ،استناد شد.
61. Alessandro Chechi, op. cit., p. 172.
62. Alessandro Chechi, “Evaluating the Establishment of an International Cultural Heritage Court”, Art
Antiquity and Law, vol. XVIII, Issue 1, April 2013, p. 34.
63. Ann Prunty

 .52بهموجب ماده  61کنوانسیون ،امکان تجديدنظر ،تغییر تمام يا قسمتی از کنوانسیون پیشبینی شده است .ن.ک:
A. Prunty, “Toward Establishing an International Tribunal for the Settlement of Cultural Property
Disputes: How to Keep Greece from Losing Its Marbles”, (1983-1984), vol. 72, Georgetown Law
Journal, pp.1155-82, 1155-58.
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کنستانتین پارخومنکو 21برای شکلگیری ديوان معتقدند که اين ديوان بايد برای رسیدگی به
مباحث میراث فرهنگی ،صالحیت انحصاری داشته باشد تا از قدرت اجرايی نیز برخوردار باشد و
به همین منظور ،دولتها بايد بخشی از عوارض خود را در خصوص صادرات آثار هنری برای
تأمین منابع مالی اين ديوان در نظر بگیرند 22.گروه ديگری ازجمله مارلین فلن 21تأکید میکنند
که اين ديوان بايد در ساختار ايکوم ،تنها نهاد تخصصی بینالمللی غیردولتی در اين حوزه باشد23.
البته نهادهای حلوفصل اختالف بهصورت غیرقضايی در ساختار يونسکو و در همکاری
ايکوم و سازمان مالکیت فکری 23برای تأسیس مرکز داوری و میانجیگری موجود است اما
هیچيک از اين نهادها بهرغم ضرورت ،تاکنون نتوانستهاند پاسخگوی نیازهای اين حوزه باشند.
بهعالوه ،از موارد قابل توجه ،پرداختن به اين امر است که آيا ديوان بینالمللی دادگستری
بهعنوان رکن قضايی ملل متحد میتواند مرجع حلوفصل اختالفات بینالمللی میراث فرهنگی
باشد ،زيرا به دلیل انتساب دعاوی به اشخاص حقیقی يا حقوقی خصوصی بهويژه در دعاوی
مربوط به اموال تاريخی ـ فرهنگی منقول يا اصلقراردادن حاکمیت دولتها در اداره اموال
عمومی خود يا تعارضات موضوعی ،زمانی يا مکانی ،ديوان با رد صالحیت خود ،از ورود به ماهیت
موضوع اجتناب میکند درحالیکه با توجه به جنبههای حقوقبشری حمايت از میراث فرهنگی و
پیشگیری از تخريب يا غارت عامدانه آن در زمان صلح ،ممکن است زمینههای الزم برای
حمايت بهینه از میراث فرهنگی صورت پذيرد.
بهرغم ضرورتها و نظرات موافقی که برای تأسیس مرجع تخصصی بینالمللی يا ديوان
بینالمللی میراث فرهنگی ارائه شد ،به دلیل برخی تجارب ناموفق بینالمللی در حلوفصل
تخصصی اختالفات بینالمللی در چارچوبهای قضايی ،برخی از نويسندگان و صاحبنظران
ازجمله الساندرو ککی 14تأسیس اين مرجع را به دلیل تعارض آن با اصل حاکمیت دولتها و
ماهیت چندوجهی اختالفات و ارزيابی عملکرد ديوانهای بینالمللی کنونی در موضوعات مرتبط،
ناممکن دانستهاند که ذيالً بهصورت اجمالی تشريح میشود11.
65. Konstantin Parkhomenko
66. K. Parkhomenko, “Taking Transnational Cultural Heritage Seriously: Towards a Global System for
Resolving Disputes over Stolen and Illegaly – Exported Art”, 2011, vol. 16, Art Antiquity and Law, p. 159.
67. Marylin Phelan
68. M. Phelan, “Legal and Ethical Consideration in the Repatriation of Illegally Exported and Stolen
Cultural Property: Is There a Means to Settle the Disputes?”, Conference Paper, ICOM Triennial
Conference, Seoul 2-8 October 2004, <http://media.rcipchin.gc.ca/ac/intercom/phelan.html., accessed on:
25 August 2013.
)69. World Intellectual Property Organization (WIPO
70. Alessandro Chechi
71. Alessandro Chechi, op. cit., pp. 38-53.
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9ـ .6نقش حاکمیت دولتها
ازآنجاکه حقوق بینالملل موضوعه را دولتها ايجاد کردند و دولتمحور است ،رضايت دولتها
يکی از ارکان اصلی شکلگیری قواعد بینالمللی در چارچوب انعقاد معاهدات ،شکلگیری عرف
بینالمللی و مراجعه به محاکم بینالمللی به شمار میرود .با عنايت به اين موضوع و روند
شکلگیری ديوانهای تخصصی که بهصورت خاص با منافع و حاکمیت دولتها در تعارض
بودهاند ،عدم امکان تأسیس ديوان بینالمللی میراث فرهنگی قوت میگیرد .برای نمونه ،تمايل
دولتها به مذاکره بهجای مراجعه به ديوان بینالمللی دادگستری ،شاهدی بر اين مدعاست .از
سوی ديگر ،نپیوستن برخی دولتها همچون اياالت متحده امريکا ،روسیه ،چین ،اسرايیل و هند
به ديوان بینالمللی کیفری 16،با اهداف تأسیس ديوان بینالملل کیفری تعارض دارد .اين امر
حاکی از آن است که برخی کشورها از کاربرد نیروی نظامی علیه آنان و تحديد حاکمیتشان
هراس دارند .همین مشکل در حقوق تجارت بینالملل نیز مشهود است .بهرغم ايجاد مراجع
رسیدگی و نظام حلوفصل اختالفات تجاری تحت موافقتنامه سازمان جهانی تجارت با
کارکردی شبهقضايی ،اين ساختار ناکارآمد است19.
شايد از مؤثرترين و موفقترين ديوانهای بینالمللی تخصصی ،ديوانهای اروپايی و
امريکايی حقوق بشر هستند که به جهت ماهیت اطراف دعوا و امکان ورود اشخاص از ساير
ديوانهای تخصصی ،فعالتر به نظر میرسند و فعالیت و توفیق آنها در طرح دعاوی و آرای
صادره ،در مقايسه با ديگر نهادهای بینالمللی مشهود است .بهرغم اين موفقیتها ،برخی از
نويسندگان بر اين باورند که تفوق حقوق موضوعه و حاکمیت دولتها ،تأسیس ديوان بینالمللی
در موضوع میراث فرهنگی را غیرممکن میسازد11.
به اين موانع بايد ناهمگونی و عدم توازن بارز کشورها در ضرورت حمايت از میراث فرهنگی
را افزود ،چنانکه کشورهای بازار ،به جهت تمکن و ظرفیتهای مالی و منابع خويش ،مانعی برای
کشورهای مبدأ هستند که در اغلب موارد ،از کشورهای درحالتوسعه يا توسعهنیافتهاند .در اغلب
کشورهای مبدأ ،فقدان ساختارهای حقوقی مناسب برای حفاظت و حمايت از میراث فرهنگی در
کنار فقر و توسعهنیافتگی اقتصادی و فرهنگی سبب میشود تا زمینههای مساعدی برای تخريب
يا غارت اموال فرهنگی فراهم شود .اين در حالی است که ورود اين اموال غارتشده به
کشورهای بازار و مقصد ،عالوه بر برخورداری حراجیها و مجموعههای خصوصی و دولتی از
منافع اقتصادی آن ،موجب میشود که اين کشورها به دلیل داشتن ساختارهای قوی حقوقی و
)72. International Criminal Court (ICC
73. J. P. Trachtman, “The Domain of WTO Dispute Resolution,” 1999, vol. 40, Harvard International
Law Journal, p. 336.
74. Alessandro Chechi, op. cit., p. 180.
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منابع انسانی کارآمد و متخصص در اين حوزه ،به لحاظ نظری و عملی بر کشورهای مبدأ تفوق
پیدا کنند.
9ـ .2ماهیت مختلط اختالفات میراث فرهنگی
از ديگر موانع تأسیس ديوان جديد بینالمللی ،ماهیت مختلط اختالفات بینالمللی میراث فرهنگی
همانند اختالفات بینالمللی زيستمحیطی است .میراث فرهنگی و محیطزيست ،هر دو بايد در
مقابل اموری همچون توسعه نامتوازن ،زيادهخواهی نامحدود شرکتها و اشخاص خصوصی،
پیشرفتهای فنی ناآگاهانه ،تخريب عامدانه و مخاصمات مسلحانه حمايت شوند .عالوه بر اين ،از
منظرهای فرهنگی و میراث مردم بومی ،برخی زمینههای مشترک بهصورت هنجارهای
صیانتمحور نیز وجود دارد که ضرورت ورود ذینفعان ديگری غیر از دولتها را در دعاوی
مربوط به میراث فرهنگی ضروری میسازد11 .
تأسیس يک شعبه برای موضوعات زيستمحیطی 12،ذيل ديوان بینالمللی دادگستری در
سال  1339وفق بند  1ماده  62اساسنامه ديوان ،تجربهای برای تأسیس مرجع تخصصی
حلوفصل اختالف به شمار میآيد 11که به دلیل عدم مراجعه به آن در عمر  19ساله خود با
شکست مواجه شد تا اينکه در سال  6442ديوان تصمیم به انحالل آن گرفت 13.از داليل
شکست شعبه موضوعات زيستمحیطی بايد به ماهیت دعاوی زيستمحیطی اشاره کرد که مانند
دعاوی میراث فرهنگی با موضوعات مختلف حقوقی بینالمللی از قبیل هنجارهای حقوقبشری،
حقوق معاهدات بینالمللی ،حقوق جانشینی دولتها ،موافقتنامههای تجاری و ديگر قوانین
خاص ،مرتبط است.
9ـ .9ارزیابی عملکرد برخی دیوانهای بینالمللی کنونی
با توجه به ماهیت مختلط و چندوجهی اختالفات میراث فرهنگی در اينجا در ارزيابی عملکرد
ديوانها و محاکم بینالمللی ذیمدخل به دو محور اصلی صالحیت و اجرای آرا و احکام
ديوانهای مرتبط توجه خواهد

شد13.

75. Ibid., p. 180.
)76. Chamber for Environmental Matters (CEM
77. C. P. R. Romano, The Peaceful Settlement of International Environmental Disputes: A Pragmatic
Approach (The Hague/Boston: Kluwer Law International, 2000), p. 122.
78. Alessandro Chechi, op. cit., p. 177.

 .73شهبازی ،آرامش؛ «تأملی در حل و فصل اختالفات راجع به اموال فرهنگی» ،مجله پژوهشهای حقوقی شهر دانش،
شماره  ،64پايیز و زمستان  ،1934ص .941
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عالوه بر ديوان بینالمللی دادگستری که در رسیدگی به اختالفات حقوقی میان کشورها
صالحیت عام دارد ،ساير ديوانهای بینالمللی در حوزه وظايف و نقش تخصصی خود به ايفای
نقش میپردازند ،ازجمله رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت 34،ديوانهای حقوق بشر
اروپايی و امريکايی ،مرکز بینالمللی حلوفصل اختالفات بینالمللی سرمايهگذاری و ديوان
بینالمللی کیفری و غیره .ارزيابی وضعیت و عملکرد اين ديوانها با توجه به ارتباط آنها با برخی
مباحث میراث فرهنگی ،همان طور که قبالً اشاره شد ،میتواند موجب درک و شناخت وضعیت
حلوفصل اختالفات در هريک از آنها و پیشبینی راهکارها و سازوکارهای احتمالی برای
تأسیس ديوان تخصصی برای دعاوی بینالمللی میراث فرهنگی بشود.
مسئله صالحیت ،چالش اصلی در ارجاع و حلوفصل اختالفات در ديوانهای بینالمللی است.
عدم پذيرش و رد صالحیت ديوانهای بینالمللی حتی در ديوان بینالمللی دادگستری يا ديوان
بینالمللی کیفری با خروج يا عدم پذيرش صالحیت اجباری در موارد بسیاری مشهود است.
ازجملة اين موارد میتوان به مسئله عدم پذيرش صالحیت ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه
اقدام نظامی اياالت متحده امريکا در نیکاراگوئه و موارد بسیار ديگر 31يا عدم الحاق اين کشور به
اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری اشاره کرد.
اما موضوع ديگری که در بهنتیجهرسیدن و موفقیت ديوانهای بینالمللی به همراه مسئله
صالحیت اهمیت دارد و نقش ديوانها را کارآمد مینمايد ،مسئله اجرای آرا و احکام صادره است.
اين موضوع بهطور خاص در ديوانهای بینالمللی تخصصی همچون داوریهای ايکسید ،سیستم
حل اختالف سازمان تجارت جهانی و حتی ديوانهای حقوقبشری اروپا و امريکا نیز مشهود
است؛ هرچند داليل عدم امکان اجرای احکام و ناکارآمدی هريک از سیستمها به نوبه خود ،جای
بحث دارد و نبايد مسئله رسیدگی و شرايط شکلی و ماهوی پیشبینی شده را برای طرح دعوا از
نظر دور داشت ،ازجمله اينکه در سیستمهای حلوفصل اختالفات سرمايهگذاری يا تجاری،
تعارض حقوق و منافع کشورهای سرمايهگذار و سرمايهدار با کشورهای سرمايهپذير و
درحالتوسعه ،مانع از اجرای احکام صادره يا ارجاع مورد اختالف به سیستمهای اجباری و الزامآور
حلوفصل اختالفات میشود.
80. WTO Disputes Settlement Body
 .16موارد بسیاری از اين عدم احراز صالحیت ديوان توسط کشورها در رويه ديوان مشهود است ازجمله در قضیه
آزمايشهای هستهای فرانسه در اقیانوس آرام و اختالف میان دولت آلمان و لیختناشتاين در قضیه بازگردندان اموال .ن.ک:
www.icj-cji.org
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در ديوانهای حقوقبشری ،ازجمله ديوان اروپايی حقوق بشر که آرای آن در میان اعضا موثر
است ،میتوان به مواردی اشاره کرد که ديوانهای حقوقبشری يا شورای بینالمللی حقوق بشر،
نقض حقوق بشر توسط کشورها را محکوم مینمايند .موارد متعددی از عدم التزام کشورهای
عضو میثاقین حقوق بشر وجود دارد که بهرغم محکومیت و توصیه به کشورهای ناقض تعهد،
اقدامی از سوی اين کشورها صورت نمیپذيرد .اين عدم کارايی بهويژه در ديوانهای
حقوقبشری از اين امر ناشی میشود که ساختارهای حقوقبشری بیشتر به ايراد توصیه
میپردارند تا آنکه قدرت جبران يا تغییر رويه کشورها را داشته باشند 36.همچنین طرح شکايت
توسط اشخاص حقیقی علیه کشورها و عدم برابریهای قانونی ،مانع کارآمدی مؤثر اين
ديوانهاست ،هرچند در جای خود ،ممکن است اين موضوع ،نقطه قوت نیز در نظر گرفته شود.
به همین جهت و با درنظرداشتن وضعیت کنونی ديوانهای بینالمللی ،طرفداران حقوق
موضوعه ،مسئله تأسیس يک ديوان بینالمللی برای حلوفصل اختالفات بینالمللی را ناممکن
شمرده و ناکارآمد میدانند درحالیکه با شناخت معايب هريک از اين سیستمها و پیشبینی
سازوکار مناسب در رژيم حقوقی بینالمللی برای حمايت از میراث فرهنگی میتوان زمینههای
تأسیس اين ديوان را فراهم آورد.
نتیجه
با توجه به ارتباط میراث فرهنگی با علوم و فنون مختلف ،برای حلوفصل اختالفات بینالمللی در
اين حوزه ،عالوه بر شیوههای قضايی و ديپلماتیک ،ناگزير بايد از شیوههای فنی و تخصصی
کارشناسی نیز استفاده کرد .بهرغم آنکه ماهیت چندوجهی اختالفات بینالمللی میراث فرهنگی از
منظر مخالفان آن ،يکی از موانع تأسیس يک ديوان يا مرجع بینالمللی برای حلوفصل اختالفات
بینالمللی در اين حوزه عنوان شده است و حتی گاهی تجربه جامعه بینالمللی در جلب رضايت
دولتها برای تأسیس يک مرجع جديد بینالمللی ناموفق بود ،اما با ظرافت و ريزبینی و
بهرهگیری از داليل و شرايط اين شکستها میتوان در چارچوبهای حقوقی منعطف و مؤثرتری
سازوکاری حقوقی را برای حمايت از میراث فرهنگی ملموس در نظر گرفت.
برای نمونه ،با توجه به اينکه دعاوی و اختالفات بینالمللی میراث فرهنگی میتواند طیف
گستردهای از ذینفعان را شامل شود ،تأسیس يک نهاد تخصصی برای انجام داوریهای
بینالمللی يا اصالح ساختار قانونی برای ايجاد امکان طرح دعوا در ديوانهای بینالمللی موجود
در سازمانهای تخصصی و حتی ديوان بینالمللی دادگستری ،البته با پديدآمدن شرايط شکلی
82. Alessandro Chechi, op. cit., pp. 50-51.
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طرح دعوا از سوی اشخاصی اعم از دولت يا ساير اشخاص ،میتواند مورد توجه قرار گیرد.
پیشبینی ضمانت اجرای الزم برای آرای صادره نیز با توجه به کنوانسیونهای تخصصی
بهويژه با سازوکار پیشبینیشده بر اساس کنوانسیون میراث جهانی در حمايت از میراث جهانی،
به دلیل تأثیرات اقتصادی ناشی از جلب گردشگر ،مناسب خواهد بود.
بهرغم مشکالت و موانع موجود برای تأسیس ديوان بینالمللی ،با توجه به شرايط وخیم و
نامساعد حمايتها ،ضرورت دارد تا با ايجاد رويههای حقوقی بینالمللی ،شرايط تقويت و قوام
حمايت از میراث فرهنگی فراهم شود .از همین رو بايد به خاطر داشت که تأسیس ديوان
بینالمللی میراث فرهنگی يا ساختار حقوقی مشابه ،آرمانی است که در صورت تحقق میتواند
شرايط و زمینههای حمايت مؤثر از میراث فرهنگی را بهعنوان حق بشری فراهم کند.
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چکیده
یکی از موضوعاتی که امروزه در مبحث تحریمهای اقتصادی ،توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده،
مسئله مرزهای مشروعیت این اقدام است .در این قالب ،مسئله «تناسب» در اتخاذ تحریمهای اقتصادی،
نکتهای کلیدی به نظر میرسد .اصل تناسب بهعنوان یک اصل کلی حقوقی میتواند در تعیین
قانونیبودن یا نبودن تحریمهای حقوقی ،نقش مهمی بازی کند .بااینحال ،ابهامات این مفهوم ،همچنان
زمینه را برای سوءاستفاده دولتهای زورمند جامعه جهانی باز گذاشته است .این مقاله با بررسی این دو
مفهوم میکوشد تا تصویری روشن و بهروز در خصوص این بُعد از تحریمهای اقتصادی ارائه دهد و
درعینحال ،تأکیدی برای قابلیت اجرایی این اصل در تحریمهای جمهوری اسالمی داشته باشد .در این
مقاله ،با تکیه بر آرای قضایی و رویه دولتها ،تالش شده است تا بهدور از رویکردهای سیاسی ،تصویری
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مقدمه
از آغاز قرن بیستویکم تا کنون ،بحث بر سر «تحریمهای اقتصادی» و غیرقانونیبودن یا
قانونیبودن آن ،مسئله روز و موضوع «تحریمها» ،یکی از جدلبرانگیزترین موضوعات حقوق
بینالملل شده است .هنوز هم عدهای تحریم اقتصادی را از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی
میدانند .برخی نیز بر این باورند که تحریم اقتصادی ،جایگزین مناسبی برای ضمانت اجراهای
نظامی است .بااینحال ،کمتر کسی را میتوان یافت که منکر مضار جدی تحریمها ،چه بهصورت
یکجانبه یا چندجانبه باشد 9.در حقیقت ،تجربه ثابت کرده است که اعمال تحریمهای اقتصادی،
همواره یکی از بهترین ابزارهای تحمیل ارزشهای بینالمللی به کشورهای دنیا نیست .چهار دهه
اول فعالیت سازمان ملل در رودزیای جنوبی در سال  9111میالدی و آفریقای جنوبی در سال
 ،9111اوج قدرتنمایی این سازمان در خصوص اعمال ضمانتاجراهای اقتصادی منشور سازمان
ملل متحد بود .بااینحال ،تحریمها در بعضی کشورها ازجمله عراق ،یوگسالوی سابق ،لیبی،
سومالی ،لیبریا ،کامبوج و بوسنیوهرزگووین چندان کارساز نبود ،چرا که میزان مخاصمات و نقض
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،همچنان تا مدتها ادامه یافت2.
در این میان ،ابعاد اخالقی تحریم ،همچنان صورت مسئله را پیچیدهتر کرده است:
تحریمهای اقتصادی در حال حاضر ،علیه دولتهایی که هنجارهای اخالقی بینالمللی را رعایت
نمیکنند اعمال میشود ،ازجمله در رودزیا و آفریقای جنوبی بهخاطر استمرار نظام آپارتاید ،و
تحریمهای تجاری علیه صربستان که عکسالعمل جامعه بینالمللی بهخاطر تشدید جنگ داخلی
یوگسالوی سابق بود .ولی در حال حاضر به جهت گسترش و جهانشمولبودن منزلت حقوق
بشر ،جامعه بینالمللی به سمتی سوق داده میشود تا با دولتهایی که حقوق شهروندان خود را
در حوزه داخلی نقض میکنند برخورد کند و در این راستا این تفکر ایجاد شده است که تا زمانی
که جنگ به دلیل عواقب وحشتناک آن نمیتواند گزینه قابل قبول باشد ،اعمال تحریمهای
اقتصادی ،راهحل مقبول است .در واقع ،برخی بر این باورند که تحریم اقتصادی نشان از
همبستگی جامعه بینالمللی برای بهکرسینشاندن اعتبار پارهای از مقررات بینالمللی ازجمله
قواعد آمره 9و تعهدات عامالشمول 1حقوق بینالملل است5.
 .6در این مورد برای مثال ،ن.ک:
- Ernst, Fehr & Bettina Rockenbach, “Detrimental Effects of Sanctions on Human Altruism”, Nature 422,
March 2003, pp. 137-140.

 .1برای مثال درمورد عدم کارآیی این تحریمها ،ن.ک:
-Meghan L. O'Sullivan, Shrewd Sanctions, Brooking Institutions Press, Washington D. C, 2003, p. 138.
3. Jus Cogens Obligations
4. Erga Omnes Obligations
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بااینحال ،تحریمها هنگامی مؤثر خواهد بود که همهگیر و جامع باشد و توافق همگانی راجع
به اجرای آن اعمال شود؛ با این استثنا که صدمه به حقوق اولیه بشری ملتها وارد نشود .به
همین جهت گفته شده است تا وقتی از موفقیت تحریم ،اطمینان وجود نداشته باشد ،نباید با
اعمال آن ،رنج و سختی برای اشخاص غیرنظامی فراهم آورد .شاید بر اساس همین مالحظات
بود که شورای امنیت بهعنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی در سطح جهان ،در برابر
انتقادات جدی درمورد استفاده از سازوکار تحریمهای اقتصادی ،در صدد برآمد تا گروه کاری را
مأمور بررسی «رژیم مجازاتهای اقتصادی سازمان ملل متحد» کند 1.در واقع شورای امنیت،
پس از یک دهه استفاده گسترده از مجازاتهای اقتصادی در روابط بینالملل ـ که برخی آن را
به همین دلیل« ،دهه تحریم» 1مینامند ـ تالش میکرد تا حدی به تلطیف ابزاری بپردازد که از
سوی برخی از گزارشها حتی از استفاده مستقیم نیروی نظامی نیز ویرانگرتر دانسته شده بود8.
در همین راستا تالش شده است تا اجرای این ابزار در حقوق بینالملل با رعایت برخی از
محدودیتهای ذاتی اعمال حقوقی همراه باشد .یکی از همین محدودیتها« ،اصل تناسب» 1است
که باید لزوم رعایت آن را شرط قانونیبودن تحریمها دانست .در واقع از منظر فلسفی ،برخی
برخورد متناسب با اعمال انسانی را شرط وجود علم حقوق دانستهاند و حتی تا آنجا پیش رفتهاند که
گفتهاند اگر برخورد متناسب با خطاهای انسانی فراموش شود ،مفهوم حقوق ،انکار شده است و در
همین سیاق است که از اصل تناسب بهعنوان خاستگاه «حقوق بشر» یاد شده است 90.اصل تناسب،

 .6استفاده از ابزار تحریم جهت جلوگیری یا مجازات ناقضین حقوق بشر پس از پایان جنگ سرد بهعنوان مهمترین ابزار در
دسترس شورای امنیت بوده ،هرچند که عدم انطباق این تحریمها با موازین حقوق بینالملل ازجمله موازین بینالمللی حقوق
بشر و حقوق بشردوستانه بهویژه در قضیه عراق ،موجب اعتراضات و انتقادات فراوانی شده است .جهت مطالعه بیشتر ،ن.ک:
جمشید ممتاز؛ «انطباق تحریمهای اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» ،فصلنامه حقوق ،شماره ،1
9981؛ داوود منظور و منوچهر مصطفیپور؛ «بازخوانی تحریمهای ناعادالنه :ویژگیها ،اهداف و اقدامات» ،فصلنامه
سیاستهای مالی و اقتصادی ،شماره .9912 ،2
 .5برای بررسی این گروه کاری که در سال  2000تشکیل شد ،ن.ک:
-General Questions about Sanctions, S/PV. 4128, 17 April 2000.
7. Sanction Decade

 .1برای بررسی نظریات دکترین در این مورد ،ن.ک:
-Cortight, O. & Lopez, G. A., The Sanctions Decade: Assessing U.N. Sanctions in the 1990s, (London,
Blouder, 2000), p. 4.
9. The Principle of Proportionality
10. Hulsroj, Peter, The Principle of Proportionality, Spring Briefs in Law, 2013, pp. 14-15. Available in:
http://springer.com/series/10164.

برای مثال ،این نویسنده خاطرنشان میسازد:
""It may be argued that a criminal law system conditioned primarily by forward-looking proportionality.
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اصلی حقمدار است 99و بهعنوان بخشی از چارچوب بزرگتری از هنجارهای الزامآور حقوقی یعنی
اصول کلی حقوقی شناخته میشود 92.امروزه مفهوم تناسب در حقوق بینالملل ،برای محدودکردن
اعمال تحریم علیه دیگر کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته است .اندیشه اقدام متناسب و
ضروری را باید ذاتی هر اندیشه مرتبط با تنظیم روابط انسانی دانست .ازآنجاکه حقوق به تنظیم
عقالنی رابطه هر انسان با دیگری مربوط میشود ،عقل حکم میکند تا هر رابطه انسانی بهصورت
متناسب و ضروری تعریف شود ،تا این رابطه بتواند در طول زمان ،قابلیت بقای خود را حفظ کند .از
این نظر ،تناسب به معنای وجود گونهای توازن در روابط بینفردی است و از این رهگذر ،رابطهای
مستقیم با مفهوم عدالت پیدا میکند .از نگاه فالسفه حقوق ،عدالت ،با تناسب یعنی هماهنگی
واحدهای یک کل ،ارتباطی تنگاتنگ دارد 99.بدون توجه به این امر ،عدالت نمیتواند بهعنوان اصل
اجتماعی به حیات خود ادامه دهد .در همین ارتباط ،کشورها نیز ملزماند در روابط خود و ازجمله در
اعمال تحریمهای اقتصادی ،به این اصل بنیادین توجه کنند .مثالهای متعددی در این مورد در
آرای بینالمللی به چشم میخورد .برای مثال ،در پرونده ماهیگیری در خلیج سنت لوران در سال
 9181میان فرانسه و کانادا ،دادگاه داوری بهصراحت اعالم کرد که «دولتها بهموجب اصول کلی
حقوقی مکلفاند تا رفتار خود را متناسب با هدف مشروع خود قرار دهند»91.
بههرحال ،هنوز چه در تعریف و چه در محتوای این اصل در روابط حقوقی بینالمللی شبهات
زیادی وجود دارد .این مقاله در تالش است تا با روشنساختن مفهوم ،محتوا و زمینه اجرای این
اصل در ارتباط با تحریمها ،سهمی در روشنترشدن بخشی از ابهامات موجود داشته باشد .در این
راستا در قسمت اول مقاله سعی شده است تا محتوای اصل تناسب در روابط بینالمللی مورد توجه
قرار گیرد و در قسمت دوم ،ارتباط این اصل با محدودیتهای حقوقی وارد بر تحریمهای
اقتصادی تحلیل شود95.
«میتوان استدالل کرد که نظام حقوق کیفری در درجه اول ،مشروط به رعایت اصل پیشنگرِ تناسب است» .حال اگر پذیرفته
شود که هسته مرکزی حقوق کیفری را توجه به حقوق انسانی متهم یا همان حقوق بشر تشکیل میدهد ،میتوان هسته این
حقوق انسانی را رعایت تناسب دانست.
 .66زارعی ،محمدحسین؛ در مقدمه بر :اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری
ایران ،اثر مهدی مرادی برلیان ،خرسندی ،9912 ،ص .99
 .61پیشین؛ ص .29
 .69برای مثال ،الیبنیتس برای مفهوم عدالت از تعبیر التینی ( congruitas ac proportionalitas quaedamتوافق و
قدری از تناسب) استفاده می کند که بیش از هر چیز بیانگر تناسب و هماهنگی در تنظیم روابط اجتماعی است.
14. “Filetage dans le golfe du Saint-Laurent”, Canada/France, 1986, RSA, vol. XIX, pp. 258-259.
 .66بااینحال ،نمیتوان از تأثیر و کاربرد رو به تزاید اصل تناسب درعمل در حوزههای مختلف حقوق بینالملل بهویژه حقوق
مخاصمات مسلحانه بینالمللی و داخلی و دفاع مشروع و حقوق بینالملل کیفری چشمپوشی کرد .جهت مطالعه بیشتر ،ن.ک:
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 .6شناخت محتوای اصل تناسب در روابط حقوقی بینالمللی
در این قسمت ،با بیان نگاههای مختلف به اصل تناسب در فلسفه حقوق تالش خواهد شد تا بر اساس
رویهقضایی و عملکرد دولتها ،مفهومی حقوقی از این اصل در حقوق بینالملل امروز ارائه شود.
6ـ .6مفهوم حقوقی اصل تناسب
در خصوص اصل تناسب ،برداشتهای متعددی ارائه شده است :بهطور کل ،در دکترین حقوق
بینالملل ،سه رویکرد عمده درمورد این اصل به چشم میخورد که هریک بهنوعی میتواند برای
شناخت موضوع در حقوق بینالملل عمومی راهگشا باشد:
الف) برخی تناسب را بهنوعی تطابق میان ابزار و هدف معنا کردهاند .در این مورد ،گفته شده
است که برای رسیدن به تناسب ،باید از ابزارهایی استفاده شود که مطابق با نتیجه مورد نظر
باشد .در واقع ،در اینجا مسئله مناسببودن ،توانایی و ایجاد اثر مطلوب مطرح میشود .بر اساس
این نگاه ،اگر انطباق مذکور وجود نداشته باشد ،باید عمل یادشده را «نامتناسب» و «خودسرانه»
توصیف کرد 91.تناسب از این حیث ،تأکیدی بر ممنوعیت اعمال دلبخواهانه و خودسرانهای است
که یادآور اصل «ممنوعیت سوءاستفاده از حق» است 91.برای مثال میتوان به ممنوعیت سیگار
برای حفظ سالمت عامه اشاره کرد .اگر همراه با صدور قانون ممنوعیت سیگار ،انواع دیگری از
دخانیات با همان آثار مضر به سالمت عامه ،زمینه فروش در بازار داشته باشد ،نمیتوان چنین
قانونی را متناسب تلقی کرد چرا که در این حالت ،هدف غایی از این تحریمها که همانا حفظ
سالمت است ،برآورده نخواهد شد .همین مطلب را میتوان درمورد تحریمهای اقتصادی
خاطرنشان کرد .در این مفهوم ،اصل تناسب ،مفهومی غایی به شمار میآید که با توسل به اصول
تفسیر غایی میتوان مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات مورد بحث را مشخص کرد.
ب) عدهای دیگر ،اصل تناسب را بهعنوان ضرورت تعریف کردهاند .در این مورد نیز مالحظات
مختلفی ارائه شده است .بهطور کلی ،اصل ضرورت در هر مورد که موضوعی برای تشخیص
مشروعیت به مرجعی ثالث سپرده شده باشد ،کاربرد دارد .در این حال برای تحقق تناسب ،این
مرجع باید احراز کند که اقداماتی که انجام شده است برای رسیدن به اهداف اساسی موردنظر،
«ضروری» بوده یا خیر .از نگاه عملی ،اصل ضرورت در زمینههای مختلف حقوقی کاربرد دارد .از
همایون حبیبی و صالحه رمضانی؛ «استفاده از سپر انسانی به مثابه جنایت جنگی» ،مجله پژوهشهای حقوقی ،شماره  ،21نیمسال
دوم 9919؛ جعفر کوشا؛ «اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بینالملل کیفری» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره .9910 ،1
16. Herdegen, M., “The Relationship between the Principles of Equality and Proportionality”, Common
Market Law Review, 1985, vol. 22, p. 691.

 .67در این مورد ،بهویژه ن.ک:
-Robert Kolb, La bonne foi en droit international public, (PUF Paris, 2000), pp. 468-469.
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آن جمله میتوان به روابط بینالملل ،حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه اشاره
کرد 98.از این نگاه میتوان اصل تناسب را این طور تعریف کرد :تناسب بدان معناست که از میان
ابزارهای متعدد برای رسیدن به نتیجه ،باید کمهزینهترین ابزار را که کمترین آسیب را به موضوع
برساند ،انتخاب کرد .برای مثال ،اگر بتوان با زوج و فردکردن پالک خودروها آلودگی هوا را
کاهش داد ،نمیتوان بهطور کل از حرکت خودروها در شهر جلوگیری کرد.
در این خصوص ،معموالً پرونده توری کانیون 91را مثال میزنند :در سال  9111دولت
انگلستان برای جلوگیری از نشت نفت از یک نفتکش که در سواحل این کشور به صخره
برخورد کرده بود ،آن را بمباران کرد .در آن زمان ،اقدام دولت بریتانیا اینگونه توجیه شد که تمام
اقدامات انجامشده به نتیجه نرسید و لذا تنها اقدام ممکن ،استفاده از بمباران هوایی برای
جلوگیری از فاجعه زیستمحیطی بود 20.موارد متعددی از این برداشت ،در رویهقضایی دیوان
اروپایی حقوق بشر نیز به چشم میخورد29.
باید توجه داشت که در حقوق بینالملل ،حالت ضرورت ،یکی از موارد معافیت از مسئولیت برای
دولتهاست .در این معنا حالت ضرورت به معنای وضعیت استثنایی تعریف شده است که طی آن،
دولت میتواند در برابر خطر جدی و قریبالوقوع ،دست به اقدامی بزند که در شرایط عادی
میتوانست موجب مسئولیت آن کشور شود .در این وضعیت ،ضرورت به معنای خطری برای منافع
حیاتی یک دولت یا جامعه بینالمللی است .درحقیقت ،در تعارض میان منافع حیاتی یک کشور یا
کلیت جامعه بینالمللی از یکسو و تعهدات بینالمللی فردی یک دولت از دیگر سو ،مفهوم ضرورت
بهنوعی توجیهکننده اقدامات موردی خالف حقوق بینالملل یک دولت خواهد بود22.
 .61فرخسیری ،منصور؛ «محدودیت حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریمهای اقتصادی» ،مجله حقوقی بینالمللی ،شماره
 ،9981 ،91ص .95
19. Torrey Canyon
 .10درمورد این واقعه بهطور خاص ،ن.ک:
-E. D. Brown, “The Lessons of the Torrey Canyon, International Aspects”, Current Legal Problems,
1968, vol. 21, pp. 113 ff.

 .16برای نمونه میتوان به پرونده  Lawlessدر دیوان اروپایی حقوق بشر در سال  9119اشاره کرد .در این پرونده بهزعم
وکالی خواهان ازآنجاکه دولت فرانسه میتوانست بهجای بازداشت شخص زندانی ،راهحلهای جایگزین بهتری انتخاب کند،
باید به دلیل عدم توجه به اصل تناسب ،در دیوان اروپایی حقوق بشر محکوم میشد .بااینحال ،دیوان بهرغم بررسی جدی این
گزینه ،درنهایت ،این برداشت وکالی خواهان را رد کرد .در این مورد ،ن.ک:
- CEDH, Series A., no. 2, 1961, pp. 57-58.

 .11در تفسیر کمیسیون حقوق بینالملل درمورد حالت ضرورت ،چنین بیان شده که:
"The term 'necessity' is used to denote those exceptional cases where the only way a State can safeguard
an essential interest threatened by a grave and imminent peril…necessity consists not in danger to the
lives of individuals in the charge of the State but in a grave danger either to the essential interests of the
State or of the international community." See:
- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries, in:
Yearbook of International Law Commission, 2001, vol. II, p. 80.
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این مفهوم از ضرورت نباید با مفهوم اضطرار ،خلط شود .در حقوق ایران نیز میان این دو
مفهوم ،تفکیک شده است .از حیث لغوی ،اضطرار به معنای ناچاری ،العالجی ،مجبوربودن،
بیچارگی ،درماندگی و ناگزیرشدن است درحالیکه ضرورت به معنای نیاز ،حاجت و امری است
که به آن احتیاج وجود داشته باشد .بر این اساس در حقوق ایران و فقه اسالمی نیز میان این دو
اصطالح ،تمییز قائل شدهاند :ضرورت به معنای نیاز شدیدی است که برآوردهنشدن آن ممکن
است خطر جانی یا زیان مالی جبرانناپذیری بهوجود آورد ،ولی حالت اضطراری آنچنان وضعیتی
است که انسان برای حفظ جان و مال یا عرض خود و دیگری ،ناگزیر از ارتکاب فعلی مغایر با
هنجارهای حقوقی جامعه است 29.در این مورد در چارچوب فقه اسالمی برای مثال به نوشیدن
شراب برای جان یا سرقت برای رفع گرسنگی در حد حفظ جان اشاره کردهاند21.
همین معنا از اضطرار نیز در حقوق بینالملل مورد توجه قرار گرفته است .مطابق قواعد حقوق
بینالملل« ،حالت اضطرار» 25وضعیتی است که در آن ،یک دولت ،چنان در وضعیت درماندهای
قرار گیرد که برای نجات جان اتباع خود یا دیگر افرادی که حمایت از جان آنها به این کشور
سپرده شد است ،راهی جز نقض هنجار بینالمللی نداشته باشد 21.بدیهی است که در معنای
پیشگفته از حالت اضطرار ،اصل تناسب ،محلی از اعراب ندارد و نباید اصل تناسب را با این
مفهوم خلط کرد.
ج) درنهایت ،اصل تناسب ،وسیله ایجاد توازن است .معموالً تناسب ،همین معنا را به ذهن
میآورد .این معنا از تناسب ،عبارت است از رابطه معقول میان شدت نقض حقوق و پاسخی که باید
به آن داده شود .در واقع ،مسئله در اینجا ایجاد رابطه معقول میان ابزار مورد استفاده و هدف است.
در واقع ،مسئله مورد بحث ،ایجاد توازن بین کنش و واکنش است .این توازن میتواند کمی ،کیفی
یا ترکیبی از آن دو باشد .این مفهوم از تناسب در عرصههایی مانند دفاع مشروع یا اقدامات متقابل،
جایگاه برجستهای دارد ،لیکن در سایر رشتههای حقوق نیز مفهومی بیارتباط نیست21.
 .19شریفی خضارتی ،امیر؛ «ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسالم» ،مجله دادگستر ،شماره  ،91خرداد و تیر ،9988
صص 8ـ.1
 .14اردبیلی ،محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی ،جلد اول ،چاپ پنجم ،میزان ،9982 ،ص .911
25. Distress
 .15در ماده  21طرح مسئولیت دولتها مصوب کمیسیون حقوق بینالملل آمده است که:
"The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an International obligation of that State is
precluded if the author of the act in question has no other reasonable way, in a situation of distress, of
saving the author's life or the lives of other persons entrusted to the author's care." See:
-Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, adopted in fifty-third
session of the International Law Commission, (A/56/10) 2001, art 24., Boleslaw A. Boczek, International
Law: A Dictionary, Scarecrow Press Inc., 2005, p. 58.

 .17در باب این برداشت از مفهوم تناسب در دفاع مشروع ،ن.ک:
-David, Kretzmer, “The Inherent Right to Self-Defense and Proportionality in Jus Ad Bellum”, European
Journal of International Law, 2013, vol. 24, no. 1, pp. 235-282.
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بنابراین بهطور خالصه باید گفت که از اصل تناسب میتوان سه رویکرد ارائه کرد :رویکرد
تطابق نیروی بهکاربردهشده برای رسیدن به هدف معین ،رویکرد ضرورت (انتخاب ابزار
کمهزینهتر برای رسیدن به هدف) و ایجاد توازن (رابطه منطقی و قابل توجیه در ارتباط با شدت
عمل انجامشده و هدف مورد تعقیب) .ولی در اینجا این سؤال مطرح است که کدامیک از این سه
رویکرد در رویهقضایی و عملکرد دولتها پذیرفته شده است؟
6ـ .1محتوای اصل تناسب در رویهقضایی و عملکرد دولتها
رویهقضایی بینالمللی و داخلی در زمینه اقدامات یکجانبه دولتها بسیار غنی است .در واقع،
قاضی بینالمللی در برابر عملکرد فردی و خودسرانه دولتها یا نهادهای بینالمللی ،برای اثبات
مشروعیت اقدامات آنها متوسل به بررسی اصل تناسب شده است و از مهمترین روشهای
قاضی بینالمللی برای کنترل اصل تناسب ،بررسی وجود رابطه منطقی بین اقدامات انجامشده و
هدف موردنظر است .گویی رویکرد ایجاد نوعی توازن و رابطه منطقی میان شدت عمل
انجامگرفته و هدف مورد تعقیب در نگاه قاضی بینالمللی دارای اهمیت دستاول است .برای
اثبات این ادعا میتوان به دو رأی مشهور داوری اشاره کرد:
ـ در اولین پرونده که مربوط به مسئولیت آلمان درمورد خسارات وارده به مستعمرات پرتغال در
جنوب آفریقاست ،در سال  9128بهصورت دقیق به مسئله تناسب ـ در معنای توجیه شدت عمل با
هدف مورد تعقیب ـ توجه شد .در این پرونده ،سربازان آلمانی که کشور نامیبیای امروز را در کنترل
خود داشتند ،بهعنوان اقدام تالفیجویانه در برابر اقدام مسلحانه نیروهای پرتغالی به نیروهای این
کشور در آنگوال حمله کردند .قضیه از این قرار بود که سه آلمانی به دالیل نامشخصی در درگیری
با نیروهای مرزبان پرتغالی کشته شدند .حتی امروز نیز دالیل برخورد این سه سرباز با نیروهای
پرتغالی کامالً روشن نیست .در برخی از گزارشها به سوءتفاهم ناشی از تفاوت زبان دو طرف اشاره
شده است که درنهایت ،منجر به مشاجره و نتیجهای فاجعهبار شد .بههرحال ،آلمان در پاسخ به این
مشاجره مرگبار ،دست به یک لشکرکشی واقعی زد .حجم پاسخ آلمانها آنقدر گسترده بود که
همگان از عدم تناسب میان حادثه مذکور و پاسخ آلمان سخن میگفتند .زمانی که پس از پایان
جنگ جهانی اول ،دادگاه داوری برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد ،همین عدم تناسب میان
حادثه مزبور و پاسخ آلمان ،نکته کلیدی رأی بود .در واقع ،دیوان داوری به مسئله زیادهروی آلمانها
و عدم امکان قابلیت توجیه اقدامات انجامگرفته با هدف مورد تعقیب ،توجه خاص داشت 28.در این
 .11این رأی داوری در سال  9128به نام رأی نولیال ( )Naulilaaمشهور شد .ن.ک:
-Weller, Marc, The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law, Oxford University Press,
2015, p. 885.
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رأی آمده بود:
«در ارتباط با حقوق بینالملل  ...این شاخه حقوقی میکوشد تا مفهوم اقدام تالفیجویانه
مشروع و زیادهروی از آن را محدود کند ... .ضرورت ایجاد توازن میان اقدام تالفیجویانه و حمله
در الیحه جوابیه آلمان پذیرفته شده است .حتی اگر پذیرفته شود که حقوق بینالملل ،شرط
تناسب اقدام تالفیجویانه را لحاظ نکرده است ،باید اقدام نامتناسب را نامشروع دانست .در این
پرونده ،میان حادثه نولیال و شش اقدام تالفیجویانه بعدی ،گونهای عدم تناسب وجود دارد»21.
درحقیقت از نگاه قاضی بینالمللی اگر هدف اقدامات آلمانها ،بازداشتن پرتغالیها از تکرار
حوادث مشابه بوده باشد ،الزم نبود تا ارتش آلمان دست به لشکرکشی واقعی بزند و اگر هدف،
اخذ غرامت بود ،باز راهکار سادهتری نیز برای رسیدن به آن وجود داشت.
ـ پرونده دوم ،مربوط به پرونده سرویسهای هوایی است .مقامات فرانسوی در اقدامی مغایر
با توافقنامه فرانسه و ایاالت متحده در باب پروازهای غیرنظامی ،مانع از فرود یک فروند
هواپیمای پانامریکن در لندن شدند .متعاقب این اقدام ،مقامات هوانوردی کشوری ایاالت متحده
تصمیم گرفتند تا مانع از دسترسی ایرفرانس به سواحل غربی ایاالت متحده شوند .این تصمیم تا
زمانی که هواپیماهای پانامریکن با مخالفت مقامات فرانسوی نمیتوانستند در مسیر خود به
پاریس در لندن فرود آیند ،میتوانست الزماالجرا باشد .درهرحال ،هیچگاه تصمیم مقامات
هوانوردی کشوری امریکا اجرا نشد چرا که پرونده بر اساس توافقنامه داوری به دادگاه داوری
ارجاع شد .بااینحال ،دادگاه یادشده با اشاره به این اقدامات ،تصمیم گرفت درمورد مشروعیت
آنها بهویژه از باب تطابق با شرط تناسب ،اظهارنظر کند90.
در این باب ،مقامات فرانسوی اظهار میداشتند که اقدامات ایاالت متحده به لحاظ عدم
رعایت شرط تناسب ،نامشروع است .آنها مدعی بودند که اعمال اقدامات تالفیجویانه در حقوق
بینالملل ،وابسته به وجود تناسب میان اقدام تالفیجویانه و عمل خالف ارتکابی است .از نگاه
فرانسویها ،تعریف تناسب ،بیشتر با مفهوم ضرورت انطباق داشت .آنها این ادعا را مطرح
میکردند که در اوضاعواحوال این پرونده ،اقدامات دولت امریکا برای رسیدن به نتیجه مطلوب،
ضروری نبود و امریکاییها میتوانستند از راههای دیگر نیز به مقصود خود برسند.
باوجود این ،دیوان داوری با عنایت به این نکته که مسئله تناسب میتواند از زوایای مختلف
ارزیابی شود ،ادعای فرانسه را مردود دانست و حکم به متناسببودن اقدامات ایاالت متحده با عمل
ارتکابی فرانسه داد 99.درحقیقت ،از نگاه دیوان داوری به دلیل وجود رابطه منطقی و قابل توجیه میان
29. Recueil des sentences arbitrales, vol. II, pp. 1026-1028.
30. Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII, p. 483.
31. Ibid.
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اقدام انجامگرفته و هدف مورد تعقیب ،عمل ایاالت متحده ،متناسب و قابل دفاع به نظر
اخیراً نیز در دهه  10میالدی قرن گذشته در پرونده سد گابچیکو ـ ناگیماروس ،رویکرد
قضات بینالمللی ،نزدیک به برداشت باال به نظر میرسد .در این پرونده به دنبال معلقشدن و
پایانیافتن یک معاهده مربوط به تأسیسات آبی از سوی مجارستان ،اسلواکی بهطور یکجانبه
یک سامانه جایگزین ،موسوم به نسخه (ج) راهاندازی کرد .از نگاه این کشور ،نسخه (ج)،
نزدیکترین نسخه به معاهدهای بود که اجرای آن متوقف شده بود .از نگاه دیگر ،اقدام اسلواکی،
نوعی اقدام متقابل در برابر مجارستان بود که بهطور یکجانبه اجرای معاهده قبلی را متوقف
کرده بود .ولی مجارستان ،منکر مشروعیت این اقدامات بود و از همه مهمتر ،مسئله عدم تناسب
را مطرح میکرد .دیوان در این زمینه خاطرنشان کرد که« :به نظر دیوان ،یکی از شرایط مهم آن
است که آثار یک اقدام متقابل ،متناسب با خسارتهای بهبارآمده باشد که درعینحال ،حقوق
موجود نیز مدنظر قرار گیرد» .دیوان در اینجا درعینحال به اصل برابری دولتهای ساحلی
رودخانه در استفاده از رود اشاره میکند و نظریه «جامعه منافع» 99را مطرح میکند .از نگاه
دیوان« ،چکسلواکی با دراختیارگرفتن یکجانبه منابع مشترک اقتصادی و محرومکردن
مجارستان از منابع مشترک رود دانوب )....( ،به اصل تناسب که در حقوق بینالملل،
الزماالجراست ،توجهی نکرده است»91.
نکته مهم در این خصوص این است که معیار دیوان برای اندازهگیری اصل تناسب در منابع
اقتصادی مشترک است :همواره باید به اصل استفاده برابر در منابع مشترک اقتصادی توجه شود95.
گویی دیوان بر این اعتقاد است که صرف توسل به خطای طرف مقابل نباید موجب آن شود که یک
طرف بهطور کلی از مزایای اقتصادی محروم شود .هرگونه اقدام خودسرانه در این زمینه باید نامشروع
تلقی شود .در این رأی ،دیوان از اقدامات متقابلی صحبت میکند که حتی از حیث آسیب واردکردن به
خود و طرف مقابل نیز باید راه تناسب را در پیش گیرد .در چنین پروندهای ،مسئله تناسب با توجه به
حقایق زیستمحیطی و اقتصادی با هم لحاظ شده است .به تعبیر بهتر ،از نگاه دیوان بینالمللی
دادگستری ،زمانی اقدام چکسواکی میتوانست مشروع باشد که میان اقدام انجامگرفته و هدف
مشروع ،رابطه منطقی و قابل دفاعی وجود داشته باشد و حال آنکه به دلیل نبودن چنین رابطه منطقی،
32. Focarelli, Carlo, International Law as Social Construct: The Struggle for Global Justice, Oxford
University Press, 2012, p. 351.
33. Community of Interests
34. ICJ Rep, Gabčíkovo-Nagymaros Project, (Hungry v. Slovakia), 1997, p. 56.

 .96در این مورد برای مثال ،ن.ک :پاراگراف  85رأی مذکور .متن رأی دیوان در این مورد به قرار زیر است:
“In the view of the Court, an important consideration is that the effects of a countermeasure must be
commensurate with the injury suffered, taking account of the rights in question”.
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دیوان از «نامتناسببودن» اقدام این کشور ،سخن به میان آورده
بااینحال باید توجه داشت که نوع دعوا و ارزشهای درگیر در دعاوی مختلف بر عملکرد
محاکم و ارزیابی آنها از اصل تناسب ،بیتأثیر نبوده است .در واقع ،پیشتر به این نکته اشاره شد
که در آرای داوری و قضایی بینالمللی ،رویکرد عمومی متوجه ایجاد نوعی توازن میان اقدامات
انجامگرفته و هدف مشروعی است که به آن حمله شده است .گذشته از این مالحظات ،به نظر
میرسد که در جهان امروز و با توجه به تأکیدی که بر نقش انسان در روابط حقوقی شده است،
هرگونه تجاوز به حریم انسانهای بیگناه باید اقدام «نامتناسب» توصیف شود .مثالهای
متعددی مؤید این طرز تلقی است :برای نمونه در دعاوی کیفری درمورد استرداد افراد آلمانی
متهم به ارتکاب جرائم جنگی ،نوع نگرش انسانی موجب شده بود تا مسئله تناسب ،همراه با
رویکرد ارزشی نو مورد توجه قرار گیرد .برای مثال در پرونده کروگر در سال  9111در دادگاه
فدرال سوئیس درمورد استرداد یک آلمانی برای ارتکاب جنایت جنگی ،اقدامات متهم ،متناسب با
اقدامات جنگی توصیف نشد .در این پرونده ،متهم مرتکب قتل غیرنظامیان شده بود ،بدون آنکه
این اعمال برای رسیدن به هدف نظامی ضرورت داشته باشد .در رأی دادگاه ،قاضی به مسئله
تناسب از منظر ضرورت اهداف نظامی نگاه نکرد ،بلکه نگاهی بشردوستانه را برای تحلیل
موضوع انتخاب کرد .در اینجا از نگاه قاضی ،مسئله اصلی برای نامتناسببودن اقدامات فرد متهم،
نامشروعبودن هدفی بود که منجر به ازبینرفتن جان انسانهای بیگناه شده بود 91.در اینجاست
که باید گفت ،بدون شک ،ظرف زمانی طرح موضوع و محتوای انسانی حقوق بینالملل میتواند
در توصیف قضایی تناسب ،نقش اساسی داشته باشد.
با عنایت به آنچه گذشت باید اذعان کرد که در رویهقضایی بینالمللی ،همواره قاضی یا داور
بینالمللی تالش میکند تا برای درک تناسب ،بهنوعی میان اقدامات انجامشده و آثار آن رابطه
منطقی ایجاد کند .در این راستا ،هدف مشروع فرد یا جامعه زیاندیده ،عامل قابل توجه است .اگر
اقدامات انجامشده ،برای رسیدن به این هدف ،مشروع نبوده باشد و وسیلهای برای رسیدن به
اهداف دیگر باشد ،قاضی بینالمللی ،حکم به عدم رعایت اصل تناسب خواهد داد .در چارچوب
اتحادیه اروپا نیز تصمیماتی که مجازاتهای اقتصادی علیه افراد ،شرکتها و دولتها از سوی
ارکان اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو اتحادیه اعمال میکند ،اصل تناسب ،مبنای پیگیری و
ارزیابی قضایی این تصمیمات و اقدامات اجرایی از سوی دیوان دادگستری اروپا 98یا دیوان حقوق

 .95پیشین.
37. Gilbert, Goeff, Responding to International Crime, Leiden, Martinus Nijhoff, 2006, p. 397.
 .91مرادی برلیان؛ همان ،صص 901ـ.905
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بشر اروپا شده است 91.با عنایت به آنچه گذشت ،جایگاه اصل تناسب در ارتباط با تحریمهای
اقتصادی بررسی میشود.
 .1اصل تناسب ،معیاری برای مشروعیت تحریمهای بینالمللی
زمانی که مسئله تناسب مطرح میشود ،بالفاصله این نکته به ذهن متبادر میشود که الجرم
«چیزی» باید با «چیز دیگر» مطابق باشد .در واقع ،تناسب ،بهخودیخود ،امر ماهوی نیست ،بلکه
بیان یک رابطه است :رابطه نسبتی .آنچنانکه در قسمت قبلی از نظر گذشت ،این رابطه در
رویهقضایی ،بیش از هر چیز ،نوعی رابطه منطقی میان اقدام و هدف دانسته شده است .بنابراین،
سؤال اساسی در ارتباط با تحریمهای اقتصادی این است که چگونه میتوان پایههای اساسی
برقراری این رابطه نسبتی را تعریف کرد؟ هرچند ممکن است ترسیم تصویر کامل از موضوع،
ناممکن جلوه کند ،تعیین خطوط کلی توازن منطقی میان تحریم و اهداف آن ،امری ممکن به
نظر میرسد .بهطور کلی سه عامل اساسی میتواند در تعیین تناسب در تحریمها ،نقش
تعیینکننده داشته باشد :عامل کیفی ،عامل کمی و درنهایت ،هدف مورد نظر تحریم .با عنایت به
این نکته ،در ادامه ،این سه عامل در تحریم اقتصادی بینالمللی بررسی خواهد شد.
1ـ .6تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد تناسب در تحریم بینالمللی
بهطور کلی میتوان عوامل مؤثر بر اقدام تحریمی را در سه بخش قالببندی کرد :معیارهای
کمی ،کیفی و غایی.
الف .معیارهای کمی :آثار عمل نامشروع
نخستین عاملی که باید در ارتباط با تحریم به آن توجه کرد ،مسئله آثار عملی است که منجر به
اتخاذ اقدام متقابل یا تحریم از سوی یک دولت شده است .این معیار در درجه اول ،معیار کمی
است و رویه دولتها بدون هیچ تردیدی وجود آن را تأیید میکند10.
در این ارتباط ،تردیدی نیست که دولت یا جامعه بینالمللی در شرایطی میتواند دست به
اقدام متقابل تحریمی بزند که بهنوعی در نتیجه عمل نامشروع ،زیان دیده باشد 19.ولی مسئله
اساسی ،چگونگی تعیین این آثار است .در بیان چگونگی اندازهگیری آثار اقدامات نامشروع گفته
 .93پیشین ،صص 911ـ.910
 .40بهویژه در مبحث تناسب کمی در پاسخ به حمالت مسلحانه بر این نکته تأکید شده است .ن.ک:
-Tom, Ruys, Armed Attack and Article 51 of the UN Charter, London: Cambridge University Press, 2010,
p. 519.

 .46راعی دهقی ،مسعود؛ «اقدام متقابل و حقوق بینالملل» ،مجله معرفت ،شماره  ،9910 ،915صص 905ـ.901
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شده است که موضوع باید در چارچوب گستره و آثار احتمالی تحریمها بر اقتصاد کشور بررسی
شود .در این ارتباط ،برخی از حقوقدانان تأکید میکنند که در اتخاذ هرگونه اقدام تحریمی باید به
مسئله وضعیت اقتصادی دولت هدف و میزان وابستگی آن به تحریمها و رابطه نابرابر کشورهای
توسعهیافته و توسعهنیافته توجه شود 12.در رویهقضایی بینالمللی بهصراحت بر این نکته تأکید
شده است .برای نمونه ،در یکی از پروندههای سازمان تجارت جهانی ،به مفهوم «اقدام متقابل
مناسب» اشاره و خاطرنشان شده است که تنها زمانی اقدام متقابل میتواند مشروع باشد که در
سایه هدف و موضوع آن ،متناسب با نقض طرف مقابل باشد و به نظام اقتصادی کشور هدف،
آسیب بیش از حد الزم وارد نکند19.
ماده  59طرح کمیسیون حقوق بینالملل درمورد مسئولیت دولتها متضمن این معناست که
اقدام متقابل باید با خسارت وارده متناسب باشد و در هر مورد با توجه به شدت عمل متخلفانه و
حقوق مورد نظر ارزیابی شود .این مقرره بهمنزله قاعده حقوق بینالملل عرفی است و در دیوان
بینالمللی دادگستری نیز شناسایی شده است 11.عالوه بر این ،در مقام توسل به اقدام متقابل،
نمیتوان تخطی از قاعده ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در روابط بینالمللی 15،تعهد به حمایت
از حقوق اساسی بشر ،قواعد حقوق بشردوستانه و دیگر قواعد آمره حقوق بینالملل عام را مجاز
دانست (ماده  50طرح مسئولیت)11.
بااینحال ،رعایت توازن کمّی در همه موارد نیز مسئله آسانی نیست .مثالً دولت یا دولتهایی
با موارد متعدد نقض تعهدات دولتی روبهرو شدهاند .در برابر موارد مختلف نقض مکرر یک سلسله
تعهدات که در طول زمان و به مدت طوالنی تکرار شده است ،چگونه باید محاسبه کرد؟ پاسخ
این پرسش ،قبل از ورود به جزئیات یک پرونده مشخص ،چندان ساده نخواهد بود.
بهطور کلی باید گفت که زمانی که مسائل از سنخ مسائل اقتصادی باشد ،در چارچوب روابط
دوجانبة معیار کمّی میتوان کمک زیادی به تعیین مسئله تناسب کرد ولی همین که پا از مرحله
مسائل اقتصادی فراتر گذاشته شود ،تعیین معیار کمی در تعیین مشروعیت اقدامات متقابل،
پیچیده میشود .به همین دلیل در این موارد باید به دنبال معیار دیگری بود :معیار شدت عمل
نامشروع که میتوان از آن بهعنوان معیار کیفی یاد کرد.
42. O. Y. Elagab, The Legality of Non-Forcible Counter-Measure in International Law, Oxford
University Press, 1988, pp. 92-93.
 .49رأی مربوط به یارانه صادرات هوانوردیWT/DS46/ARB (28 August 2000) :
44. ICJ Reports., Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungry v. Slovakia),1997, para 85.
45. Mitchell, C. F., “Does One Illegality Merit Another? The Law of Belligerent Reprisals in
International Law”, Military Law Review, vol. 3, 2001, p. 158.
46. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility:
Introduction, Text and Commentaries, London: Cambridge University Press, 2002, pp. 288-296.
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ب .معیار کیفی :شدت عمل نامشروع
مسئلهای که در اینجا مطرح میشود ،شدت وضعیت ایجادشده در نتیجه عمل نامشروع نیست بلکه
خود عمل یادشده مدنظر است .بررسی رویهقضایی نشان میدهد که در قضیه «ترافیک راهآهن» در
سال  9191در دیوان دائمی دادگستری بینالمللی میان لیتوانی و لهستان ،به این معیار توجه شد و
پس از آن ،کمیسیون حقوق بینالملل در ماده  11طرح مسئولیت دولتها در سال  2009به آن توجه
کرد 11.برای شدت عمل انجامشده باید دو بُعد را در نظر گرفت :بُعد عینی و بُعد ذهنی.
بُعد عینی مربوط به این نکته است که در سلسلهمراتب قواعد در حقوق بینالملل ،عمل
انجامشده ،کدام هنجار حقوق بینالملل را نقض کرده است .نقض قاعده آمره یا هنجاری بنیادین در
نظم بینالمللی مانند تجاوز یک کشور به کشور دیگر ،اقدامی جدی و گاه گسترده را طلب میکند.
این مسئله در هفتمین گزارش گزارشگر کمیسیون حقوق بینالملل ،آقای آرانجیو روئیز 18در سال
 9115مورد توجه واقع شد 11.بدون شک ،نقض قاعده آمره در حقوق بینالملل باید عکسالعملی
شدیدتر از قاعده ساده در حقوق بینالملل به دنبال داشته باشد .این مسئله با پذیرفتهشدن هرچه
بیشتر نظام سلسلهمراتب در حقوق بینالملل ،جنبه عملیتری به خود میگیرد.
ولی در مقابل نباید از بُعد ذهنی مسئله نیز غافل شد .حقوقدانان ،بُعد ذهنی مسئله را همان
تقصیر یا خطایی دانستهاند که باید در ارتکاب عمل مورد توجه قرار گیرد .به تعبیر بهتر،
عمدیبودن اقدامات نامشروع انجامگرفته و اصرار بر تکرار آنها میتواند زمینهای برای اقدامات
تحریمی جدیتر باشد .از نگاه آرانجیو روئیز ،این عامل باید درمورد جنایات بینالمللی جنبه و
عنصر اصلی تعیینکننده هر عکسالعملی باشد 50.ولی در طرح جدید مسئولیت دولتها از هرگونه
اشارهای به جنایت بینالمللی پرهیز شده است .به نظر میرسد در این موارد ،جامعه بینالملل
میتواند در مقابل خودسری دولت ناقض حقوق بینالملل بهصورت پلهای یا تدریجی اقدامات
تحریمی خود را افزایش دهد تا مسئله با اصل تناسب ،منافاتی نداشته باشد .شاید بهترین مثال در
این مورد ،اقدامات تدریجی شورای امنیت با پرونده هستهای ایران باشد .در این پرونده ،خودداری
ایران از غنیسازی مواد شکافتپذیر هستهای ـ که مطابق مقررات کنونی منشور برای این کشور
الزامآور به شمار میرفت ـ درنهایت ،قطعنامههای تحریمی این مرجع بینالمللی را افزایش داد.
همین نکته میتواند در خصوص تحریمهای یکجانبه کشورها نیز مصداق پیدا کند.
 .47در این مورد ،ن.ک :ماده  11طرح مسئولیت دولتها ،مصوب سال  .2009در این ماده آمده است که ...« :اقدامات متقابل
انجامشده باید متناسب با زیان وارده باشد و شدت عمل نامشروع بینالمللی نیز در نظر گرفته شود» .درمورد این سند ،ن.ک:
UN Doc., A/CN.4/507/Add.3, p. 41.
48. Gaetano Arangio-Ruiz
49. UN Doc., A/CN.4/469, pp. 17-20.
50. Ibid., 18.
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ج .معیار هدف غایی
قبل از هر چیز باید توجه داشت که در خصوص غایت اقدامات متقابل و ازجمله تحریمها ،نوعی
ابهام در دکترین حقوق بینالملل وجود دارد .بهطور کلی در دکترین ،این نکته پذیرفته شده است که
ابزارهای استفادهشده در اقدامات متقابل باید متناسب با هدف باشد .بااینحال ،کمیسیون حقوق
بینالملل در ماده  11طرح مسئولیت خود در سال  2009به این معیار بیتوجهی کرد 59.بااینحال،
این سؤال اساسی همچنان بیپاسخ مانده است که هدف از اقدام متقابل یا تحریم چیست؟
آنچه در ارتباط با مبحث تناسب باید خاطرنشان شود این است که صرفاً نباید به هدف دولت
تحریمکننده توجه کرد .ممکن است دولت تحریمکننده ،اهداف متعددی را از این اقدامات دنبال
کند :انزوای اقتصادی ،فشار سیاسی ،پیشگیری از تکرار دوباره آن عمل و غیره .آنچه در مبحث
تناسب باید لحاظ شود ،ازبینبردن آثار نامشروع اقدامات مستوجب تحریم است .در این راستا باید
آثار غیرقانونی مترتب بر اعمال دولتها بهدقت ارزیابی و بهمحض پایانیافتن آنها اقدامات
تحریمی ،فاقد شرط تناسب اعالم شود .مثالً کشوری بهطور غیرقانونی سالحهای کشتارجمعی
تولید کرده و برای این منظور ،تحریمهای اقتصادی علیه آن کشور برقرار شده است .مطابق با
برداشت باال از تناسب ،زمانی که مسلم شود این کشور تمام سالحهای کشتارجمعی خود را نابود
کرده است ،باید به تحریمهای این کشور ،پایان داد و اختالفات سیاسی نباید دلیلی برای ادامه
تحریمها تلقی شود52.
 .66در این مورد باید توجه داشت که معیار غایت اقدام متقابل در گزارشهای آقای آرانخیو روئیز تا سال  9115بهخوبی مورد
توجه قرار دارد .ولی از این سال به بعد ،این معیار بدون هیچ توضیح صریحی از طرح مواد مسئولیت دولتها حذف میشود.
بااینحال ،در گزارش دولتها درمورد طرح کمیسیون حقوق بینالملل ،بهکرات به این معیار اشاره شده است .برای مثال در این
مورد ،ن.ک:
UN Doc., A/CN.4/488, pp. 134-135.

 .61هرچند تحریمهای اقتصادی در روابط متقابل کشورها عمدتاً مبتنی بر انگیزهها و اختالفات سیاسی است ،در خصوص
وضع و اعمال تحریمهای اقتصادی از ناحیه شورای امنیت سازمان ملل نمیتوان چنین امری را پذیرفت چرا که هدف از وضع
و اعمال اینگونه تحریمها ،مجازات ناقضین قواعد و مقررات حقوق بینالملل و حفظ و تداوم صلح و امنیت در نظام امنیت
جمعی ملل متحد است .ازاینرو شورای امنیت ،خصوصاً اعضای دائم آن ،خود باید در چارچوب حقوق بینالملل ،ازجلمه منشور
ملل متحد عمل کنند تا از شائبه برخوردهای متفاوت و خروج از حق و عدالت و انگیزهها و اهداف سیاسی در اشکال و ضمانت
اجراهای حقوقی بهدور باشند؛ امری که به دلیل حاکمیت منطق قدرت در نظام بینالملل ،ازجمله ارگان سیاسی سازمان ملل
متحد یعنی شورای امنیت ،تا رسیدن به این مطلوب ،فاصله بسیاری در پیش دارد و نتیجه آن در رویه نظام مجازاتهای ملل
متحد تا کنون ،نقصان ،عدم کارایی و انتقادات جدی بر مشروعیت چنین تحریمهایی به دلیل عدم رعایت یا نقض حقوق
بینالملل ،خصوصاً قواعد حقوق بشری بوده است .ن.ک :فرخسیری؛ همان ،صص 52ـ18؛ مهدی حدادی؛ «تحریم بینالمللی:
ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بینالمللی» ،مجله اندیشههای حقوقی ،شماره  ،9بهار و تابستان  ،9982صص 995ـ999؛
فریده شایگان؛ «نقش محدودیت زمانی در تحول سیاست سانکسیونهای غیرنظامی شورای امنیت» ،فصلنامه حقوق ،دانشکده
حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران ،دوره  ،91شماره  ،9بهار  ،9988صص 915ـ.919
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1ـ .1ارزیابی اصل تناسب در منطق امروزین وضع تحریمهای بینالمللی
امروزه ضرورت احترام به جایگاه اصل تناسب در برقراری تحریمهای اقتصادی ،کمتر تردید
میشود ولی آنچنانکه گذشت ،رویهقضایی ،عملکرد دولتها و سازمانهای بینالمللی ،وجود
تناسب را مهمترین عامل مشروعیت تحریم اقتصادی میدانند .این رویکرد را میتوان بهعیان از
روزگار جامعه ملل مشاهده کرد .در زمان جامعه ملل ،بلژیک و فنالند ،اصل تناسب را بهصراحت،
شرطِ هر نوع اعمال تحریم در روابط حقوقی بینالمللی دانستهاند 59.در همین عصر در قضیه
«ترافیک راهآهن» میان لیتوانی و لهستان که در سال  9191در برابر دیوان دائمی دادگستری
بینالمللی مطرح شد ،مسئله تناسب ،یکی از نکات کلیدی مطرح شده بود .در این پرونده ،لیتوانی
از اتخاذ اقدامات ضروری برای برقراری ارتباط راهآهن خود با لهستان خودداری کرده بود .لیتوانی
این تحریم را پاسخی به اعمال نامشروع لهستان توصیف میکرد و درعینحال میپذیرفت که در
حقوق بینالملل در اتخاذ اقدامات تالفیجویانه ،تناسب ،شرط هر اقدامی از این دست است51.
مالحظات دولتها در خصوص ماده  11طرح مسئولیت بینالمللی دولتها در سال  9111بیانگر
اجماع آنها در مسئله تناسب است 55.برای مثال ،آلمان در این خصوص خاطرنشان کرده است
که اصل تناسب ،اصل عموماً پذیرفتهشده است 51،یا اتریش در این مورد خاطرنشان کرده است
که مسئله تناسب در تحریمها فوقالعاده مهم است .همین دیدگاه با اندکی تفاوت لفظی از سوی
دولت چک ابراز شده است .در این ارتباط ،ایاالت متحده و ایرلند نیز این اصل را ریشهدار در
عرف بینالمللی دانستهاند 51.دولتهای فنالند ،نروژ ،سوئد و دانمارک در کنار دولت فرانسه ،عدم
توجه به این اصل را دلیلی بر نامشروعبودن چنین تحریمی دانستهاند58.
بااینحال ،جدال در رابطه با محتوای این تحریمها همچنان ادامه دارد و دولتهای تحریمشده
بهرغم تمام آنچه در باال گفته شد ،همچنان اقدامات تحریمشده را ناقض حقوق خود میدانند .ایران
یکی از این دولتهاست که به دلیل ظن جدی جامعه بینالمللی به تالش برای دستیابی به سالحهای
هستهای و نقض معاهده گسترش سالحهای هستهای ،مورد تحریمهای سازمان ملل و برخی دولتها
 .69این مسئله در جریان کنفرانسی مطرح شد که برای تدوین حقوق بینالملل در سال  9121در چارچوب جامعه ملل
تشکیل شده بود.
54. PCIJ, Series C, 1939, Railway Traffic Case (Lithuania v. Poland), no. 54, pp. 208-345.
در این رأی آمده است که لیتوانی مدعی بود که ... « :اقدامات تالفیجویانه باید متناسب با شدت زیان وارده باشد».
 .66ازاینرو اقدام متقابل دولت زیاندیده به منظور واداشتن دولت مسئول فعل متخلفانه به پیروی از تعهداتش ،باید وفق
مقررات بخش دوم طرح کنوانسیون در خصوص محتوای مسئولیت بینالمللی دولت و امکان تداوم اجرای تعهد ،ضمن رعایت
اصل تناسب (ماده  )59صورت پذیرد .ن.ک:
Crawford, James, op. cit., pp. 284-87 & 294-96.
56. UN. Doc. A/CN.4/488, p. 133.
57. Ibid., p. 134 & 137.
58. Ibid., p. 138.
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قرار گرفته است .بسیاری از حقوقدانان ایرانی به آثار این تحریمها پرداخته و درنتیجه ،آنها را با
اهداف موردنظر جامعه جهانی نامتناسب دانستهاند .نشستهای مختلف علمی در دانشگاههای مختلف
و اثبات اثرگذاری تحریمها بر حقوق مختلف بشر ،مانند حق بهداشت ،آموزش ،درمان ،رفاه اجتماعی و
نظایر آن ،تنها بخشی از این تالشهای گسترده است 51.بااینحال ،جامعه بینالملل ،همچنان بر
منطق خود در خصوص متناسببودن تحریمها اصرار میورزد .پاسخ دولتهای غربی ،کوتاه ولی قاطع
بود :تهدید هستهای ایران ،آنچنان خطرناک است که نقض دستهای از حقوق انسانی در برابر
تحریمها ،اقدام متناسبی به شمار میرود .این رویکرد در رویهقضایی بزرگترین دیوان دادگستری
جهانی ،یعنی دیوان بینالمللی دادگستری نیز سابقهای قابلاعتنا دارد .در سال  9111و در رأی
مشورتی مربوط به مشروعیت تهدید و استفاده از سالحهای هستهای و بهرغم تمام مالحظات انسانی،
قضات عالیرتبه جامعه جهانی نتوانستند بهطور قاطع ،ممنوعیت استفاده از سالحهای هستهای را در
برابر شرایط فوقالعادة دفاع مشروع ،ممنوع اعالم کنند 10.مسئلهای که در آن زمان ،برخورد آرمانهای
انسانی و محدودیتهای حقوق موضوعه اعالم شد 19،امروز هم در قالب بحث تناسب ،خود را نشان
میدهد .بااینحال ،برخورد دوگانه جامعه بینالمللی در برابر پرونده هستهای ایران و پروندههای مشابه
میتواند حقانیت و مشروعیت این رویکرد را زیر سؤال ببرد .بسیاری از ناظران در این مورد سؤال
میکنند که چگونه است که در برابر ایران که هرگونه دستیابی به سالحهای هستهای را عملی مغایر
با اسالم و اخالق بشری میداند 12،باید دست به این اقدامات سختگیرانه زد ،ولی در برابر پروندهای
مانند کره شمالی ـ بهرغم دستیابی علنی این کشور به سالح اتمی ـ با مماشات برخورد کرد؟ 19آیا این
برخوردهای دوگانه ،حقیقت رعایت «اصل تناسب» را در این پروندهها با چالش جدی روبهرو نمیکند؟
 .63برای نمونه میتوان به نشست «تحریمهای بینالمللی و آثار حقوقی آن» در آذر  9919در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران مرکز ،نشست «تحریمها و حقوق بینالملل» در آبان همان سال در دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران و
همایش «تحریم و حقوق بشر» در آذر  9919در دانشگاه مفید قم اشاره کرد .کتب و مقاالت متعددی هم در زمینه ابعاد
مختلف تحریمهای اقتصادی از جنبههای مختلف ،خصوصاً در ارتباط با حقوق بشر وضع شده که ازجمله میتوان به کتب،
مقاالت و گزارشهای متعدد و ارزشمند منتشره از سوی مؤسسه تدبیر اقتصاد ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ایران،
اتاق بازرگانی ایران و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط ،در راستای غنابخشیدن به این موضوع اشاره کرد.
60. ICJ Rep Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion 1996, p. 267.
 .56برای مالحظه محدودیتهای حقوقی دیوان در این پرونده ،برای مثال به نظر مستقل قاضی بجاوی ،ن.ک :نظر مشورتی
پیشگفته( .بهویژه پاراگراف  90و .)21
 .51درمورد رویکرد رسمی دولت ایران درمورد استفاده از سالحهای هستهای و فتوای تحریم استفاده از این سالح توسط
عالیترین مقام رسمی این کشور ،ن.ک:
-Pilat, F. Joseph & Nathan E. Busch, Routledge Handbook of Nuclear Proliferation and Policy,
Routledge, 2015, p. 50.

 .59درمورد تهدید کره شمالی و پاسخ ناکارآمد ایاالت متحده و جامعه جهانی ،ن.ک:
-Tan, Er-Win, The US versus the North Korean Nuclear Threat: Mitigating the Nuclear Security
Dilemma, Routledge, 2013, pp. 70-73.
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همین مسئله درمورد دو کشور هند و پاکستان نیز قابل ذکر است .درحالیکه این دو کشور برخالف
تعهدات بینالمللی خود ،در دهه  9110علناً اعالم کردهاند که به سالح هستهای دست یافتهاند ،جامعه
بینالمللی و ایاالت متحده ،تحریمهای محدود و نمادینی را علیه این دو کشور وضع کرد و پس از
مدتی به همین تحریمهای نمادین نیز خاتمه داد؛ 11حال آنکه بر همگان مسلم است تا چه حد ،انجام
آزمایشهای هستهای در منطقه جنوب آسیا میتواند امنیت و ثبات را در جهان تهدید کند .ولی درمورد
پرونده هستهای ایران ،جدال و وضع تحریم تا دوازده سال ادامه داشت و به نام «تهدید صلح و امنیت
بینالمللی» تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع میشد .این تناقضها ،اگرچه از لحاظ سیاسی
میتواند قابل توجیه باشد ،از حیث حقوقی بسیار تأسفآور است و قبل از هر چیز ناقض اصل تناسب
در برخورد با پروندههای مشابه است؛ امری که میتواند پایههای نظام حقوقی مبتنی بر قانون را
تضعیف کند و وضع را به اصول قانون جنگل نزدیک کند؛ قانونی که در آن ،قویتر همیشه پیروز
است و از قواعد شکلی حقوقی تنها بهعنوان پوششی برای مشروعجلوهدادن پیروزی طرف قویتر
استفاده میشود.
نتیجه
آنچنانکه گذشت ،مفهوم تناسب به معنای ایجاد توازن میان عمل انجامگرفته و هدف مشروع،
معنایی تثبیتشده در حقوق بینالملل به خود گرفته است .در این ارتباط ،تأکید بر انسانیشدن
حقوق بینالملل و نامشروعقلمدادکردن تمامی تحریمها به دلیل تأثیر بر حقوق بشر ،برداشتی
زودهنگام به نظر میرسد .حقیقت آن است که نباید نقض هر نوع حق انسانی در برابر
تحریمهای اقتصادی را با چوب عدم تناسب محکوم کرد .در نظام بینالملل امروز ،حتی
ضرورینبودن تحریم نمیتواند بالضروره معیاری برای نامشروعبودن آن باشد .برخی ادعا کردهاند
که تحریم اقتصادی زمانی متناسب و مشروع خواهد بود که در روابط اقتصادی بین طرفین ،با
توجه به هدف مورد توجه ،ضروری باشد .از نگاه آنها در این حالت است که تحریم اقتصادی
میتواند در قبال رفتار متخلفانه ،واکنش مناسبی به شمار رود 15.به نظر میرسد این تالزم ،نتیجه
همراهی است که غالباً بین این دو مفهوم در مثالهای مختلف وجود دارد .بااینحال نمیتوان
این رویکرد را برداشتی صحیح از مفهوم تناسب دانست .مفاهیم ضرورت و تناسب ،دو مفهوم
جداگانه هستند که برای داشتن تصویری دقیق از موضوع ،باید آنها را از یکدیگر جدا کرد.
بهطور کلی ،مفهوم ضرورت را لزوم انجام مجموعه اعمالی دانستهاند که الزم است برای رسیدن
64. Carraza, Mario, E, South Asian Security and International Nuclear Order: Creating a Robust IndianPakistani Nuclear Arms Control Regime, Ashgate Publishing Ltd., 2013, p. 109.
65. Geiss, Robin, “Humanitarian Safeguards in Economic Sanctions Regime”, Harvard Human Rights
Journal, vol. 18, Spring 2005, p. 174.
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به هدف خاص دنبال شود ،درحالیکه در تناسب ،ارتباط منطقی هدف و ابزار ،شرط است حتی
اگر تحریم یادشده ضروری نباشد .آیا انسانیت با حقوق تعارض دارد؟ پاسخ به این سؤال ،مباحثی
خارج از قلمرو حقوق بینالملل را طلب میکند .درعینحال ،مفهوم تناسب بهعنوان عامل
محدودکنندة اقدامات قهرآمیز اقتصادی علیه دولتهای جنوب نتوانسته است حداقل رضایت
دولتهای هدف تحریمهای اقتصادی را جلب کند .تناسب بهعنوان مفهوم حقوقی که بهعنوان
ابزار ایجاد رابطه منطقی میان اقدام و هدف تعبیر شده است ،میتواند عامل مهمی برای ایجاد
نظام حقوقی معقول و سازمانیافته باشد .ولی این صفات بهخودیخود نمیتواند تضمینی برای
عدالت و عدالت اقتصادی در معنای موردنظر دولتهای جنوب باشد .درحقیقت ،اختالف شمال و
جنوب ،اختالفی بر سر تغییر محتوای حقوق است و نه تعیین صحیح محتوای آن .مسلم و واضح
است که تعیین معنای دقیق اصل تناسب در چارچوب حقوقی آن نیز نخواهد توانست کمک
شایانی به رفع این اختالفات بکند.
بههرحال ،نباید از اهمیت توجه به محتوای اصل تناسب غافل شد .اهمیت ایجاد نظم
سازمانیافته و نسبتاً معقول در ایجاد تحریمهای اقتصادی ،مرهون توجه به تناسب ابزارها و
اهداف است که هرچند باریکاندیشی اهل مدینه فاضله را راضی نمیکند ،بهیقین ،وسیلهای برای
بازداشتن درازدستیهای گرانی است که هنوز زخم بشر از تطاول آنها تازه است .پرونده هستهای
ایران و تحریمهایی که بهخاطر صرف ظن دستیابی به سالح هستهای به این کشور وارد شد،
نمونه آشکاری از این تطاول است .در واقع ،هیچیک از معانی اصل تناسب را نمیتوان دلیلی بر
متناسببودن تحریمهای یکجانبة دولتهای غربی یا شورای امنیت توصیف کرد .از یک نگاه،
صرف گمان استفاده ایران از انرژی هستهای در مقاصد نظامی را نمیتوان اقدامی متناسب در
معنای تطابق ابزارها و اهداف برشمرد .در این حالت ،وضع و ادامه تحریمها نهتنها نمیتواند
ابزاری مؤثر برای جلوگیری از استفاده نظامی ایران شود( 11همچنانکه درمورد کره شمالی ،هند و
پاکستان نشد) ،با حق مسلم ایران در استفاده از انرژی هستهای نیز تناقض پیدا میکند .درعین
حال ،برداشت تحریم بهعنوان اقدامی ضروری نیز نمیتواند توجیهی برای تحریمهای ظالمانه
کشورهای غربی باشد .چگونه میتوان زبان تحریم را کمهزینهترین ابزار برای رسیدن به هدف
 .55دقیقاً در زمان همین تحریمها میزان غنیسازی اورانیوم تا بیست درصد پیشرفت کرد و اگر طبق موضع مقام رهبری،
مانع شرعی در دسترسی به سالح اتمی وجود نمیداشت ،این امر تحقق مییافت .برای مثال ،ایشان در سخنان عید فطر سال
 9911و درست چند روز پس از اعالم توافق هستهای ایران و کشورهای پنج بهعالوه یک اعالم کردند« :امریکاییها
میگویند که مانع دستیابی ایران به سالح هستهای خواهند شد ،درحالیکه خوب میدانند این مسئله صحت ندارد .ما فتوایی
داریم که سالح هستهای را از نظر دینی بهموجب شریعت اسالمی حرام میداند .بنابراین این مسئله ،ارتباطی به مذاکرات
هستهای ندارد» .در این مورد ،ن.ک:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30331. Date: 1394/4/28.
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جلوگیری از ساخت سالحهای هستهای دانست؟ آیا ملت ایران که در طول تاریخ خود ،همواره با
زبان تکریم با جهان سخن گفته است و در مقابل ،بیشترین آسیب از تجاوز متجاوزان را متحمل
شده است ،شایسته تحمل ابعاد مخرب تحریم به نام و عنوان پرطمطراق «ضرورت» است؟
انصاف نمیتواند به چنین استنتاجی رهنمون شود .از اینها گذشته ،اگر اصل تناسب به معنای
توازن نیز تعبیر شود ،آن معنا نیز دلیلی بر عدم مشروعیت اقدامات غرب در تحریم ملت ایران به
شمار نمیرود .در واقع ،اگر تناسب ،به معنای وجود رابطهای منطقی میان شدت نقض و پاسخ به
آن تلقی شود ،پرواضح است که ضربه شورای امنیت و دولتهای غربی ،فارغ از این رابطه
منطقی بر ملت ایران وارد آمده است .آیا به ظن و گمان استفاده نظامی از انرژی هستهای
میتوان ملتی را از بسیاری از حقوق حقه خود که در اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده
محروم کرد و آنگاه این تحریمها را اقدامی متوازن نامید؟ حقیقت آن است که در زمان
تحریمها ،سانتریفیوژها افزایش و بهبود پیدا کرد و میزان غنیشدن اورانیوم تا بیست درصد
پیشرفت یافت و اگر موضع رهبری درمورد مانع شرعی دسترسی به بمب اتمی نبود ،ساخت این
سالح ،دور از دسترس نمیبود .پس وضع تحریمها را نمیتوان وسیلهای برای حفظ توازن تعبیر
کرد .درحقیقت ،بررسی قطعنامههای شورای امنیت در تحریم جمهوری اسالمی ایران نیز نشان
میدهد که حتی در اعمال تحریمها به محتوای اصل تناسب بیاعتنایی شده است 11.برای مثال
در مقدمه قطعنامه  9191شورای امنیت ،مبنای اصلی تحریمها ،صرف نگرانی این شورا از
گزارش مدیرکل آژانس از «احتمال» وجود ابعاد نظامی و ناتوانی آژانس از نبود قطعی «مواد
هستهای اعالمنشده» ذکر شده است 18.در این حال ،این ایراد مهم حقوقی مطرح میشود که
بهصرف «احتمال» ،چگونه میتوان اقدامات تحریمی وضع کرد که اقتصاد و زندگی افراد عادی
را فلج کند .عدم تالش قطعنامههای متعدد شورای امنیت برای تفکیک آثار تحریمهای وضعشده
علیه ایران در بُعد دولتی و غیردولتی ،ازجمله نقصهایی است که عدم توجه شورا را به مقوله
تناسب نشان میدهد11.
 .57در این مورد میتوان به مقدمه چهار قطعنامه  9809 ،9111 ،9191و  9121شورای امنیت اشاره کرد که در واقع ستون
اصلی قطعنامههای ملل متحد در خصوص تحریمهاست .در هیچیک از این چهار قطعنامه ،مسئله هستهای ایران از صرف
«تردید» درمورد استفاده نظامی فراتر نرفته است.
 .51در قطعنامه شماره  9191آمده است که:
“… Reiterating its serous concern that the IAEA Director General's report of 27 February 2006
(GOV/2006/15) lists a number of outstanding issues and concerns on Iran's nuclear program, including
topics which could have a military dimension, and that the IAEA is unable to conclude that there are no
undeclared nuclear materials or activities in Iran.” UN Doc., SC/Res. 1737 23 Dec. 2006.

 .53در همین سیاق میتوان این ایراد را وارد کرد که بهرغم بیخطربودن غنیسازی در سطح پایین و ابعاد بسیارِ استفاده
صلحآمیز از آن ،چگونه شورای امنیت در قطعنامه ( 9191بند الف از پاراگراف  )2ایران را از حق غنیسازی منع کرده است و
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مقوله دومی که در این قطعنامهها باید بدان توجه کرد این است که حتی در صورت عدم اثبات
این صرف احتمال ،هیچ راهکاری برای احقاق حق و تضییع حقوق ایران در نظر گرفته نشده است که
این خود ،نقض غرض از یک اقدام متناسب است .این عدم توجه که میتوان در رویکرد کنونی آن را
نوعی «عدم توازن میان اقدام انجامشده و هدف مورد تعقیب» خواند ،حتی در قطعنامة پایاندادن به
قطعنامههای تحریمی یعنی قطعنامه  2299شورای امنیت بهخوبی احساس میشود 10.در واقع مطابق
بند  21این قطعنامه 19تأکید میشود که کلیه دولتها باید اقدامات الزم را برای جلوگیری از پذیرش
دعاوی تحریم که توسط حکومت ایران یا دیگر اشخاص ذیربط برای دریافت خسارتهای ناشی از
عدم اجرای قراردادها و معامالت در نتیجه تحریم اقامه میشود ،انجام دهند .وجود چنین مقررهای
درحقیقت نقض این اصل حقوقی آشکار است که هیچ خسارتی نباید جبراننشده بماند .در واقع،
شورای امنیت با وضع این قاعده بهنوعی از ایجاد توازن میان بهاصطالح منافع جامعه جهانی و منافع
مشروع دولت ایران بهنوعی منحرف شده است و مفهوم اول را ـ با نادیدهگرفتن اصل تناسب ـ بدون
هیچ دلیلی بر دیگری مرجح دانسته است.
درحقیقت آنچه بیش از هر چیز ذهن حقوقدان بینالمللی را در این رابطه مشغول میکند دلیل
وجود چنین مقررهای برای بستن راه دادخواهی پس از چندین سال تحریم ناعادالنه و بیسبب به
شهادت خود واضعان آن است .در واقع ،ازآنجاکه به شهادت آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،نقضی از
طرف دولت ایران رخ نداده 12و تنها مسئله ،روشنکردن ابعاد مبهم پرونده هستهای ایران است ،چگونه
میتوان این مقدار بار را بر ملتی تحمیل کرد و نام توازن بر آن نهاد .عدم رعایت اصل تناسب در
پرونده هستهای ایران را در تمامی معانی پیشگفته ،باید دلیلی بر عدم مشروعیت این اقدامات ظالمانه
دانست که به نام امنیت جامعه جهانی ،بیش از یک دهه ،حقوق انسانی ملت ایران را به بازی گرفته و
از رکن اساسی عدالت یعنی تناسب ،پروایی به خود راه نمیدهد.

در قطعنامههای بعد آن را تثبیت کرده است .آیا نباید این اقدام شورای امنیت را نامتوازن با هدف وضع چنین مقرره کلی
دانست و درنتیجه آن را نقض اصل تناسب دانست؟
70. UN Doc., SC/Res 2231 20 July 2015.
71. “Emphasizes the importance of all States taking the necessary measures to ensure that no claim shall
lie at the instance of the Government of Iran, or any person or entity in Iran, or of persons or entities
designated pursuant to resolution 1737 (2006) and related resolutions, or any person claiming through or
for the benefit of any such person or entity, in connection with any contract or other transaction where its
performance was prevented by reason of application of the provisions of resolutions 1737 (2006), 1747
(2007), 1803( 2008), 1929( 2010) and this resolution.” UN Doc,. SC/Res 2231 20 July 2015 art. 29.

 .71در آخرین گزارشی که تا زمان نگارش این سطور درمورد ابعاد احتمالی نظامی اقدامات هستهای ایران توسط آژانس
منتشر شده است ،این نکته تأیید شده است که «دلیل معتبری بر اقدامات نظامی هستهای ایران» وجود ندارد .ن.ک:
IAEA issues final assessment on 'possible military dimensions' of Iran’s nuclear programme, available in:
http://thediplomat.com/2015/12iaea-issues-final-assessment-on-possible-military. Date 1394/9/20.
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صالحیت قضایی در حقوق بینالملل خصوصی


رضا مقصودی

شناسه دیجیتال اسناد (10.22066/cilamag.2017.25171 :)DOI
تاریخ دریافت4921/7/92 :

تاریخ پذیرش4921/44/41 :

چکیده
برای رسیدگی به اختالفات ناشی از روابط خصوصی بینالمللی ،مرجع قضایی بینالمللی وجود ندارد .این
دعاوی در صالحیت دادگاههای داخلی کشورها یا در صالحیت داور مورد توافق طرفین است .قواعد
تعارض دادگاهها مانند قواعد دیگر بینالملل خصوصی ،جزو حقوق داخلی کشورها محسوب میشود و
عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است .ازاینرو ،بین قواعد آیین دادرسی
کشورهای مختلف ،تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد .باوجود
اختالفات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صالحیت ،صالحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز
صالحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظامهای حقوقی تأیید شده است.
واژگان کلیدی
صالحیت ،تعارض دادگاهها ،قابلیت پیشبینی ،محل اقامت ،حداقل تماس

مقدمه
بحث تعارض دادگاهها یکی از مباحث مهم حقوق بینالملل خصوصی است که دادگاه صالح را از
بین دادگاههای دو یا چند کشور برای رسیدگی به دعوای معین ،تعیین میکند .از دیرباز در حقوق
بینالملل خصوصی با دستهبندی انواع روابط حقوقی و ایجاد دستههای ارتباط ،حداقل یک عامل
ارتباط ،موجب میشد که قانون حاکم بر انواع دعاوی مطروحه در آن دسته تعیین شود .عواملی از
قبیل محل وقوع مال در دسته اموال و تابعیت یا محل اقامت در دسته احوال شخصیه ،شناسایی
قانون حاکم بر یک رابطه حقوقی را تسهیل میکرد .بر همین اساس در دسته آیین دادرسی و
ازجمله مسائل صالحیت ،همواره از عامل ارتباط مقر دادگاه استفاده میشد .دادگاه برای تعیین
 استادیار دانشگاه گیالن

maghsoody@guilan.ac.ir
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صالحیت خود و نیز حلوفصل مسائل مختلف آیین دادرسی به قانون خارجی مراجعه نمیکرد و
تنها قانون دولت متبوع خود را اجرا میکرد .اگرچه امروزه در اثر تحول در مناسبات اجتماعی و
اقتصادی ،بسیاری از قواعد حل تعارض دچار تغییر شده و عوامل ارتباط قدیمی طرد شده است،
همچنان آیین دادرسی تابع قانون دولت مقر دادگاه مانده است و دولتها از واگذاری مسئله
صالحیت بهعنوان مصداق بارز حاکمیت دولت به قانون خارجی خودداری میکنند .قانونگذار
ایران نیز از همین رویه تبعیت کرده است و در ماده  274قانون مدنی ،دعاوی را از حیث
صالحیت محاکم ،تابع قانون دولت محل دادگاه معرفی کرده است.
چه دلیل یا توجیهی در توزیع صالحیت میان حوزههای مختلف قضایی وجود دارد؟ هدف مقررات
در بحث صالحیت ،باید نزدیککردن هرچه بیشتر قاضی به قضاوتشونده از نظر محلی باشد 4.برای
تعیین مصادیق و معیارهای جزیی این اصل کلی در کشورهای مختلف ،از قاعدههای متفاوتی استفاده
میشود .اقامت اصحاب دعوا در قلمرو دادگاه ،تابعیت اصحاب دعوا ،انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد در
قلمرو محل دادگاه ازجمله قواعدی است که دادگاههای داخلی برای اعمال صالحیت قضایی به کار
میبرند .اگرچه در وجود مجاورت و رابطه نزدیک میان دادگاه و دعوا در برخی قواعد صالحیت،
تردیدی نیست ،در بسیاری قواعد دیگر ،احراز این رابطه نزدیک ،قابل مناقشه است و نظامهای حقوقی
مختلف نسبت به یک قاعدة صالحیتی معین ،نگرشهای متضاد دارند.
کلمه صالحیت ،معانی متفاوتی دارد .عالوه بر قلمرو سرزمینی تحت کنترل یک دادگاه معین،
صالحیت ،به قدرت حاکمیت برای انجام برخی امور اطالق میشود .صالحیت در این مفهوم به
صالحیت داخلی و صالحیت بینالمللی تقسیم میشود .صالحیت داخلی به قدرت ارکان متفاوت
حکومت در داخل یک کشور و تقسیم اختیارات بین قوه مقننه و قوه مجریه مربوط است.
صالحیت بینالمللی به تقسیم قدرت میان دولتهای مختلف یا سازمانهای بینالمللی میپردازد
و خود به انواع سهگانه تقسیم میشود 9.انواع سهگانه صالحیت بینالمللی از این قرار است9:
صالحیت تقنینی (تصویب قوانینی که مردمِ خارج از قلمرو سرزمینی یک دولت را متأثر کند)،
صالحیت اجرایی (اجرای رأی دادگاه در خارج از قلمرو دولت ،بهطور مثال ،بازداشت متهم در
خارج از قلمرو سرزمینی) و صالحیت قضایی (صالحیت رسیدگی به رابطه حقوقی واقع در خارج
یا دعوای متضمن عناصر خارجی).
موضوع این مقاله ،صرفاً به یکی از شاخههای صالحیت بینالمللی یعنی صالحیت قضایی و نحوه
تقسیم آن میان تابعان حقوق بینالملل اختصاص دارد .منظور از صالحیت بینالمللی در این مقاله،
 .6شمس ،عبداهلل؛ آیین دادرسی مدنی ،جلد اول ،میزان ،4931 ،ص .923
2. C. Hartley, Trevor, International Commercial Litigation, Cambridge University Press, 2009, p. 11.
3. Mills, Alex, The Confluence of Public and Private International Law, Cambridge University Press,
2009, p. 228.
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صالحیت دادگاههای یک کشور در مقابل دادگاههای کشورهای دیگر است .در مقام بررسی مسئله
صالحیت بینالمللی ،پیش از هر چیز ،شناخت انواع مختلف صالحیت و قواعد حاکم بر آن ضروری
است .بررسی تطبیقی قواعد صالحیت در نظام اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکا ،اسناد بینالمللی و
نهایتاً نظام حقوقی ایران ،وجوه اشتراک و افتراق نظامهای حقوقی مختلف را در مسئله صالحیت
مشخص میکند و آخرین تحوالت را در موضوع صالحیت قضایی بینالمللی آشکار میسازد.
 .6انواع صالحیت
در ابتدا الزم است انواع صالحیت در نظامهای حقوقی مختلف بررسی شود .در همین راستا بعد از
بررسی تقسیمات گوناگون ،انواع صالحیت در حقوق بینالملل عمومی تحلیل میشود.
6ـ .6صالحیت شخصی و صالحیت عینی
تقسیم صالحیت بهعنوان شخصی و عینی ،مبتنی بر ماهیت دعوا و موضوع صالحیت است.
دعوا در صورتی عینی است که ماهیت حق مورد اجرا ،نسبت به اعیان اموال ،حاصل شده باشد،
مثل حق مالکیت .صالحیت شخصی ،شایعترین شکل صالحیت و متداولترین نوع دعواست .در
دعوای شخصی ،ماهیت حق مورد اجرا ،عهدی است مانند دعوای مطالبه دین .نتیجه دعوای
شخصی فقط شخص یا اشخاص معینی را ملتزم میکند و او را به انجام یا عدم انجام کاری وادار
میکند .در دعاوی شخصی ،اصوالً دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی راجع به مال
غیرمنقول ،دادگاه محل وقوع مال ،صالح است1.
در فقه نیز برخی بین دعوای عینی و دعوای دینی تفکیک قایل میشوند و در دعوا علیه
میت ،قسم را فقط در دعاوی دینی الزم میدانند زیرا ممکن است دین توسط طلبکار ابراء شده
باشد .اما درمورد عین ،مالکیت آن استصحاب میشود و نیازی به سوگند مدعی نیست3.
حداقل در اروپا سه اصل کلی وجود دارد که برای توجیه صالحیت شخصی به کار میرود.
اصل اول این است که دادگاه در صورتی صالح به رسیدگی است که ارتباط مناسبی میان خوانده
و مرجع رسیدگی وجود داشته باشد .در ارتباط با این اصل ،قاعده مسلم این است که خواهان باید
در دادگاه خوانده اقامه دعوا کند 6.اما دادگاه خوانده ،دقیقاً کدام دادگاه است؟ دادگاه محل اقامت و
محل سکونت ،مقبولترین عوامل ارتباط در این زمینه هستند .در کامنال حضور خوانده در قلمرو
محل دادگاه ،همراه با ابالغ احضاریه در آن محل بهعنوان قاعده صالحیت بر اساس این اصل
 .4شمس؛ همان ،ص .917
 .6خدابخشی ،عبداهلل؛ مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی ،جلد اول ،شرکت سهامی انتشار ،4921 ،ص .416
6. Actor forum rei sequitur
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توجیه میشود .اصل دوم این است که دادگاه در صورتی صالح به رسیدگی است که ارتباط
مناسبی میان سبب دعوا و مرجع رسیدگی وجود داشته باشد .اصل سوم این است که دادگاه در
صورتی صالح به رسیدگی است که خوانده به صالحیت دادگاه رضایت داده باشد7.
عوامل ارتباط ناشی از اصل اول ،صرفنظر از نوع خاص دعوا ،ایجاد صالحیت میکند و
بهعنوان صالحیت عمومی خوانده میشود .درباره اصل دوم در صورتی اعمال صالحیت قابل
توجیه است که امور اصلیِ منجر به وقوع دعوا در قلمرو محل دادگاه اتفاق افتاده باشد .برای مثال
در دعوای راجع به نقض قرارداد ،قرارگرفتن محل اجرای قرارداد در قلمرو دادگاه ،توجیه مناسبی
برای اعمال صالحیت دادگاه است .عوامل ارتباط راجع به اصل دوم ،تنها موجب ایجاد صالحیت
بر دعوای ناشی از همان موضوع شده و صالحیت خاص نامیده میشود .بر طبق اصل سوم،
دادگاه در صورت رضایت خوانده ،واجد صالحیت برای رسیدگی است .این رضایت میتواند
پیشاپیش با شرط در قرارداد حاصل شود .بهعالوه اگر خوانده بدون ایراد به صالحیت دادگاه
بهطور ماهوی دفاع کند ،راضی به صالحیت دادگاه ،محسوب میشود3.
صالحیت عینی یا صالحیت راجع به مال به صدور رأی عینی منتهی میشود .این رأی نسبت
به هر شخصی در جهان الزامآور است .در جایی که دعوا عینی است ،فقط یک مبنای صالحیت
وجود دارد و آن وجود مال در قلمرو محل دادگاه است .در حقوق انگلیس ،دعوای عینی فقط
راجع به کشتی و اشیاء معینِ مرتبط با کشتی مطرح میشود .در جایی که دعوا صرفاً عینی است،
اجرای حکم دادگاه فقط میتواند از طریق توقیف و فروش آن مال انجام شود2.
در صالحیت مختلط (دعاوی مختلط) دارنده حق در شرایطی است که در یک زمان ،مجاز به
اجرای حق عینی و حق شخصی است .خریدار مال میتواند دعوای اثبات ید (عینی) طرح کند یا
دعوای الزام فروشنده به انجام تعهد یعنی تحویل مبیع (شخصی) طرح کند .دعوای فسخ یا ابطال
قرارداد انتقال عین معین به علت عدم پرداخت ثمن نیز دعوای مختلط است زیرا درعینحال که
فسخ دعوای شخصی است ،موجب اثبات مالکیت مبیع میشود .لذا برخالف نظر برخی استادان،
حکم مندرج در ماده  96قدیم و ماده  34جدید قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به تعدد
خواسته منقول و غیرمنقول است ،دعوای مختلط نیست41.
6ـ .3صالحیت مستقیم و صالحیت غیرمستقیم
اصطالح صالحیت مستقیم و صالحیت غیرمستقیم در حقوق فرانسه رایج است .مسئله صالحیت
7. Hartley, op. cit., p. 14.
8. Hartley, op. cit., p. 15.
9. Ibid., p. 16.
 .60شمس؛ همان ،ص .917
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دادگاه در دو مرحله مطرح است .مرحله اول در آغاز دادرسی در دادگاه صادرکنندة رأی است.
دادگاه به دعوا رسیدگی نمیکند مگر اینکه در ابتدا صالحیت خود را احراز کند .مرحله دوم در
دادگاه محل شناسایی رأی صادره است .دادگاه مخاطب (محل اجرا) رأی صادره را شناسایی
نمیکند مگر اینکه احراز کند دادگاه صادرکنندة رأی ،واجد صالحیت بوده است .دادگاه محل
شناسایی میتواند از طریق فرایند شناسایی بهطور غیرمستقیم ،صالحیت دادگاه صادرکنندة رأی
را کنترل کند44.
به زعم برخی نویسندگان ،معیار اعمال صالحیت مستقیم و صالحیت غیرمستقیم ،یکسان
است .یعنی دادگاه محل شناسایی ،همان قلمرو و قواعد صالحیتی خود را برای دادگاه خارجی
قائل میشود و تنها در مواردی برای دادگاه خارجی قائل به صالحیت میشود که خود نیز در آن
مقام ،واجد صالحیت باشد .البته این نوع هماهنگی در جایی است که دو نظام حقوقی ،قرابت و
تجانس زیادی با یکدیگر داشته و در رابطه میان آنان ،اعتماد کامل حکمفرما باشد .بهطور مثال
در نظام بینایالتی در بین دادگاههای دو یا چند ایالت و نیز در نظام آییننامه بروکسلِ  4در محیط
اتحادیه اروپا این وضعیت صدق میکند49.
اما در بسیاری از کشورها ،رویه به شکل دیگری است و دادگاه محل شناسایی به نسبت
قلمرو صالحیت خود برای دادگاه صادرکننده رأی ،صالحیت کمتری قائل است .در دعوای
مشهور یاهو ،دادگاه فرانسوی بر روی شرکت امریکایی یاهو اعمال صالحیت کرد ،بر این مبنا که
تارنمای وی در رایانههای واقع در کشور فرانسه قابل دسترسی است .این مقدار تماس برای
اعمال صالحیت طبق حقوق فرانسه کافی است .در این دعوا ،یک مؤسسه فرانسوی
ضدنژادپرستی علیه شرکت یاهو واقع در ایاالت متحده اقامه دعوا کرد .یاهو در تارنمای حراج
خود ،نمادها و نشانهای دوران نازی را خرید و فروش میکرد و این کار در فرانسه بهعنوان یکی
از مصادیق نژادپرستی ممنوع بود49.
اما دادگاه امریکایی هیچ تکلیفی ندارد که رأی صادره طبق حقوق امریکا یا حقوق بینالملل
را شناسایی کند 41.اگرچه دادگاههای ایاالت متحده بر اساس ارتباط و تماسِ بسیار ضعیفتر
نسبت به این دعوا ،اعمال صالحیت و دادرسی میکنند ،در مقام شناسایی رأی دادگاه فرانسه
11. Kessedjian, Chatherine, “Synthesis of the Work of the Special Commission of March 1998 on
International Jurisdiction”, Available at: www.hcch.net, Last Visited 1/5/2014, p. 17.
12. Michaels, Ralf, “Some Fundamental Jurisdictional Conceptions as Applied in Judgment
Conventions”, Duke Law School, 2006, p. 9.
13. UEJF et Licra c. Yahoo! Inc. et Yahoo France 22 mai 2000 (Tribunal de Grande Instance Paris),
;2000 Communication et Commerce electronique (Comm. Com. Électr. comm. n°92, note JChr. Galloux
also available at http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000522.htm; English translation
available at http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/yauctions20000522.htm.
14. Michaels, Ralf, op. cit., p. 10.
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علیه خوانده امریکایی ،به دلیل عدم صالحیت دادگاه صادرکننده رأی ،از شناسایی رأی صادره
خودداری کردند.
تقسیم صالحیت به مستقیم و غیرمستقیم با توجه به رویه کنوانسیونهای شناسایی و اجرای
احکام صورت میگیرد .در صالحیت غیرمستقیم ،کنوانسیون ،مجموعهای از قواعد صالحیت را
وضع میکند .این قواعد برای دادگاه رسیدگیکننده الزامی نیست و فقط در صورتی ایفای نقش
خواهد کرد که شناسایی رأی صادره در قلمرو دولت دیگر درخواست شود .در این صورت ،دادگاه
محل شناسایی باید بررسی کند که آیا دادگاه مبدأ (صادرکنندة رأی) بر طبق این قواعد واجد
صالحیت بوده است یا خیر.
اما کنوانسیون بروکسل و آییننامه بروکسلِ  4که برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزامی
است ،اصل صالحیت مستقیم را اعمال کرده است .طبق این اصل ،دادگاه رسیدگیکننده ،ملزم به
رعایت قواعد صالحیت مندرج در کنوانسیون است ،حتی اگر نیاز نباشد که رأی صادره در قلمرو
دولت دیگر شناسایی شود .از سوی دیگر ،دادگاه محل شناسایی هم مجاز نیست که صالحیت
دادگاه مبدأ را بازرسی کند.
این نظام دارای دو مزیت است :اول اینکه با وضع قواعد مشخص برای صالحیت ،از
خواندگان در مقابل برخی انواع صالحیتهای افراطی مندرج در حقوق داخلی کشورها حمایت
میکند .دوم اینکه با نهی دادگاه محل شناسایی در اعمال هرگونه معیار صالحیتی ،شناسایی و
اجرا را آسانتر میکند .اما این عیب بزرگ را هم دارد که با الزام دادگاه رسیدگیکننده به رعایت
قواعد صالحیتی مندرج در کنوانسیون ،موجب ایراد خواندگان به صالحیت دادگاه و اطاله دادرسی
میشود43.
6ـ .9صالحیت الزامی ،صالحیت ممنوع و صالحیت اختیاری
تهیه ساختار الزم برای قواعد صالحیت و نحوه اعمال هریک از آنها ،اولین دغدغه طراحان
کنوانسیون جهانی راجع به صالحیت قضایی بوده است .آرتور وان میرِن 46حقوقدان امریکایی با
ارائه پیشنهاد تدوین کنوانسیون مرکب ،انواع قواعد صالحیت را در سه بخش سفید ،سیاه و
خاکستری جای داد .این سه بخش بهترتیب شامل قواعد الزامی ،قواعد ممنوع و قواعد اختیاری
صالحیت بود .در این بین ،برخی نویسندگان ،چارچوب رنگی متفاوت(سبز ،قرمز و زرد) را پیشنهاد
کردند47.
برخی قواعد صالحیت در منطقه سفید قرار میگیرد .برای مثال ،بند  4ماده  3آییننامه
15. Hartley, op. cit., p. 22.
16. Arthur von Mehren
17. Michaels, Ralf, op. cit., p. 2.
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بروکسلِ  ،4دولتها را به اعمال صالحیت بر قراردادها برحسب معیار محل اجرا ملزم میکند.
ماده  3کنوانسیون احکام الهه  4274نیز دولتهای عضو را به اجرای احکام خارجی ملزم
میکند ،درصورتیکه آن احکام بر یکی از مبانی صالحیت مندرج در مواد  41و  44مبتنی باشد.
اعمال قواعد صالحیتی واقع در منطقه سیاه ،ممنوع است .برای مثال ،بند  9ماده  9آییننامه
بروکسلِ  ،4صراحتاً اعمال برخی قواعد ملی صالحیت را ممنوع میکند .پروتکل تکمیلی
کنوانسیون احکام الهه  4274در ماده  1فهرستی از قواعد را احصا میکند که اعمال آنها طبق
بند  4ماده  9ممنوع است.
اقدام ونمهرن این بود که نشان داد یک منطقه سوم یا خاکستری نیز وجود دارد که نه
الزامی است و نه ممنوع .دولتها آزادند که این مبانی صالحیت را بپذیرند یا اینکه از اعمال آن
خودداری کنند .این آزادی عمل دولتها و دادگاهها موجب تمایز این قواعد از سایر قواعد
صالحیت میشود43.
6ـ .4انواع صالحیت در حقوق بینالملل عمومی
در حقوق بینالملل عمومی ،دو تلقی یا نظریه بنیادین درباره صالحیت وجود دارد .نظریه
سرزمینیبودن و نظریه شخصیبودن .اما اعمال صالحیت بهصورت مطلق ،محدود به این دو
نظریه نیست .اوالً ،اگر منافع اساسی یا حیاتی دولت در معرض خطر باشد ،اعمال صالحیت در
خارج از چارچوب فوق نیز مجاز است .بهطور مثال در اعمال صالحیت جهانی نسبت به برخی
جرایم خاص ،هیچگونه ارتباط سرزمینی یا شخصی با قلمرو محل دادگاه الزم نیست .ثانیاً،
بسیاری از روابط انسانی و حقوق فردی و اجتماعی بشر در قالب دو نظریه سرزمینی و شخصی
قرار نمیگیرد .بهعالوه ،گاهی این دو نظریه درعمل با یکدیگر ترکیب میشوند .حقوق قراردادها،
شبهجرم و ازدواج ،مصداق روابط بین اشخاص است که در یک قلمرو خاص اتفاق افتاده است.
بنابراین دادگاه میتواند بر اساس قاعده محل وقوع حادثه (نظریه سرزمینی) یا تابعیت مشترک
طرفین (نظریه شخصی) به دعوا رسیدگی کند .ممکن است درنهایت ،این دو نظریه تلفیق شوند و
ماحصل آن ،اعمال معیار سکونت یا اقامت باشد.
باوجود همه این تقسیمات ،صالحیت سرزمینی منبع اصلی صالحیت دولت در حقوق
بینالملل عمومی است .یک دولت بر اعمال واقع در قلمرو خود ،شامل اشیاء یا حوادث واقع در
آن قلمرو واجد صالحیت است .همچنین دولتها بر اعمال واقع در خارج از قلمرو آنها که آثاری
در داخل قلمرو بر جای گذاشته است ،صالحیت رسیدگی دارند؛ (صالحیت سرزمینی عینی) اگرچه
برخی نویسندگان از این نوع صالحیت تحت عنوان دکترین آثار و بهعنوان مبنای مستقل
18. Gottschalk, Eckart, Conflict of Laws in a Globalized World, Cambridge University Press, 2007, p. 32.

442



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /65بهار ـ تابستان 6935

____________________________________________________________________
میکنند42.

صالحیت یاد
به زعم برخی نویسندگان ،قواعد حقوق بینالملل عمومی صالحیت ،مقید به شرط آمره
«متعارفبودن» است .اما این قید ،مقبولیت جهانشمول ندارد و بیشتر در دکترین ایاالت متحده
به کار میرود .مهمترین انتقاد بر قید صالحیت متعارف آن است که به دادگاهها قابلیت انعطاف
بسیار اعطا میکند و از ثبات و حکومت قانون ،چیزی باقی نمیگذارد .به همین دلیل ،این شرط
نه بهعنوان معیار مجزی بلکه بهعنوان شاخص احراز ارتباط دعوا با محل دادگاه در فرایند تحقق
صالحیت سرزمینی استفاده میشود91.
 .3حقوق صالحیت در اروپا و امریکا
منشأ تعارض قوانین ،در حقوق رومیژرمنیِ قرن دوازدهم میالدی است؛ زمانی که مکاتب غربی
شروع به یادگیری و مطالعه مجموعه قوانین ژوستینین 94در ایتالیای شمالی کردند .اگرچه بیشتر
حقوق امریکا مشتق از کامنالی انگلیسی است ،قواعد حل تعارض امریکا مشتق از حقوق فالت
قاره اروپا یعنی حقوق رومیژرمنی است .در واقع ،مکتب هلندی قرن هفدهم و اولریخ هوبر،
بیشترین تأثیرات را در قواعد حل تعارض امریکا داشتهاند .اندیشههای هوبر را ژوزف استوری 99در
امریکا منتشر کرد و رویهقضایی در این کشور ،آن را پذیرفت99.
تفاوتها و اختالفات ظاهری میان قواعد این دو نظام در طی سالهای طوالنی ،دستیابی به
هرگونه توافق بینالمللی و انعقاد یک کنوانسیون جهانی در موضوع صالحیت را غیرممکن
میساخت .در جریان مذاکرات برای پذیرش کنوانسیون بینالمللی ،اغلب هیئتهای نمایندگی با
اصرار بر حقوق داخلی خود ،مانع حصول هرگونه توافقی میشدند .اروپاییها درباره وجود هیئت
منصفه در دادرسی مدنی ،خسارت تنبیهی و تحصیل دلیل ،دیدگاه منفی داشتند .هیئت امریکایی
نیز درمقابل نسبت به تدوین حقوق ،فقدان قابلیت انعطاف در قوانین و ناهماهنگی با نیازهای روز
و سرانجام ،ناتوانی در کشف حقیقت ،نظر منفی داشت و نگران آثار منفی تدوین حقوق بر رشد
جامعه بود91.
اما بررسی اجمالی قواعد صالحیت در حقوق اروپا و حقوق ایاالت متحده ،مبین نقاط مشترک
19. Mills, op. cit., p. 342.
20. Ibid., p. 235.
21. Justinian
22. Joseph Story
23. Irina V. Getman-Pavlova, “The Concept of “Comity” in Ulrich Huber Conflict Doctrine”, National
Research University Higher School of Economics (Moscow), 2013, Electronic copy available at:
http://ssrn.com/abstract=2240233, pp. 3-4.
24. Grossi, Simon, “Rethinking the Harmonization of Jurisdictional Rules”, Tulane Law Review, vol.
86:623, 2012, p. 671.
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فراوان در دو نظام حقوقی است که در عین وجود برخی نقاط اختالف ،دستیابی به توافق
بینالمللی محدود درباره صالحیت قضایی بینالمللی را امکانپذیر میسازد .نکته مشترک در همه
نظامهای حقوقی و حتی اسناد بینالمللی آن است که هیچیک به یک قاعده صالحیتی معین از
قبیل دادگاه محل اقامت خوانده اکتفا نکردهاند و غیر از آن ،در اثر حاکمیت اراده ،منافع عمومی و
عدالت اجتماعی ،قواعد دیگری را نیز وضع کردهاند.
3ـ .6بررسی اجمالی حقوق صالحیت اروپایی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال  9114با تصویب آییننامه بروکسلِ  4به نظام یکنواخت
صالحیت و شناسایی و اجرای احکام خارجی پیوستند .این آییننامه ،جایگزین کنوانسیون 4263
بروکسل شد و در بسیاری از جهات ،احکامی مشابه با آن کنوانسیون دارد .درنتیجه ،اعتبار
رویهقضایی ملی و اروپایی درباره کنوانسیون بروکسل به آییننامه تعمیم یافت.
دیوان دادگستری اروپایی در چارچوب رأی مقدماتی 93به شیوه الزامآوری آییننامه بروکسلِ 4
را برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا تفسیر میکند .دادگاههای ملی کشورهای عضو میتوانند در
موارد ابهام از دیوان دادگستری اروپایی ،تقاضای صدور رأی مقدماتی کنند96.
آییننامه بروکسلِ  4در امور مدنی و تجارتی زمانی اعمال میشود که اصحاب دعوا از
کشورهای متفاوت عضو اتحادیه اروپا باشند و خوانده ،ضرورتاً در یک کشور عضو اتحادیه اقامت
داشته باشد .بنابراین اگر خوانده ،مقیم ایاالت متحده امریکا باشد ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا
بر طبق قوانین ملی خود ،احراز صالحیت و دادرسی میکنند.
طبق آییننامه بروکسلِ  ،4دادگاه کشور عضو اتحادیه باید در موارد زیر اعالم صالحیت کند:
4ـ صالحیت اختصاصی داشته باشد .مثل دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (ماده )99
9ـ طرفین بهطور صریح یا ضمنی به صالحیت دادگاه ،رضایت داده باشند (مواد  99و )91
9ـ دادگاه ،محل اقامت خوانده باشد( .ماده )9
1ـ یکی از دادگاههای خاص باشد که در مواد  3الی  94آییننامه مقرر شده است ،از قبیل
دادگاه محل اجرای قرارداد97
در یادداشت رسمی 93شماره (44مقدمه آییننامه بروکسلِ  )4آمده است که قواعد صالحیت
باید تا حد زیادی قابل پیشبینی بوده و بر اصل کلی صالحیت محل اقامت خوانده مبتنی باشد،
25. Preliminary Ruling
26. Kunda, Ivan, Practical Handbook on European Private International Law, Available at:
ec.europa.eu/.../practical_handbook_eu_international_law_en.pdf, 2011, p. 53.
27. Ibid., p. 59.
28. Recital
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جز در وضعیتهای مشخص که موضوع دعوا یا حاکمیت ارادة طرفین ،عامل ارتباط دیگری را
تجویز کند.
بر همین اساس ،قاعده کلی صالحیت ،طبق ماده  9آییننامه بروکسلِ  4بر مبنای عامل
ارتباط اقامتگاه تعریف شده است .تابعیت اصحاب دعوا اهمیتی ندارد .یک تبعه روسیة مقیم در
آلمان بر طبق مقررات بروکسلِ  4در دادگاههای آلمان مورد تعقیب قرار میگیرد .عدم تبعیض بر
مبنای تابعیت علیه خواندگان مقیم در یک کشور عضو از ماده  49معاهده جامعه اروپایی و از
رویهقضایی دیوان دادگستری اروپایی استنباط میشود92.
طبق ماده  32و  61آییننامه بروکسلِ  ،4اقامتگاه طبق قواعد داخلی کشور عضو که دعوا در
آنجا مطرح شده است ،تعیین میشود .اشخاص حقوقی یا مؤسسات ،مقیم در کشوری محسوب
میشوند که مرکز قانونی ،اداره اصلی یا محل اصلی تجاری آنها در آنجا واقع است .در آییننامه،
طرفین نمیتوانند اقامتگاه انتخابی تعیین کنند .اگر آنها چنین توافقی کنند ،فرض میشود که
توافق بر انتخاب دادگاه کردهاند91.
همان طور که دیوان دادگستری اروپایی توضیح داده است ،دلیل ترجیح اقامتگاه خوانده ،این
است که خوانده در آنجا آسانتر میتواند از خود دفاع کند .درنتیجه ،ضابطه صالحیت مقرر برای
دعاوی خاص ،استثنا محسوب میشود و باید بهطور مضیق تفسیر و اعمال شود94.
صرفنظر از اقامتگاه خوانده در دعاوی راجع به حقوق عینی در اموال غیرمنقول ،دادگاه کشور
عضو که مال در آن واقع است ،واجد صالحیت محسوب میشود .با توجه به نوع دعوا آییننامه
متضمن قواعد متفاوتی از صالحیت اختصاصی است و شخص در محلی غیر از اقامتگاه خود،
تحت پیگرد قرار میگیرد .برای مثال در دعاوی راجع به قرارداد ،ممکن است شخص مقیم در
کشور عضو در کشور دیگر عضو که محل اجرای قرارداد است ،تحت تعقیب قرار گیرد .محل
اجرای قرارداد باید طبق قواعد انتخاب قانون کشور محل دادگاه تعیین شود مگر اینکه
ماده) 5(1)(bآییننامه اعمال شود.
هدف آییننامه ،ایجاد قواعد صالحیت بر اساس عوامل ارتباط یکنواخت و منصفانه است.
خوانده باید تنها در محلی از خود دفاع کند که دعوا با آن محل به اندازه کافی مرتبط باشد .اما
انصاف برحسب برخی قواعد تکمیلی به نفع اشخاصی که به لحاظ اقتصادی یا اجتماعی ضعیفتر
هستند ،قواعد اختصاصی وضع کرده است .به این ترتیب بهموجب مواد  43 ،3و  43آییننامه
بروکسلِ  ،4بیمهشده ،مستخدم و مصرفکننده میتوانند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا
29. Magnus, Ulrich, Mankowski, Peter, European Commentaries on Private International Law, Brussels
I Regulation, Sellier. European Law Publishers, 2007, p. 73.
30. Kunda, op. cit., p. 65.
31. Grossi, op. cit., p. 660.
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کنند.
هدف آییننامه ،ایجاد قواعد قطعی برای شناسایی دادگاه صالح در هر دعوای خاص است .به
همین دلیل ،آییننامه ،دکترین دادگاه نامناسب را که در کامنال متداول است ،نمیپذیرد .این
دکترین ،اعمال صالحیت را به صالحدید و اختیار دادگاه واگذار میکند و تعیین دادگاه صالح را
دچار ابهام میکند99.
از مجموعه قواعد صالحیت در آییننامه میتوان سلسلهمراتبی برای قواعد صالحیت استنباط
کرد ،بهطوریکه اعمال صالحیت طبق برخی قواعد نسبت به قواعد مندرج در مواد دیگر ،اولویت
و ترجیح دارد:
4ـ صالحیت خاص ناشی از موضوع و صالحیت ناشی از اقامتگاه بر صالحیت اختصاصی و
دادگاه مورد توافق ،تفوق ندارد.
9ـ دادگاه مورد توافق اصحاب دعوا بر صالحیت اختصاصی تفوق ندارد.
9ـ صالحیت خاص ناشی از موضوع و صالحیت ناشی از اقامتگاه ،جایگزین یکدیگرند و
هیچیک بر دیگری تفوق ندارد99.
تأکید فراوان حقوق صالحیت اروپایی بر ثبات و قابلیت پیشبینی باعث شده است که در
آییننامه بروکسلِ  ،4بهطور تفصیلی به همه قواعد صالحیت تصریح شود ،بهطوریکه خواندة
مقیم در اتحادیه اروپا میتواند اطمینان یابد که هیچ دادگاه اروپایی در غیر از چارچوب قواعد
صالحیتی مندرج در آییننامه نمیتواند علیه وی به دادرسی بپردازد .اما واگذارشدن تفسیر برخی
مفاهیم کلیدی به حقوق داخلی کشورها ،آییننامه را از هدف متعالی خود یعنی ایجاد یکنواختی
در حقوق صالحیت کشورها بازمیدارد .اصطالحاتی از قبیل اقامتگاه یا محل اجرای قرارداد که
معیار و ضابطه صالحیت محسوب میشود در آییننامه تعریف نشده است و هر دادگاهی طبق
قانون دولت متبوع خود ،آن را معنا خواهد کرد.
3ـ .3بررسی اجمالی حقوق صالحیت در ایاالت متحده
قواعد صالحیت در ایاالت متحده ،عمدتاً توسط تصمیمات دیوان عالی شکل گرفته است .در این
قسمت از مقاله بهجای بررسی هریک از ایالتها ،وضعیت حقوقی ایاالت متحده بهعنوان یک کل
بررسی شده است و تمرکز بر معیارهای حداقلی است که در سطح فدرال اعمال میشود .شایان
ذکر است که اضافه بر شرایط قانون اساسی مقرر در اصالحیه چهاردهم ،بیشتر ایالتها قانونی
32. Ibid., p..659.
33. Kunda, op. cit., p. 60.
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دارند که «قانون صالحیت فراسرزمینی» 91خوانده میشود و بهموجب آن ،شرایط مرتبط با اعمال
صالحیت دادگاهها بر دعوای دارای عنصر خارجی (بین ایالتی یا بینالمللی) تنظیم میشود93.
در اساسیترین سطح ،قلمرو صالحیت دادگاههای امریکا طبق شرط فرایند صحیح 96مندرج
در اصالحیه چهاردهم قانون اساسی فدرال امریکا تنظیم میشود« :هیچ ایالتی نباید هیچ شخصی
را از زندگی ،آزادی یا از اموال خود بدون فرایند صحیح قانونی محروم کند» .گنجینهای از رویه
قضایی وجود دارد که چگونگی اعمال این شرط را در مقام عمل تفسیر میکند.
چون شرط فرایند صحیح بر منافع خوانده تمرکز دارد ،برای اعمال صالحیت شخصی
دادگاههای ایاالت متحده بر روی خوانده ،بهصورت محدودیتی کلیدی درآمده است .در واقع،
شرط فرایند صحیح ،نقطه شروع و نقطه پایان هرگونه تحلیل راجع به صالحیت شخصی است.
اکثریت محققان و قضات اعتقاد دارند که این محدودیت بهطور یکسان نسبت به اتباع داخلی و
اتباع خارجی اعمال میشود و اتباع بیگانه از همه حقوق شهروندان ایاالت متحده برای اعتراض
به اعمال فراسرزمینی صالحیت شخصی برخوردارند97.
دیوان عالی ایاالت متحده در سال  934373آنچه را که مبانی سنتی صالحیت شخصی
شناخته میشود ،تأیید کرد .طبق این رأی ،اقامت خوانده در قلمرو دادگاه ،حضور در قلمرو دادگاه
در هنگام ابالغ احضاریه و رضایت ،سه مبنای صالحیت قضایی به شمار میرفت و بار دیگر بر
ارزش اقامتگاه بهعنوان مبنای اصلی صالحیت ،تأکید شد :شخص مقیم میتواند در محل اقامت
خود با هرگونه ادعا مورد تعقیب قرار گیرد ولو اینکه به فعالیتهای انجامشده در خارج از قلمرو
محل دادگاه مربوط باشد92.
حقوق ایاالت متحده ،بین صالحیت عام از یکسو و صالحیت خاص از سوی دیگر ،تفکیک
قائل میشود .صالحیت عام 11،هنگامی اعمال میشود که وابستگیهای یک طرف نسبت به
مرجع رسیدگی ،مستمر ،منظم و اساسی باشد 14 .اگر این رابطه قوی وجود داشته باشد ،ممکن
است دادگاه بر دعاوی مربوط به مسائل غیرمرتبط با تماس وی اعمال صالحیت کند .بهعالوه
34. Long Arm Statute
35. Jerker, Dan, Private International Law and Internet, Kluwer International Law, 1st ed., 2007, p. 225.
36. Due Process Clause
37. L. Parrish, Austen, “Sovereignty, Not Due Process: Personal Jurisdiction over Nonresident Alien
Defendant”, Wake Forest Law Review, vol. 41, 2006, p. 1.
38. Pennoyer v. Neff95 U.S. 714 (1878).
39. D. Freer, Richard, “American and European Approaches to Personal Jurisdiction Based upon Internet
Activity”, Emory University School of Law, http://ssrn.com/abstract= 1004887, 2013, p. 2.
40. General Jurisdiction
41. Gator. Com Corp. v. L.L Bean. 03 C.D.O.S.7986 , 2003 US APP.LEXIS 1815 (9 th cir.2 September
2003) referring to Amoco Egypt oil co. v. Leonis Navigation co. , Inc.,1 F.3d 848-852-853(9th cir .1993).
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باوجود تماسهای ماهوی ،مستمر و منظم ،ادعای صالحیت عام باید متعارف
در یکی از دعاوی مشهور ،دیوان عالی ایاالت متحده ،ادعای دادگاه تگزاس را برای اعمال
صالحیت بر خواندة غیرمقیم ،مردود شناخت« :صرف عمل خرید ،حتی اگر در فواصل منظم رخ
دهد ،برای تجویز صالحیت شخصی ایالت بر روی شرکتی که در آن ایالت سکونت ندارد در
دعوایی که با آن عملیات خرید مرتبط نیست ،کفایت نمیکند»19.
در اعمال صالحیت عام در رابطه با کشورهای دیگر ،ایاالت متحده ،به شاخصهای سیاست
خارجی توجه میکند .بهطور خاص در یکی از دعاوی 11،ایالت اوهایو برای اعمال صالحیت عام،
مجاز شناخته شد .اعمال صالحیت بر شرکت استخراج معدن فیلیپین باوجود تماس بسیار محدود
با ایاالت متحده« ،متعارف و عادالنه» شناخته شد .در آن زمان ،فیلیپین در اشغال کشور ژاپن و
این کشور در جنگ با ایاالت متحده بود.
صالحیت خاص 13،نوع دیگر صالحیت قضایی در ایاالت متحده است .دادگاه ،هنگامی
میتواند ادعای صالحیت خاص کند که میان موضوع دعوا و آن دادگاه« ،حداقل تماس» 16وجود
داشته است .بزرگترین تفاوت این نوع از صالحیت نسبت به صالحیت عام این است که
صالحیت خاص فقط به دادگاه علیه خوانده در رابطه با همان مسئلة در دست رسیدگی اعطای
صالحیت میکند ،درحالیکه در صالحیت عام ،دادگاه میتواند علیه خوانده در همه وضعیتها
اعمال صالحیت کند زیرا خوانده ،چنان ارتباط محکمی با محل دادگاه دارد که دادگاه میتواند به
همه دعاوی راجع به وی ،صرفنظر از ارتباط دعوا رسیدگی کند.
شرط فرایند صحیح 17،مستلزم آن است که بهمنظور صدور رأی علیه خوانده ،درصورتیکه او
در قلمرو محل دادگاه حاضر نباشد ،باید دارای حداقل تماس معینی با آن قلمرو باشد ،بهطوریکه
ادامه دعوا ،تخطی از مفاهیم سنتی رفتار منصفانه و عدالت ماهوی نباشد13.
این شرط که دادرسی ،تخطی از «مفاهیم سنتی رفتار منصفانه و عدالت ماهوی نباشد» در
دعوای دیگری 12تشریح شده است .در اینجا دادگاه ،دستهای از شاخصها را احصا کرد که باید به
همه آنها توجه شود .برخی نویسندگان ،بهدقت این شاخصها را خالصه کردهاند4 :ـ وقوع بار
اثبات بر دوش خوانده در صورت اقامه دعوا در دادگاههای آن ایالت 9ـ منافع ایالت محل دادگاه
42. Grossi, op. cit., p. 666.
43. Helicoptoros Nacionales Des Columbia . S. A .V. Hall . 466 US (1984).
44. Perkins v. Benguet consol Min.co.342 (1952).
45. Specific Jurisdiction
46. Minimum Contact
47. Due Process Clause
48. International Shoe Co. v. Washington, 326 US 310 (1945), 316.
49. World – wide Volkswagen corp. v. wood son, 444 US 268 (1980), 297.

441



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /65بهار ـ تابستان 6935

____________________________________________________________________

در حلوفصل دعوا 9ـ منافع خواهان در تحصیل غرامت مؤثر و مناسب ،حداقل ،هنگامی که به
دلیل فقدان قدرت خواهان در انتخاب دادگاه ،بهطور کافی از آن منافع حمایت نمیشود1 .ـ منافع
سیستم قضایی بینایالتی در تحصیل مؤثرترین راهحل دعوا 3ـ منافع مشترک ایالتها در پیشبرد
سیاستهای اجتماعی بنیادین31.
با توجه به تقسیم قبلی صالحیت به صالحیت الزامی ،ممنوع و اختیاری مندرج در قسمت
4ـ 9این مقاله ،همه انواع صالحیت در حقوق ایاالت متحده جزو صالحیتهای اختیاری یا
خاکستری است ،به این مفهوم که دادگاه ایاالت متحده ،تکلیفی به تبعیت از قاعده صالحیتی
معین ندارد و با توجه به اوضاعواحوال هر دعوا و مقدار ارتباط دعوای مطروحه با ایاالت متحده
میتواند صالحیت را اعمال کند یا نکند .چنین وضعیتی با تأکید حقوق اروپایی درباره تأمین ثبات
و قابلیت پیشبینی برای اشخاص خصوصی از طریق ایجاد قواعد صالحیت یکنواخت ،کامالً
متعارض است.
3ـ .9مقایسه حقوق صالحیت در اروپا و ایاالت متحده
بهاستثنای برخی قواعد خاص ،ازجمله صالحیت مبتنی بر حضور موقت خوانده و نیز دکترین
دادگاه نامناسب ،در سایر موارد ،وجوه اشتراک قواعد صالحیت در اروپا و امریکا بسیار زیاد است.
در ایاالت متحده همانند اروپا ،اقامتگاه خوانده ،مبنای سنتی صالحیت محسوب میشود و هیچ
نگرانی از بابت شرط فرایند صحیح مندرج در قانون اساسی ایجاد نمیکند .یقیناً خوانده از منافع و
حمایتهای قوانین محل دادگاه بهرهمند میشود و تعقیب قضایی در چنین دادگاهی برای وی
کامالً قابل پیشبینی است.
در واقع ،صالحیت عام در ایاالت متحده ،مفهوم اقامتگاه را توسعه داده است بهطوریکه
شامل وضعیتهایی میشود که خوانده بهطور رسمی در قلمرو دادگاه اقامت ندارد اما چنان عمل
کرده است که گویی در آنجا اقامت دارد .این در جایی است که خواندگان ،فعالیت مستمر ،اساسی
و منظم در قلمرو محل دادگاه داشته باشند .در این صورت ،خوانده با هر سببی از دعوا ممکن
است در آنجا تحت تعقیب قرار گیرد و دادگاه ،صالحیت عام بر وی دارد ،حتی اگر سبب دعوا در
خارج از قلمرو دادگاه رخ داده باشد .بنابراین صالحیت عام ،با مفهوم اروپایی صالحیت که مبتنی
بر محل اقامت خوانده است ،فاصله چندانی ندارد .به زعم بسیاری از نویسندگان ،این تنها مبنای
مشترک میان دو نظام نیست 411 .سال قبل از طرح ضابطه حداقل تماس در ایاالت متحده،
حقوق رومیژرمنی ،صالحیت مبتنی بر حداقل تماس را پذیرفته بود .بخشهای دو تا هفت
آییننامه بروکسلِ (4متضمن دادگاه صالح در خارج از محل اقامت خوانده) بازتاب این نوع از
50. Jerker, op. cit., p. 241.
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صالحیت
برخی قواعد صالحیت رایج در ایاالت متحده ،از قبیل صالحیت مبتنی بر محل انجام
تجارت 39میان دو نظام ،فاصله انداخته است .باوجود این ،یکی از تصمیمات جدید دیوان عالی
امریکا که در مقام اعمال این قاعده صادر شده است ،در فرایند یکنواختسازی حقوق اروپا و
امریکا بسیار مهم است 39.دیوان عالی مقرر کرد که شرط فرایند صحیح ،به دادگاههای ایالتی
اجازه نمیدهد که بر روی تولیدکننده خارجی در وضعیتهای معین ،صالحیت شخصی اعمال
کنند .اگر یکی از سکنه ایالت در خارج از قلمرو آن ایالت و در اثر استعمال محصوالت
فروختهشده در خارج از آن ایالت فوت کند ،فروش مقدار محدودی از کاال توسط تولیدکننده
خارجی در آن ایالت ،موجب اعمال صالحیت شخصی بر وی نخواهد شد .طبق این رأی ،فروش
محدود کاال در قلمرو ایالت ،موجب تحقق شرایط صالحیت عمومی یعنی فعالیت اساسی ،مستمر
و منظم نمیشود31.
به زعم دیوان عالی ،صالحیت مبتنی بر محل انجام تجارت ،تنها زمانی قابل اعمال است که
برحسب فعالیت انجامشده در قلمرو دولت محل دادگاه ،خوانده چنان رفتار کرده باشد که گویی در
آنجا اقامت دارد33.
یکی دیگر از نقاط تفاوت میان دو نظام ،عبارت از اعمال صالحیت عبوری 36یا صالحیت
برچسبی 37در ایاالت متحده است .رویهقضایی این کشور ،علیرغم انتقادات گسترده از این قاعده
در سال  ،4221یک بار دیگر آن را تأیید کرد .در دعوای موسوم به برنهام 33،قضات دیوان عالی
رأی دادند که دادگاه تالی بر روی خواندهای که در قلمرو دادگاه سکونت ندارد ،اما برای مدت سه
روز در قلمرو محل دادگاه حضور داشته و فعالیت بیارتباط با موضوع دعوا انجام داده است ،واجد
صالحیت خواهد بود زیرا درحالیکه بهطور ارادی در قلمرو ایالت محل دادگاه حضور داشته،
احضاریه به وی ابالغ شده است .تفسیر قضات از معیار حداقل تماس ،چنان موسع بوده است که
اشخاصِ در حال عبور از قلمرو امریکا تقریباً همیشه حداقل تماس ضروری را با محل دادگاه
برای توجیه اعمال صالحیت دارند 32.مؤلفان و قضات ،برای جلوگیری از نتایج غیرعادالنه علیه
51. Grossi, op. cit., p. 674.
52. Doing Business Jurisdiction
53. Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown 131 S. Ct. 2846, 2851 (2011).
54. H. Hoffheiner, Michael, “General Personal Jurisdiction”, Kansas Law Review, vol. 60, 2012, p. 549.
55. Grossi, op. cit., p. 666.
56. Transient Jurisdiction
57. Tag Jurisdiction
58. Burnham v. Superior Court of Cal., 495 U.S. 604, 618 (1990).
59. Goto, Barbara Surtees, “International Shoe Gets the Boot: Burnham v. Superior Court Resurrects the
Physical Power Theory”, Loyola of Los Angeles Law Review Law Reviews, 4-1-1991, p. 653.
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خواندگان ،اعمال قید متعارفبودن صالحیت و همچنین استفاده از دکترین دادگاه نامناسب را
پیشنهاد کردند.
صالحیت در امریکا نیز همانند حقوق صالحیت اروپایی میتواند بر رضایت یا توافق مبتنی
باشد .همچنین اگر ایراد فقدان صالحیت شخصی بهعنوان دفاع اولِ خوانده مطرح نشود ،پذیرفته
نمیشود.
مقررات اروپایی آییننامه بروکسلِ 4با تکیه بر مفهوم صالحیت محدود 61که ناشی از حقوق
رومیژرمنی است ،به خواهان اجازه میدهد که در محل ارتکاب حادثه زیانبار یا محل اجرای
قرارداد ،اقامه دعوا کند .دادگاههای ایاالت متحده نیز با استناد به معیار حداقل تماس در دعاوی
ناشی از قرارداد ،دادگاه محل اجرای قرارداد و در دعاوی مسئولیت مدنی ،دادگاه محل وقوع
حادثه (شامل محل وقوع خسارت) را دارای صالحیت میدانند .به این ترتیب ،درعمل ،نتایج
مشابه با مقررات اتحادیه اروپا اجرا میشود .به همین دلیل ،برخی استادان حقوق بینالملل
خصوصی اذعان داشتهاند که حقوق رومیژرمنی ،چهارصد سال قبل از دعوای موسوم به
” “International Shoeدر ایاالت متحده ،صالحیت مبتنی بر حداقل تماس را پذیرفته بود و
این ایده تا تدوین حقوق جدید اروپایی درباره صالحیت ،تداوم یافت .به عبارت دیگر ،برخالف
آنچه بسیاری مفسران اعتقاد دارند ،حقوق صالحیت اروپایی بر ایده سرزمینیبودن مبتنی نیست،
بلکه همانند حقوق صالحیت امریکایی بر معیار حداقل تماس ،مبتنی است64.
 .9قواعد صالحیت در اسناد بینالمللی
اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی که با همکاری مؤسسه حقوق امریکا و مؤسسه
یکنواختسازی حقوق خصوصی تدوین شده است ،در تالش است تا با تلفیق قواعد صالحیتی
نظامهای حقوقی مختلف ،راه خود را برای تبدیلشدن به کنوانسیون بینالمللی هموار کند .ماده 9
اصول مذکور ،راجع به صالحیت دادگاه است .متن مذکور بهعنوان سند غیررسمی مبین آخرین
تحوالت کشورها در حوزه آیین دادرسی و تعارض دادگاههاست .طبق ماده  9اصول فوق ،اولین
قاعده صالحیت ،توافق اصحاب دعواست که بر صالحیت هر دادگاه دیگری ترجیح دارد .در
صورت عدم انتخاب دادگاه صالح توسط طرفین اختالف ،خواهان باید به دادگاه محلی مراجعه
کند که ارتباط اساسی میان طرفین دعوا یا معامله یا علت اختالف با محل دادگاه وجود داشته
باشد .البته اصول فوق در ادامه ،شاخصهای ارتباط اساسی را ارائه میدهد .این شاخصها شامل
وقوع بخش عمدهای از معامله یا اختالف در محل دادگاه ،محل سکونت شخص حقیقی و مرکز
60. Limited Jurisdiction
61. Grossi, op. cit., p. 663.
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اصلی یا محل ثبت شخص حقوقی
اگرچه قاعده صالحیت دادگاه منتخب بهظاهر ،پدیدهای بدیع ،و عبور از قاعده اولیه دادگاه
محل اقامت خوانده است 69،مطالعه قواعد صالحیت در آییننامه بروکسلِ  4و نیز قواعد صالحیت
ایاالت متحده نشان میدهد که تقدم تراضی اصحاب دعوا بر دادگاه محل اقامت خوانده،
سابقهای دیرینه دارد .اگر هدف اصلی قواعد بینالملل خصوصی و تعارض دادگاهها ،تأمین
انتظارات مشروع اشخاص خصوصی است ،اولویت دادگاه منتخب طرفین بر مراجع قضایی دیگر
تعجبانگیز نیست.
در کشورهای دیگر ،برخی قواعد صالحیت که در حقوق داخلی متداول است ،غیرمنصفانه
میدانند و آرایی که بر اساس آن ،قواعد صالحیت صادر میشود ،شناسایی نمیشود .قاعده
امریکایی دادگاه محل حضور موقت خوانده ،قاعده فرانسوی دادگاه متبوع اصحاب دعوا و قاعده
آلمانی دادگاه محل وقوع مال بیارتباط با دعوا از آن جمله است .اصول و قواعد دادرسی فراملی،
این قواعد صالحیت را بهطور کلی رد نکرده است ،بلکه در ماده 9ـ 9اصول و در ماده 1ـ 1قواعد
دادرسی فراملی با اتخاذ راهحل بینابین ،اعمال این قواعد توسط دولتها را مشروط به آن میداند
که هیچ دادگاه خارجی دیگری در دسترس نباشد.
 .4بررسی قواعد صالحیت بینالمللی در حقوق ایران
در فقه ،انتخاب قاضی در اختیار طرفین دعواست و صحبت از قاضی مستقر در محل اقامت
مدعی یا مدعیعلیه نیست .در این بین ،اختیار مدعی در انتخاب و تعیین قاضی بر مدعیعلیه
مقدم است .گروهی بر این نظر ایراد گرفتهاند که طرق اثبات دعوا از نظر اقامه دلیل و مانند آن
با مدعی است اما انتخاب قاضی عین نزاع است و شاید انتخاب وی با مدعیعلیه باشد یا از
طریق قرعه عمل شود .اگر دو نفر با توافق نزد قاضی رفتند ،یکی از آنها حق عدول ندارد .اما
گاه الزم است که دعوا در محل دیگری که طرفین حضور ندارند ،طرح شود ،مانند محل اقامت
شهود تا به سبب مسافت و دشواری حضور شهود ،حق کسی ضایع نشود61.
برخی نویسندگان ،صالحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد را به صالحیت دادگاه محل وقوع جرم
در آیین دادرسی کیفری تشبیه کردهاند 63.اگرچه در حقوق کیفری ،اعاده نظم مطلوب در محل
ارتکاب جرم ،اقتضا دارد تا مراجع قضایی واقع در آن محل به رسیدگی بپردازند ،اما چنین
 .53پوراستاد ،مجید؛ اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی ،شهر دانش ،4937،ص .9
 .59غمامی ،مجید و حسن محسنی؛ آیین دادرسی مدنی فراملی ،شرکت سهامی انتشار ،4921،ص .33
 .54خدابخشی؛ همان ،ص .413
 .56پیشین ،ص .431
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ضرورت و ارتباطی میان محل انعقاد قرارداد و دعوای متعاقدین وجود ندارد.
تفکیک فقهی میان سبب حادثه ،مثل ارتکاب قتل و آخرین جزء علت تامه ،یعنی وقوع قتل
در دادرسی کیفری در مقام ایجاد صالحیت برای دادگاه هر دو محل مذکور ،مورد استناد قرار
گرفته است 66.این تفکیک در مسئولیت مدنی بینالمللی در مقام تعیین دادگاه صالح به کار
میرود ،بهطوریکه مطابق رأی دیوان دادگستری اروپایی که در مقام تفسیر آییننامه
بروکسلِ  4صادر شده است در دعوای شبهجرم یا مسئولیت مدنی ،دادگاه محل وقوع فعل زیانبار
و نیز دادگاه محل وقوع خسارت برای رسیدگی صالحیت دارند 67.در این دعوا خوانده در کشور
فرانسه به داخل رودخانه ،زباله ریخته بود ولی ورود خسارت در ادامه مسیر رودخانه در کشور هلند
واقع شده بود .دیوان مقرر کرد که خواهان میتواند در محل ورود خسارت (هلند) یا محل ارتکاب
فعل زیانبار (فرانسه) اقامه دعوا کند63.
در حقوق ایران ،غیر از ماده  274قانون مدنی ،حکم دیگری در ارتباط با تعارض دادگاهها
وجود ندارد و قواعد راجع به صالحیت بینالمللی همان است که در مواد  44به بعد آیین دادرسی
مدنی در حقوق داخلی اعمال میشود .در ماده  274قانون مدنی از یکسو اشاره شده است که
دسته ارتباط آیین دادرسی از عامل ارتباط قانون مقر دادگاه تبعیت میکند و از سوی دیگر ،با رد
اعمال قاعده داخلیِ سبق رسیدگی در دادرسی موازی ،بر صالحیت دادگاه ایرانی علیرغم طرح
همان دعوا در محکمه خارجی تأکید کرده است.
صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده ،دادگاه محل سکونت خوانده ،دادگاه محل وقوع مال
غیرمنقول و ...ازجمله قواعد صالحیت داخلی است که در امور بینالمللی نیز اعمال میشود.
بسیاری از این قواعد بر مبانی کامالً منطقی استوار است .بهطور مثال ،میتوان قاعده صالحیت
دادگاه محل اقامت خوانده را ،یکی از قواعد مقبول جهانی و تغییرناپذیر دانست .این قاعده با
اصول عملیه ،مخصوصاً اصل برائت و امارة داللت ظاهر بر واقع ،هماهنگی کامل دارد .مدعی
خالف اصل برائت باید ادعای خود را در دادگاهی که برای طرف مقابل ،کمترین هزینه و زحمت
را داشته باشد ،اثبات کند62.
ازآنجاکه تابعیت ،معیار صالحیت دادگاههای ایران نیست ،اصوالً درباره دادرسی و اقامه دعوا،
بین اتباع ایرانی و اتباع بیگانه ،حقوق یکسانی وجود دارد .به زعم برخی نویسندگان ،اجرای قواعد
عمومی صالحیت محلی دادگاهها در دعاوی بینالمللی ،موجب پذیرش حقوق یکسان برای
 .55پیشین ،ص .433
67. G.J. Bier B.V. v. Mines de Potasse D’Alsace S.A. Case No. 21/76, [1976] ECR 1735.
68. Freer, op. cit., p. 6.
 .53شمس؛ همان ،ص .143
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بیگانگان و اتباع داخلی از لحاظ ترافع قضایی ،دادرسی و اقامه دعوا شده است 71.باوجود این،
احکامی از قبیل قرار تأمین اتباع بیگانه ،مبین حمایت بیشتر قانونگذار از اتباع ایرانی است؛
حمایتی که ناشی از الزامات روابط بینالمللی و احتمال عدم دسترسی به تبعه خارجی و
بالجبرانماندن خسارت تبعه ایرانی است.
بدین ترتیب ،پیامدهای روابط بینالمللی و صیانت از حق حاکمیت دولتها و حمایت از حقوق
اتباع داخلی ،اقتضا کرده است که قواعدی عالوه بر قواعد صالحیت محلی در حقوق داخلی وجود
داشته باشد .صالحیت دادگاه محل اقامت خواهان ،مندرج در ماده  44قانون آیین دادرسی مدنی
بهعنوان آخرین ملجأ تظلمخواهی خواهان مقیم در ایران ،یکی دیگر از قواعد صالحیت بینالمللی
است .برخالف نظر برخی نویسندگان 74،استفاده از این قاعده ،منحصر به اتباع ایرانی نیست و
قانونگذار در پی حمایت قضایی از همه اشخاص مقیم در خاک ایران است.
برخی اشخاص ،بنا بر ضرورتهای اقتصادی یا اجتماعی ،تحت حمایت قواعد اختصاصی قرار
میگیرند .به همین دلیل درمورد کارگر ،بیمهشده و مصرفکننده در اسنادی از قبیل آییننامه
اروپایی بروکسلِ  ،4دادگاه محل اقامت آنان بهعنوان دادگاه صالح معرفی شده است .این حمایت
در حقوق ایران در ماده  49قانون حمایت خانواده  4929به نفع زوجه مقرر شده است و او اجازه
یافته است که در غیر از دعوای مهریه غیرمنقول ،در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا کند.
صالحیت مبتنی بر توافق که در حقوق اتحادیه اروپا و ایاالت متحده پذیرفته شده است ،در
حقوق ایران ،فقط در قانون حمایت خانواده تصریح شده است و در صورت اقامت یا سکونت
زوجین در خارج از کشور ،دادگاه تهران ،صالح معرفی شده است مگر اینکه زوجین بر صالحیت
دادگاه دیگری توافق کرده باشند.
نتیجه
قواعد صالحیت نسبی در حقوق داخلی ،بر اساس پایگاه روابط حقوقی ،دادگاه صالحیتدار را
تعیین میکند ،بهطوریکه در همه قواعد صالحیت ،نوعی تعلق ،ارتباط و وابستگی بین دعوای
مطروحه و محل دادگاه وجود دارد .به همین دلیل در بسیاری از کشورها قواعد جداگانهای برای
صالحیت بینالمللی دادگاهها وجود ندارد و از همان قواعد داخلی در صالحیت بینالمللی نیز
استفاده می شود .اما با عبور از قاعده صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده و قاعده صالحیت
مبتنی بر توافق در سایر قواعد صالحیت ،اختالفات بسیاری به چشم میخورد .اصل تنظیم قواعد
 .70ابراهیمی ،سیدنصراهلل؛ صالحیت دادگاهها و تعیین آن در حقوق بینالملل خصوصی ایران ،شرکت سهامی انتشار،4924،
ص .91
 .76ارفعنیا ،بهشید؛ حقوق بینالملل خصوصی ،جلد دوم ،چاپ چهارم ،بهتاب ،4939،ص .911
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صالحیت ،برحسب وجود ارتباط منطقی میان محل دادگاه و موضوع دعوا مورد پذیرش نظامهای
حقوقی است .اما در مقام تعیین مصادیق این قواعد منطقی ،انبوه اختالفات آغاز میشود .تأکید بر
لزوم داشتن قواعد صالحیت منصفانه و اعمال قید متعارفبودن صالحیت ،نتوانسته است دستاورد
محسوسی برای یکسانسازی قواعد آیین دادرسی داشته باشد .اعمال صالحیت بهصورت
متعارف ،قابلیت تفسیرهای گوناگون قضات و نظامهای حقوقی مختلف را دارد و موجب
ازدسترفتن ثبات و قابلیت پیشبینی در روابط حقوقی بینالمللی میشود .نظریههای صالحیت
در حقوق بینالملل عمومی نیز در ایجاد محدودیت برای اعمال قواعد صالحیتیِ لجامگسیخته
توسط دولتها ناکام بوده است.
در همه قواعد صالحیت ،وجود ارتباط میان سبب دعوا یا اصحاب دعوا با محل دادگاه ،قابل
مشاهده است .اما این ارتباط باید چندان مستحکم باشد که اعمال صالحیت قضایی را موجه
نماید .تعمیم و توسعه مفهوم اقامتگاه و توجه به مفهوم اقامتگاه ظاهری باعث پذیرش قواعد
تکمیلی صالحیت از قبیل صالحیت محل اجرای تعهد در حقوق اتحادیه اروپا شده است .در
ایاالت متحده نیز این قواعد که مکمل صالحیت عام است ،تحت عنوان صالحیت خاص و در
ذیل معیار حداقل تماس اعمال میشود.
اعمال معیار حداقل تماس برای ایجاد صالحیت ،به دادگاهها اجازه میدهد تا با عبور از قواعد
کلی و ازپیشتعیینشده ،با توجه به اوضاعواحوال هر دعوا و میزان ارتباط دعوا با مرجع رسیدگی،
درباره صالحیت اظهارنظر کنند .به این ترتیب ،با ایجاد انعطاف الزم در قواعد صالحیت،
همگامی قواعد دادرسی با الزامات اجتماعی و اقتصادی روز تضمین میشود .اما این وضعیت که
در ایاالت متحده متداول است ،قابلیت پیشبینی امر صالحیت را برای اصحاب دعوا غیرممکن
میسازد و موجب بیثباتی در روابط برونمرزی میشود .ازاینرو تدوین قواعد و قراینی برای
احراز ارتباط نزدیک میان دعوا و مرجع رسیدگی ضروری است.
باوجود همه اختالفات ،ضرورتهای اقتصادی و وجود برخی مبانی مشابه برای تنظیم قواعد
صالحیت ،موجب همگرایی کشورهای مختلف برای حصول به قواعد یکسان آیین دادرسی شده
است و زمینه را برای انعقاد معاهده بینالمللی جهانشمول راجع به صالحیت قضایی و وحدت
قواعد صالحیتی کشورها فراهم آورده است .اگرچه انعقاد چنین معاهدهای در غیر از موارد محدود
که شامل صالحیت مبتنی بر اقامت ،صالحیت مبتنی بر توافق اصحاب دعوا و صالحیت مبتنی بر
محل مال غیرمنقول است ،غیرمحتمل به نظر میرسد.
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نقض بنیادین در قراردادهای بیع اسنادی:
دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی
و قرارداد پایه بیع
ماشاءا ...بناء نیاسری



شناسه دیجیتال اسناد (10.22066/cilamag.2017.25172 :)DOI
تاریخ دریافت4991/6/9 :

تاریخ پذیرش4991/44/52 :

چکیده
قراردادهای بیع اسنادی که بیع «سیف» و بیع «فوب» از نمونههای برجستة آن است ،دو تعهد جداگانه و
مستقل از هم را بر دوش فروشنده مینهد :تعهد به تسلیم کاالی منطبق با قرارداد و تعهد به تسلیم اسناد
منطبق با قرارداد .ایفای هیچیک از این دو تعهد ،به معنای ایفای تعهد دیگر نیست ،چندان که نقض
هریک از این دو تعهد نیز ،حقوق و ضمانت اجراهای خاص نقض آن تعهد را در اختیار متعهدله (خریدار)
میگذارد .آن هنگام که در چارچوب قراردادهای بیع اسنادی همچون «سیف» و «فوب» از اعتبار اسنادی
بهعنوان روش پرداخت ثمن استفاده میشود ،فروشنده بهمنظور امکان دریافت وجه اعتبار باید موبهمو از
مفاد و شروط اعتبار تبعیت کند؛ الزامی که از آن با نام «اصل لزوم انطباق دقیق ارائه» یاد میشود .الزمه
اعمال دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی آن است که حتی عدم انطباقها و
مغایرتهای جزئی نیز به بانک اجازه میدهد ،بلکه بانک را نسبت به متقاضی اعتبار مکلف میکند ،ارائه
اسناد حمل را نپذیرد و مبلغ اعتبار را نپردازد .سؤال آن است که آیا دکترین انطباق دقیق ارائه اسناد حمل،
آنچنانکه در حقوق اعتبارات اسنادی و در ارائهای که به بانک صورت میگیرد ،جاری است در قرارداد
بیع نیز قابلیت اعمال دارد؟ چنانچه فروشنده ،اسناد منطبق با اعتبار را به بانک ارائه نکند ،و مورد یا موارد
مغایرت و ناهمخوانی موجود در اسناد را در موعد مقرر رفع نکند ،آیا میتوان عمل فروشنده را از لحاظ
قرارداد پایه بیع ،عالوه بر نقض اعتبار اسنادی ،نقض اساسی قرارداد بیع به مفهوم مقرر در کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال (وین )4991 ،نیز توصیف کرد ،و ضمانت اجرای مربوط به نقض بنیادین را به خریدار اعطا
کرد؟
 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m_niasari@sbu.ac.ir
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واژگان کلیدی
بیع اسنادی ،اعتبار اسنادی ،اصل انطباق دقیق ،نقض بنیادین ،کنوانسیون بیع بینالمللی کاال

مقدمه
قراردادهای تجاری بینالمللی ،همچون بیع بینالمللی کاال ،غالباً متضمن مبالغ هنگفتی پول و
محمولههای بزرگی از کاالست .خطر عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار یا عدم اجرای تعهد از
سوی فروشنده ،تهدیدی است که در نوع قراردادهای تجاری ،بهویژه قراردادهای بینالمللی،
همیشه حی و حاضر و مالزم این قراردادهاست .چهبسا متعاملین ،شناخت چندانی از یکدیگر
ندارند و بخصوص از ثبات مالی و مالئت و اعتبار طرف معامله ناآگاهاند .تردید و بالتکلیفی
مربوط به قانون ملی حاکم بر قرارداد ،در جایی که متعاملین صریحاً قانون حاکم را در قراردادشان
انتخاب نکردهاند ،مشکل را دوچندان میکند و حتی درصورتیکه متعاملین ،قانون ملی حاکم بر
قرارداد را انتخاب کرده باشند ،دستکم یکی از طرفین قرارداد ،الجرم با نظام حقوقیای سروکار
خواهد داشت که نظام حقوقی کشور خودش نیست .پرواضح است که هزینههای احتمالی
گرفتاری و دشواری و تأخیر و معطلی توأم با طرح و تعقیب دعوای مطالبه و جبران خسارت علیه
خریدار به جهت عدم تأدیه ثمن یا علیه فروشنده به جهت عدم تسلیم مبیع ،چهبسا بیشتر از
سودی باشد که اصالً انتظار میرود از قرارداد عاید شود.
هنگامی که متعاملین ،رابطهای تجاری برقرار میکنند ،ممکن است فروشنده به خریدار اعتبار
دهد .ولی باید دانست در بیع بینالمللی ،تصور اینکه فروشنده به خریدار اعتبار دهد بسیار بعید
مینماید ،زیرا چنین معاملهای خطرات بسیاری دارد .در چنین شرایطی ،هنگامی که
عرضهکنندگان یا فروشندگان با مشتریان خارجیای طرف خرید یا فروشاند که بین ایشان هنوز
رابطه مستمر تجاری برقرار نشده است ،طرفین ترجیح میدهند فراتر از صرف توافق به ایفای
تعهدات در قرارداد ،تمهیدات اضافیای را جهت تضمین اجرای تعهد به تسلیم مبیع یا تعهد به
تأدیه ثمن بیابند .چنین تضمینی ازجمله میتواند به کمک اعتبار اسنادی حاصل آید .درست است
که ورود و درگیری بانکها در معامالت بیع بینالمللی ،هزینههای معامالت را افزایش میدهد
ولی از عنصر خطر میکاهد و چنین تضمینی را فراهم میکند.
درصورتیکه متعاملین توافق کرده باشند پرداخت ثمن از طریق اعتبار اسنادی انجام پذیرد،
بانک مأمور از جانب خریدار ،خود را متعهد میسازد چنانچه فروشنده ،اسناد مقرر در اعتبارنامه را
ارائه دهد ،ثمن معامله را بپردازد .بانک از قرارداد پایه یا از خود کاالیی که موضوع دادوستد است،
اطالعی ندارد .ازاینرو گفته میشود اسناد باید دقیقاً با مفاد اعتبار مطابقت کند .در اکثر نظامهای
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حقوقی داخلی ،چیزی به نام قانون اعتبار اسنادی وجود ندارد 4.به دیگر سخن ،اصل انطباق دقیق
ارائه با مفاد اعتبار ،از بطن عرف و رویه بانکداری بینالمللی بیرون تراویده و تحول و تکامل یافته
است 5.ماده  41مقررات یکنواخت اعتبارات اسنادی (موسوم به یو.سی.پی  9)611احکام مهمی را
در زمینه اعمال اصل انطباق دقیق بر ارائه اسناد از سوی فروشنده ،دربردارد .راست است که
یو.سی.پی به موقع اجرا درنمیآید مگر اینکه مقررات آن در متن اعتبارنامه شرط شده باشد (ماده
( )4یو.سی.پی  ،)611اما باید دانست در تجارت بینالمللی تقریباً کلیه اعتبارنامههای تجاری بدین
مهم تصریح میکنند که تابع مقررات یو.سی.پی هستند1.
مقاله حاضر به این سؤال میپردازد که آیا میتوان خودداری از تسلیم اسناد منطبق با مفاد
اعتبارنامه را نقض بنیادین قرارداد پایه بیع از سوی فروشنده ،آنگونه که بهموجب ماده 52
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال تعریف شده ،به حساب آورد و بر این اساس به خریدار حق داد
قرارداد را کالً فسخ کند (ماده  19کنوانسیون بیع بینالمللی کاال) .در چارچوب کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال ،بهمنظور آنکه خریدار یا فروشنده بتواند قرارداد را فسخ کند ،خریدار یا فروشنده
باید ثابت کند نقض ،بنیادین است .روشن است ،بنیادیبودن نقض به درجه شدت و وخامت
نقض مطروحه بستگی دارد .این به نوبه خود یبرحسب نوع قرارداد ،متفاوت است .میتوان گفت،
بیشترین مشکالت در زمینه مفهوم نقض بنیادین ،احتماالً در ارتباط با تسلیم اسناد است که پدید
میآید 2.در یک معامله اعتبار اسنادی ،پرداخت در مقابل ارائه اسناد منطبق توسط فروشنده به
بانک صورت میپذیرد .بهعالوه ،اسناد حمل ،معرف و نماینده کاالیی است که برای خریدار
ارسال میشود .چهبسا تسلیم اسناد غیرمنطبق ،نشانه تسلیم کاالی غیرمنطبق باشد .ازاینرو،
اسناد حمل ،در معامالت اعتبار اسنادی ،نقشی حساس و تعیینکننده ایفا میکند.
 .6استثنای مشهور بر این گفته ،احکام مندرج در باب پنجم کد یکنواخت تجارت ( )UCCدر ایاالت متحده امریکاست .اما
باید دانست که احکام این باب نیز محدود به بیان مقررات کلی ناظر به معامالت اعتبار اسنادی است.
2. G. Xiang and R. P. Buckley, ”The Unique Jurisprudence of Letters of Credit: Its Origin and Sources”,
(2003) 4 San Diego Int'l L. J., pp. 91, 91.
3. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), ICC Publication No. 600 (rev.
2006).

مقررات یکنواخت اعتبارات اسنادی که بهاختصار ،یو.سی.پی نامیده میشود ،توسط کمیسیون فن بانکداری اتاق بازرگانی
بینالمللی به نگارش درآمده است و یکی از منابع مهم رویه بانکداری بینالمللی قلمداد میشود .آخرین ویرایش این مقررات
که یو.سی.پی  611نام داده شده ،از سال  5112میالدی قابل اجرا شده است .این ویرایش ،تحت نشریه شماره ( 611بازنگری
سال  )5116اتاق بازرگانی بینالمللی منتشر شده است .برای متن فارسی یو.سی.پی به انضمام متن انگلیسی آن ،ن.ک:
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( ،)UCP 600ترجمه :محمد صالح ذوقی ،انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
بینالمللی.4996،
4. R. Goode, Commercial Law (London: Penguin Books, 2004), p. 951.
5. A. Mullis, ”Avoidance for Breach under the Vienna Convention: A Critical Analysis of some of the
Early Cases”, in Andreas and Jarborg (eds), Anglo-Swedish Studies in Law (Uppsala: Iustus Forlag,
1998), p. 344.
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در این مقاله به قراردادهای بیع اسنادی ،خاصه آن دسته از قراردادهای بیع اسنادی که در
آنها پرداخت ثمن از طریق اعتبار اسنادی صورت میپذیرد ،نگاهی دقیقتر خواهد شد .اما پیش
از آنکه سؤال اصلی مطرح در این مقاله را بتوان بررسی کرد ـ یعنی این سؤال که آیا خودداری از
تسلیم اسناد منطبق را میتوان نقض بنیادین قرارداد بیع محسوب داشت یا خیرـ باید ویژگی
استثنائی و منحصربهفرد معامالت اعتبار اسنادی را بازشناخت .این مهم در بخش بعدی مقاله
(بخش دوم) مطالعه خواهد شد .در بخش سوم ،دو اصل مبنایی حاکم بر معامله اعتبار اسنادی که
اصل استقالل و اصل انطباق دقیق است بررسی میشود .مفهوم نقض بنیادین طبق آنچه در ماده
 52کنوانسیون بیع بینالمللی کاال به دست داده شده ،موضوعی است که در بخش چهارم خواهد
آمد .سرانجام ،در بخش پنجم ،این نظر اختیار شده است که قرارداد پایه بیع از این واقعیت که
متعاملین توافق کردهاند پرداخت ثمن به روش اعتبار اسنادی انجام گیرد ،عمالً تأثیر میپذیرد.
تسلیم اسناد ،یک بخش اساسی از معامله اعتبار اسنادی است زیرا این عمل مستقیماً پرداخت
ثمن معامله را به دنبال دارد .عدم تسلیم اسنادی که دقیقاً با مفاد اعتبار مطابقت کند ،که بالتبع
مانع خریدار از ایفای تعهدات قراردادی خویش (یعنی تأدیه ثمن از طریق اعتبار اسنادی) میشود،
میتواند نقض بنیادین قرارداد از سوی فروشنده قلمداد شود و به خریدار ،حق فسخ معامله را
بدهد.
 .6اعتبارات اسنادی
طبق ماده  5یو.سی.پی  ،611اعتبار اسنادی عبارت است از هر قراری ،با هر نام یا وصفی ،که
بهموجب آن ،بانکی (بانک گشاینده اعتبار) به درخواست و بنا به دستور مشتری (خریدار/متقاضی
اعتبار) وجهی را به شخص ثالث (فروشنده/ذینفع اعتبار) در برابر اسناد مقرر در اعتبار میپردازد،
مشروط بر اینکه شرایط و تعلیقات اعتبار رعایت شود .چنانچه خریدار با فروشنده ،قراردادی را
منعقد ساخته که در آن ،بند پرداخت به روش اعتبار اسنادی درج شده است ،خریدار از بانک خود
(بانک گشاینده) درخواست خواهد کرد اعتبار اسنادیای را به نفع فروشنده (ذینفع اعتبار) افتتاح
کند .خریدار در مقام متقاضی اعتبار ،بانک گشاینده را از شرایط اسنادیای که مایل است در
اعتبارنامه درج شود ،آگاه خواهد ساخت .معموالً بانک گشایندة اعتبار در کشور خریدار به کار
مشغول است ،حال آنکه فروشنده از کشور دیگری است .لذا ممکن است بانک گشایندة اعتبار از
بانکی واقع در کشور فروشنده (این بانک ممکن است شعبهای از بانک گشایندة اعتبار باشد)
بخواهد اسناد را تحویل بگیرد و وجه اعتبار را به نام بانک گشاینده بپردازد( .مطابق بند (الف)
ماده  6یو.سی.پی  611این بانک ثانوی ،بانک ابالغکننده یا بانک معرفیشده نامیده میشود)6.
6. Goode, op. cit., p. 957.
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سپس بانک معرفیشده ،اسناد را در برابر بازپرداخت وجه به بانک گشاینده میفرستد.
کلیه شرایط و تعلیقات مقرر در اعتبار باید از نوع شرایط و تعلیقات اسنادی باشد .چنانچه
اعتبارنامه ،حاوی شرایط و تعلیقاتی باشد ،بیآنکه ارائه سند یا اسنادی را که دال بر متابعت از آن
شرایط و تعلیقات باشد ،مشخص کند ،بانکها چنین شرایط و تعلیقاتی را بهمنزله عدم ذکر در
اعتبار محسوب داشته ،بدان توجه نخواهند کرد (ن.ک :ماده  41یو.سی.پی) .به عبارت دیگر،
خریدار نمیتواند در اعتبار ،شرطی بیاورد که حسب آن ،فروشنده جهت دریافت وجه اعتبار ،الزم
باشد امری را ثابت کند که قابل ثبت و ضبط در یک سند نیست .تمام آنچه خریدار میتواند
فروشنده را بدان ملزم سازد ،تسلیم اسنادی است که وقایع یا شرایط و تعلیقات معینی را ثبت و
ضبط کرده است.
التزام بانک به پرداخت ،معلق به آن است که فروشنده ،سندی دال بر ارسال مبیع به بندر
مقصد ،به همراه سایر اسنادی که حسب قرارداد بیع ،الزم شمرده شده و متعاقب آن در اعتبارنامه
شرط شده است ،ارائه کند .درمورد این سازوکار پرداخت ،کل عملیات ،صرفاً متکی بر اسنادی
است که بانک از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با اعتبارنامه ،آن را کنترل و بررسی میکند؛
اسناد ،نماینده و معرف مبیع محسوب میشود .نتیجة این ویژگی اسناد حمل آن است که هیچیک
از طرفهای معامله اصلی (عقد پایه بیع) در آن واحد ،هم بر مبیع و هم بر ثمن استیال ندارد .این
الزامات در اصل به این منظور وضع شده که اطمینان حاصل آید فروشنده ،اسنادی ارائه میدهد
که ثابت میکند وی از تعهدات ناشی از قرارداد پایه بیع تبعیت کرده است 2،و نیز بر مأموریت
بانک در امر بررسی اسناد ،حد و مرزی نهاده شود .بانک با اسناد سروکار دارد ،نه با کاال (ن.ک:
ماده  2یو.سی.پی .)611
 .6دکترین حاکم بر معامله اعتبار اسنادی
همان طور که در بخش اول این مقاله گفته آمد ،حقوق اعتبارات اسنادی ،عمدتاً از طریق عرف و
رویه بانکداری بینالمللی نشو و نما یافته است .اصل استقالل و اصل انطباق دقیق ،اصول ارکان
حقوق اعتبارات اسنادی شمرده میشود .در بخش حاضر ،تکوین و مفهوم و اهمیت این اصول
مطالعه میشود.

 .7برای مطالعه بیشتر در اینباره ،ن.ک:
R. Jack, Documentary Credits (London: Butterworths, 2001); see also A. N. Oelofse, The Law of
Documentary Letters of Credit in Comparative Perspective (Pretoria: Interlegal, 1997), pp. 7-9.
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6ـ .6اصل استقالل
در معامالت مشتمل بر اعتبار اسنادی ،بانک ،طرف معامله پایه نیست .توضیح اینکه اعتبارات
اسنادی دارای وصف تجریدی است .این بدان معناست که بانک به جزئیات قرارداد پایه و اجرای
واقعی تعهدات آن قرارداد ،توجهی ندارد .شرایط التزام بانک به پرداخت را باید تنها و تنها در مفاد
اعتبارنامه جست و بههیچروی به تعهداتی که فروشنده بر اساس عقد بیع بر عهده دارد ،وابسته
نیست 9.بند (الف) ماده  1یو.سی.پی  611مقرر میدارد:
«اعتبار [اسنادی] برحسب ماهیت و طبع خود ،معاملهای جدای از قرارداد بیع یا قرارداد
دیگری است که اعتبار بر آن مبتنی است .بانکها بههیچوجه به چنین قراردادی توجه نداشته یا
مأخوذ به آن نیستند ،اگرچه در اعتبار ،هرگونه اشارهای به آن قرارداد شده باشد .»...
بنابراین ،بانک در مقام اتخاذ تصمیم به اینکه آیا مبلغ اعتبار را در وجه ذینفع اعتبار،
کارسازی کند یا نکند ،مجاز است تنها مفاد اعتبار را مرجع و ملجأ خویش قرار دهد .بانک
نمیتواند به هیچیک از دفاعاتی که متقاضی اعتبار بر اساس قرارداد پایه بیع در اختیار دارد ،استناد
جوید 9.بر این اساس ،فروشنده اگر اسنادی منطبق با اعتبار ارائه دهد ،همواره وجه را از بانک
دریافت خواهد داشت ،قطعنظر از هرگونه تحول و تالطمی که در قرارداد پایه رخ داده باشد.
بایسته نیست بانک در موقع و موضعی قرار داده شود که ناگزیر باشد اختالفات میان خریدار و
فروشنده را بررسی و حلوفصل کند زیرا این امر منجر به تأخیرات طوالنی در امر پرداخت شده،
اعتبار اسنادی را که همچون خدمت تجاری شمرده میشود ،از جاذبه خواهد انداخت 41.چنانچه
دکترین استقالل با دقت و وسواس هرچه تمام ،پاس داشته نشود ،ادامه حیات سیستم اعتبار
اسنادی بهعنوان اصلیترین روش پرداخت در تجارت بینالمللی به خطر خواهد افتاد44.
تنها استثنای وارد بر اصل استقالل ،ارتکاب تقلب از سوی ذینفع در مقام ارائه اسناد است.
همچنان که دوروی 45خاطرنشان ساخته است« :هر نظامی که چشم بر روی چیزی که آشکارا
نامعقول و ناعادالنه است ،ببندد نمیتواند کارآمد و اثربخش باشد» .اگر بانک در اسنادی که
ذینفع ارائه میکند ،تقلبی را کشف کند ،حق دارد از پرداخت وجه اعتبار خودداری کند ،ولو آنکه
اسناد برحسب صورت ظاهر ،منطبق با مفاد اعتبارنامه به نظر رسد .الزمه این سخن آن است که
در فرض متقلبانهبودن اسناد ،ذینفع اعتبار ،اگر هم در اظهارات و گفتههایش صادق باشد،
اسنادی ارائه کند که دقیقاً با مفاد اعتبارنامه منطبق نیست .به هر تقدیر ،تقلب باید برای بانک،
8. Goode, op. cit., p. 987.
9. Oelofse, op. cit., p. 357.
10. J. Ramberg, International Commercial Transactions (2nd ed., Stockholm, 2000), p. 142.
11. Jack, op. cit., p. 40.
12. F. P. de Rooy, Documentary Credits (Deventer: Kluwer, 1984), p. 116.
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واضح باشد ،چندان که به دلیل اضافی یا لزوم تحقیق و تفحص در خصوص اوضاعواحوال واقعی
محیط بر قرارداد پایه ،نیازی نباشد 49.صرف تردید و شک به ارتکاب تقلب ،برای کنارنهادن اصل
استقالل کافی نیست 41.لذا اگر ذینفع ،اسنادی که منطبق با اعتبارنامه است ،ارائه داده باشد،
بانک ملزم است وجه اعتبار را بپردازد ولو آنکه بانک به ارتکاب تقلب ،مشکوک باشد.
6ـ .6اصل انطباق دقیق
دومین اصل حاکم بر معامالت اعتبار اسنادی ،پیوند تنگاتنگی با اصل استقالل دارد .اگر فروشنده
مشتاق است وجه اعتبار به او پرداخت شود ،باید اسنادی ارائه دهد که دقیقاً منطبق با مفاد
اعتبارنامه باشد .دکترین انطباق دقیق اقتضا میکند ،بررسی و تطبیقی که بانک پس از ارائه بر
روی اسناد انجام میدهد ،هم موبهمو و کلمه به کلمه و هم منسجم و کامل باشد .در صورت
اعمال اصل انطباق دقیق در سختگیرانهترین شکل آن ،حتی بیاهمیتترین و جزئیترین
اختالف ،مغایرت و ناهمخوانی به بانک اجازه میدهد اسناد را به جهت عدم انطباق و مغایرت با
اعتبارنامه نپذیرد و رد کند 42.این معنای مضیق از اصل انطباق دقیق ،نخستین بار به سال 4952
در رأی یکی از محاکم انگلستان به زبان آورده شد .در آن رأی ،لرد سامنر بیان داشت:
«محملی برای [پذیرش] اسنادی که تقریباً یکساناند ،یا اسنادی که درست همان نقش و
کارکردی را دارد [که اسناد مشخصشده در اعتبار دارد ولی دقیقاً همان اسناد مقرر در اعتبار
نیست] وجود ندارد  ...بانک که از جزئیات و ظرایف معامالتی که منابع مالی آن را تأمین میکند
رسماً بیاطالع است ،نمیتواند این وظیفه را بر عهده داشته باشد که تصمیم بگیرد چه چیزی [در
انجام معامله پایه] آنچنانکه باید و شاید ،درست پیش رفته است و چه چیزی درست پیش نرفته
و رضایتبخش نبوده است .اگر بانک ،همان کاری را که به او گفته شده انجام دهد ،أقرب به
احتیاط است؛ اگر او از انجام هر کار دیگری جز آن پرهیز کند ،نزدیکتر به صواب است و اگر از
شرایط مقرر دور شود و راه انحراف [از دستور متقاضی اعتبار] پیش گیرد ،باید هزینههای آن و
خطر این انحراف [از دستور متقاضی به هنگام انعقاد قرارداد با بانک] را بپذیرد»46.
این رأی ،شالوده زنجیره طوالنی و ممتدی از آرای قضایی را در سراسر جهان ـ بهویژه در
بریتانیا و ایاالت متحده امریکا ـ پیریخت که به تعریف ،تنقیح و بازتعریف اصل انطباق دقیق
13. Ibid., pp. 117-118.
 .61برای دیدن نمونهای از آرایی که در آن صرف شک و تردید به ارتکاب تقلب ،برای اعمال قاعده تقلب ،کافی دانسته نشد،
ن.ک:
United Trading Corporation SA and Murray Clayton Ltd. v. Allied Arab Bank, [1985] 2 Lloyd's Rep. 554,
at 560.
15. Seaconsar Far East v. Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, [1993] 1 Lloyd's Rep. 236.
16. Equitable Trust Co. v. Dawson Partners Ltd., (1927) 27 Lloyd's List L.R. 49, 52 (H.L.).
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پرداختهاند.
مقررات یکنواخت اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی) معیار انطباق اسنادی را کامالً مجمل برگزار
کرده و از اصل انطباق دقیق به معنای مصطلح کلمه ،ذکری به میان نمیآورد .بااینحال ،بند
(الف) ماده  41یو.سی.پی  611الزم میشمارد که اسناد «برحسب صورت ظاهر ،منطبق با شرایط
و تعلیقات اعتبار به نظر برسد» .همنوا با دکترین انطباق دقیق ،بند (الف) ماده  41یو.سی.پی 611
همچنین مقرر میدارد که بانکها باید بررسی و کنترلشان را «تنها بر اساس خود اسناد» انجام
دهند 42.از این حیث میتوان گفت اصل انطباق دقیق با اصل استقالل در ارتباط است .بانکها
طبق دستور خریدار ،تنها در چارچوب و حدود ترسیمشده در اعتبار عمل میکنند .هرگاه بانکها
از این حدود ،پا فراتر نهند ،اقدامی به زیان خویش کردهاند و خریدار میتواند اعمال بانکها را
نپذیرد .واضح است ،ایمنترین مسیر برای بانکها ،و بالتبع برای طرفی که اسناد را ارائه میکند
(یعنی فروشنده) ،تبعیت دقیق از الفاظ و عبارات اعتبار است 49.البته بند (د) ماده 41
یو.سی.پی 611بر انطباق دقیق ،این شرط را اضافه میکند که الزم نیست [مفاد و مضمون
یکیک] اسناد ،عین هم باشد ،بلکه آنچه الزم است اینکه نباید با هم تعارض و ناهمخوانی
داشته باشند:
«دادهها و اطالعات مندرج در یک سند ،در شرایطی که در بافت و کلیت اعتبار خود سند ،و
عرف معیار بانکداری بینالمللی بررسی شود ،الزم نیست یکسان و عین هم باشد ولی نباید با
دادههای مندرج در آن سند ،دادههای مندرج در هر سند مقرر دیگر یا با دادههای مندرج در اعتبار
متعارض باشد»49.
باوجود این ،با لحاظ مقررات یو.سی.پی  611بانکها نمیتوانند هر سندی را که حاوی سهو
قلم یا غلط مطبعی است رد کنند .فیالواقع بانکها موظفاند بررسی کنند که آیا اسناد ارائهشده
در معامله اعتبار اسنادی با اعتبار مطابقت میکند یا خیر ،ولی این مهم ،تنها با بررسی و تشخیص
اینکه اسناد ،دقیقاً با مفاد اعتبار مطابق است انجام نمیگیرد ،بلکه افزون بر آن ،مستلزم توجه به
آن است که آیا اسناد ،خود نیز با یکدیگر هماهنگی و همخوانی دارند یا خیر ،و یک غلط امالئی
ساده بهطور معمول بر این همخوانی و هماهنگی میان اسناد ،خلل و خدشهای وارد نخواهد کرد.
بند (ج) ماده  49یو.سی.پی  611صریحاً مقرر میدارد که تنها صورتحساب تجاری باید حاوی
شرح و توصیفی از کاال باشد که دقیقاً منطبق با شرح و توصیف مندرج در اعتبارنامه است ،حال
آنکه سایر اسناد میتواند حاوی شرحی کلیتر و اجمالیتر از کاال باشد ،به شرطی که این توصیف
 .67بند (الف) ماده  41یو.سی.پی  611تکلیف به بررسی اسناد را بر دوش بانکها مینهد ،بهنحویکه بانکها مکلف شدهاند
«تنها بر پایه خود اسناد ،تصمیم بگیرند که آیا اسناد برحسب صورت ظاهرشان ارائه منطبق به شمار میآیند یا خیر».
18. Jack, op. cit., p .47.
19. Art. 14(d) UCP 600.
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با اعتبار و سایر اسناد ،تعارض نداشته نباشد (ن.ک :بند (ه) ماده 41یو.سی.پی .)611
بهطور قطع ،بسیار مهم است که اوصاف کاال در اعتبار و در اسناد ،بهنحوی بیان شود که
بهوضوح و سادگی بتوان در مقام تطبیق ،تشخیص داد توصیف کاال در اسناد با توصیف کاال در
اعتبار ،یکسان است و برای نیل به این مهم ،بسی مهم است که توصیف کاال در اسناد و در
اعتبار ،ساده و قابل فهم به نگارش درآید 51.سهولت تطبیق و تشخیص انطباق یا عدم انطباق و
سادگی و وضوح در توصیف کاال ،برای اجتناب از پیچیدگیها و اشکاالتی که در مقام بررسی
اسناد حادث میشود ،همچنان بهترین روش است ،و نیز همچنان از آن بهعنوان بهترین راه برای
نیل به هدف اصلی معامله اعتبار اسنادی و هدف اصل انطباق دقیق که همانا فراهمساختن
سازوکار پرداخت مطمئن است ،سخن میرود.
 .9نقض بنیادین از نظر کنوانسیون بیع بینالمللی کاال (وین)6391 ،
این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا میتوان عدم متابعت یکی از متبایعین از مفاد
اعتبارنامه را نقض بنیادین به معنای مذکور در ماده  52کنوانسیون بیع بینالمللی قلمداد کرد؟
جهت آنکه در این بخش ،تحلیلی درخور سؤال مطرحشده به دست داده شود ،پس از مقدمه
کوتاهی در باب خود کنوانسیون بیع بینالمللی ،گستره و مفهوم اصطالح «نقض بنیادین» مطالعه
خواهد شد.
9ـ .6کنوانسیون بیع بینالمللی بهعنوان قانون مرتبط حاکم بر قرارداد بیع
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،پس از ده سال کار مقدماتی از سوی آنسیترال ،سرانجام در آوریل
سال  4991در کنفرانس دیپلماتیک سازمان ملل با حضور  65دولت به تصویب رسید .این
کنوانسیون ،مدتی بعد در ژانویه سال  4999الزماالجرا شد و هماکنون  99کشور ،عضو این
معاهده هستند 54.کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،قواعد یکنواختی را در خصوص قراردادهای بیع
بینالمللی کاال مقرر میدارد .این معاهده ،هم بر تشکیل قراردادهای بیع بینالمللی حکومت
میکند و هم حقوق ماهوی حاکم بر بیع بینالمللی را در یک سند کوتاه و مختصر در اختیار
میگذارد .در مقام پاسخ به مشکالتی که ضرورت یکنواختسازی بینالمللی قواعد حقوقی را پدید
20. Jack, op. cit., p .48.
 .66برای دیدن وضعیت کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،ن.ک:
<www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html>. (last visited Aug. 20,
2015).

هرگاه دبیرخانه آنسیترال از بروز تغییراتی در وضعیت کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مطلع شود ،این صفحه از پایگاه
اطالعرسانی آنسیترال ،بهروزرسانی میشود.
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آورده ،کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،نهتنها مشکالت احتمالی راجع به انتخاب قانون حاکم را از
سر راه بر میدارد ،افزون بر آن ،چارچوبی را به متعاملین عرضه میدارد که در قالب آن بتوانند
حقوق و تعهدات خویش را با نتایج رضایتبخش و مقبولی شکل دهند55.
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال را میتوان چونان تالشی دید که نظامهای حقوقی مختلف را
در زمینه بیع بینالمللی کاال ،با یکدیگر سازش و آشتی داده است 59.این معاهده ،مشخصاً در نظر
دارد به هماهنگی و یکنواختسازی گامبهگام و تدریجی حقوق تجارت بینالمللی یاری رساند 51و
یک حقوق یکنواخت بینالمللی را بر پا دارد 52.بر این اساس ،معاهده مزبور ،بسیاری از قواعد
عمومی حقوق قراردادها را در خود جای داده است ،گرچه لزوماً مخرج مشترک مشقی در حقوق
تطبیقی نیست ،بلکه نتیجه و حاصل فرایند مذاکرات سیاسی ممتدی است که ساخت و پیریزی
یک ابزار مفید و مناسب برای بیع بینالمللی را هدف قرار داده بود56.
یکنواختسازی حقوق تجارت بینالمللی ،امری مطلوب و ممدوح است و با توجه به اینکه
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،گامی مهم در این روند است میتوان گفت به کمک این معاهده،
این مهم تا حدی حاصل شده است .بااینحال ،تحقق این اهداف ،وابسته به آن است که به
همین مقررات ناظر به قراردادهای بیع بینالمللی ،تفسیری یکنواخت ،عاری از نگاه داخلی
(بیطرفانه) و دارای صبغه بینالمللی داده شود .در این راستا بند ( )4ماده  2کنوانسیون بر لزوم
تفسیر یکنواخت مقررات کنوانسیون بیع بینالمللی کاال انگشت مینهد .نخستین راهبر و رهنمون
در این مسیر ،توجه به خصیصه بینالمللیبودن مقررات کنوانسیون است .بنابراین ،بیش و پیش از
هر چیز ،کنوانسیون بیع بینالمللی کاال باید بهنحو مستقل از برداشتهای حقوق داخلی تفسیر
شود .این بدان معناست که نباید اصطالحات و عبارات کنوانسیون مزبور را مطلقاً دارای همان
معنای اصطالحات و عبارات همانند و مشابهی انگاشت که احیاناً در نظام حقوقی داخلی دیده
میشود .توسل به و استمداد از اصول و مبانی حقوقی داخلی کشورها مجاز نیست.
دومین رهنمون در این مسیر ،نیاز به ارتقای یکنواختی در اعمال کنوانسیون بیع بینالمللی
کاالست .به کمک رویهقضایی و عرف ،رفتهرفته روش تفسیری جدید و مستقل شکل میگیرد.
دادگاهها به هنگام تفسیر احکام کنوانسیون بیع بینالمللی کاال باید بکوشند به رویهقضایی خارجی
22. See Art. 6 CISG.
23. Alejandro M., Garro, “Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for
the International Sale of Goods”, (1989) 23 International Lawyer, pp. 443-483.
24. J. O. Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention (The
Hague: Kluwer Law International, 1999), para. 5, p. 6.
25. F. Enderlein and D. Maskow, International Sales Law (Cary: Oceana Publications, 1992), p. 9.
26. P. Huber, “Some Introductory Remarks on the CISG’, (2006) 6 Internationales Handelsrecht, pp.
228-238.
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(و نوشتهها و آثار علمی دانشگاهی) بهعنوان منبع ارشادی توجه کنند 52.درعمل ،اطالعات و
دادهها ،به کمک پایگاهها و بانکهای اطالعاتی و نشریات متعددی که بهآسانی قابل دسترسی
است ،فراهم شده و در اختیار است ،بهنحویکه دستکم ،مبنایی منطقی و معقول برای متابعت از
رهنمون دوم ،یعنی همان تأکید به ارتقای یکنواختی در اعمال کنوانسیون وجود دارد .ماده 2
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال نیز به اعمال حسننیت در تجارت بینالمللی اشاره دارد .حسننیت
بهعنوان اصل ،نهتنها در مقام تفسیر کنوانسیون بهطورکلی محل استفاده دارد ،بلکه افزون بر این،
رفتار متعاملین را نیز تنظیم کرده و سامان میبخشد.
در موارد مقتضی ،از «اصول مؤسسه وحدت حقوق خصوصی برای قراردادهای تجاری
بینالمللی»( 59زین پس ،اصول مؤسسه) و «اصول اروپایی حقوق قراردادها» ( 59)PECLنیز
جهت تفسیر احکام مرتبط کنوانسیون بیع بینالمللی استفاده میکنند .هنوز این موضوع تا حدی
محل بحث و مناقشه است که آیا میتوان اصول مندرج در این دو سند را بنا به مجوز بند ()5
ماده  2کنوانسیون بیع بینالمللی کاال جهت «تکمیل و پرکردن خألهای» این کنوانسیون به کار
گرفت یا خیر ،گرچه کم نیستند نویسندگان حقوقیای که از جواز رجوع به این اصول جهت
تکمیل احکام کنوانسیون دفاع میکنند 91.اصول مؤسسه ،خود صریحاً در دیباچهاش این امکان را
پیشنهاد میدهد و اعالم میکند که این اصول میتواند ازجمله جهت تکمیل اسناد ناظر به حقوق
یکنواخت بینالمللی بهکار گرفته شود .بااینحال باید دانست بند ( )5ماده  2کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال تصریح دارد که خألها و موارد سکوت موجود در کنوانسیون باید در وهله نخست
و پیش از هر چیز به کمک اصول کلیای که در خود کنوانسیون بیع بینالمللی یافت تواند شد،
برطرف شود .اما این بدان معنا نیست که اصول مؤسسه نمیتواند هیچ نقشی در روند تکمیل
خألهای کنوانسیون بازی کند :میتوان اصول مؤسسه را جهت تأیید و تحکیم و اعتباربخشی
اصلی که قبالً از خود کنوانسیون بیع بینالمللی استنباط و استنتاج شده است به کار گرفت94.
27. P. Schlechtriem, in P. Schlechtriem and I. Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the
International Sale of Goods (Oxford: Oxford University Press, 2005), Art. 7, No. 12.
28. UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts, 2004, available online at:
<www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm>. (last visited Aug. 20, 2015).
29. Principles of European Contract Law, 1999, available online at: <frontpage.cbs.dk/law/
commission_on_european_contract_law/>. (last visited Aug. 20, 2015).

 .91بهعنوان نمونه ،ن.ک:
P. Schlechtriem, in Schlechtriem/Schwenzer, op. cit., p. 27, Art. 7, No. 30; M. J. Bonell, “The
UNIDROIT Principles and the CISG”, in An International Restatement of Contract Law (Irvington, NY:
Transnational, 1997); A. M. Garro, “The Gap-Filling Role of the UNIDROIT Principles in International
Sales Law: Some Comments on the Interplay between the Principles and the CISG”, (1995) 69 Tulane
Law Review, pp. 1149-1190.
31. Huber, op. cit., p. 234.
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9ـ .6تعهدات اصلی خریدار و فروشنده از نظر کنوانسیون بیع بینالمللی کاال
بر اساس کنوانسیون بیع بینالمللی ،تعهد اصلی خریدار ،پرداخت ثمن طبق احکامی است که در
مواد  29و  21کنوانسیون مقرر شده است .تعهدات کلی خریدار در ماده  29خالصه و جمعبندی
شده است .این ماده با لحنی بسیار اجمالی و کلی میگوید که خریدار موظف است مطابق مقررات
عقد و کنوانسیون ،ثمن را بپردازد و مبیع را تسلیم کند .این تعهد به پرداخت ثمن در ماده 21
کنوانسیون ،بیشتر واضح شده است .طبق حکم این ماده:
«تعهد خریدار به پرداخت ثمن ،شامل تمهید مقدمات و متابعت از تشریفاتی نیز هست که
ممکن است مطابق قرارداد یا هر قانون و مقررات دیگری الزم است انجام گیرد تا پرداخت ثمن
میسر شود».
95
همچنان که در خالصه آرای منتشرة آنسیترال و در شماری از نظرات علمای حقوق اشاره
شده 99،گشایش اعتبار اسنادی ،دادن وثیقه یا اخذ ضمانتنامه بانکی یا قبول برات ،ازجمله
اقدامات و تمهید مقدماتی است که در این مادة کنوانسیون از آن سخن رفته است.
درنتیجه ،ازآنجاکه عملیات اعتبار اسنادی در صورتی به کار میافتد که خریدار و فروشنده در
قرارداد بیع ،تراضی کنند ،پرداخت از طریق فراهمکردن اعتبار اسنادی انجام خواهد گرفت .این
تراضی ،خریدار را متعهد میکند از بانکی تقاضای افتتاح اعتبار اسنادی به نفع فروشنده بکند.
انجام این تعهد ،یعنی افتتاح اعتبار به نفع فروشنده ،معلقعلیه اجرای کلیه تعهدات فروشنده بوده
و انجام آن بهروشنی در اقتدار و اختیار خریدار است .مسئولیت عدم انجام این تعهد ،منحصراً
متوجه خریدار است و نقض قرارداد محسوب شده که ممکن است نقض بنیادین دانسته شود91.
از سوی دیگر ،در معامله بیع اسنادی ،طبق احکام مقرر در مواد  91و  91کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال ،فروشنده متعهد است کلیه اسناد مربوط به کاال را تسلیم خریدار کند 92.در بخشی
از ماده  91کنوانسیون بیع بینالمللی کاال آمده است:
32. UNCITRAL Digest on Art. 54, available online at: <www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests/
cisg.html>. (last visited Aug. 20, 2015).

 .99از باب نمونه ،ن.ک.:
Honnold, op. cit., para. 323, p. 352; Enderlein/Maskow, op. cit., p. 205.
;34. See ICC Award No. 7585, France, 1992, in UNILEX; ICC Award No. 7197, France, 1992, in Unilex
Clout Case No. 176 Austria, Oberster Gerichtshof (Supreme Court) 6 February 1996, available online at:
<www.cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html>. (last visited Aug. 20, 2015).

 .96ماده « :91فروشنده ملزم است مطابق قرارداد و مقررات این کنوانسیون ،مبیع را تسلیم کند ،کلیه اسناد مربوط به مبیع را
تحویل نماید و مالکیت مبیع را انتقال دهد» .ماده « :91درصورتیکه فروشنده ،ملزم به تحویل اسناد مربوط به مبیع باشد ،باید
آن اسناد را در زمان و مکان و به شکلی که در قرارداد مقرر است تحویل نماید .چنانچه وی پیش از آن زمان ،اسناد را تحویل
دهد ،میتواند تا پیش از انقضای زمان مقرر ،هرگونه عدم انطباق موجود در اسناد را رفع کند ،مشروط بر اینکه اعمال این حق،
موجب ایجاد دشواری نامعقول برای خریدار نشده یا هزینه نامعقولی روی دست خریدار نگذارد .بااینحال ،حق مطالبه خسارت،
طبق آنچه در این کنوانسیون مقرر است ،همچنان برای خریدار محفوظ است».
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«چنانچه فروشنده ،ملتزم به تسلیم اسناد راجع به مبیع باشد ،مکلف است اسناد را در زمان و
مکان و به شکل مقرر در قرارداد تسلیم کند».
همچنان که درمورد تسلیم کاالی غیرمنطبق یا معیوب در قرارداد بیع صادق است (ماده 92
کنوانسیون) ،عدم تسلیم اسناد منطبق در قرارداد بیع اسنادی نیز نقض قرارداد شمرده میشود.
تسلیم اسناد پاک (اسناد فاقد نقص و عیب) دارای اهمیت اساسی در قرارداد است و الزمه این
سخن آن است که خریدار حق دارد تحویل اسناد معیوب را نپذیرد و رد کند 96.اعمال این حکم بر
معامله اعتبار اسنادی ،متضمن این معناست که ارائه اسناد غیرمنطبق به بانک از سوی فروشنده
در چارچوب اعتبار اسنادی ،نقض قرارداد محسوب میشود .باوجود این ،الزم به ذکر است که هم
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال و هم یو.سی.پی این امکان را منظور کردهاند که اسنادی که قبالً
«معیوب و ناقص» تشخیص داده شده ،مجدداً ارائه شود .ماده  91کنوانسیون بیع بینالمللی کاال،
حق ارائه مجدد اسناد را میدهد بیآنکه هیچ شرط اضافی دیگری را الزم شمارد جز اینکه
فروشنده باید عیوب و نواقص ارائه را ظرف مهلتی که عقد بیع اجازه داده ،یا به عبارت دقیقتر،
ظرف مهلت مجاز در اعتبار اسنادی ،رفع کند .لذا آنچه نقض قرارداد شمرده میشود ،ارائه خود
اسناد غیرمنطبق نیست ،بلکه عدم تسلیم اسناد منطبق ،ظرف مهلت مقرر در اعتبارنامه است که
نقض قرارداد قلمداد میشود.
فروشنده میتواند عیوب و نواقص جزئی موجود در اسناد غیرمنطبق را برطرف کند یا خریدار
حسب بند (ج) ماده  46یو.سی.پی  611از آن اغماض کند .بند (ج) ماده  46یو.سی.پی  611مقرر
میدارد که بانک ،کلیه موارد عدم انطباقها و ناهمخوانیهای موجود در اسناد را ظرف مهلت پنج
روز بانکی به فروشنده اطالع خواهد داد .چنانچه مدت اعتبار اسنادی ،یعنی آخرین تاریخی که
اعتبارنامه تا آن تاریخ معتبر است ،هنوز باقی بوده و منقضی نشده باشد ،فروشنده میتواند مجدداً
اسناد را ارائه کند .اگر ظرف مهلت متعارف ،پیشنهاد جدیای دایر به رفع عیوب و نقایص موجود
در اسناد ،وجود داشته باشد ،بیگمان ،نقض بنیادین مصداق نمییابد و خریدار ،حق انحالل
قرارداد را ندارد 92.درصورتیکه عدم انطباقها و ناهمخوانیهای موجود در اسناد بر این ویژگی
اسناد که نماینده و معرف کاال است ،خلل و خدشهای وارد نسازد ،بانک بهعالوه میتواند با
36. I. Schwenzer, “The Danger of Domestic Preconceived Views with respect to the Uniform
Interpretation of the CISG: The Question of Avoidance in the Case of Nonconforming Goods and
Documents”, (2005) 36:4 Victoria University of Wellington Law Review, pp. 795, 805.

 .97برای دیدن نظر موافق ،ن.ک:
Germany, Oberlandesgericht Koblenz, 31 January 1997, UNILEX; Switzerland, Handelsgericht Zürich
(Commercial Court), 26 April 1995, CLOUT case No. 91.

برای دیدن نظر مخالف ،ن.ک:
L. Graffi, “Case Law on the Concept of ‘Fundamental Breach’ in the Vienna Sales Convention”, Revue
de droit des affaires internationales/International Business Law Journal 3 (2003), p. 343.
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خریدار تماس حاصل کند تا از وی بخواهد که از این مغایرتها و ناهمخوانیهای جزئی گذشت
کند (بند (ب) ماده  6یو.سی.پی  )611ولی خریدار مکلف به گذشت نیست .باوجود این ،در این
مقام میتوان گفت بهموجب کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،متعاملین باید با یکدیگر همکاری
کنند .لذا حتی اگر حسب مقررات یو.سی.پی تکلیفی به گذشت از موارد مغایرتها و
ناهمخوانیهای جزئی و بیاهمیت وجود نداشته باشد ،چهبسا حکم این مسئله در چارچوب
مقررات کنوانسیون بیع بینالمللی کاال متفاوت باشد ،علیرغم اینکه اعتبار اسنادی اکیداً منفک و
جدای از قرارداد پایه است .هدف اصل استقالل اعتبار آن است که مانع از این شود که بانکها
مجبور باشند در امور و وقایع موضوعی معامله پایه ،تحقیق و تقحص کنند .در جایی که این
مسئله میان خود طرفین قرارداد پایه بیع مطرح است ،دیگر وجود حایل و حفاظی به نام اصل
استقالل ،مناسب و شایسته نیست .خریدار و فروشنده از آنچه در قرارداد بر آن توافق کردهاند،
نیک آگاهاند یا دستکم فرض میشود که آگاهاند .اگر خریدار میداند که مغایرت یا
ناهمخوانیای ،هیچ خلل و لطمهای به تسلیم مبیع وارد نمیکند ،باید پذیرفت که از نظر
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال وی مکلف است بر اساس اصل حسننیت از این دسته مغایرتها و
ناهمخوانیها درگذرد .اصول مؤسسه ،صریحاً مقرر میدارد که ممکن است تعهدات قراردادی،
مشمول قاعده کلی لزوم رعایت حسننیت ،مذکور در ماده  2.5این اصول قرار گیرد .بهعالوه،
ماده  2.4.9اصول مؤسسه اشعار میدارد که «هریک از طرفهای قرارداد باید با طرف دیگر عقد،
همکاری و تشریک مساعی کند ،به شرط اینکه عقالً بتوان وجود تعهد به همکاری را برای
اجرای تعهدات طرف مقابل ،انتظار داشت» .کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،حکم مشابهی را در بر
ندارد .باوجود این ،نظر مشهور آن است که بر اساس کنوانسیون بیع بینالمللی کاال نیز میتوان
تعهدات اضافیای ـ خاصه تعهد به همکاری ـ را بهنحو ضمنی به قراردادهای بیع بینالمللی
مشمول این کنوانسیون افزود99.
چنانچه در عقد بیع برای اجرای تعهدات فروشنده ،مهلتی تعیین شده باشد ،حتی پس از
انقضای مهلت مقرر در قرارداد بیع ،وفق بند ( )4ماده  19کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،فروشنده
فرصت اضافیای در اختیار خواهد داشت تا عیب و نقص موجود در کاالی معیوب یا اسناد معیوب
را چاره کرده و برطرف کند .بااینهمه ،استفاده از راهحلی که بند فوقالذکر در اختیار گذاشته ،تنها
در صورتی امکانپذیر است که فروشنده بتواند رفع عیب و نقص موجود در کاال یا اسناد را بدون
تأخیر غیرموجه (نامعقول) یا ایجاد زحمت نامتعارف برای خریدار به انجام برساند 99.باید دانست
که در معامله اعتبار اسنادی ،آن فرصت و مجالی که بند ( )4ماده  19کنوانسیون بیع بینالمللی
38. C. M. Bianca and M. J. Bonell, Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales
Convention (Milan: Guiffre, 1987), Art. 7, No. 2.3.2.2.
39. Schwenzer, op. cit., p. 801.
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پیشبینی کرده ،نوعاً در اختیار فروشنده نیست زیرا همین که مدت اعتبارنامه منقضی شد ،دیگر
کار از کار گذشته و فروشنده نمیتواند مجدداً اسناد را ارائه کند تا هرگونه عیب و نقص قبلی را
مرتفع سازد و متعاقب آن ،وجه اعتبار ،پرداخت شود .ممکن است اسناد پاک و عاری از عیب و
نقص ،همچنان از آن حیث که معرف و نماینده کاالست ،برای خریدار ارزش داشته باشد ،ولی
پرداخت وجه از طریق اعتبار اسنادی مورد توافق ،وفق آنچه در عقد بیع بر آن تراضی شده ،دیگر
امکانپذیر نیست.
9ـ .9تعریف نقض بنیادین
در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،حق فسخ قرارداد ،مستلزم آن است که خریدار ثابت کند نقض،
بنیادین بوده است11.
جهت آنکه پرداخت ،وفق اعتبارنامه انجام پذیرد ،ارائه اسنادِ دقیقاً منطبق ،بخش مهمی از
عقد بیع است .چنانچه اسناد ارائهشده ،با شروط مقرر در اعتبار منطبق نباشد ،بانک موظف است
از پرداخت وجه خودداری کند .الزمه این معنا آن است که ارائه اسناد منطبق ،بهعالوه ،بخش
مهمی از تعهداتی نیز هست که فروشنده بر اساس قرارداد پایه به عهده دارد .بهمنظور اثبات
اینکه آیا عدم ایفای چنین تعهد (ضمنی) ناشی از عقد بیع ،نقض بنیادین بهشمار میرود یا خیر،
در اینجا به تعریف نقض بنیادین از منظر کنوانسیون بیع بینالمللی کاال نظری افکنده میشود.
کنوانسیون در ماده  52نقض بنیادین را با این عبارت تعریف میکند:
«نقض قرارداد از سوی یکی از متعاملین در صورتی بنیادین است که نقض ،منجر به چنان
زیانی به طرف مقابل قرارداد شود که وی را بهطور اساسی از آنچه بهحق از قرارداد انتظار داشته
عاید کند ،محروم و بینصیب سازد ،مگر اینکه طرف متخلف از قرارداد ،بروز چنین پیامدی را
واقعاً پیشبینی نکرده و یک انسان متعارف از همان نوع در آن اوضاعواحوال [نیز] اگر بهجای او
میبود ،بروز چنین پیامدی را پیشبینی نمیکرد».
تعریف مفهوم نقض بنیادین باید صریح و روشن باشد ،خاصه اگر به اثر توصیف یک عدم
اجرا بهعنوان نقض بنیادین توجه شود :توصیف یک عدم اجرا بهعنوان نقض بنیادین ،به خریدار یا
فروشنده حق میدهد که قرارداد را فسخ کند؛ 14حقی که در چارچوب کنوانسیون بیع بینالمللی
کاال باید چونان آخرین دارو و راه چاره به آن نگریست 15.حکمت استثنائیبودن حق فسخ و
40. Arts 49 and 25 CISG.
41. Arts 49(1)(a) and 64(1)(a) CISG.
42. R. A. Hillmann, “Applying the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods: The Elusive Goal of Uniformity, in Review of the Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (CISG)”, (1995) Cornell Int'l L.J. pp. 21, 30.
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امکان توسل به آن بهعنوان آخرین راه چاره را با عنایت به این نکته میتوان دریافت که در
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال در فرض عدم اجرا ،خریدار ،حقوق و ضمانت اجراهای متعدد و
مهمی در اختیار دارد؛ حقوق و ضمانت اجراهایی که طی مواد  12تا  25کنوانسیون بیع بینالمللی
کاال مقرر شده است ،همچون حق مطالبه خسارت (ماده  12کنوانسیون) ،حق درخواست الزام به
انجام عین تعهد (بند ( )4ماده  16کنوانسیون) ،حق درخواست تسلیم کاالی جایگزین (بند ()5
ماده  16کنوانسیون) ،حق درخواست تعمیر (بند ( )9ماده  16کنوانسیون) ،یا حق تقلیل ثمن (ماده
 21کنوانسیون) .در فرضی نیز که خریدار از ایفای هریک از تعهدات خود تخلف میکند،
سلسلهای از حقوق و ضمانت اجراهای مشابه در اختیار فروشنده است .این دسته از حقوق و
ضمانت اجراها طی مواد  64تا  62کنوانسیون بیع بینالمللی کاال بیان شده است.
میتوان خاستگاه و سرچشمه مفهوم نقض بنیادین را در ماده  41قانون یکنواخت بیع
بینالمللی (اولیس) جست .آن ماده نیز در نظر داشت از فسخ قرارداد توسط احد متعاملین به
استناد نقضهای قراردادی جزئی و بیاهمیت ،ممانعت بهعمل آورد 19.ماده  52کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال (وین )4991 ،که جانشین ماده  41اولیس است ،اصطالحات و عبارات مبهم
متعددی دارد که کنوانسیون ،هیچ توضیحی در باب آنها به دست نمیدهد .اصطالحات و
عباراتی همچون «بهنحو چشمگیری محروم سازد»« ،بهحق انتظار داشته باشد»« ،واقعاً
پیشبینی نکرده است» و «انسان متعارفی از همان نوع در آن اوضاعواحوال» ،در عداد
اصطالحات و عبارات مبهمی است که چهبسا تفسیر صحیح مفهوم نقض بنیادین را دشوارتر
سازد 11.در این بخش ،مفهوم نقض بنیادین در ساختار کنوانسیون بیع بینالمللی کاال تشریح
خواهد شد.
الف .محرومیت اساسی
بهمنظور آنکه نقض از نظر کنوانسیون بیع بینالمللی ،بنیادین به شمار آید ،باید به طرف
غیرمتخلف از عقد ،ضرری وارد سازد .در مقام بررسی چنین زیانی باید به یاد داشت که حفظ و
بقای قرارداد و صیانت از دستیابی هر دو متعاملین به آنچه حسب عقد ،به هریک وعده داده شده
است ،در کنوانسیون بیع بینالمللی ،انگیزه و محرک مهمی قلمداد میشود .شرح دبیرخانه
آنسیترال بر پیشنویس سال  4929کنوانسیون اعالم میدارد« :تشخیص اینکه آیا ضرر ،اساسی
و چشمگیر است یا خیر ،باید با لحاظ اوضاعواحوال خاص هر مورد ،فیالمثل مبلغ مالی قرارداد،
43. Bianca/Bonell, op. cit., p. 206.
44. R. Koch, “The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG)”, in Pace Review of the Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG), (The Hague: Kluwer Law International, 1999), p. 185.
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مقدار زیان مالی ناشی از نقض ،یا دامنه اختاللی که نقض در سایر فعالیتهای متعهدله زیاندیده
ایجاد کرده ،به عمل آید» 12.این ضابطه ،به ضرری که طرف زیاندیده متحمل شده ،نظر دارد .اما
در حالتی که پرداخت غرامت برای خسارت وارده بتواند بهعنوان راه درمان عدم اجرای تعهد ،مؤثر
افتد ،این قرینهای خواهد بود بر اینکه ضرر به معنای مذکور در ماده  52کنوانسیون بیع بینالمللی
کاال مصداق ندارد .آنچه در روابط تجاری دارای بیشترین اهمیت است ،نتایج و پیامدهای
اقتصادی است و نه ایفای ظاهری تعهدات16.
بهمنظور آنکه نقض ،بنیادین بهشمار آید ،ضرر باید چشمگیر و قابلتوجه باشد .از باب مثال،
دادگاه پژوهش فرانکفورت آلمان رأی داده است:
«نقض قرارداد ،هنگامی اساسی و بنیادین است که هدف قرارداد ،آنچنان سخت به خطر
میافتد که در نتیجه نقض قرارداد ،دیگر برای متعهدله قرارداد ،نفعی در اجرای قرارداد وجود ندارد
و طرف متخلف از عقد ،در واقع از این امر آگاه بوده یا میبایست آگاه میبود»12.
مطابق رأی دادگاه مدنی بازل سوئیس ،آنچه تعیینکننده است ارزش و اهمیت نفعی است که
در اثر نقض شرط قرارداد ،لطمه میبیند 19.به دیگر سخن ،اگر یک طرف قرارداد به اصل و جوهر
آنچه محق بوده از قرارداد انتظار داشته باشد ،دست نیابد ،نقض بنیادین قرارداد توسط طرف
متخلف از عقد ،رخ میدهد 19.محرومیت اساسی از انتظار قراردادی متعهدله زیاندیده در کانون
توجه است و مالک عمل قرار میگیرد.
ب .انتظار قراردادی
بر این اساس ،مفهوم محرومیت اساسی با مفهوم انتظار قراردادی با هم آمیخته شده است زیرا
تنها در صورتی میتوان زیانی را موجد نقض بنیادین توصیف کرد که دیگر نفعی برای متعهدله
زیاندیده در پذیرش اجرای قرارداد ،متصور نباشد .انتظارات متعهدله زیاندیده با عباراتی همچون
«آنچه وی بهحق از قرارداد انتظار داشته» در ماده  52کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،یا «آنچه
بهحق از قرارداد انتظار میرود» در شق (الف) بند ( )5ماده  2.9.4اصول مؤسسه یا بند (ب) ماده
 9:419اصول اروپایی حقوق قراردادها مقید شده است .الزم به تأکید است که انتظارات متعهدله
;45. See Secretariat Commentary on 1978 Draft Art. 23 (draft counterpart of CISG Art. 25), Comment 3
available at: <www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-25.html>. (last visited Aug. 20, 2015).
46. Enderlein/Maskow, op. cit., p. 113.
47. See Oberlandesgericht (Appellate Court) Frankfurt, Germany, 17 September 1991; No. 5 U 164/90,
NJW 1992, pp. 633-635, English translation from (1993) 12 Journal of Law and Commerce 261.
48. See Zivilgericht (Civil Court) Basel-Stadt, Switzerland, 1 March 2002; No. P 1997/482; available at:
<www.cisgw3.law.pace.edu/cases/020301s1.html>. (last visited Aug. 20, 2015).
49. See Landgericht (District Court) Saarbrücken, Germany, 2 July 2002; No. 8 O 49/02, (2003) 1
Internationales Handelsrecht, pp. 27-28.
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زیاندیده باید از قرارداد قابل تشخیص باشد .این شرط ،فینفسه و در ذات خود ،روشن است و
بهعالوه در شرط قابلیت پیشبینی زیان نیز مندرج است21.
ج .قابلیت پیشبینی زیان
ضابطه قابلیت پیشبینی زیان ،آنگونه که در ماده  52کنوانسیون بیع بینالمللی کاال بیان شده
است ،این هدف را دنبال میکند که چنانچه ضرر چشمگیری بهنحو غیرقابل پیشبینی وارد شده
باشد ،مانع متعاملین از فسخ قرارداد به استناد نقض بنیادین شود .نظر به اینکه بعید است طرف
متخلف از قرارداد ،پیشبینی زیان موردنظر را بپذیرد و بدان اقرار کند« ،معیار انسان معقول» ارائه
شده است 24.بهمنظور ممانعت طرف مقابل از فسخ قرارداد ،طرف متخلف از عقد ،الجرم باید ثابت
ثابت کند که اثر و پیامد منفی را در واقع پیشبینی نکرده و یک انسان معقول از همان نوع و در
همان شرایط و اوضاعواحوال نیز نمیتوانست آن را پیشبینی کند.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود ،لحظهای است که نتیجه زیانآور در آن زمان میبایست
قابل پیشبینی میبود .ماده  52کنوانسیون بیع بینالمللی مشخص نمیکند که آیا قابلیت
پیشبینی زیان در لحظهای که قرارداد منعقد شده ،مناط اعتبار است یا زمانی که نقض اتفاق
افتاد .بعضی نویسندگان استدالل میکنند ازآنجاکه شروط قراردادی ،تعیینکننده و موجد حقوق و
تعهدات خریدار و فروشنده است ،لحظهای که باید برای تشخیص قابلیت پیشبینی زیان مالک
قرار گیرد ،لحظه انعقاد قرارداد است وگرنه یک طرف قرارداد میتوانست اطالعات اضافیای را در
اختیار طرف مقابل بگذارد و از این راه ،آنچه را نفع اساسی انگاشته میشد و اینک میتوانست
موجب نقض بنیادین شود ،تغییر دهد 25.دیگر نویسندگان با این نظر مخالفاند ،به این استدالل
که طبق مفهوم حسننیت ،باید به هرگونه اطالعاتی که پس از تشکیل قرارداد به طرف متخلف
از عقد رسیده ،توجه شود29.
به هر تقدیر ،در جایی که قرارداد ،صریحاً مقرر میدارد که اجرای یک تعهد ،واجد اهمیت
اساسی است ،مجال اندکی برای اثبات اینکه نقض ،زیان غیرقابل پیشبینی وارد ساخته ،وجود
خواهد داشت .برعکس ،در فرضی که قرارداد ،صریحاً اهمیت یک تعهد را بیان نمیدارد ،ممکن
است عمل طرف متخلف از قرارداد با مسامحه بیشتری تفسیر شود21.
50. See Enderlein/Maskow, op. cit., p. 115.
51. A. Lorenz, “Fundamental Breach under the CISG”, 1998, available at: <www.cisgw3.law.pace.edu/
cisg/biblio/lorenz.html>. (last visited Aug. 20, 2015).
52. Ibid.
53. Graffi, op. cit., p. 338.
54. Ibid.
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د .اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه وحدت حقوق خصوصی

66

و

اصول اروپایی حقوق قراردادها ()PECL
مفهوم عدم ایفای بنیادین که در ماده  2.9.4اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه وحدت
حقوق خصوصی (اصول مؤسسه) و ماده  9:419اصول اروپایی حقوق قراردادها آمده است،
فیالجمله با مفهوم نقض بنیادین مذکور در ماده  52کنوانسیون بیع بینالمللی کاال موافق و
همانند است .اما برخالف کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،بند ( )5ماده  2.9.4اصول مؤسسه،
اوضاعواحوال و مواردی چند را که ممکن است موجد این استنباط باشد که نوع خاصی از نقض
قرارداد ،نقض بنیادین است ،برمیشمارد 26.از نظر بحث حاضر ،بخصوص شق (ب) از بند ()5
ماده  2.9.4اصول مؤسسه 22و بند (الف) ماده  9:419اصول اروپایی حقوق قراردادها 29است که در
مقام فهم اصطالح نقض بنیادین از منظر کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،شایان اهمیت است .هم
شق (ب) از بند ( )5ماده  2.9.4اصول مؤسسه و هم بند (الف) ماده  9:419اصول اروپایی حقوق
قراردادها هر دو مقرر میدارند که چنانچه متعاملین ،صریحاً یا ضمناً تراضی کرده باشند ،متابعت
دقیق از شروط قراردادی دارای اهمیت اساسی است .هرگونه انحراف از تعهداتی که متعاملین
بهموجب عقد به عهده دارند ،باید نقض اساسی قلمداد شود .این منطبق با اصل حاکمیت اراده
است ،اصلی که به متعاملین اجازه میدهد مواردی را که در آن نقض قرارداد ،نقض بنیادین
خواهد بود ،خود تعیین و بر آن تراضی کنند.
مطابق ماده  6کنوانسیون بیع بین المللی کاال که بیانگر اصل حاکمیت اراده است،
متعاملین میتوانند در هر بخش از قراردادشان برخالف شرایط و مقررات ماده  52کنوانسیون
تراضی کنند و از این راه ،درباره معیارهای خاص خودشان در باب اینکه چه امری در
چارچوب قرارداد ،نقض بنیادین محسوب خواهد شد ،توافق کنند .کنوانسیون بیع بین المللی
کاال آهنگ آن ندارد که به آزادی فروشندگان و خریداران جهت شکلدهی به مفاد و شروط
معامالتشان خللی وارد آورد 29.بنابراین ،اصل حاکمیت اراده اقتضا میکند نوع و ماهیت تعهد
قراردادی که درمورد آن انجام دقیق تعهد ممکن است دارای اهمیت اساسی باشد ،در نظر
55. Unidroit Principles
56. Official Comments to the articles of the UNIDROIT Principles (2004 edition); see comment 3 on
Art. 7.3.1 UNIDROIT Principles.

 .67شق (ب) از بند ( )5ماده  2.9.4اصول مؤسسه مقرر میدارد« :در تشخیص اینکه عدم اجرای یک تعهد ،معادل عدم
اجرای بنیادین شمرده میشود یا خیر ،بهویژه باید به امور زیر توجه کرد( ... :ب) متابعت دقیق از تعهدی که ایفا نشده است،
دارای اهمیت اساسی در قرارداد باشد».
 .69ماده  9:419اصول اروپایی حقوق قراردادها مقرر میدارد« :عدم ایفای یک تعهد جنبه اساسی و بنیادین در قرارداد دارد
اگر( :الف) متابعت دقیق از آن تعهد ،دارای اهمیت اساسی در قرارداد باشد».
59. Honnold, supra note 24, at para. 74, p. 77.
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گرفته شود .اگر قرارداد مشمول کنوانسیون بیع بین المللی کاال ،متابعت دقیق از یک تعهد
خریدار یا فروشنده را الزم بداند ،انحراف جزئی از معیار مقرر اجرای تعهد میتواند معادل
نقض بنیادین قرارداد به حساب آید61.
 .1آیا تسلیم اسناد معیوب ،نقض بنیادین است؟
این مقاله تا کنون از تعهد فروشنده به تسلیم اسنادی که دقیقاً منطبق با شروط و مفاد اعتبارنامه
باشد ،بحث کرده است .روشن شد که اعتبار اسنادی یک معامله ،جدا و مستقل از قرارداد بیع
است .از سوی دیگر ،جای تردید نیست که بهمنظور اینکه ثمن پرداخت شود ،اسنادی که ارائه آن
بر اساس اعتبار اسنادی الزم دانسته شده است ،باید منطبق باشد زیرا در غیر این صورت ،بانک
الجرم از پرداخت امتناع خواهد کرد .برای تشخیص اینکه آیا خریدار ،در فرضی که فروشنده،
تعهد خود به تسلیم اسناد منطبق را نقض کرده است ،حق دارد قرارداد را فسخ کند یا خیر ،مفهوم
نقض بنیادین در بخش چهارم مقاله شرح داده شد.
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال از آن حیث که حق فسخ قرارداد را تنها در موارد نقض بنیادین
در اختیار نهاده است ،به نظر میرسد از عرف تجاری که به متعاملین اجازه میدهد کاالیی ،و
مهمتر از آن ،اسنادی را که دقیقاً با اوصاف و مشخصات قراردادی منطبق نیست ،رد کند ولو
آنکه اختالف و عدم انطباق دارای اهمیت عملی اندکی باشد ،دور افتاده است 64.این فکری است
که در مقررات و احکام مرتبط مندرج در اصول مؤسسه و اصول اروپایی حقوق قراردادها به آن
توجه شده است لیکن این اندیشه را در هیچیک از مواد کنوانسیون بیع بینالمللی کاال نمیتوان
یافت .گفته شده است که اگر قرارداد شرط کند که پرداخت به طریق اعتبار اسنادی صورت گیرد،
این شرط ،خود متضمن آن است که اسناد باید از هر جهت« ،پاک و عاری از عیب و نقص»
باشد .در غیر این صورت ،خریدار میتواند قرارداد را فسخ کند 65.به عقیده شونزر ،این معنا را
میتوان مستقیماً از بند(الف) ماده  41یو.سی.پی  611استنتاج کرد 69.متعاملین البد یو.سی.پی را
در قراردادشان گنجاندهاند ،همچنان که معموالً بر این امر توافق میکنند 61.این با خود یو.سی.پی
60. H. El-Saghir, “Fundamental Breach: Remarks on the Manner in which the Principles of European
Contract Law May be Used to Interpret or Supplement Art. 25 CISG’, July 2000, available online at:
<www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/pecl-comp25.html>. (last visited Aug. 20, 2015).
61. J. Yovel, “Seller’s Right to Avoid the Contract in International Transactions: Comparative Analysis
of the Respective Provisions in the CISG (Art. 64) and in the PECL”, June 2005, available at:
<www.cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/yovel64.html>. (last visited Aug. 20, 2015).
62. Schwenzer, op. cit., p. 805.
63. Ibid., p. 805.

شوزنر به بند (الف) ماده  49ویرایش قبلی یو.سی.پی ،یعنی یو.سی.پی ( 211بازنگری سال  4999میالدی) ،استناد میکند.
 .51بهعنوان نمونه ،ن.ک:
Goode, op. cit., pp. 968-969.
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نیز سازگار و منطبق است که تصریح میکند یو.سی.پی تنها در صورتی به اجرا درمیآید که در
قرارداد ،شرط شده باشد( .ماده  4یو.سی.پی  .)611معالوصف ،بند ( )5ماده  9کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال مقرر میدارد که متعاملین ،قاعدتاً مأخوذ و ملتزماند که عرف رایج را رعایت کنند.
کنوانسیون بیع بینالمللی ،این واقعیت را که قراردادهای بیع بینالمللی در بافت و زمینه عرف و
رسوم تجاری منعقد میشود ،با صراحت به رسمیت میشناسد و بر آن مهر تأیید میزند .تبعیت
دقیق و موبهمو از شرایط اسنادی میتواند کامالً در عداد و قلمرو عرف و رسوم تجاری جای
گیرد 62.نشریه یو.سی.پی ،خود بازتابی از عرف جاری و رایج بانکداری بینالمللی است .بنابراین،
حتی اگر متعاملین ،یو.سی.پی را در قراردادشان شرط نکرده باشند ،همین که ایشان به پرداخت از
طریق اعتبار اسنادی تراضی کنند ،اصل انطباق دقیق ،جزء مفاد ضمنی تراضیشان است.
در خصوص نقض اسنادی بهطور کلی ،شرح دبیرخانه آنسیترال بر پیشنویس سال 4929
کنوانسیون بیع بینالمللی 66،با صراحت میپذیرد که مفهوم نقض بنیادین در پیشنویس
کنوانسیون ،انعکاسدهنده عرف موجود در زمینه بیع اسنادی نیست .در شرح دبیرخانه آنسیترال بر
پیشنویس سال  4929کنوانسیون آمده است62:
«این حکم که خریدار علیاالصول تنها در صورتی میتواند قرارداد را فسخ کند که نقض
بنیادین قرارداد وجود داشته باشد ،موافق با عرف رایج در قرارداد «سیف» و سایر اقسام بیع
اسنادی نیست .نظر به اینکه قاعدهای عمومی وجود دارد که اسناد ارائهشده از سوی فروشنده در
معامله بیع اسنادی باید در مطابقت دقیق با قرارداد باشد ،به خریداران در بیشتر موارد ،اختیار داده
شده است که اگر عدم انطباق یا مغایرت در اسناد وجود داشته باشد ،اسناد را نپذیرند ،ولو اینکه
آن عدم انطباق یا مغایرت ،اهمیت عملی اندک و ناچیزی داشته باشد».
بدین ترتیب ،شرح دبیرخانه آنسیترال بر پیشنویس سال  4929کنوانسیون صریحاً راه را به
روی اصولی که منشأ و خاستگاه آنها خارج از کنوانسیون بیع بینالمللی کاالست ،همچون اصل
انطباق دقیق ،میگشاید .راست است که کنوانسیون بیع بینالمللی کاال بهنحوی تنظیم شده است
که مسائل راجع به مقررات آن باید در وهله نخست و بیش از هر چیز در چارچوب خود
کنوانسیون پاسخ داده شود و راهحل از بطن خود کنوانسیون استخراج شود (ماده  2کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال) ،اما از عبارتی که در فوق نقل شد ،استفاده میشود که باید به نوع قرارداد بیع و
65. J. Yovel, “Buyer's Right to Avoid the Contract: Comparison between Provisions of the CISG (Art.
49) and the Counterpart Provisions of the PECL (Art. 9:301, 9:303 and 8:106)’, June 2005, available at:
<www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/yovel49.html>. (last visited Aug. 20, 2015).
66. Commentary on the 1978 Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods (UN
DOC. A/CONF. 97/5), available online at: <www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/>. (last visited
Aug. 20, 2015).
67. On Draft Art. 45 at para. 7.
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عرف تجاری رایج در آن نوع قرارداد نیز توجه داشت.
این معنا را میتوان با عنایت به شق (ب) از بند ( )5ماده  2.9.4اصول مؤسسه ،بهتر دریافت.
این مقرره تصریح دارد که باید توجه شود که آیا متابعت دقیق از تعهدی که اجرا نشده است بر
اساس قرارداد ،اهمیت اساسی دارد یا نه .علیهذا ،آنچه بدان توجه میشود و مالک عمل است،
شدت و اهمیت واقعی عدم اجرا نیست بلکه آنچه محل توجه است ،نوع تعهد قراردادی است که
درمورد آن اجرای دقیق اهمیت دارد 69.همین گفته درمورد بند (الف) ماده  9:419اصول اروپایی
حقوق قراردادها صادق است که مقرر میدارد اگر «تبعیت دقیق از تعهد ،جنبه اساسی قرارداد
باشد» ،عدم اجرای یک تعهد نسبت به قرارداد ،بنیادین است .شرح اصول اروپایی حقوق
قراردادها بیان میدارد که عامل مؤثر ،اهمیت و شدت واقعی نقض نیست ،بلکه عامل تعیینکننده
و ضابطه ،که اهمیت اساسی دارد ،توافق متعاملین بر پایبندی و التزام دقیق به قرارداد است و
تراضی ایشان بر اینکه هرگونه انحراف از تعهد ،تیشه به ریشه قرارداد میزند و قرارداد را از
اساس تهی میکند بهنحویکه طرف مقابل ،حق مییابد از تعهدات ناشی از قرارداد بریالذمه
شود .ممکن است این تراضی از شروط صریح یا ضمنی قرارداد استنتاج شود69.
بنابراین ،ممکن است قرارداد به زبانی صریح شرط کند درصورتیکه یک طرف قرارداد
مرتکب هرگونه نقضی شود ،طرف دیگر عقد میتواند قرارداد را منحل کند .اثر چنین شرطی
آن است که هرگونه قصور در اجرای تعهدات مقرر باید قصور بنیادین محسوب شود 21.ازاینرو
لزوم تبعیت دقیق از تعهدات اسنادی در یک قرارداد بیع ،مطلوب است ،همچنان که این امر
بهطور کلی با شرط لزوم مطابقت دقیق در اعتبارات اسنادی همسو و هماهنگ است 24.منطقی
این است که چنانچه متعاملین بر پرداخت به روش اعتبار اسنادی توافق کردهاند ،ایشان بهنحو
ضمنی بر مطابقت دقیق اسناد در قرارداد پایه بیع نیز توافق کردهاند زیرا مطابقت دقیق اسناد،
اصل مهم حاکم بر تسلیم اسناد در این معامالت است؛ چنانچه قرارداد بیع ،هم تعهدات
اسنادی (بهواسطه اعتبار اسنادی) و هم تعهدات فیزیکی (تسلیم کاال) را بر ذمه فروشنده
میگذارد .در این صورت بر عهده فروشنده است که هر دو تعهد را ایفا کند 25.ماده 91
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،فروشنده را ملزم میکند که «مبیع [و] کلیه اسناد راجع به آن را
68. See Comment 3(b) on Art. 7.3.1 UNIDROIT Principles, supra note 55.
69. Ole Lando & Hugh Beale (eds), Principles of European Contract Law: Parts I and II (The Hague:
Kluwer Law International, 2000), Comment and Notes to Art. 8:103 PECL, pp. 372-377.
70. Ibid., Comment B.
71. S.I.A.T di dal Ferro v. Tradox Overseas SA [1980] 1 Lloyd's Rep. 53 at 62.
در پرونده انگلیسی فوق ،قاضی لرد مگاو ( ،)Megaw L. J.دادرس انگلیسی ،بهنحو استفهام انکاری این سؤال را مطرح میکند

که آیا تفاوت نهادین بین تعهدات اسنادی در قراردادهای بیع و در اعتبارات اسنادی ،مطلوب یا قابل دفاع است؟
72. Mullis, op. cit., p. 346.
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تسلیم کند» ،و بدینسان تصدیق میکند که ممکن است قرارداد ،تعهدات جداگانهای را در
ارتباط با کاال و اسناد ایجاد کند.
نتیجه
نقض قرارداد در صورتی به مفهوم مذکور در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال« ،بنیادین» محسوب
میشود که منجر به «چنان زیانی به طرف مقابل شود که وی را بهنحو اساسی از آنچه بهحق از
قرارداد [بیع] انتظار داشته ،بینصیب و محروم کند» 29.این مفهوم اجازه میدهد و حتی واجب
میشمارد که در ارزیابی و سنجش آنچه متعهدله زیاندیده ،محق بوده از قرارداد انتظار داشته
باشد ،عرف و زمینه تجاری در نظر گرفته شود .اینکه آیا عدم تسلیم اسنادی که دقیقاً منطبق با
مفاد اعتبار اسنادی باشد ،نقض بنیادین قرارداد پایه شمرده میشود یا نمیشود ،تنها با پرسوجو
در آنچه خریدار حق دارد حسب قرارداد بیع انتظار داشته باشد ،قابل تشخیص است .خریدار بهحق
میتواند انتظار داشته باشد که اسنادی دریافت کند که نهتنها قابلیت پذیرش در بازار را دارد ـ
وصفی که اسناد غیرمنطبق ،نوعاً از آن بیبهرهاند ـ بلکه افزون بر آن ،اسنادی باشد که پرداخت
ثمن توسط بانک را در پی خواهد داشت.
در این مقاله پیشنهاد شده است که هرچند ماده  52کنوانسیون بیع بینالمللی کاال بیتردید
بهعنوان اصل کلی در نظر دارد که حق فسخ قرارداد ،تنها محدود به موارد نقض جدی قرارداد
پایه شود ،باید پذیرفت که متعاملین باید بتوانند برخالف این اصل تراضی کنند .چنانچه شرایط و
اوضاعواحوال تجاری ،فسخ قرارداد به جهت نقضهای جزئی و بیاهمیت را اقتضا کند ،مواد  6و
 9کنوانسیون بیع بینالمللی کاال چنانچه به همراه مواد مرتبط موجود در اصول مؤسسه و اصول
اروپایی حقوق قراردادها در نظر گرفته شود ،تفسیری را از نقض بنیادین امکانپذیر میکند که
دربرگیرنده انواعی از نقض میشود که معموالً آنقدر جدی محسوب نمیشود که فسخ قرارداد را
موجه جلوه دهد .مواد یادشده به متعاملین اجازه میدهد قراردادشان را از شمول کنوانسیون بیع
بینالمللی خارج سازند و از طریق توافق بر اعتبار اسنادی بهعنوان روش پرداخت ،شرط کنند که
عرفهای جاری دیگر ،فیالمثل اصل انطباق دقیق ،در قراردادشان درج شود (بند ( )4ماده 9
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال) .یک عیب ظاهراً جزئی و بیاهمیت در اجرا از سوی یکی از
متعاملین ،نقض بنیادین محسوب خواهد شد ،اگر متعاملین در قرارداد بیع بر این امر تراضی کرده
باشند .در جایی که متعاملین تصریح میکنند که نقض تعهد خاص ،نقض بنیادین محسوب
خواهد شد ،باید به آن قصد ،ترتیب اثر داده شود.
درمورد معامالت اعتبار اسنادی باید پذیرفت که تسلیم اسناد غیرمنطبق ،نقض بنیادین
73. Art. 25 CISG.

622



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /65بهار ـ تابستان 6935

____________________________________________________________________

محسوب میشود ،اگرچه نتیجه این نقض ،آن است که بانک از پرداخت ثمن (وجه اعتبار)
خودداری میکند .تأدیه ثمن ،یکی از تعهدات اصلی و محوری خریدار است .بااینحال ،به عهده
فروشنده است که از بانک بخواهد ثمن (وجه اعتبار) را بپردازد .قصور در تسلیم اسناد منطبق ،این
نتیجه را در پی نخواهد داشت که خریدار مکلف باشد خود ثمن را بپردازد ،هرچند فروشنده،
کاالی منطبق با قرارداد تسلیم کرده باشد .پرداخت به طریق اعتبار اسنادی ،یکی از توافقات مهم
در قرارداد بیع است .اگر یکی از متعاملین ،این توافق را زیر پا گذارد ،هموست که ناگزیر خواهد
بود نتایج و پیامدهای آن را متحمل شود نه طرف دیگر قرارداد.
علیهذا ،نوع و طبیعت تعهد قراردادی ،عامل مهم در تشخیص نقض بنیادین است .متعاملین
میتوانند صریحاً یا ضمناً تراضی کنند که هرگونه نقض قرارداد به طرف مقابل حق میدهد
قرارداد را منحل کند .ممکن است متعاملین توافق کرده باشند که رعایت دقیق شروط قراردادی
دارای اهمیت اساسی است و حتی کوچکترین و جزئیترین انحراف ،الجرم نقض بنیادین
محسوب خواهد شد .در این مقام ،ابراز نظر شده است که این گفته در جایی نیز صادق است که
متعاملین ،صریحاً توافق نکردهاند چنین شرطی در قرارداد آورده شود .همچنین ممکن است
تکلیف متابعت دقیق ،صرفاً از نوع قرارداد و عرف و رسوم تجاری توأم با آن نوع قرارداد ،استخراج
و استنباط شود .بههرحال ،ویژگیهای مبادله اسناد در تفسیر ماده  52کنوانسیون بیع بینالمللی
کاال باید مدنظر قرار گیرد .عرف اعتبارات اسنادی ،قویاً داللت دارد که چنانچه متعاملین توافق
کردهاند پرداخت به روش اعتبار اسنادی انجام گیرد ،ایشان بهطور همزمان توافق کردهاند اصل
انطباق دقیق بر تسلیم اسناد در قرارداد پایه بیع نیز حکومت کند.
از سوی دیگر ،خریدار مجاز نیست مانع فروشنده از اجرای تعهداتی شود که بر اساس عقد بر
عهده دارد .برعکس ،وی تعهدی ضمنی بهعهده دارد که بهطور شایسته و معقول با فروشنده
همکاری کند تا فروشنده بتواند اسناد صحیح و فاقد عیب و نقص تسلیم نماید .در همین خصوص
باید متذکر شد که چنانچه متعاملین در قرارداد بیع بر شروط کلیتر و وسیعتری از آنچه در اعتبار
اسنادی آورده شده تراضی کنند و بانک از خریدار بخواهد از عدم انطباقها یا ناهمخوانیهای
مشخصی گذشت کند ،اما او به استشهاد اینکه اسناد ،منطبق با مفاد اعتبار اسنادی نیست ،اسناد
را نپذیرد ،این ممکن است نقض قرارداد از جانب خریدار محسوب شود .درصورتیکه اسناد در
واقع امر با آنچه متعاملین در قرارداد بیعشان بر آن تراضی کردهاند منطبق باشد ،این عمل خریدار
از حیث نتیجه ،امتناع ناروا از پرداخت محسوب خواهد شد.
در اینجا یک بار دیگر تأکید میشود که یکی از اصول مهم کنوانسیون بیع بینالمللی کاال،
لزوم حفظ و بقای قرارداد است .در معامالت اعتبار اسنادی نیز فسخ قرارداد ،ضمانت اجرا و
درمانی است که در آخرین مرحله باید به آن روی آورد .تنها پس از آنکه هیچیک از دیگر
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راههای جبران و طرق درمان ،کارگر نیفتاد ،خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند .نباید
تصمیم به فسخ قرارداد ،سرسری و بوالهوسانه اتخاذ شود .هر دو متعاملین ،بیش و پیش از هر
چیز ،متعهدند هدفی را که از معامله دارند تقویت و پشتیبانی کنند و مانع اجرای تعهد از سوی
طرف مقابل نشوند.
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تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد
با ادعاهای نقض ماده  2کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
الناز رحیم خویی
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چکیده
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطالعات فردی و خانوادگی ،یکی از اصول و آزادیهای بنیادینی است که
همواره در اسناد بینالمللی متعدد حقوقبشری ،ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته
شده است .کنوانسیون در ماده  8ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم،
امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیشبینی کرده است.
مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم
خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بینالملل بشر ،نقد و بررسی کند و یکپارچگی،
ثبات ،قطعیت و عادالنهبودن رویه دیوان را به محک گذارد.
با بررسی رویه دیوان ،مشخص میشود که بهطور کلی ،بهرغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد،
دیوان توانسته است رویهای ثابت و بهدور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8
کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است ،موفق شده است به جهات مختلف ،آن را تعدیل کرده و توسعه
بخشد.
واژگان کلیدی
حقوق بشر ،حریم خصوصی ،دیوان اروپایی حقوق بشر ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،رویهقضایی
 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجفآباد
 نویسنده مسئول ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز
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مقدمه
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطالعات فردی و خانوادگی ،یکی از اصول و آزادیهای بنیادینی است
که همواره در اسناد بینالمللی متعدد حقوقبشری به رسمیت شناخته شده است و به دنبال تعدد و تکثر
این اسناد و توجه اکید آنها به این حق ،وارد قوانین داخلیِ غالب کشورها نیز شده است.
میتوان چنین تعریفی برای حریم خصوص و حق بر حریم خصوصی ارائه داد« :حریم
خصوصی ،قلمروی از زندگی هر فرد است که آن فرد ،نوعاً و عرفاً یا با اعالن قبلی ،انتظار دارد
دیگران بدون رضایت وی به اطالعات راجع به آن قلمرو ،دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو
وارد نشوند یا نگاه یا نظارت نکنند یا بههرصورت ،دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار
ندهد»4.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی( 0زینپس ،کنوانسیون اروپایی
حقوق بشر) نیز به فراخور رسالت خود در ماده  8این حق را شناسایی کرده است .از طرف دیگر،
دیوان اروپایی حقوق بشر 9و کمیسیون اروپایی حقوق بشر 1به مناسبت وظایف مقرره ،صالحیت
دارند به همه اختالفات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون رسیدگی کنند .این موضوع ،همواره
محمل طرح ادعاهای فراوانی در خصوص نقض ماده  8کنوانسیون مزبور ،یعنی حق بر حریم
خصوصی بوده است.
عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در رابطه با این ماده ،هرچند به سمت حق بشری مزبور،
سنگینی میکند ،مشکالت و موانعی پیش رو داشته است .این دیوان در وهله نخست با
حاکمیتهای مقتدر روبهرو بوده است که در هنگام صدور آرا ،همواره باید به جایگاه و واکنش
احتمالی آنان توجه میکرد و هم اینکه نمیتوانست بیمحابا حکم به محکومیت آنان بدهد .از
طرف دیگر ،رویه دیوان نمیتوانست همیشه یکسان و یکشکل باشد که این هم به دلیل
مالحظات گوناگون دیگری است که دیوان را در هنگام صدور رأی با چالش روبهرو میکرد.
بر اساس موارد فوق ،چند معیار ،مانند ضرورت احترام به حق بشری ،توانایی دیوان در تفسیر
کنوانسیون ،یگانه مرجع ناظر کنوانسیونبودن و رویارویی با حاکمیتها از مهمترین دالیلی است
که بحث عملکرد عادالنه دیوان را به میان میکشد و اینکه آیا بیطرفی و ثبات و اقتداری در
رویه دیوان دیده میشود یا خیر و این مسئله ،ضرورت تحلیل عملکرد این نهاد و احیاناً نقد آن را
پیش میکشد.
 .6انصاری ،باقر؛ حقوق حریم خصوصی ،سمت ،4932 ،ص .98
2. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 November 1950
(ECHR).
)3. European Court of Human Rights (ECtHR
)4. European Commission of Human Rights (ECmHR
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بدین منظور ،این مقاله به قصد بررسی میزان ثبات رویکردهای آن مراجع در پروندههای
مشابه ،تحلیلی ارائه میکند .لذا با بررسی تطبیقی پروندهها ،نظرات علمای حقوق و نیز عقاید
قضات دیوان ،سعی در ارائه رویهای داشته که دیوان اروپایی حقوق بشر در مواجهه با حق بر
حریم خصوصی در پیش گرفته است تا درنهایت ،به این سؤال پاسخ داده شود که آیا عملکرد
دیوان اروپایی حقوق بشر ،منطبق بر اصول و اهداف کنوانسیون اروپایی بوده است یا خیر و اینکه
آیا دیوان و کمیسیون در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی ،رویکرد یا رویهای ثابت و
منصفانه در انطباق با اصول و موازین حقوقبشری داشته است؟5
 .6بررسیهای مقدماتی
6ـ .6حق بر حریم خصوصی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
عنوان ماده  8کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« ،حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی»6
است .این ماده از دو بخش مجزا تشکیل شده است که در بند نخست به تصریح و بیان حق
پرداخته شده و در بند دوم آن ،موارد دخالت و تحدید این حقوق و به عبارتی ،میزان دخالت و
نحوه دخالتهای حکومتها بیان شده است.
بر اساس این ماده .4« :هر شخصی از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی ،خانه و
مکاتبات خود برخوردار است؛
 .0مقامات دولتی هیچگونه مداخله در اعمال حق مذکور نخواهند داشت ،مگر اینکه مطابق با
قوانین بوده و مداخله آنها در چارچوب جامعه مردمساالر برای امنیت ملی ،سالمت عمومی یا
رفاه اقتصادی کشور ،پیشگیری از بینظمی یا جرم ،حمایت از بهداشت و اخالق یا برای حمایت
از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد».
بنابراین ،واضح است که این حق در زمره حقوق مطلق و غیرقابل عدول در نظام حقوق بشر
نیست .به عبارت دیگر ،این حق جزو حقوق غیرقابل تعلیق نبوده و در شرایط استثنایی میتوان
برای آن ،قیودی وضع کرد7.
6ـ .8گستره مفهوم حریم خصوصی
ماده  8کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،یکی از گستردهترین حقوق مذکور در این کنوانسیون است
 .6برای مراجعه به کلیه پروندههای مطالعهشده در مقاله حاضر ،ن.ک:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER",
"CHAMBER"]} (last visited on: 01/10/2015).
6. Right to respect for private and family life
7. Human Rights Committee, General Comment No. 22 (48), 20 July 1993, para. 1.
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که شمار متعددی از موضوعات را دربرگرفته و به حمایت از گسترهای از منافع تعمیم مییابد که
در دیگر کنوانسیونهای نظیر دیده نمیشود8.
در نگاه اول ،هرچند تعهدات مندرج در بند دوم ماده ،از نوع تعهدات سلبی (دولتها بر اساس
تعهد سلبی این کنوانسیون ،نمیتوانند در حریم خصوصی افراد داخل شوند) به نظر میرسد با
تعمق بیشتر مشخص میشود که تعهدات مندرج در این ماده ،از هر دو نوع تعهدات ایجابی و
سلبی است .تعهد ایجابی برای دولتها مبنی بر اتخاذ اقداماتی جهت جلوگیری از دخالت در امور
خصوصی افراد تصور میشود .در بند دوم ،برخورد دیوان نیز در اینباره دیده میشود.
موضوع دیگر ،مسئله حصری یا تمثیلیبودن مواردی است که کنوانسیون بنابر آن ،اجازه دخالت
در حریم خصوصی را به دولتها داده است (بند  .)0هرچند بسیاری با این استدالل که موارد مذکور
در بند  0تمثیلی است ،سعی در گسترش موارد مجاز دخالت در حریم خصوصی داشتند ،اما بیشتر
حقوقدانان و همچنین کمیته حقوق بشر بر این عقیدهاند که موارد مذکور در بند دوم ماده  ،8کامالً
حصری بوده و خارج از این مقولهها نمیتوان به حریم خصوصی افراد وارد شد .بر این اساس
نمیتوان به علل واهی به حریم خصوصی افراد ،دستدرازی کرده و حرمت فردی آنها را زیر
سؤال برد .دیوان اروپایی حقوق بشر نیز برای پرهیز از این گزافهخواهیها ،در آرای خود به بیان و
تبیین معانی اصطالحات و عبارات بند دوم ماده  8ـ نظیر «ضررویبودن» ـ پرداخته است3.
حق بر «زندگی خصوصی» مندرج در بند اول ماده  ،8که حکایت از استقالل فردی و
شخصیتی دارد ،عبارت از حق اتخاذ تصمیم در خصوص زندگی خصوصی فردی بهدور از دخالت
حکومت یا دولت است .جوانب این حق ،شامل همه جوانب زندگی فیزیکی و روحی فرد ،زندگی
جنسی ،اطالعات ،اسامی ،عکس و اعتبار شخصی میشود42.
مفهوم «زندگی خانوادگی» نیز به علقههای قانونی میان افراد اطالق میشود که به نسب یا
سبب ایجاد شده باشد .هسته مرکزی روابط خانوادگی ،روابط میان زن و شوهر و والدین و
فرزندان است و البته فراتر از این ،روابطِ میان برادرها و خواهرها ،اجداد ،اعمام و خاالت و
فرزندان آنها میتواند در دایره ماده  8قرار گیرد .اما سؤالی شکل میگیرد که باید از روابطی که
بهطور قانونی پدید نیامده است ،حمایت کرد یا خیر .در این خصوص ،عملکرد دیوان ،متفاوت
است که در بند دوم بهتفصیل بحث میشود.
«خانه» ،مندرج در بند اول ماده  ،8به مکان فیزیکی شناختهشدهای اطالق میشود که زندگی
8. See: http://ukhumanrightsblog.com/incorporated-rights/articles-index/article-8-of-the-echr/ (last visited
on 11/09/2015).
9. Case of Buckland v. The United Kingdom, (Application no. 40060/08), ECtHR, 2012, paras. 63.
10. An official Interpretation of Article 8, Available at ECHR-online website as follow:
http://echr-online.info/article-8-echr/ (last visited on 15/09/2015).
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خصوصی و زندگی خانوادگی در آن جریان دارد ،فارغ از اینکه مکان مزبور ،جزء اموال فرد
زیاندیده باشد یا بهطور قانونی در آن سکونت داشته باشد .همچنین این مفهوم ،شامل اجارههای
تجاری و محل سکونت موقت نیز میشود.
«حق بر احترام به مکاتبات» که آخرین حق شناختهشده بهعنوان حریم خصوصی در بند اول
ماده  8کنوانسیون است ،داللت بر حق به عدم سانسور و عدم مداخله در مکاتبات و وسایل
ارتباطی دارد .هرچند ممکن است عبارت «مکاتبات» ،حمایت نامهها را تداعی کند ،تردیدی
نیست که ماده  ،8عالوه بر آن ،از ارتباطات از طریق تلفن ،نمابر ،تلکس و رادیوی خصوصی نیز
حمایت میکند44.
6ـ .9صالحیت دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر
دیوان اروپایی حقوق بشر ،که بهموجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بهمنظور
تضمین رعایت تعهدات ناشی از کنوانسیون توسط اعضا تأسیس شد( ،ماده  43کنوانسیون) در
راستای وظیفهای که بهموجب کنوانسیون داشته است ،به موضوع نقض حق بر حریم خصوصی
نیز بهعنوان یکی از مسائل مبتالبه شورای اروپا پرداخته است.
صالحیت دیوان ،تمام امور ناشی از اعمال و تفسیر کنوانسیون را شامل میشود (ماده 90
کنوانسیون) .دیوان ،هم میتواند به دعاوی میاندولتی در خصوص نقض موادی از کنوانسیون
رسیدگی کند (ماده  99کنوانسیون) و هم به دعاوی مطروحه از جانب اشخاصی که مدعی نقض
حقوق مندرج در کنوانسیون از جانب یکی از دول متعاهد هستند (ماده  91کنوانسیون).
کارویژههای دیوان اروپایی حقوق بشر با کمیسیون اروپایی بهموجب پروتکل شماره 44
کنوانسیون 40به منظور باالتربردن اطمینان خاطر در رسیدگی به حجم عظیمی از پروندههای
مطروحه ،نزد این دو نهاد ،به شکل دادگاهی واحد ادغام شد49.
 .8نگاهی به رویه دیوان در برخورد با ادعاهای نقض حریم خصوصی
دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندههای متعددی به بررسی ادعاهای نقض حقوق مندرج در ماده
 8کنوانسیون رسیدگی کرده است .اینک جزئیات نظرات و رویکردهای این نهاد حقوقبشری در
مواجهه با این ادعاها بررسی و تحلیل میشود.
11. Ibid.
12. Protocol 11 to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (1994).
13. Harris, D. J., O’Boyle, M. and Warbrick. C., Law of the European Convention on Human Rights,
London: Butterworths (1995), 706-714.
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8ـ .6رویه دیوان و حقوق مندرج در بند  6ماده 2
الف .رویه دیوان در شناسایی مصادیق حقوق مندرج در بند 6
 )6زندگی خصوصی
دیوان نمیتواند منکر گستردگی و وسعت مفهوم «زندگی خصوصی» شود و ازاینرو در پروندههای
خود بهطور مکرر بر این واقعیت ،تأکید کرده است که «زندگی خصوصی» ،یک اصطالح یا مفهوم
وسیع بوده و نمیتوان تعریفی جامع از آن ارائه داد 41.باوجود این ،دیوان اذعان داشته است که
عناصری نظیر هویت و تمایالت جنسی ،نام و حیات شخصی ،از مهمترین عناصر حریم شخصی است
که ماده  8از آن حمایت میکند 45.همچنین در برخی پروندهها اشاره شده که سالمت روانی نیز
میتواند جزء عناصر زندگی خصوصی باشد .همچنین حقوقی مانند حق بر هویت ،پیشرفت و تکامل
شخصی ،حق بر ایجاد و تداوم رابطه با دیگر ابنای بشر و جهان خارج ،در این مفهوم قرار میگیرد46.
 )8زندگی خانوادگی
همان طور که در بند نخست مقاله دیده شد ،هرچند هسته اصلی زندگی خانوادگی را روابط میان
پدر و مادر و فرزندان و روابط بین زن و شوهر تشکیل میدهد ،دیوان در رویه خود ،سایر روابط
خانوادگی از طبقات دوم و سوم را نیز داخل در مفهوم مندرج در ماده  8دانسته و درنتیجه ،از آن
حمایت کرده است.
اما سؤالی که در این مقام شکل میگیرد ،روابط نامشروع یا غیرقانونی است .آیا دیوان در
رویه خود ،از روابط خانوادگی غیرقانونی نیز حمایت میکند و به عبارت دیگر ،آیا اینگونه روابط
در زمره مفهوم زندگی خانوادگی مندرج در بند اول ماده  8قرار میگیرد یا خیر .در اینگونه موارد،
دیوان اروپایی حقوق بشر ،معموالً نه کلیه این نوع روابط را از حمایت ناشی از روابط خانوادگی
محروم میکند و نه به همه آنها حمایت مندرج در ماده  8را اعطا میکند .این دیوان ،معیارها و
ضوابطی را مدنظر قرار میدهد تا معلوم کند که رابطه مورد بحث ،داخل در حق بر زندگی
خانوادگی بهموجب ماده  8کنوانسیون هست یا خیر .این ضوابط عبارتاند از مدت پیدایش و
تداوم رابطه یا نحوه زندگی؛ با این توضیح که آیا با هم زندگی میکردند یا جدای از هم47.
14. Case of Bensaid v. The United Kingdom, Application no. 44599/98, ECtHR, 2001, para. 47.
15. See, for example, Dudgeon v. the United Kingdom, Judgment of 22 October 1981, Series A no. 45,
;pp. 18-19, § 41; B. v. France, Judgment of 25 March 1992, Series A no. 232-C, pp. 53-54, § 63
Burghartz v. Switzerland, Judgment of 22 February 1994, Series A no. 280-B, p. 28, § 24; and Laskey,
Jaggard and Brown v. the United Kingdom, Judgment of 19 February 1997, Reports 1997-I, p. 131, § 36.
16. See, for example, Case of Burghartz v. Switzerland, Application no. 16213/90, ECtHR, 1994, and
Friedl v. Austria, Judgment of 31 January 1995, Series A no. 305-B, p. 20, § 45.
17. An official Interpretation of Article 8, Available at ECHR-online website as follow:
http://echr-online.info/article-8-echr/ (last visited on 15/09/2015).
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 )9خانه
پیشتر اشاره شد که خانه ،مکان فیزیکیِ معین است که زندگی خصوصی و خانوادگی شخص در
آن جریان دارد ،فارغ از اینکه این مکان ،جزء اموال اوست یا بهطور قانونی در آن سکونت دارد.
اما دیوان اروپایی حقوق بشر به این معنی اکتفا نکرده و سعی کرده است از مصادیق دیگری
چون محل کار ،خانههای استیجاری ،خانهها و محل اقامت بینراهی و  ...نیز در ذیل مفهوم
خانه ،حمایت کند که به نظر میآید این کار در تعقیب هدف و اسلوب کلی این نهاد در گسترش
و توسعه مفاهیم مندرج در بند اول ماده  8است.
بهعنوان مثال ،در پرونده گیلو علیه بریتانیا ،مفهوم «خانه» تا آنجا توسعه پیدا کرد که محلی
که خواهان مدتها قبل در آن زندگی میکرد و اآلن مورد ادعای شورای مسکن بود و اجازه
تصرف مجدد به آنها نمیداد ،ضمن بررسی این مورد که وی در جایی دیگر خانه ندارد ،از نظر
دیوان ،دارای شرایط الزم برای مفهوم خانه شد و درنتیجه ،حق بر آن به رسمیت شناخته شد48.
 )4مکاتبات
باوجود اینکه ممکن است عبارت «مکاتبات» ،صرفاً معنی «نامهها» و «ارتباطات مکتوب» را
تداعی کند ،تردیدی نیست که عالوه بر آن ،ارتباطات از راه تلفن ،نمابر ،تلکس و رادیوی
خصوصی نیز در ذیل این مفهوم قرار خواهد گرفت .این تفسیر از رویه دیوان و فحوای کلی
کنوانسیون بهروشنی قابل دریافت است.
اما رویه دیوان از این تفسیر هم پا را فراتر نهاده و مواردی دیگر را نیز در این دسته گنجانده
است .بهعنوان مثال ،در پرونده کاپلند علیه بریتانیا مشاهده میشود که دیوان در این پرونده
بهوضوح حق بر حریم خصوصی در مکالمات و تماسها را توسعه داده است .در این پرونده،
ضمن اینکه دیوان ،چند مورد خاص را به مصادیق این مفهوم افزوده است ،تصریح به این امر نیز
کرده است که منشأ و محل انجام این مکاتبات ،تأثیری در این حق ندارد ،چه در خانه و محیطی
خصوصی باشد ،چه در محل کار و مکانی عمومی43.
در خصوص افزایش مصادیق ،این حمایت دیوان ،حتی رایانامه و تارنماهای مشاهدهشده را
نیز دربرمیگیرد 02.این حمایت ،یک پله شدیدتر میشود و دیوان اظهار میدارد که کارفرما حق
نداشته است حتی مدت تماسها و استفاده از اینترنت و تاریخ و زمان و شمارههای گرفتهشده را
کنترل کند 04.درمورد منشأ و مکان انجام مکاتبات ،دیوان درنهایت نتیجه میگیرد که تماسهای
18. Case of Gillow v. The United Kingdom, Application no. 9063/80, ECtHR, 1986, para. 46
19. Case of Copland v. The United Kingdom, Application no. 62617/00 , ECtHR, 2007, para. 41.
20. Ibid, para. 41.
21. Ibid, para. 43.
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تلفنی از محل کار نیز داخل در مفهوم «زندگی خصوصی» و «مکاتبات» میشود و این دفاع را از
جانب دولت که تماسهای مزبور ،از محل کار که مکانی عمومی است صورت گرفته است،
بیارتباط با موضوع میداند00.
ب .رویه دیوان در شناسایی انواع تعهدات موجود در بند 6
 )6تعهدات سلبی
بند اول ماده  8کنوانسیون اروپایی حقوق ،حاوی تعهداتی سلبی برای دول عضو است که درحقیقت،
پیدایش حقهایی برای اشخاص ،منجر به تبلور تکلیفی سلبی برای دول عضو شده است.
دیوان در پروندههای متعددی تعهد سلبی دول عضو مندرج در بند اول ماده  8را خاطرنشان
شده و اذعان میکند که هدف اساسی ماده  ،8حمایت افراد در مقابل مداخلههای خودسرانة
مقامات عمومی است .دیوان تعهدات ایجابی را همواره ،فرع بر تعهد سلبی مزبور میداند و وقتی
از تعهد سلبیِ عدم دخالت سخن میراند ،از تعهد ایجابی بهعنوان تعهدی افزون بر تعهد سلبی
که صورتی ثانوی دارد یاد میکند 09 .از عبارات آرای دیوان ،اینگونه برمیآید که شاکله اصلی
تعهدات مقرر در ماده  ،8تعهداتی سلبی و منفی است که دولتها را به عدم مداخله در حق افراد
بهموجب این ماده متعهد میکند.
بنابراین ،تعهدات سلبی دول عضو کنوانسیون در خصوص احترام به حریم خصوصی افراد،
غیرقابل انکار ،روشن ،خالی از ابهام و تردید ،صریح و قاطع است.
 )8تعهدات ایجابی
در بادی امر ،عبارتپردازی ماده  ،8این را به ذهن متبادر میکند که کلیه تعهدات مندرج در این
ماده ،شکل سلبی داشته و این ماده ،حاوی تعهدات ایجابی نیست .اما با نگاهی به رویه دیوان،
مشاهده میشود که تعهدات ایجابی مبتنی بر مقررات این ماده ،امری بدیهی در آرای این نهاد
بوده و میتوان گفت که هرچند کنوانسیون در این ماده ،حاوی مقرراتی صریح نیست که
دربردارنده تعهدات ایجابی باشد ،دیوان در رویه خود ،دامنه تعهدات این ماده را گسترش داده و
تعهدات ایجابی را نیز از این ماده برداشت کرده که توانسته در رویه خود تثبیت کند.
در رویه دیوان ،میتوان مبنای پذیرش ،شناسایی و توسعه تعهدات ایجابی را از این ماده در
دو استدالل خالصه کرد:
22. Ibid, para. 41.
23. Case of Glaser v. The United Kingdom, Application no. 32346/96, ECtHR, 2000, para. 63; Case of
Frisancho Perea v. Slovakia, Application no. 383/13, ECtHR, 2015, para. 55 and Case of Hokkanen v.
Finland, Application no. 19823/92, ECtHR, 1994, para. 55.
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اوالً ،دیوان بر این عقیده است که اصطالح «احترام» که در ماده  8آمد است ،بهطور ذاتی
تعهدی ایجابی در خود دارد که بر دوش دول عضو ،بار میشود 01.یعنی به نظر دیوان ،نفس
«احترام» نمیتواند امری سلبی و منفی باشد و بدون شک ،متضمن اقدامی ایجابی و به عبارتی
«فعل» است ،نه «ترک فعل».
ثانیاً ،دیوان با تمسک به ماده اول کنوانسیون ،شناسایی و اعمال تعهدات ایجابی را در این
ماده توجیه میکند .رویهقضایی دیوان توانسته است در کنار این تعهدات ایجابی برای دولتهای
عضو ،حق استناد به این تعهدات را برای افراد نیز در نظر بگیرد .در این جهت میتوان به ماده 4
کنوانسیون استناد کرد و از مقررات آن بهره جست .این ماده ،حقوق و آزادیهای مطروحه در
کنوانسیون را برای تمامی افراد تحت صالحیت دول عضو به رسمیت شناخته است .از سوی
دیگر ،دولت عضو متعهد است که تمام نهادهایش این حقوق را رعایت کنند .درنتیجه ،دیوان،
امکان تسری نظریه تعهدات ایجابی به هر حق مطرحشده در کنوانسیون را در گستره وسیعی به
رسمیت شناخته است05.
تعهد ایجابی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ،اقداماتی است که دولتها موظفاند در جهت
مقابله با نقض حریم خصوصی شهروندان انجام دهند ،نظیر اقداماتی در جهت مجازات و جریمه
ناقضان این حق یا جبران خسارت زیاندیدگان 06.بنابراین ،هرچند در بند دوم ماده  8کنوانسیون،
دولتها تعهدی جز عدم مداخله در این حق ندارند ،دیوان توانسته است در پرتو رویه خود ،یک
سری اقدامات و تعهدات ایجابی را در جهت حمایت هرچه بهتر حق بر حریم خصوصی افراد به
رسمیت شناخته و نهادینه کند.
در دادخواستهای متعدد خواهانها به دیوان ،تعهدات ایجابی مطرح شده است و بسیاری از
آنها به تأیید دیوان نیز رسیده است .در شماری از پروندهها 07،خواهان به ترکیبی از حقوق فردی
که در بند اول ماده  8بیان شده ،ازجمله حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی و خانه
افراد بهمنظور تقویت ادعای خود ،استناد جسته است .اما بدون تردید ،دیوان در موارد متعددی،
تعهد ایجابی را برای دولتها در خصوص حمایت از این حق ،به رسمیت شناخته است08.
24. Case of Frisancho Perea v. Slovakia, Application no. 383/13, ECtHR, 2015, para. 55.
 .86ویژه ،محمدرضا؛ «مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر» ،مجله تخصصی الهیات و حقوق ،شماره ،49
پاییز  ،4989ص .445
26. Case of X. and Y. v The Netherlands, Application no. 8978/80, ECtHR, 1985, para. 27 and Case of
Hokkanen v. Finland, Application no. 19823/92, ECtHR, 1994, para. 56-58.
27. Rayner v. United Kingdom, Application no. 9310/81, ECtHR, 1990, paras. 37-38 and 41.
28. See for example: Case of Stubbings and Others v. The United Kingdom, Application no.
22083/93; 22095/93, ECtHR, 1996; and Case of X. And Y. v. The Netherlands, Application no. 8978/80,
ECtHR, 1985.
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8ـ .8رویه دیوان و مقررات مندرج در بند  8ماده 2
الف .رویه دیوان در تعیین گستره و دامنه شمول بند 8
برخالف موارد مندرج در بند  4ماده  8که دیوان همان طور که پیشتر دیده شد ،سعی در توسعه
مفهوم آن دارد و بههیچوجه آنها را تحدید و تضعیف نمیکند ،در پروندهها مشاهده میشود که
این نهاد در هنگام بررسی مفاهیم مندرج در بند  0ماده  ،8همواره سعی در تبیین دقیق آن داشته
و از دامنزدن به قلمرو آن و توسعه مصادیق این مفاهیم ،بهجد پرهیز میکند .نمونه اینگونه
تالشها را میتوان در پروندههای متعدد دید03.
بر این اساس ،همان طور که واضح است ،ازآنجاییکه مصادیق مندرج در بند  0ماده  ،8استثنایی
بوده و صورتی خالف اصل دارد ،نمیتواند بدون تصریح ،گسترش یابد و چهره خالفاصلداشتن آن،
جنبه حصریبودن مصادیق مزبور را تقویت میکند .عالوه بر این استدالل کلی ،رویه دیوان در
خصوص تبیین مصادیق و مفاهیم مندرج در بندهای اول و دوم ،این نظر را تقویت میکند؛ چرا که
دیوان همواره در تعیین مصادیق بند  0محتاط عمل کرده و هیچگاه بر دامنه آن نیفزوده است .حتی در
خصوص تطبیق مفاهیم مزبور بر واقع نیز با دقت و وسواس به این امر میپردازد.
ب .رویه دیوان در شناسایی محدودیتهای مندرج در بند 8
همان گونه که پیشتر اشاره رفت ،حقوق مندرج در بند نخست ماده  8بهطور مطلق و نامحدود اعطا
نشده است .این حقوق میتواند موضوع محدودیتها و مداخلههایی قرار گیرد .بهموجب بند دوم
ماده  8کنوانسیون ،ممکن است این محدودیتها در راستای قانون یا در مواردی که طبق این ماده
مشروع دانسته شده و همچنین در موارد ضروری برای جامعهای دموکراتیک اعمال شود.
 )6انطباق محدودیت با قانون
دیوان در مواجهه با مواردی از مداخله که صورت میگرفت بیان داشته است که ابتدائاً ،یک
هنجار نمی تواند قانون محسوب شود تا زمانی که تحت عباراتی صریح تنظیم شود که شهروندان
بتوانند رفتار خود را مطابق با آن تنظیم کنند« 92.قانون» میتواند هم قانون نوشته باشد و هم
قانون نانوشته 94.بر این اساس ،دولتهای تابع نظام کامنال نمیتوانند خود را فارغ از تعهد این
ماده بدانند.
29. See for example: Case of Buckland v. The United Kingdom, (Application no. 40060/08), ECtHR,
2012, paras. 63-70 and Case of Hatton and Others v. The United Kingdom, Application no. 36022/97,
ECtHR, 2003, paras. 116-127.
;30. Case of Silver and Others v. The United Kingdom, Application no. 5947/72; 6205/73; 7052/75
7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, ECtHR, 1983, para. 88.
31. Case of the Sunday Times v. The United Kingdom, Application no. 6538/74, ECtHR, 1979, p. 47.
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همچنین دیوان بر این نظر است که برای مشروعتلقیشدن مداخله در حقوق مندرج در ماده
 ،8ک افی نیست که تنها مبانی چندی در حقوق داخلی برای دخالت وجود داشته باشد .دیوان
شرایط متعددی را که یک قانون باید داشته باشد تا بتواند مبنای دخالت در این حقوق محسوب
شود ،توسعه داده است 90.به عبارتی میتوان گفت دیوان از این طریق ،هم جنبه حمایتی حق
مزبور را تقویت کرده و هم دست دولتها را در مداخله در آنها تا حدی بستهتر کرده است.
رویه دیوان ،برای اینکه قانونی توان دخالت و تحدید حق بر حریم خصوصی را داشته باشد،
آن را نیازمند شرایطی از این قبیل دانسته است :قابل دسترس باشد و به حد کفایت ،واضح باشد.
اولین شرط بهرسمیتشناختهشده در رویه دیوان برای قانونی که قابلیت مداخله در حقوق
مندرج در ماده  8داشته باشد این است که قانون مزبور در دسترس عموم قرار گرفته باشد( .انتشار
عمومی کفایت میکند) و شهروندان باید از اوضاعواحوالی که ممکن است حقوق آنها را
تحتالشعاع قرار دهد ،مطلع باشند99.
دیوان در پروندهای بهخوبی به این امر اشاره کرده است .در این پرونده ،خواهان ،یک زندانی
بود 91و طبق مقررات زندان ،هر زندانی فقط میتوانست یک نامه در ماه ارسال کند .شمار
مالقاتیها را کم کرده بودند (هرماه یک نفر) و مالقاتی نیز میبایست در حضور دو نگهبان انجام
میشد 95.خواهان از این مصوبهها اطالعی نداشت و دیوان درنهایت بیان داشت که این مقررات
بهطور عمومی در دسترس نبوده و درنتیجه ،قابلیت تحدید حق بر مکاتبات و زندگی خانوادگی نظیر
محدودیت بر مالقاتی یا شمار نامهها را نداشته و بنابراین دیوان ،نقض ماده  8را احراز میکند96.
در پرونده لیبرتی علیه بریتانیا نیز که درمورد ممنوعیت تماسهای تلفنی بین ایرلند شمالی و
بریتانیای کبیر بود ،وزارت خارجه ،اصول راهنمایی با مضمون قرنطینهکردن ،گزینش ،دستکاری و
حذف اطالعات دریافتی صادر کرد 97.این اصول راهنما منتشر نشد .به همین دلیل ،دیوان به این
نتیجه رسید که مبنای دخالت در حقوق خواهان در دسترس عموم قرار نگرفته و نمیتواند دلیلی
بر مداخله خودسرانه دولت باشد و درنتیجه ،ماده  8را نقضشده دانست 98.این امر در دیگر
پروندهها نیز تأکید شده است93.
32. Ibid., paras. 49-52.
;33. Case of Silver and Others v. The United Kingdom, Application no. 5947/72; 6205/73; 7052/75
7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, ECtHR, 1983, para. 87.
34. Case of Kuznetsov v. Ukraine, Application no. 39042/97, ECtHR, 2003, para. 16.
35. Ibid., para. 69.
36. Ibid., para. 142.
37. Case of Liberty and Others v. The United Kingdom, Application no. 58243/00, ECtHR, 2008, para.
15.
38. Ibid., para. 82(2).
39. Case of Kruslin v. France, Application no. 11801/85, ECtHR, 1990, para. 27.
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شرط دیگر ،وضوح قوانین و قابلیت پیشبینی آنان است .مقصود دیوان از توسعه این شرط
این است که شهروندان بتوانند احتمال مداخله قانون در اعمال حقشان را حدس بزنند و الزمهاش
این است که متن قانون بهطور کافی آشکار ،روشن و خالی از ابهام باشد .یعنی آنچه مقررات را
قابل پیشبینی میکند ،وضوح و روشنی آن است .دیوان در رویه خود بر این عقیده بوده است که
مقرراتی که مبنای دخالت در حق بر حریم خصوصی ،زندگی خانوادگی و مکاتبات خواهد بود باید
بهصراحت به بیان این مداخله پرداخته باشد 12.البته این موضوع ،داللت بر این امر ندارد که
شخص در زمانی که احتمال تحدید یا دسترسی به تماسهای او وجود دارد بتواند این دخالت را
پیشبینی کند 14.اما باید قواعدی جزئی را دربرداشته باشد که حاکی از شرایطی باشد که در حق،
مداخله میشود 10.البته در دیدگاه دیوان ،الزم نیست که این قواعد در قوانین اصلی و مادر
گنجانده شوند ،بلکه کافی است در آییننامهها یا مقرراتی که قانون تلقی شوند بیاید19.
اقداماتی نظیر مداخله در ارتباطات ،معموالً بهطور محرمانه و در خفا صورت میگیرد و
اشخاص متضرر ،امکان دستیابی به جبران خسارت ندارند .این امر ،خطر اینگونه اقدامات
خودسرانه را افزایش میدهد .دیوان این موضوع را نیز در نظر داشته است و بیان داشته که
حفاظتهای ویژه در زمینه اقدامات تحقیقاتی خاص ،مورد نیاز است ،بخصوص از زمانی که
فناوری در این زمینه روزبهروز در حال پیشرفت است11.
 )8ضروریبودن محدودیت برای جامعه دموکراتیک
همان طور که قبالً مشاهده شد ،دخالت در هریک از حقوق مندرج در بند اول ماده  8کنوانسیون
اروپایی حقوق بشر ،درصورتیکه این مداخله برای جامعه دموکراتیک ضروری باشد ،مشروع
خواهد بود .یعنی دخالت مزبور باید «در پاسخ به نیاز مبرم اجتماعی باشد»15.
دیوان اروپایی حقوق بشر در زمان حفظ تعادل میان منافع اشخاص متأثر و منافع جامعه ،به
دول عضو کنوانسیون توجه خاصی میکند (درحقیقت قدری جانب آنها را میگیرد) 16.دیوان
همواره در خصوص تشخیص این موضوع به مقامات داخلی نظر داشته و میگوید آنان به نسبت
40. Ibid., paras. 30-33.
41. Case of Malone v. The United Kingdom, Application no. 8691/79, ECtHR, 1984, para. 66; and Case
of Iordachi and Others v. Moldova, Application no. 25198/02, ECtHR, 2009, para. 39-40.
42. Weber and Saravia v. Germany, Application no. 54934/00, 2006, para. 93.
43. Case of Kennedy v. The United Kingdom, Application no. 26839/05, ECtHR, 2010, para. 156; and
;Case of Silver and Others v. The United Kingdom, Application no. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75
7107/75; 7113/75; 7136/75, ECtHR, 1983, paras. 88-89.
44. Weber and Saravia v. Germany, Application no. 54934/00, 2006, para. 93.
45. An official Interpretation of Article 8, Available at ECHR-online website as follow:
http://echr-online.info/article-8-echr/ (last visited on: 12/09/2015).
46. Ferdinand Jozef COLON against the Netherlands (Decision), Application no. 49458/06, ECtHR,
2012, para. 86-87.
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یک دادگاه بینالمللی برای تشخیص و ارزیابی توسعههای اجتماعی و ارزشهای جامعه در
موقعیت مناسبتری قرار دارند .اما دیوان خود همواره ناظر این امر است و این مسئله را کنترل
میکند که دول عضو از حدود خود تجاوز نکنند.
دیوان ،مقامات داخلی کشورهای عضو را مقام تشخیص ضرورت میداند اما ارزیابی نهایی را
در این خصوص که آیا دالیل مبنای دخالت در حق خواهان ،مناسب و مرتبط بوده است از حیث
انطباق با مقررات کنوانسیون ،از کارویژههای خود میداند17.
 )9اعمال محدودیت در راستای اهداف مشروع
نقطه مشترک ماده  8و برخی مواد دیگر کنوانسیون نظیر مواد  42 ،3و  ،44امکان تحدید حقوق
مندرج در آنها با «اهداف مشروع» است .به عبارتی بر مبنای ضرورتهای اجتماعی و قانونی،
کنوانسیون اجازه دخالت و تحدید حقوق مزبور را داده است .معیارهای مندرج در این مواد با هم
متفاوت است و آنچه امکان مداخله در حقوق مربوط به حریم خصوصی مندرج در ماده  8را داده
است ،عبارت است از اینکه مداخله« ،مطابق با قوانین [باشد] یا مداخله آنها در چارچوب جامعه
دموکراتیک برای امنیت ملی ،سالمت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور ،پیشگیری از بینظمی یا
جرم ،حمایت از بهداشت و اخالق یا برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد».
دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندههای خود با موارد عدیدهای از اینگونه ادعاها روبهرو بوده
است ،بهطوری که خوانده دعوا (دول عضو) همواره برای رد ادعای خواهان ،به بند  0ماده 8
متوسل شده و سعی داشته خود را از همان راه رها کند .دیوان نیز در بسیاری از موارد ،اسیر
سیالبودن و نامنسجمبودن مفهوم «اهداف مشروع» شده است 18.چه ،تردیدی نیست که مفهوم
«اهداف مشروع» ،کامالً متغیر بوده و با هیچ منطق روشن و منسجمی قابل تأیید نیست13.
در پرونده هاتان علیه بریتانیا خواهانها ادعا داشتند که بیخوابیها در پی افزایش صدای
هواپیماهای پرواز شبانه در فرودگاه هیثرو 52،حق آنها را در احترام به منزل و زندگی خصوصی و
خانوادگی نقض کرده است 54.در فرودگاه ،هواپیماهای با صدای زیادتر ،اجازه پرواز در شب را
47. Case of Buckland v. The United Kingdom, (Application no. 40060/08), ECtHR, 2012, para. 63.
 .42زمانی ،سیدقاسم و سیدعلی حسینی آزاد؛ «تأملی در برخورد دیوان اروپایی حقوق بشر با ماده  3کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر بر پایه پرونده لیال شاهین» ،دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی ،سال سوم ،شماره  ،6تابستان  ،4939ص .54
49. See: W. B. Simpson, Human Rights and the End of Empire, Britain and the Genesis of the European
Convention (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 715; S. Greer, The Exceptions to Articles 8 to 11 of the
European Convention on Human Rights (Strasbourg: Council of Europe Publishing, Human Rights Files No. 15,
1997), pp. 42_44 and M. E. Badar, “Basic Principles Governing Limitations on Individual Rights and Freedoms
in Human Rights Instruments”, International Journal of Human Rights, 7 (2003), 63-92.
50. Heathrow Airport
51. Case of Hatton and Others v. The United Kingdom, Application no. 36022/97, ECtHR, 2003, para. 84.
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نداشتند و در پروازهای شبانه از هواپیماهای کمصداتر استفاده میشد .بریتانیا استدالل کرد که
پروازهای شبانه بهموجب بند  0ماده  8مجاز و برای رفاه اقتصادی کشور ضروری
همچنین بر مبنای اطالعات تخصصی راهداری و هوایی استدالل کرد که نمیتواند این پروازها
را در روز انجام دهد؛ لذا سعی در توجیه ضرورت داشت.
همان طور که گفته شد ،دیوان در خصوص بند  0ماده  8ضمن اینکه نظارت کلی خود را
حفظ میکند ،همیشه ارزیابی را به عهده خود دول میگذارد و معتقد است که دولتها شایستهتر
به تشخیص هستند .در این پرونده نیز این قاعده جاری بود اما باید حدود این اختیار اعطایی را
خود تشخیص میداد .دیوان درنهایت پس از بررسیهای دقیق به این نتیجه میرسد که مقامات
انگلیسی از حدود تعیین منافع جامعه و همان اهداف مشروع تجاوز نکرده و اقدامات آنها در
راستای مجوز حاصله از بند  0ماده  8بوده و درنتیجه ،ماده  8نقض نشده است59.
در پرونده کاپلند علیه بریتانیا نیز دولت برای رهایی از مسئولیت نقض ماده  8به اهداف
مشروع استناد جست .در این پرونده که تماسهای خواهان که کارمند دانشگاه بود ،بررسی و
کنترل شده بود ،دولت بریتانیا بر این عقیده بود که اقدام او در کنترل تماسهای خواهان
به منظور بررسی این موضوع بوده است که آیا کارمند از امکانات دانشگاه و محل کار برای اهداف
شخصی استفاده میکند یا خیر 51و در نظر دولت ،این اقدام هرچند دخالت در حق بر حریم
خصوصی است ،دخالتی قابل توجیه است 55.به زعم دولت ،قبل از هرچیز این اقدام دارای هدفی
مشروع برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران بوده تا با بررسی و کنترل تضمین کند که از
امکانات فراهمشده برای عموم ،سوءاستفاده نشده است 56.سپس به این امر اشاره کرده که این
دخالت بهموجب قانونی قابل دسترس و قابل پیشبینی صورت گرفته است؛ که بحث آن در بند
فوق مالحظه شد .درنهایت ،این عمل در نظر دولت برای جامعه دموکراتیک ضروری بوده
است 57.اما دیوان نظری متفاوت داشته و اقدامات مزبور را مطابق قانون و ضروری برای جامعه
دموکراتیک ندانسته و اهدافی مشروع نیز برای آن نمییابد 58و درنتیجه ،ماده  8کنوانسیون را
نقضشده قلمداد میکند53.
دیوان در این پرونده بهوضوح ،حق بر حریم خصوصی در مکالمات و تماسها را توسعه داده و

است50.

52. Ibid., para. 121.
53. Ibid., paras. 129-130.
54. Case of Copland v. The United Kingdom, Application no. 62617/00, ECtHR, 2007, para. 32.
55. Ibid., para. 33.
56. Ibid., para. 34.
57. Ibid., para. 35.
58. Ibid., para. 48.
59. Ibid., para. 49.
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از آن حمایت میکند و درنهایت نتیجه میگیرد که تماسهای تلفنی از محل کار ،داخل در
مفهوم «زندگی خصوصی» و «مکاتبات» میشود و این مسئله را که تماسهای مزبور از محل
کار صورت گرفته است ،بیارتباط با موضوع میداند .این حمایت دیوان ،حتی رایانامه و تارنماهای
مشاهدهشده را نیز دربرمیگیرد62.
 .9نقد عملکرد دیوان
9ـ .6نقد عملکرد دیوان در خصوص بند اول ماده 2
الف .نقد عملکرد دیوان در خصوص شناسایی مصادیق حقوق مقرر در بند اول
پیشتر خاطرنشان شد که رویه قاطع دیوان در مواجهه با بند اول ماده  8بر این قرار گرفته است
که همواره میکوشد تا دامنه حقوق مندرج در آن را افزایش دهد .این هدف به این صورت عملی
میشود که هرگاه ادعای نقض یکی از مفاهیم «زندگی خصوصی»« ،زندگی خانوادگی»« ،خانه»
و «مکاتبات» میشود ،دیوان در هنگام تعیین مصادیق این چهار مفهوم بهطور موسع تفسیر
میکند و میکوشد تا هرچه بیشتر ،مصادیق متعددتری را به رسمیت بشناسد که نمونههای آن در
قسمت «ب .رویه دیوان در شناسایی انواع تعهدات موجود در بند  »4در خصوص پروندههایی
نظیر گیلو علیه بریتانیا و کاپلند علیه بریتانیا مشاهده شد.
این عملکرد دیوان ،مخالفان و موافقانی دارد .تردیدی نیست که از این جهت که دیوان یکی
از حقوق اساسی بشری را در جایگاه برتر قرار داده و هرگونه مداخله در آن را محکوم میکند،
شایسته ستایش است و از این حیث ،رویهای را در جهت اهداف و اصول اساسی حقوق بینالملل
بشر در پیش گرفته است .اما تمام قضیه به این جنبه ختم نمیشود .در سوی دیگر ،خواندگانی
اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی یا خصوصی قرار دارند که نمیتوانند هر آن ،انتظار
داشته باشند که دیوان ،تکلیف جدیدی برایشان وضع کند؛ تکلیفی که قبلتر شناسایی نشده و
ناگهان دیوان بر دوش آنها بار کند.
بهخوبی میتوان نمونه چنین تعارض منافعی را در پرونده کاپلند دید .در این پرونده که دیوان
تماسهای تلفنی و ایمیل و استفادههای اینترنتی خواهان در محل کار را در مفهوم «زندگی خصوصی»
مقرر در کنوانسیون جای داد 64،امری ناخوشایند در نظر شرکتها ،سازمانها و دیگر نهادهای چندملیتی
مستقر در اروپا تلقی شد و برای کارفرمایان بسیاری اعجاببرانگیز و نامطلوب بود60.
60. Case of Copland v. The United Kingdom, Application no. 62617/00, ECtHR, 2007, para. 41.
 .56ن.ک )1 :مکاتبات
62. Fred H. Cate, “European Court of Human Rights Expands Privacy Protections: Copland v. United Kingdom”,
Online Article on the American Society of International Law, Issue: 21, vol.: 11, 2007. Available at:
http://www.asil.org/insights/volume/11/issue/21/european-court-human-rights-expands-privacy-protectionscopland-v-united (last visited on 25/09/2015).
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اعطای چنین حقوقی به افراد ،هرچند هدف تکمیل حق بر حریم خصوصی را تأمین میکند،
ممکن است کارفرمایان و نهادهای عمده اقتصادی را که قطعاً نقشی بسزا در توسعه و ترقی
مملکت دارند در اعمال و اجرای درست امور خود با مشکل مواجه کند و آنها را در کنترل دقیق
و منظم کارمندان و درنتیجه ،برنامهریزیها و تصمیمگیریهای خود ،ناکام گذارده و درنهایت،
کلیه فعالیت اقتصادی و تجاری آنها تحتالشعاع ضعف مدیریتی ناخواسته قرار گیرد.
ب .نقد عملکرد دیوان در خصوص شناسایی تعهدات ایجابی
عملکرد دیوان در باب تعهدات ایجابی موجود در کنوانسیون و ازجمله ماده  8و تعهدات مندرج در
آن در قسمت «الف .رویه دیوان در شناسایی مصادیق حقوق مندرج در بند  »4بهنحوی موجز
توضیح داده شد و اینجا تنها یادآور میشود که دیوان تعهدات ماده  8را که عموماً چهرهای سلبی
دارد ،توسعه داده و چهره ای از تعهدات ایجابی را بر مبنای فحوای این ماده و نیز با استفاده از
ماده  4کنوانسیون پدیدار ساخته است .این توسعه تعهدات ،صرفاً در پرتو رویه دیوان تحقق یافته
و نمیتوان بهطور دقیق ،مقررات کنوانسیون را مبنای آنها دانست ،هرچند ریشههای استدالل
دیوان از عبارات و اشارات کنوانسیون نشأت گرفته است.
عملکرد دیوان بر این مسیر پایدار مانده که سعی در گسترش دامنه ماده  8در جهت تدارک
حمایت هرچه تمامتر از حقوق افراد داشته و در این راه ،یکی از تالشهایی که انجام داده است،
پیشگرفتن رویه شناسایی و توجه به جنبه ایجابی تعهدات مندرج در این ماده بوده است که در
کنوانسیون ،چندان نمایان نیست .بدون تردید ،عملکرد و رویه دیوان از این حیث قابل تقدیر و
ستایش است .میتوان گفت که دیوان از اواسط دهه  4372به این سمت در صدد توسعه تعهدات
ایجابی مندرج یا مستتر در کنوانسیون برآمده است 69.دیوان در این مسیر بدون اینکه مقرراتی
صریح را بهعنوان مبنای استدالالت خود در دست داشته باشد ،صرفاً با تکیه بر عبارتپردازیهای
تلویحی کنوانسیون ،تعهداتی از نوع ایجابی را شناسایی کرده و توسعه داده است61.
دو نقد اساسی بر عملکرد دیوان در خصوص شناسایی تعهدات ایجابی وارد است :اول اینکه
هرچند دیوان دامنه تعهدات را گسترش داده و یک سری تعهدات ایجابی را برای دولتها در نظر
گرفته است که عبارت از اقداماتی جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد و همچنین جبران خسارت
ناگفته نماند که این اقدام دیوان اروپایی حقوق بشر ،در اروپا تازگی ندارد و پیش از آن نظیر چنین حقوق و تکالیفی در ماده 03
قانون حفاظت از اطالعات اتحادیه اروپا گنجانده شده بود .اما رأی دیوان به جهت اینکه واپسین و جدیدترین اقدام رسمی در
راستای عملیکردن این مقررات بود و نیز نظر به جایگاه واالی این نهاد در اروپا ،جنجالبرانگیز جلوه کرد.
63. Alastair Mowbray, The Development of Positive Obligations under the European Convention on
Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford and Portland, Oregon, 2004, at Preface.
64. Ibid., p. 221.
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و اتخاذ تدابیر مثبت است ،اما همیشه در شناسایی این تعهدات ،یکسان نبوده و قدری عدم تعادل
در رفتار او دیده میشود .بهعنوان مثال ،در پرونده کوزی بهطور غیرقابل انتظاری با اینکه تعهدات
ایجابی دولت را به رسمیت میشناسد ،در هنگام اعالم تحمیل این تعهد به دولت ،بیان میکند
که دولت نمیتواند در امورات اداره ثبت احوال مداخله کند و درنتیجه ،حفظ تعادل بین حقوق
جامعه و فرد نمیتواند به این انجامد که دولت در یکی از سیستمهای بنیادی خود در خصوص
ثبت والدت ،دستکاری کند 65.این در حالی است که در پروندهای دیگر که خواهان ،مدعی نقض
حریم خصوصیاش بهخاطر وجود پروازهای پرسروصدای شبانه بود ،شعبه دیوان بر این عقیده بود
که دولت خوانده ،تعهدات ایجابی خود را انجام نداده است؛ یعنی اوالً ،بهطور مستقیم ،سعی در
کاهش صدای پروازها یا لغو آن نکرده است و ثانیاً ،در خصوص اثبات این ادعا که آیا این پروازها
برای اقتصاد بریتانیا ضروری است ،تالش کافی نکرده و به تحقیقات محدودی اکتفا کرده
است 66.شعبه در وضعیتی این تعهد را بر عهده انگلستان مینهد که نه پروازهای مربوطه دولتی
بوده است و نه شرکتهای هواپیمایی ذیربط؛ یعنی عامل ایجادکننده این مداخله و مزاحمت ،نه
دولت بوده و نه ارگان دولتی67.
دوم ،موضوع تعهدات غیرمستقیم است .بیتردید ،کنوانسیون ،در مقابل سوءاستفادة مستقیم
مقامات دولتی از قدرت ،از افراد حمایت میکند .بنابراین ،دیوان نیز به این نکته توجه نکرده است
که در برخی موارد ،مداخالتی که در حقوق بشر افراد رخ میدهد ،نتیجه اقدام مستقیم دولت
نیست .بهعنوان مثال ،در پرونده هاتان علیه بریتانیا ،قضات مخالف بیان میکنند که در این
پرونده ،دولت در جوانب زیستمحیطی حقوق افراد ،دخالت مستقیم نکرد اما قطعاً با اقدام خود،
بهطور غیرمستقیم ،این جنبه از حقوق خواهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است .اگر قرار باشد
تعهدات ایجابی در این مورد استخراج شود ،کاری بس پیچیده است اما این دلیل نمیتواند حقوق
مندرج در ماده  8را تحتالشعاع قرار دهد68.
9ـ .8نقد عملکرد دیوان در خصوص بند  8ماده 2
الف .نقد عملکرد دیوان در خصوص مفهوم مطابق قانون
دیوان برای تبیین انطباق یا عدم انطباق مداخله با قانون ،همواره دو امر را بررسی میکند .اول
اینکه مداخله مزبور در قانون تصریح شده است یا خیر و دیگر اینکه این مداخله برای خواهان
65. Case of Cossey v. The United Kingdom, Application no. 10843/84, ECtHR, 1990, para. 38.
66. Case of Hatton and Others v. The United Kingdom, Application no. 36022/97, ECtHR, 2003, para.
105.

67. Ibid., para. 119.
68. Joint Dissenting Opinion of Judges Costa, Ress, Türmen, Zupančič and Steiner in Case of Hatton
and Others v. The United Kingdom, op. cit., para. 6.
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قابلیت پیشبینی داشته است یا خیر .همچنین دیوان ،نظر بر این دارد که عبارت «مطابق
قانونبودن» که بر اساس اهداف و مقاصد ماده  8در رویهقضایی دیوان متبلور و نمایان شده
است ،نهتنها داللت بر تطابق امر با حقوق داخلی دارد ،بلکه به کیفیت قانون نیز مربوط میشود
که با اصل حاکمیت قانون در تعارض نباشد63.
درکل ،رویه دیوان در این خصوص مشخص است و عموماً عملکردی یکسان داشته است و
هنگام بررسی مطابقت امر با قانون ،حتی از عباراتی یکسان و مشابه در آرای خود ،بهره برده است.
اما مواردی اندک و شاید به زعم دیوان ،بیاهمیت به چشم میخورد که عملکرد این نهاد را دچار
عدم توازن میکند .بهعنوان مثال ،در پروندهای که علیه اوکراین مطرح شده بود ،دیوان به دلیل
اینکه شخص زندانی از مصوبه اداره زندان اطالع نداشته ،شرایط مطابققانونبودن را احراز نکرد72،
یا در پرونده کاپلند علیه بریتانیا اظهار داشت که نمیتوان مصوبات دانشگاه را که در معرض اطالع
عموم نبوده است مستمسک قرار داد 74.اما برخالف این دو مورد ،در رویه دیوان یافت میشود که
این نهاد بدون ذکر موضوع در قانون ،مورد را از موارد منطبق با قانون دانسته است .بهعنوان مثال،
در پرونده فوق ،دیوان عبارت «تصرف» را مطابق با قانون دانست و درنتیجه ،دخالت در حق او را
قانونی دانست ،با اینکه در قانون مربوطه ذکر نشده بود اما ازآنجاییکه در مفهوم عام بهکار رفته بود
و خواهان واقف به آن بود و توسط مقام ذیربط در نامههای متعددی برای خواهان تشریح شده
بود 70،شاید بتوان این اقدام را با حصول عنصر «آگاهی» خواهان از اصطالح مزبور ،توجیه کرد و به
نظر نمیآید اینگونه موارد ،غیرعادی و خالف اصل باشد.
ب .نقد عملکرد دیوان در خصوص محدودیتهای شناساییشده و مفهوم اهداف
مشروع
در این موضع ،دیوان همواره به بررسیهای دقیقی روی آورده و ابتدا پس از اینکه نفس
«دخالت» را احراز میکند ،در صدد پاسخگویی به دو سؤال برمیآید :الف) آیا دخالت انجامشده،
هدف مشروعی داشته است؟ و ب) آیا این دخالت برای جامعهای دموکراتیک ضروری بوده است؟
دیوان در پاسخ به این دو سؤال ،با دقت و وسواس بررسی میکند .دیوان در خصوص سؤال
نخست ،اهداف مورد ادعای دولت خوانده را تکبهتک بررسی میکند و هیچگاه تفسیر موسعی از
آن اهداف را برنمیتابد؛ هرچند گاهی در برخی موارد ،میزان و حدود اهداف شناساییشده را
69. Case of Khan v. the United Kingdom, no. 35394/97, § 26, ECHR 2000-V and Case of Copland v. The
United Kingdom, Application no. 62617/00 , ECtHR, 2007, para. 46.
70. Case of Kuznetsov v. Ukraine, Application no. 39042/97, ECtHR, 2003, para. 137.
71. Case of Copland v. The United Kingdom, Application no. 62617/00 , ECtHR, 2007, para. 47.
72. Ibid., para. 52.
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بهطور نامشخصی تغییر میدهد اما درکل ،در عموم موارد ،سختگیر بوده و تا اهداف ادعایی را
موجه نداند ،آن را تأیید نمیکند .بهعنوان مثال ،در پروندهای که دولت خوانده ادعا داشت از اینکه
خواهان را از حق بر مسکن یا خانه محروم کرده است ،اهداف مشروعی مثل کمک به قشر
ضعیف تر جامعه و تنظیم جمعیت و تراکم جمعیتی محدوده و رفاه اقتصادی مدنظر بوده است،
دیوان ضمن اینکه این ادعاها را رد نمیکند ،درنهایت اعالم میدارد که هدفی فراتر از این موارد
دیده نمیشود و این اهداف ،برای دخالت در حق مزبور ،کافی نیست و درنهایت ،اعالم میکند که
ماده  8کنوانسیون ،نقض شده است79.
دیوان در رابطه با نیازها و ضرورتهای جامعه دموکراتیک نیز همواره با رویکردی که به نظر
میآید جانب خواهان را میگیرد ،به پروندهها رسیدگی میکند .در این خصوص ،هرچند ،گاهی
دامنه ضرورت شناساییشده در نوسانی اندک است ،درمجموع در عملکرد کالن دیوان در اینباره
تغییر و تفاوتی حادث نمیشود .دیوان برای شناسایی این ضرورت ،همواره تأکید بر این موضوع
دارد که دخالت باید در پی «نیاز اجتماعی مبرم» انجام شده باشد .بهعالوه اقدامات انجامشده باید
با هدف مشروع مورد نظر نیز تناسب داشته باشد .بهعنوان مثال ،دیوان در پرونده یادشده ،هرچند
در گام اول ،ادعاهای دولت خوانده را میپذیرد و در واقع رد نمیکند ،اما به فرض اینکه اهداف
مشروع مزبور نیز تعقیب شود ،دیوان به این نتیجه میرسد که تصمیم شورای مسکن در خصوص
امتناع صدور پروانه موقت یا دائم برای تصرف ملک خواهان ،دخالتی در اعمال حق او در احترام
به مسکن بوده است که با اهداف مشروع تعقیبشده هیچ تناسبی ندارد71.
بهرغم این موارد ،انتقادهایی بر رویه دیوان وارد است .در برخی پروندههای معدود مشاهده
میشود که صرف استناد کلی دولت خوانده به مقوله رفاه اقتصادی 75یا حقوق دیگران 76،دیوان را
متقاعد ساخته و دیگر در موضوع دقیقتر نشده و به نفس موضوع رفاه یا حقوق سایرین و
دخیلبودن آنها در پرونده رسیدگی نمیکند .تردیدی نیست که ارجاع و استناد کلی به این
مقولهها برای توجیه دخالت دولت و عدم انجام تعهداتش در حمایت از حقوق افراد بهموجب ماده
 8کافی نخواهد بود؛ کما اینکه در بسیاری موارد ،دیوان به صرف این ادعا تکیه نکرده است77.
ازجمله امور مهمی که الزم است دیوان احراز کند و در رویه قاطع خود چنین کرده است،
شناسایی و تأیید «حفظ تعادلی منصفانه میان حقوق افراد و منافع کلی جامعه» است .در این
73. Case of Gillow v. The United Kingdom, Application no. 9063/80, ECtHR, 1986, para. 54.
74. Ibid., para. 58.
75. Case of Hatton and Others v. The United Kingdom, Application no. 36022/97, ECtHR, 2003, para.
121.

76. Leyla Şahin v. Turkey, Application no. 44774/98, ECtHR, 10 November 2005, para. 116.
77. Case of Berrehab v. Netherlands (Judgment of 21 June 1988, Series A no. 138) and López Ostra v.
Spain (Judgment of 9 December 1994, Series A no. 303-C).
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رابطه نیز عملکرد دیوان رضایتبخش است و جز چند مورد اندک که به بررسی عمیق این
موضوع نمیپردازد ،در سایر موارد ،هرگاه دولت خوانده چنین ادعایی دارد ،دیوان این مقوله را
دقیق بررسی میکند.
دیوان ،گاه در جهت حفظ تعادل میان حقوق ادعایی و نیازهای جامعه ،دچار تشتت و
پراکندگی میشود .بهعنوان مثال ،در پروندهای که خواهان بهواسطه پروازهای شبانه ،ادعای
بیخوابی کرده بود ،دولت خوانده با استناد به نیازهای مبرم (نه اضطراری) جامعه ،وجود این
پروازها را در شب الزم دانسته بود و دیوان نیز این ادعا را تأیید کرد .اما این نکته نباید از نظر دور
بماند که نظریه «تعیین آستانه ارزیابی توسط دولت» که در رویه دیوان شکل گرفته است و
بهموجب آن به دولتها حق میدهد ضرورتهای جامعه خود را ارزیابی کنند و دیوان تنها نقش
ناظر را ایفا کند ،نباید آنقدر موسع تفسیر و تعبیر بشود که دیوان را در ردیفی فرعی قرار دهد.
همچنین دیوان باید در این ارزیابی دخالت داشته باشد چرا که تعیین برتری میان یک حق از
یکسو و منفعتی از دیگر سو ،همیشه کار آسانی نیست .در پرونده باال مشاهده میشود که
طبیعت بنیادی حق بر خواب ،با اقدامی که معلوم نیست تا چه حد دارای ویژگی «مبرم و
ضروری» بوده است ،نقض شد و دیوان نیز ساده از کنار این موضوع گذشت 78.اتفاقاً ،همان طور
که برخی از قضات دیوان معتقدند ،نقش فرعی دیوان که در پی نظریه «آستانه ارزیابی» پدید
میآید ،باعث میشود که در مواردی که دیوان به چنین نتیجهگیریهای اشتباهی میپیوندد،
نقش خود دیوان نیز رفتهرفته حاشیهایتر و فرعیتر شود 73.مهمتر اینکه ،استداللهای مبتنی بر
مسائل اقتصادی و نقض حقوق دیگران که مربوط به کلیت کشور میشود ،بدون هرگونه
نشانههای واضحی مبنی بر اینکه حذف اقدام انجامشده میتواند هزینههایی را برای کشور داشته
باشد ،یا با عدم انجام آن ،اوضاع اقتصادی کشور وخیم میشود یا نقض حقوق دیگران ،منجر به
ورود مشکالتی میشود ،نمیتواند برای تجویز مداخله و تأیید ادعای خوانده ،کافی باشد .دیده
میشود که دیوان در مواردی بدون ورود به این بحث ،ادعای دولت را تأیید کرده است82.
ج .نقد عملکرد دیوان در تشخیص ضرورتهای جوامع دموکراتیک
یکی از دالیلی که دیوان در پروندههای متعددی با استناد به آن ،حقهای بشری خاصی را
محدود کرده است و درحقیقت ،تحدید حقوق مزبور را به دستان حاکمیتها تأیید کرده است،
 .82این عملکرد دیوان ،با مخالفت چند تن از قضات دیوان نیز روبهرو شد .ن.ک:
Joint Dissenting Opinion of Judges Costa, Ress, Türmen, Zupančič and Steiner in Case of Hatton and
Others v. The United Kingdom, op. cit., para. 17.
79. Ibid.
80. Leyla Şahin v. Turkey, Application no. 44774/98, ECtHR, 10 November 2005, para. 116 and Case of
Hatton and Others v. The United Kingdom, Application no. 36022/97, ECtHR, 2003, para. 121.
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ضرورتهای جامعه دموکراتیک است .هرچند درمورد ماده  ،8دیوان کمتر به این استثنا تمسک
جسته است 84،همواره از سوی دولتهای خوانده ،نزد دیوان به این محدودیتهای ضروری
استناد شده و آنها در پرتو آن ،سعی در توجیه مداخالت خود داشتهاند.
برای ارزیابی این مقوله که آیا و چگونه دخالت در حق خواهان برای جامعه دموکراتیک
ضروری است باید اوالً ،به این نکته توجه کرد که آیا مداخلهای که ممکن است از منافع مشروع
حمایت کند ،متناسب است؟ ثانیاً ،آیا اقداماتی که انجام میشود ،میتواند حقوق و آزادیهای
مربوطه را در پایینترین حدِ ممکن محدود سازد؟ و نهایتاً ،در رابطه با اقداماتی که متناسب بود،
باز مسئلهای در خصوص برقراری تعادل میان منافع مطرح میشود 80.مالحظه میشود که دیوان
در پروندههایی که دولتها به این استثنا متوسل میشدند ،ازآنجاییکه بخش عمده ارزیابیهای
دامنه ضرورت را بهنحویکه توضیح داده شد ،به خود دولتها محول میکرد ،بههیچوجه به
سؤاالت باال بهدقت نمینگریسته است.
رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص محدودیتهای ضروری برای جوامع دموکراتیک
از این جهت قابل نقد است که در هنگامی که تعارض منافع میان اشخاص و جامعه پدید میآید
و حاکمان به این استثنا استناد میکنند ،به دول عضو ،توجه خاصی میکند و درحقیقت ،قدری
جانب آنها را میگیرد 89.عالوه بر این ،آنگونه که دیده شد ،دیوان همواره تشخیص این موضوع
را به مقامات داخلی وامیگذارد و دست آنها را برای تبیین دامنه نیازهای جامعه دموکراتیک ،باز
گذاشته و بر این باور است که آنان نسبت یک دادگاه بینالمللی برای تشخیص و ارزیابی
توسعههای اجتماعی و ارزشهای جامعه ،در موقعیت مناسبتری قرار دارند.
هرچند درنهایت ،خود دیوان ،همواره ناظر این امر بوده است و این مسئله را کنترل میکند
که آیا دول عضو از حدود خود تجاوز کردهاند یا خیر ،عملکرد این نهاد از این جهت قابل توجیه
به نظر نمیرسد .دیوان ،مقامات داخلی کشورهای عضو را مقام تشخیص ضرورت میداند اما
ارزیابی نهایی در این خصوص را که آیا دالیلی که دخالت در حق خواهان ،مبتنی بر آن بوده
است ،مناسب و مرتبط بوده است یا خیر ،از حیث انطباق با مقررات کنوانسیون ،از کارویژههای

 .26بهعنوان مثال ،در خصوص ماده  ،3دیوان بهدفعات ،سراغ این استثنا میرود و بسیار به محدودیتهای مورد نیاز برای
جامعه دموکراتیک استناد میکند .ن.ک :سیدقاسم زمانی و سیدعلی حسینی آزاد؛ «تأملی در برخورد دیوان اروپایی حقوق بشر با
ماده  3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر پایه پرونده لیال شاهین» ،دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمی ،سال سوم ،شماره
 ،6تابستان .4939
 .28پیشین ،ص .15
83. Ferdinand Jozef COLON against the Netherlands (Decision), Application no. 49458/06, ECtHR,
2012, paras. 86-87.
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خود

میداند81.

 .4حفظ حریم خصوصی و مقابله با تروریسم
وقایع اخیر خاورمیانه و اروپا ،بخصوص اقدام تروریستی گروه داعش در کشور فرانسه و جنگ و
درگیریها در خاورمیانه و هجوم سیل مهاجران و پناهندگان به اروپا ،دولتهای قاره سبز و
همچنین نهادهای حقوقبشری را با هجمهای از تهدیدات روبهرو کرده است که آنان را ناگزیر از
اعمال محدودیتها و اقدامات امنیتی کرده است .بیگمان ،این اقدامات ،حقوق شهروندان را
محدود کرده و بخصوص ،زندگی شخصی آنها را تحت تأثیر مداخلهها و ارزیابیهای قوای
حاکمه قرار میدهد .برای مثال ،در فرانسه پس از حادثه تروریستی نوامبر  ،0245فرانسوا اوالند،
رئیس جمهوری فرانسه با اعالم حالت اضطراری ،مرزهای این کشور را بسته اعالم و 4522
سرباز در سراسر خیابانهای پاریس مستقر کرد و پارلمان نیز اجازه داد این وضعیت تا پایان فوریه
 0246تمدید شود 85.چندی از این کشورها اقدام به بازرسیهای مسافران قطارها یا وسایل
حملونقل کردهاند 86که همه اینها حق بر حریم خصوصی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد.
اعمال محدودیت به اینجا ختم نمیشود؛ حریم خصوصی شهروندان به انحاء دیگر نیز مورد
مداخله و محدودیت واقع میشود .در بسیاری از کشورها مثل ایاالت متحده ،حجم وسیعی از
اطالعات شخصی شهروندان ،مثل ایمیلها ،تماسهای تلفنی ،مشخصات کارتهای اعتباری و
مکاتبات در پایگاههای دادهای حفظ میشود که آژانسهای ضدتروریستی فدرال به آن دسترسی
دارند 87.همه این اقدامات که قطعاً حریم خصوصی شهروندان را به مخاطره میافکند بهمنظور
جلوگیری از اعمال تروریستی صورت میگیرد.
حال باید به این سؤال پاسخ داد که آیا تحدید حق بر زندگی شخصی شهروندان به دلیل
مقابله با تروریسم ،قابل توجیه است؟ واضح و مبرهن است که حق بر حریم خصوصی ،هم در
نگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و هم از نقطهنظر سایر اسناد بینالمللی حقوقبشری در زمره
حقوق غیرقابل عدول نبوده و میتوان این حق را در شرایط استثنایی محدود کرد 88.این اختیار را
84. Case of Buckland v. The United Kingdom, (Application no. 40060/08), ECtHR, 2012, paras. 63.
85. http://www.fredlaw.com/news__media/2015/12/16/1080/france_announces_state_of_urgency (last visit:
01/02/2016).
86. See: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11825139/EU-ministers-to-discussEuropean-transport-security-checks-after-Arras-train-attack.html (last visit: 01/02/2016); and also see:
https://euobserver.com/justice/130043 (last visit: 01/02/2016).
87. Sara Frueh, “Preventing Terrorism, Protecting Privacy”, An online article published by the National
Academies in Focus, Winter 2009 vol., 8 No. 3.
Available at: http://www.infocusmagazine.org/8.3/nsia_data_mining.html (last visit: 02/02/2016).
88. The National Academy of Sciences, Protecting Individual Privacy in the Struggle against Terrorists:
A Framework for Program Assessment, USA: the National Academies Press, 2008, p. 76.
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ماده  45دیوان اروپایی حقوق بشر به دول عضو اعطا کرده است و بند  4ماده بیان میدارد« :در
زمان جنگ یا دیگر شرایط اضطراری عمومی که حیات ملت ،هریک از طرفهای معظم متعاهد
را تهدید کند ،طرفها میتوانند از تعهدات خود بهموجب این کنوانسیون تا حد نیاز و منطبق با
اقتضای وضعیت ،عدول کنند ،مشروط بر اینکه این اقدامات ،مخالف با دیگر تعهدات آنها
بهموجب حقوق بینالملل نباشد» .در ادامه نیز بند  ،0تنها عدول از تعهدات مندرج در مواد ( 0حق
حیات)( 9 ،ممنوعیت شکنجه) ،بند  4ماده ( 1ممنوعیت بهبردگیگرفتن) و ماده ( 7مجازات
غیرقانونی) را ناممکن قلمداد میکند .بنابراین ،در این خصوص ،دول متعاهد ،در شرایط اضطراری
اختیار دارند که حق بر حریم خصوصی شهروندان را تحدید کنند.
علیالقاعده ،هر شرایطی نباید دستاویز مداخله در این حق و تحدید آن واقع شود .دیوان
اروپایی حقوق بشر در این خصوص در پروندهای نظر کمیسیون را تأیید میکند که بیان میدارد:
«شرایط اضطراری مندرج در ماده  45عبارت است از وضعیتی که حاوی خطر یا بحرانی استثنایی
یا قریبالوقوع است که جمعیت عمومی را متأثر ساخته و تهدیدی علیه حیات سازمانیافته
اجتماع محسوب شود» 83.در پروندهای دیگر نیز شرایطی را برای استناد به وضعیت فوقالعاده و
توسل به ماده  45یادآور میشود :الف) وضعیت اضطراری باید عینی و قریبالوقوع باشد؛ ب) اثر
آن باید دامنگیر کل ملت شود (نه فقط گروهی خاص)؛ ج) تدوام زندگی عادی اجتماع باید
تهدید شود؛ و د) بحران یا خطر باید استثنایی باشد که نشان دهد تدابیر و محدودیتهای
کن وانسیون جهت حفظ ایمنی ،سالمت و نظم جامعه ،ناکافی است32.
بنابراین ،در حالت فوقالعادة امروزی که اروپا دچار آن است ،دول عضو ،تنها درصورتیکه
شرایط استناد به ماده  45کنوانسیون فراهم آید ،میتوانند حق بر حریم خصوصی شهروندان را
محدود کنند و بهیقین نمیتوانند بهطور خودسرانه از ماده  45بهره برده و در حقوق شهروندان
مداخله کنند 34.بنابراین ،بر اساس معیارهایی که دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر به دست
میدهند ،به نظر میآید عمل دولت فرانسه در واکنش به حمالت تروریستی اخیر در چارچوب
ماده  45و رویه دیوان ،قابل توجیه و پذیرش باشد اما ازآنجاییکه عمل نهادهای ضدتروریستی
ایاالت متحده ،بهنحویکه در باال گفته شد ،وضعیت فوقالعاده عینیتنیافته است ،اگر به ورود به
حریم شخصی شهروندان انجامد ،قطعاً منطبق با موازین حقوقبشری نخواهد بود.
)89. Lawless v. Republic of Ireland (Appl 332/57); (1960-61) 1 ECtHR, Series B.56, para. 82; (1960-61
3 ECtHR, Series A.3 (Court).
90. Greek Case, (1969) 12 YB ECHR 45.
91. Ismail Idowu Salih, The Tension between Prevention of Terrorism and Protection of Human Rights,
October 23, 2014, Online Article availalble at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2513708
(last visited on: 03/02/2016).
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نتیجه
حق بر حریم خصوصی که در ماده  8کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شناسایی شده است در رویه
دیوان اروپایی حقوق بشر ،دستخوش تحوالتی اعم از مثبت و منفی شده است .این تحوالت که
گاه ،رو به جلو و گاه در معرض انتقاداتی بوده است ،موضوع این پژوهش بود.
با نگاهی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مالحظه میشود که عملکرد دیوان در خصوص
تحقق اجرای مفاد ماده  8در کلیت امر ،یکسان ،قاطع و حقمحور بوده است .دیوان در برخورد با
پروندههای موضوع ماده  8بهطور کلی ،وزنه حقوق خواهان در موضوع را سنگینتر کرده و سعی
در شناسایی حقوق ادعایی کرده است.
دیوان در رویه خود ،درمورد بند  4ماده  ،8عالوه بر اجرا و اعمال عین مقررات این ماده،
توانسته است گونهای از تعهدات ایجابی را که بهطور ضمنی در این ماده موج میزند ،عینیت
بخشیده و شناسایی کند .همچنین دیوان در خصوص مصادیق مفاهیم مندرج در این بند ،همان
طور که در پروندههای متعدد و ازجمله کاپلند دیده میشود ،نظر بر توسعه مصادیق داشته و در
رویه خود ،دامنه شمول حقوق مندرج در این بند را گسترش داده است.
در رابطه با بند  0ماده  ،8دیوان ،نظر به استثناییبودن مقررات آن بند بهفراخور حساسیت
موضوع ،حساس بوده و با دقت به بررسی ادعاهای خواندگان بر مبنای این بند میپردازد و
هرچند موارد اندکی یافت میشود که از برخی ادعاها بهسادگی عبور میکند و هرچند شاید بتوان
گفت که در تشخیص ضرورتهای جامعه دموکراتیک ،ضعیف عمل کرده است ،اما رویه کلی
دیوان این بوده است که درمورد این بند ،محتاط و دقیق بوده است و بههیچوجه ،استثنائات مقرره
را برخالف بند  ،4گسترش نداده و تفسیر موسعی از آن نکرده است.
جز انتقادهای اندکی که در شرح مباحث دیده شد ،عملکرد دیوان در خصوص حق بر حریم
خصوصی ،رضایتبخش و منطبق بر اصول حقوقبشری و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
انتقادهای مزبور نیز عموماً بر محور ارزیابیهاست ،یعنی جز اینکه دیوان در رویه کلی و کالن
خود ،یکسان عمل کرده ،در پارهای موارد در هنگام ارزیابیها و کنترل ارزیابیهای دولتی ،دچار
ضعف بوده و قدری نامتوازن عمل کرده است که به نظر نگارنده ،هرچند میتواند عملکرد کلی
دیوان را در برخی موارد تحتالشعاع قرار داده و به چالش بکشد ،بر انطباق کلی آن با موازین
حقوق بشر و کنوانسیون ،چندان خدشهای وارد نمیکند.

422



... 2 تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده

____________________________________________________________________

:منابع
الف) فارسی
ـ کتاب
.4932، سمت، باقر؛ حقوق حریم خصوصی، انصاری
ـ مقاله
 سیدقاسم و سیدعلی حسینی آزاد؛ «تأملی در برخورد دیوان اروپایی حقوق بشر با ماده، زمانی
 دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر،» کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر پایه پرونده لیال شاهین3
.4939  تابستان،6  شماره، سال سوم،اسالمی
 مجله تخصصی،» محمدرضا؛ «مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، ویژه
.4989  پاییز،49  شماره،الهیات و حقوق
ب) انگلیسی
- Books
 Harris, D. J., O’Boyle, M. and Warbrick. C., Law of the European
Convention on Human Rights, London: Butterworths, 1995.
 Mowbray, Alastair, The Development of Positive Obligations under the
European Convention on Human Rights by the European Court of
Human Rights, Oxford and Portland, Oregon, 2004.


The National Academy of Sciences, Protecting Individual Privacy in the
Struggle against Terrorists: A Framework for Program Assessment, USA: The
National Academies Press, 2008.

 W. B. Simpson, Human Rights and the End of Empire, Britain and the
Genesis of the European Convention, Oxford: Oxford University Press,
2001.
- Articles
 Fred H. Cate, “European Court of Human Rights Expands Privacy
Protections: Copland v. United Kingdom”, Online Article on the
American Society of International Law, Issue: 21, vol.: 11, 2007.
 Ismail Idowu Salih, “The Tension between Prevention of Terrorism and
Protection of Human Rights”, October 23, 2014, Online Article availalble
at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2513708.
 M. E. Badar, “Basic Principles Governing Limitations on Individual
Rights and Freedoms in Human Rights Instruments”, International
Journal of Human Rights, 2003.

6935  بهار ـ تابستان/65  شماره/مجله حقوقی بینالمللی



422

____________________________________________________________________

 S. Greer, “The Exceptions to Articles 8 to 11 of the European Convention
on Human Rights”, Strasbourg, Council of Europe Publishing, Human
Rights Files, No. 15, 1997.
 Sara Frueh, “Preventing Terrorism, Protecting Privacy”, an online article
published by the National Academies in Focus, Winter 2009, vol. 8, No. 3.
- Documents
 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, 4 November 1950.
 Protocol 11 to the European Convention on Human Rights and
Fundamental Freedoms, 1994.
 Human Rights Committee, General Comment No. 22 (48), 20 July 1993.
- Case Laws
 Cace of Rayner v. United Kingdom, Application no. 9310/81, ECtHR,
1990.
 Case of X. and Y. v. The Netherlands, Application no. 8978/80, ECtHR,
1985.
 Case of B. v. France, judgment of 25 March 1992, Series A no. 232-C.
 Case of Bensaid v. The United Kingdom, Application no. 44599/98,
ECtHR, 2001.
 Case of Berrehab v. Netherlands (judgment of 21 June 1988, Series A no.
138).
 Case of Buckland v. The United Kingdom, (Application no. 40060/08),
ECtHR, 2012.
 Case of Burghartz v. Switzerland, Application no. 16213/90, ECtHR,
1994.
 Case of Burghartz v. Switzerland, judgment of 22 February 1994, Series
A no. 280-B.
 Case of Copland v. The United Kingdom, Application no. 62617/00,
ECtHR, 2007.
 Case of Cossey v. The United Kingdom, Application no. 10843/84,
ECtHR, 1990.
 Case of Dudgeon v. the United Kingdom, judgment of 22 October 1981,
Series A no. 45.
 Case of Friedl v. Austria, judgment of 31 January 1995, Series A no.
305-B.
 Case of Frisancho Perea v. Slovakia, Application no. 383/13, ECtHR,
2015.
 Case of Gillow v. The United Kingdom, Application no. 9063/80, ECtHR,
1986.

422



... 2 تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده

____________________________________________________________________

 Case of Glaser v. The United Kingdom, Application no. 32346/96,
ECtHR, 2000.
 Case of Hatton and Others v. The United Kingdom, Application
no. 36022/97, ECtHR, 2003.
 Case of Hokkanen v. Finland, Application no. 19823/92, ECtHR, 1994
 Case of Iordachi and Others v. Moldova, Application no. 25198/02,
ECtHR, 2009.
 Case of Kennedy v. The United Kingdom, Application no. 26839/05,
ECtHR, 2010.
 Case of Khan v. the United Kingdom, no. 35394/97, § 26, ECHR 2000-V.
 Case of Kruslin v. France, Application no. 11801/85, ECtHR, 1990.
 Case of Kuznetsov v. Ukraine, Application no. 39042/97, ECtHR, 2003.
 Case of Laskey, Jaggard and Brown v. the United Kingdom, judgment of
19 February 1997, Reports 1997-I.
 Case of Leyla Şahin v. Turkey, Application no. 44774/98, ECtHR, 10
November 2005.
 Case of Liberty and Others v. The United Kingdom, Application
no. 58243/00, ECtHR, 2008.
 Case of López Ostra v. Spain (judgment of 9 December 1994, Series A
no. 303-C).
 Case of Malone v. The United Kingdom, Application no. 8691/79,
ECtHR, 1984.
 Case of Silver and Others v. The United Kingdom, Application no.
5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75,
ECtHR, 1983.
 Case of the Sunday Times v. The United Kingdom, Application no.
6538/74, ECtHR, 1979.
 Weber and Saravia v. Germany, Application no. 54934/00, 2006.
 CASE OF X. and Y. v The Netherlands, Application no. 8978/80, ECtHR,
1985.
 Case of Stubbings and Others v. The United Kingdom, Application no.
22083/93; 22095/93, ECtHR, 1996.
 Ferdinand Jozef COLON against the Netherlands (Decision),
Application no. 49458/06, ECtHR, 2012.
 Lawless v. Republic of Ireland (Appl 332/57); (1960-61) 1 ECtHR, Series
B.56, para. 82; (1960-61) 3 ECtHR, Series A.3 (Court).
 Greek Case, (1969) 12 YB ECHR 45.

 International Law Review, Vol. 56, Spring - Summer 2017
____________________________________________________________________

15

The Analysis and Criticism of the European Court of Human Rights’ Practice
Regarding Alleged Violation of Obligations under Article 8 of the European
Convention on Human Rights
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Abstract
The Right to privacy and protection of private and family data is a one of the most
important rights enshrined in various international human rights documents including
the European Convention on Human Rights. First, the Convention defines in its article
8, the right to privacy, and then, provides the possibility of the restriction in certain
circumstances. This article intends to consider and to criticize the European Court of
Human Rights’ practice about the alleged violation of obligations under article 8 of
the Convention and other principles of international human rights law, and finally, to
examine integrity, stability, certainity and fairness of Court’s case law. The study of
the Court’s case law indicates that it has established a solid jurisprudence which
determines its applications and develops its instances in the full implementation of the
Convention.
Keywords
Human Rights, Right to Privacy, European Court of Human Rights, European
Convention on Human Rights, Case Law
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14

Fundamental Breach in Documentary Sales Contracts:
The Doctrine of Strict Compliance in Letters of Credit Law and the
Underlying Sales Contract
Mashallah Bana Niasari 1
Persian Text pp. 235-262
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Abstract
Documentary Sales Contracts including “CIF” and “FOB” sales as the typical case,
impose twofold separate and independent obligations on the sellers: the obligation to
the delivery of conforming goods, and obligation to present complying documents.
Fulfilling each of these obligations does not discharge the other. Consequently, the
breach of each of them confers on the buyer remedies specific to the breached
obligation. When the contracting parties use letters of credit in documentary sales
contract as a payment method of price, the seller as the beneficiary of the credit must
comply strictly with terms and conditions of the letter of credit to pay the amount of
credit. This requirement is known as “standard of strict compliance” in letters of credit
law. As a result of applying the standard of strict compliance in letters of credit law,
the most trivial discrepancy allows, even requires, a bank to reject the documents for
non-conformity with the letter of credit. This paper seeks to answer this question
whether the standard of strict compliance, as applied in letters of credit, must have
effect in sales contract as well. Furthermore, in the event that seller presents nonconforming documents to the bank, and does not cure the non-conformities of
documents in proper time, whether his action could be characterized as fundamental
breach of sale contract in the sense of this concept in CISG, and consequently, whether
we can confer the relevant remedy, i.e. the right of avoidance on the buyer are
discussed.
Keywords
Documentary Sales, Letter of Credit, Standard of Strict Compliance, Fundamental
Breach, CISG.
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Judicial Jurisdiction in Private International Law
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Abstract
There is no international judicial tribunal to deal with disputes derived from
international private relationships. These claims are subject to the jurisdiction of
domestic courts or agreed parties’ arbitrator. Forum conflict rules, similar to other
rules of private international law, are considered as within countries’ domestic law
and are mostly derived from the customary civil procedures in domestic law.
Therefore, there is over-diversity for litigation of certain cases in civil procedural rules
of several countries. Despite wide differences about grounds and barriers of
jurisdiction, competence based on defendant domicile and consensual submission
have been recognized in most legal systems.
Keywords
Jurisdiction, Forums Conflict, Predictability, Domicile, Minimum Contact

1. Assistant Professor at Guilan University; rmaghsoody@gmail.com

 International Law Review, Vol. 56, Spring - Summer 2017
____________________________________________________________________

12
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Abstract
One of the issues to determine the limits of international sanctions is the
“proportionality principle”. In fact, this principle has a key role in presenting a real
impression about the legal aspects of unilaterally imposed sanctions. However, this
notion has not been properly clarified in the doctrine and the international
jurisprudence. The ambiguity has given rise to abuse of rights by powerful States.
This article illustrates the principle of proportionality to the readers. In this article, our
focus is on the legal sources of this notion: International case law & State practice.
The aim is to avoid a political approach and to transmit a pure legal perception to
recognize the real limits of States and international organizations to impose unilateral
measures on other international community actors.
Keywords
Economic Sanctions, International Economic Law, Proportionality Principle,
Legitimacy of Sanctions, Counter-Measure
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Abstract
With the evolution of international law and formation of legal system for international
protection of cultural heritage from the second half of the twentieth century in the
framework of UNESCO, the mechanisms for international dispute settlement were
also predicted in this domain and evolved in the long run.
With regard to the trend of changing nature of international disputes, unlike the past,
currently the disputes concerning cultural heritage are not merely limited to the
jurisdiction of national courts or a predicted framework in UNIDROIT convention
1995. On the other hand, multidimensional and mixed nature of cultural heritage and
its relation to different subjects in international law such as criminal law, trade law,
investment law and human rights has made dispute settlement process a specialized
and complicated one in this domain.
Therefore, in order to reinforce the trend of formation and evolution of international
law of cultural heritage, it is necessary to reinforce judicial structures and practices
for protecting cultural heritage. Hence, like the other domains of international law, it
is necessary for the international community to consider the possibility of establishing
a specialized international court.
Keywords
Protecting the Cultural Heritage, International Dispute Settlement, Non-Judicial
Methods of Dispute Settlement, Judicial Method of Dispute Settlement, International
Court for Cultural Heritage
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Abstract
Military robots have been used for monitoring and evaluation of armed conflict
situations. However, regarding debates such as the fight against terrorism and targeted
killings, the developed and developing States have been drawn to semi-autonomous
and fully autonomous weapon system. The most significant challenge for these
technologies is to comply with the International Humanitarian Law. There are
important rules on weapon and the targets in Law of Armed Conflicts which should
be respected by soldiers or commanders. Now the question is how military robots
could perform all the rules such as proportionality, responsibility and distinction. In
the present article, the aforementioned principles and the compliance of military
robots with those principles are discussed.
Keywords
Military Robots, International Humanitarian Law, the Principle of Distinction, the
Principle of Proportionality, the Principle of Responsibility
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Abstract
Deviation doctrine is a famous doctrine in maritime law and marine insurance,
according to which geographical deviation of carrier leads to various effects:
Justifiable deviation constitutes a cause of exception of liability of the carrier;
unjustifiable deviation aggravates the liability of carrier. In marine insurance,
unjustifiable deviation discharges the insurer. International conventions, often,
contain some provisions on justifiable deviation, but are silent about unjustifiable
deviation. There are, thus, some controversies about the effects of unjustifiable
deviation in national laws. In Common Law ,such deviation aggravates the liability of
carrier. In French law, it does not affect the liability of carrier per se. It seems that the
common law approach is more acceptable in Iranian law; on the one hand, it
constitutes a lex maritima and is, on the other hand, similar to the Sharia position
regarding the liability of bailees. In this article, the effects of justifiable and
unjustifiable deviation have been examined in international conventions, and in
Iranian, English, French and American laws. Besides, this article reviews liberty
clauses and the effects of deviation in marine insurance under two separate sections.
Keywords
Doctrine of Deviation, International Conventions of Carriage of Goods by Sea,
Marine Insurance, Bailee’s Liability, Exemption Clauses
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Abstract
European Convention on Human Rights is one of the most important conventions in
the field of human rights and has a significant role in the development of international
human rights law. From its entering into force in 1953, the Convention has faced with
many challenges, such as increasing the parties to the Convention of European
Council and the establishment of the European Union which requires amending and
updating of the convention. Therefore, by now, many protocols have been attached to
the convention. The most recent one is protocol no. 15 adopted in May 2013 that is
currently in the process of ratification by contracting parties. In addition to some
structural amendments, the protocol was added to the preamble of the conventions’
references to both the margin of appreciation and subsidiarity. In this article, the
protocol no. 15 and its role in amending the European Human Rights Law are
analyzed.
Keywords
Margin of Appreciation, Principle of Subsidiarity, Protocol No. 15, European
Convention on Human Rights, European Court of Human Rights
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Abstract
The technology of purposeful manipulation of biological organisms is introduced by
biotechnology industry in twenty-first century. This industry in making the genetic
modification has to access to its raw materials, i.e. genetic resources (either human
resources or non-human ones). Without such an access, biotechnologist cannot
acquire huge benefits of commercialization of Genetically Modified Organisms
(GMOs). While the most biotechnology companies are incorporated or domiciled in
developed countries, the most diversity in genetic resources can be found in
developing countries which are deprived of this technology. Thus companies in North
Countries eagerly tend to access South Countries’ genetic diversity, while the latter
tries to conserve their right to benefit from biotechnology developments made up of
their recourses. To solve this conflict of interests, International community should
emphasize on the necessity of regulating an efficient system of access and benefit
sharing systems for biotechnological advances. Establishing such a system, however,
preceeds the determination of legal regimes on genetic resources. In this research, it
is strived to prove the fact that although human and non-human genetic resources have
the same bio function, they should be governed by different legal regimes in
international law.
Keywords
Genetic Resources, Biotechnology, Principle of Permanent Sovereignty over Natural
Resources, Common Heritage of Mankind, Human Genome
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Abstract
Evaluating the UN Security Council’s performance regarding monitoring is one of the
controversial issues in International Law. Regarding this, some international legal
scholars believe that in addition to its vital tasks and mandates, the UN Security
Council has procedural and substantive limitations and should be legally responsible
for its decisions. According to this point of view, it is intended to indicate how UN
Security Council’s decisions could be internally and externally monitored through
self–control, judicial, quasi-judicial and administrative monitoring. To explain the
aspects of this monitoring, it is explained how the UN General Assembly,
international tribunals and particularly the International Court of Justice, regional and
even national courts and perhaps States may challenge and review the UN Security
Council’s decisions in accordance with international law. Furthermore, it is discussed
how the UN Security Council’s accountability mainly sanction resolutions in recent
decades, and in light of human rights standards are reflected in the decisions of some
adjudicative bodies, and that the indirect control over Security Council decisions has
been realized.
Keywords
Security Council, Internal Monitoring, Judicial Monitoring, the International Court of
Justice, the European Court of Human Rights, Sanctions Resolutions
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Abstract
In this article, the limitations of the parties to a contract in choosing the governing law
have been investigated by conducting a comparative analysis on civilized systems and
regional and international conventions. The purpose of the current article is to
determine the limitations and exclusions of applicable law after proving the law of
autonomy of will in Iranian legal system. However, we are convinced that parties to
a contract cannot stipulate whatever they want in the contract. Therefore, choosing
the governing law of the contract, non-national legal rules especially unwritten
customs, general principles of law and indefinite law as the applicable law for contract
is incorrect. In contrast, choosing international and regional contracts, unrelated law
to the contract, changing the selected law and also determining various laws, provided
that do not contradict one another, are permitted. In addition to limitations of parties
in terms of choosing the law, governing the chosen law on contractual relationship
faces with some exclusions in the way that the chosen law of parties does not contain
laws of procedure, capacity and form of contract. Moreover, applicable law should
not contrast with public order and binding rules of the forum State or the country that
has the close relationship with contract.
Keywords
Law of Autonomy of Will, Limitations of Choosing Applicable Law, Non-National
Legal Rules, Transnational Commercial Law, Exclusion of Public Order
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