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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 آن 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 نوآوری 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 آن به انگليسي ،حداقل در  111و حداکثر در  121کلمه ،شامل مسئله
تحقيق ،روش و نتایج آن؛
 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 آن در زیرنویس همان صفحه؛
 ارائه منابع مورد استفاده برای پژوهش و نگارش مقاالت با الگوی زیر:
الف) کتابها :بهصورت زیرنویس با آوردن 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 آن توسط دو داور و
تصویب نهایي هيئت تحریریه خواهد بود.
 مقاله در صورت تصویب برای چاپ ،ویرایش خواهد شد.
 مقاله ارسالي برگردانده نميشود.

م حق ق بي لل
ل
م
جله و ي نا ي
شماره ( 57پاییز ـ زمستان )9316
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه مركـز امـور حقـوقي بینالمللي
ریاست جمهوري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست مطالب
صفحه

7



سهم دیوان بینالمللي دادگستري در تجلّي مفهوم بشریت
ابراهیم بیگزاده ،اسماعیل تاور



راهبرد قضایي براي درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بینالملل» در نظام
حقوقي ایران (مطالعه موردي :تحریمهاي اقتصادي)
حسین شریفی طرازکوهی ،ساسان مدرس سبزواری

91



محدودیتهاي اجـراي موقـت معاهـده مرشـور انـر ي در پرتـو ریي داوري
یوكاس علیه روسیه
محمد علی بهمئی ،مینا معینی

69



سازمان تجارت جهاني و تجارت برق (آمادگي ایران براي الحاق)
حمیدرضا نیکبخت ،مهدی هفتانی



بررسي وضعیت حقوقي شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهـاي بلردمـدت
991
فروش گاز
محمود باقری ،صدیقه فهیمی

19

در حقـوق بـینالملـل



تحلیل حقوقي جرایت ناپدیدسازي اجباري اشـاا
بهعروان ناقض ماده  6اعالمیه جهاني حقوق بشر
مریم احمدی نژاد



كروانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازي اجباري و ضرورت پیوستن ایران به آن
عبداله عابدینی

967



ظرفیتهاي نظم كروني حقوق بینالملل در شراسایي مفهوم نوسید فرهرگي
علیرضا آرشپور ،مجید زحمتکش

917



قانونگذاري در فضاي سایبر :رویکرد حقوق بینالملل و حقوق ایران
سید یاسر ضیایی ،احسان شکیب نژاد

997



راهحلهاي تعارض صالحیت در قلمرو حقوق جزاي بینالملل
فضلاله فروغی ،بهزاد جودکی

941



ر یم حقوقي بینالمللي حاكم بر حفاظت از محیطزیست در فضاي ماوراي جو
977
با تأكید بر رهیافتها و چالشها و خألها
نادر مردانی ،ابوذر بالغی



ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽﺷﺪة )ﻣﺨﺘﻠﻂ( ﮐﺎﻣﺒﻮج؛ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ
ﺑﻬﺰاد رﺿﻮيﻓﺮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﯽ



ایجاب متقابل در كروانسیون بیع بینالمللي كاال (وین :)9171
طرح نقشه صلح كروانسیون وین براي نبرد فرمها با تکیه بر نظریه بهتـرین
335
اقدام مبتري بر كارایي اقتصادي
فخرالدین اصغری آقمشهدی ،حسین کاویار



چکیده مقاالت به زبان انگلیسي

941

393

مجله حقوقی بینالمللی /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییز ـ زمستان /9316صفحات 82ـ5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهم دیوان بینالمللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت


ابراهیم بیگزاده



اسماعیل تاور
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چکیده
در قلمرو دکترين حقوقی بینالمللی ،رويکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم بشريت وجود دارد .هريک از
اين نگرشها در خصوص جايگاه و کارکرد مفهوم بشريت در حقوق بینالملل ،داوریهای متفاوتی دارند.
در اين میان ،ديوان بینالمللی دادگستری که در چارچوب تحلیلهای خود از روشهای فنی حقوقی بهره
میگیرد ،در روشنترکردن زوايای پنهان مفهوم بشريت در قالب حقوق موضوعه ،سهم عمدهای ايفا
میکند .برای دستیابی به اين هدف به تحلیل محتوای رأی تنگه کورفو و سپس نظر مشورتی ديوان در
قضیه مشروعیت تهديد به استفاده يا استفاده از سالح هستهای پرداخته خواهد شد تا رويکرد ديوان نسبت
به مفهوم بشريت ،ارزيابی و صورتهای موضوعه آن تبیین شود .سپس سهم ديوان در بروز و
ظهوربخشیدن به جلوههای مختلف بشريت ،از جستجوی آن در منابع گرفته تا ارزش برابری ،بررسی
خواهد شد .در اين راستا پس از بیان مقدماتی در خصوص قابلیتهای مفهومشناسی حقوقیِ مفهوم
بشريت در حقوق بینالملل ،سهم ديوان در روشنکردن اين قابلیتها در جريان برخورد با وقايع عینی
مطالعه خواهد شد.
واژگان کلیدی
مفهوم ،بشريت ،ديوان بینالمللی دادگستری ،اصول راهنما ،اصول کلی حقوقی ،جامعه مشترکات
بینالمللی ،حقوق طبیعی جديد ،جلوههای موضوعه
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مقدمه
پیدايش و نقشآفرينی مفهوم بشريت ،از دوران مبارزه با نهاد بردهداری آغاز شده است .اين
مفهوم ،در عرصه حقوق جنگ در قالب شرط مارتنس 5توانست امکان استقرار اصولی ناظر بر
مقولههای پیشبینینشده در عرصه تدوين قواعد حقوق بشردوستانه را به وجود آورد .در جريان
رسیدگی ديوان در قضیه کانال کورفو ،همین کارکرد مفهوم بشريت ،به عرصة غیرمخاصمات
(يعنی دوران صلح) هم گسترش پیدا کرد 2.اما آيا تنها کارکرد مفهوم بشريت ،پرکردن خألهای
تدويننشدة حقوقی است يا آنکه بشريت ،مفهوم کلیتری است که کارکرد آن يا يکی از
کارکردهای آن ،پرکردن خألهای حقوقی کالبد موضوعة حقوق بینالملل 3است؟!
اولین نشانههای ورود مفهوم بشريت در نگاشتههای حقوقی را میتوان در گفتمان
شکلگیری حقوق طبیعی غیرقابلالغا 4و ذاتی انسان در نگاشته ديدرو در خصوص حقوق طبیعی1
و سپس در جريان الغای بردگی مشاهده کرد .در واقع ،انقالب هنجاری که نهضت الغای بردگی
به راه انداخت ،منجر بدان شد که مرزهای جامعة مشترکات اروپايی که پیش از اين به قلمرو
مسیحیت 6شهرت داشت ،درنورديده و جهانـ وطنی به معنای دقیق کلمه بر محور تازة ظهور
بشريت استوار شود .مفهوم بشريت ،پس از اين تحوالت ،در جريان تدوين حقوق جنگ الهه در
قالب شرط مارتنس تحت عنوان «اوامر وجدان مشترک» 7،جامه حقوقی به تن کرد.
در چارچوب نظری هم میتوان بشريت را سرآمد مفاهیمی دانست که مدافعان حقوق طبیعی
جديد ،از آن تحت عناوين و قالبهای حقوقی مختلف بهره میگیرند تا بتوانند با عبور از
 .9اين شرط برای نخستین بار در کنوانسیونهای الهة  5999و  5997درج و در راستای عالج عدم کلیت قواعد حقوقی شرط
مارتنس بهکار گرفته شد که دربردارنده کُدی اخالقی ورای حقوق موضوعه است .در جريان تدوين کنوانسیونهای الهه ،شرط
مارتنس ،جهت پرکردن خألهای حقوقی و همین طور فائقآمدن بر پیشرفتهای فناوری در حوزههای نظامی تعبیه شد .بند 2
ماده  5پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ،نسخة بهروزی از شرط مارتنس ارائه داده است که در موارد عدم قواعد
حقوقی ،اقدامات صورت گرفته در راستای حمايت از غیرنظامیان و رزمندگان ،بايد منطبق با اصول مندرج در حقوق بینالملل،
عرفهای مستقر و اصل بشريت و اوامر وجدان عمومی باشد .ن.ک:
Coupland, Robin, “Humanity: What Is It and How Does It Influence International Law?”, IRRC Dec.
2001, vol. 83 No. 844, pp. 974-975; Laws and Customs of War on Land (Hague II), 29 July 1899; Laws
and Customs of War on Land (Hague IV), 18 October 1907.
2. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), ICJ, Judgment of 15 December 1949, ICJ Reports 1949,
p. 22.
3. International Law Legal Corpus
4. Inalienable Rights
5. Diderot, D., Encyclopedie, vol. 5, in J. Mason & Wokler, R. (eds) Diderot: Political Writings,
Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 20.
6. Christendom
7. Dictates of Public Conscience
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ارادهگرايی و پوزيتیويسم حقوقی ،از چارچوب مضیق جزمگرايی(دوگماتیسم) حقوقی خارج شوند و
به ورای اراده صرف دولتها عزيمت کنند؛ بدين معنی که مبانی شکلگیری اراده را بررسی
کرده ،مهارهای اجتماعی و عقیدتی حاکم بر اراده را که در چیستی و چگونگی اراده صوری و
ظاهری تأثیرگذار هستند ،نمايش دهند تا بدين ترتیب ،بهجای يا حداقل در کنار منطق مصلحت
دولت 9،به منطق استدالل حقوقی درست 9،اصالت بخشند.
 .9جایگاه مفهوم بشریت در دکترین حقوقی بینالمللی
تضارب آرا در خصوص تعیین موضع و جايگاه دقیق حقوقی مفهوم بشريت ،بسیار است .بهطور
کلی از يکسو برخی آن را در زيرمجموعه يکی از منابع حقوق جستجو میکنند .برخی بهطور
مشخص ،آن را يکی از اصول عام حقوق بینالملل میدانند .در مقابل ،برخی بشريت را اصل
راهبر نظام حقوقی و جهتدهنده به قواعد حقوقی مندرج در آن نظام میشناسند 59.ديوان در نظر
مشورتی صحرای غربی ،اصول بشردوستانه را مبانی الهامبخش برای قواعد حقوقی معرفی
میکند و به اين طريق ،به نقش قاعدهسازی اين مفهوم اشاره دارد؛ به اين ترتیب که اين
مالحظات بهخودیخود ،منجر به ايجاد قواعد حقوقی نمیشود ،اما به هر حال نبايد میان قواعد
حقوقی و اهداف اخالقی که آن قواعد برای تحقق آن اهداف تعبیه شده است ،دچار اشتباه

شد55.

در موارد ديگر نیز ديوان در آرای کورفو و نیکاراگوئه ،مکرراً عنوان میکند که تعهدات معاهداتی
مقرر در کنوانسیون ژنو ،جز انعکاس اصول عام بنیادين حقوق بشردوستانه نیست؛ 52اصولی که
بهخودیخود ،الزامآور و تعهدآفرين است  .به تعبیر رُزمری ابیصعب ،اصول کلی حقوق بینالملل
8. Raison d'État
9. Recta ratio/ right reason
مقصود از اين اصطالح ،استدالل حقوقی مبتنی بر خرد فطری يا لوگوس است .مبنای درستی امری در دکترين حقوقی دوران
رم باستان ،متابعت گزارههای هر قضیه از عقل سلیم بوده است که در دوران بعدی ،به تأسی از آموزههای کلیسا ،معیار مورد
نظر ،شکل قدسی به خود گرفته ،در انطباق با اراده خدا و وحی ظاهر میشود .در لسان علمای حقوق ،اين اصطالح بیشتر برای
تأکید بر منافع جمعی ،توسعه همبستگی و تأمین خیر عمومی بهکار رفته است .ن.ک.
Cançado Trindade, Antônio Augusto, International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium (I),
General Course on Public International Law, vol. 316 (2005), 2006 Martinus Nijhoff Publishers Leiden,
pp. 37-40, 177-179.
10. Cassese, A., “The Martens Clause: Half a Loaf or Simply Pie in the Sky?”, European Journal of
International Law 11, 2000, p. 191.
11. South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) (Second Phase), ICJ Reports
1966, pp. 34–35.
12. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), ICJ,
Judgment, ICJ Reports, 1986. pp. 112-114.
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بشردوستانه ،جزئی از اصول کلی حقوق بینالملل است و صرفنظر از وضعیت معاهداتی دولتها
و وضعیت مخاصمه ،اعم از اينکه مخاصمه بینالمللی يا داخلی باشد ،در همه شرايط جهت
حمايت از قربانیان مخاصمات ،قابل اعمال است .به نظر میرسد که ديوان در قضیه نیکاراگوئه،
هیچ تمايزی میان اصول اولیه بشريت و اصول کلی حقوق بشردوستانه قائل نشده است .به اين
ترتیب ،اصول بشريت ،تجلی اصول کلی يا مبانی اخالقی است که در تمامی شرايط ،خواه دوران
صلح يا جنگ قابل اعمال است .لذا تضمین کامل قواعد و استانداردهای حداقلی بشردوستانه،
حتی هنگامی که آن استانداردها بهصورت رسمی بهواسطه کنوانسیونهای بشردوستانه درج نشده
دارد53.

باشد ،ضرورت
قاضی شهابالدين هم در نظر مخالف خود در نظر مشورتی جواز تهديد و استفاده از سالح
هستهای ،اصول اولیه بشری بهخودیخود را ،منجر به ايجاد تعهداتی دارای خصیصه حقوقی
معرفی میکند که معادل وجدان مشترک است .به اين طريق ،تفاوت آن را با اعتقاد به الزام
حقوقی و مستغنیبودن اين مفهوم را از پیوندزدن آن به عرف ،اثبات میکند 54.قاضی شهابالدين
در خصوص محتوای اين مفهوم ،آن را بسته به شرايط ،متغیر میداند که از يکسو به ابزار و
شیوههای جنگی ،و از ديگر سو به سطح تحمل اجتماع بینالمللی مرتبط است .گرچه خود اصل،
ثابت و پايا است ،اثر عملی آن از زمانی به زمان ديگر متفاوت است 51.به همین دلیل است که
وی تهديد يا استفاده از سالح هستهای را به دلیل مغايرت فاحش آن با وجدان مشترک جامعه
بینالمللی ،نامشروع و نادرست میداند.
اَنه پیترز معتقد است که بشريت در تقابل با حاکمیت بر آن برتری يافته ،جايگاه خود را
بهعنوان هنجار بنیادين 56حقوق بینالملل تثبیت کرده است تا آنجا که حتی معنای خود مفهوم
حاکمیت را هم بايد در پرتو مفهوم و تلقی از بشريت روشن کرد 57.شايد تجلی دقیق چنین
برداشتی از مفهوم بشريت ،در تضییق حاکمیت را بتوان در دکترين مسئولیت حمايت مشاهده
کرد .اين ديدگاه به تعابیر کلسنی نزديک میشود که در آن کلسن به تبعیت از کانت ،عنوان
میکند که بايد از مقوالت صوری ،مثل زمان و مکان که در طبیعت وجود ندارند برای بیان امور
استفاده کرد .لذا در نگاه هنجارگرايان ،برای تبیین نظاممندی استعاليی مقولههای حقوقی ،از امر
13. Abi-Saab, Rosemary, “The General Principles of Humanitarian Law According to the International
Court of Justice”, International Review of the Red Cross, vol. 27, 259 August 1987, pp. 368, 370, 375.
14. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, p. 407
(Judge Shahabuddeen).
)15. Ibid., p. 406 (Judge Shahabuddeen
16. Grundnorm / Letztbegründung
17. Peters, Anne, “Humanity as the A and Ω of Sovereignty”, European Journal of International Law
20, 2009, pp. 513-514.
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میشود59.

بنیادين بهره گرفته
بشريت در مقام ارزش ،پهنهای از برابرانگاری را پیش روی دولتهای با پیشینههای
فرهنگی ،تمدنی و اعتقادی مختلف میگسترد که زمینة گردننهادن به يک سری اصول مشترک
و متعاقب آن ،قواعدی قابل اعمال بر موارد عینی را ايجاد میکند .بدين طريق ،بشريت ،راهگشای
اعتباربخشیدن به گامنهادن ورای حقوق موضوعه میشود .با تعابیر و تفاسیر مختلف ،خواه
آنهايی که آن را همان ترجمان حقوق طبیعی میشمارند ،يا نمايانگر فعلیتيافتن و بهکارگیری
خرد مشترک بشری میشناسند ،يا اينکه در چارچوب قالبهای متعارف منابع حقوق بینالملل،
تبلور مظاهر حقوقی آن را میجويند ،همگی بر ويژگی پرکردن خأل حقوقی توسط اين مفهوم،
تأکید دارند.
نظاممندشدن ساختار حقوق بینالملل ،ناگزير از تندادن به يک سلسلهمراتب هنجاری اصول
و قواعد است که برخاسته از ارزشهای اساسی برگرفته از بشريت است .اعمال اين اصول و
قواعد ،برای اجتماع بینالمللی در کل دارای اهمیت است که اقدامهای يکجانبه يا توافقهای
مغاير با آن را بیاثر میسازد .مفهوم قواعد آمره 59در حقوق بینالملل عمومی نشانگر همین
کارکرد ارزش بشريت است 29که در جهت نظامبخشیدن به اجتماع لجامگسیخته بینالمللی عمل
میکند تا آنچنان نظم مطلوبی را مستقر کند ،بدين معنی که قواعد غیرمتمرکز و افقی حقوق
بینالمللی موجود را در چارچوبی مبتنی بر آن ارزش متعالی ،دارای سلسلهمراتب کرده و وحدت
بخشد؛ همان وحدت و سلسلهمراتبی که وجود حاکمیتهای مستقل ،امکان محققکردن آن را
منتفی میکند .البته اين امر به معنی ازمیانبرداشتن حاکمیتهای مستقل نیست ،بلکه تا آنجا که
مسئله مورد نظر ،مربوط به آن حوزة برابری واقعی ارزشی است ،حاکمیتهای مستقل را از
 .92ويکس ،ريموند؛ فلسفه حقوق :از حقوق طبیعی تا پسامدرنیسم ،ترجمه :فاطمه آبیار ،نشر رخ داد نو ،5399 ،صص
.12- 13
19. Jus cogens
20. Motataianu, Stefan, “The Hierarchy of the Norms in the International Law System”, Masaryk
University, 2009, pp. 4-8.

البته بايد متوجه اين نکته بود که تحقق سلسلهمراتب در نظام حقوق بینالملل در معنايی مشابه به آنچه در سلسلهمراتب در
حقوق داخلی وجود دارد ،عمالً امکانپذير نیست زيرا حوزههای صالحیتبندیشده در حقوق بینالملل ،منشعب از قدرتی واحد
و يگانه نیست بلکه تنها حوزههای معدود و معینی تحت قواعد حقوق بینالمللی قاعدهمند شده است .بخشهای گستردهای از
واقعیات اجتماعی هنوز در قالب روابط قدرت ،عرصة بدهبستانهای سیاسی بوده و قالب رابطهمحوربودن خود را حفظ کرده
است .ناگفته نماند که تحقق چنین سلسلهمراتبی در فضای متکثر بینالمللی لزوماً مطلوب نیست زيرا زمینه ظهور امپريالیسم
حقوقی بوده و میراث متفرق تمدنهای در حاشیه را معدوم خواهد نمود .ن.ک :هدايتاهلل فلسفی؛ تقريرات درس متدولوژی،
دوره دکترای حقوق بینالملل ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،سال تحصیلی .5395-5392
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پیگرفتن منش منفعتگرايانه فردی آنها بازدارد.
 .8سیر حقوق بینالملل ،از برابری صوری به برابری واقعی
میتوان مباحث مربوط به بشريت از يک سو و حاکمیت از ديگر سو را صحنه معارضة برابری
حقیقی 25دولتها و برابری فرضی 22آنها دانست .برابری فرضی دولتهای حاکم ،موجب تفرق و
جدايی آنها از يکديگر شده ،تمايل به دنبالکردن منافع فردی دولتها را شدت میبخشد؛
درحالیکه برابری حقیقی ،برخاسته از پندار بشريت ،به گسترهای از ارزشهای مشترک و متعاقب
آن ،اصول و قواعدی اشاره دارد که همگی آنها در آن سهیماند و هنجارهای برخاسته از آن
برای دولتها الزامآور است .ريشه چنین الزامی ،ورای رضايت صوری معمول در چارچوب
معاهدات بوده ،باز به همان ارزش متعالی بازمیگردد که هريک از دولتها با استناد به پیشینه
فرهنگی ،تاريخی ،تمدنی و مذهبی خود ،سهم خود را در استقرار و پاسداشت چنان ارزشی مؤثر
میدانند .همان طور که قاضی ويرامانتری در نظريه مخالف خود در نظريه مشورتی مشروعیت
تهديد و استفاده از سالح هستهای در ايضاح مفهوم بشريت عنوان کرده است ،بشريت ،نمايانگر
وجدان جمعی مشترکی است که ارباب انديشه و مذهب باوجود همه تفاوتهايی که با يکديگر
دارند و [باوجود آنکه] هريک برآيند تمدنهايی متفاوت از يکديگر هستند ،بر سر آن اتفاقنظر
دارند 23.در تقويت نگاه برابریمدار مفهوم بشريت ،میتوان به تأکید فالسفه يونان بر ويژگی
خردورزی بشر (بهعنوان وجه ممیزه بشر و مشترک میان همه آنها) و همین طور ،فلسفه

رواقیون در روم باستان اشاره کرد که دوگانة رومی و بربر

را با جايگزينی homo humanus
پذيرفتند24.

بهجای  homo romanusحل کردند و سطحی از برابری را برای رومی و غیر آن
در واقع ،سیاست نهفته در بهرهگیری از چنین اصطالحی را میتوان در فرصتطلبی ديوان
برای ايجاد تحول در حقوق بینالملل بر مبنای وابستگی متقابل اجتماعی دولتها در اين عصر
ارزيابی کرد که با ترسیم بشريت بهعنوان خیر مشترک ناظم بر نظم چنین اجتماعی در جهت
حقیقتبخشیدن به عدالت اجتماعی گام برداشت تا بدينوسیله بتوان هر قاعده يا عمل خالف
21. Material Egalitarianism
22. Legal Fictional Equality
23. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, op. cit., (Dissenting Opinion of Judge
Weeramantry) pp. 443-444.
24. Jeau-Luc Blondel, “The Meaning of the Word ‘Humanitarian’ in Relation to the Fundamental
Principles of the Red Cross and Red Crescent”, IRRC, No. 273, November-December 1989, pp. 507-515.
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علیه چنین مفهومی را بهعنوان تقصیر بینالمللی تخطئه کرد 21.میتوان چنین برداشتی از بشريت
را همطراز بیانات هنجاری جفرسونی 26از انسانیت دانست که نظام قضايی از آن محافظت میکند
و حوزه اعمال جهانشمول هنجارهای ساطع از مفهوم بشريت میشود« 27.هرچند سرچشمه
حقوق ،دولت است[ ،اما] نبايد به ساختمان ظاهری قناعت کرد ،بلکه بايد در پی نیروها و عواملی
بود که اسباب واقعی ظهور [قانون] شدهاند .در واقع ،نمیتوان مواد اولیه حقوق را از ياد برد و باز
ادعای جستجوی حقیقت را داشت .به هر ترتیب ،دولت هم تنها سهمی از رهبری را بر عهده دارد
و حتی قضات نیز در امر دادرسی ،متأثر از اخالق و عادات اجتماعی هستند تا آنکه صرفاً به
مسئله اجرای مُرِّ قانون بینديشند» 29.حقوق ،مجموعهای از قواعد ،اصول و سیاستهايی است که
از طريق آن ،قضات به دنبال يگانه پاسخ درست هستند که به بهترين شکل با تکیه بر عینیت
اخالقی بر يکپارچگی نظام حقوقی منسجم ،تأثیر میگذارد 29.به تعبیر الترپاخت ،شناسايی
قضايی ضرورتها و مقتضیات مفهوم اجتماع بینالمللی ،توجیهکننده وجود منبع حقوقی
مضاعفی 39میشود که هم عملکرد دولتها بر مبنای آن منبع و هم صدور رأی محاکم قضايی

25. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), ICJ, Judgment of 15 December 1949, p. 45 (Judge
Álvarez).

 .86اين مسئله به تالشهای جفرسون در جريان جنبش الغای بردگی اشاره دارد که بنیادهای فکری آن ،ريشه در آموزههای
حقوق طبیعی داشت .همین امر ،تامس جفرسون را به نماد آزادیخواهی بدل کرده است .مهمترين نتیجه تالشهای وی را
میتوان در آموزه مشهور «همه انسانها برابر خلق شدهاند» مشاهده کرد که در اعالمیه استقالل امريکا گنجانده شده است.
ن.ک:
Annette Gordon-Reed, The Hemingses of Monticello: An American Family, W. W. Norton & Company,
2008, pp. 99–100; Joseph, J. Ellis, American Creation: Triumphs and Tragedies in the Founding of the
Republic, House Large Print, 2007, pp. 55–56.
27. Zagor, Matthew, “Elementary Considerations of Humanity”, ANU College of Law Research Paper,
No. 12-19, 2012, p. 3.

 .82ريپر ،ژرژ؛ «نیروهای سازنده حقوق» ،در :ناصر کاتوزيان؛ مسئولیت مدنی ـ ضمان قهری ،انتشارات دانشگاه تهران،
 ،5379صص .511 ،546 ،45
 .81تیبیت ،مارک؛ فلسفه حقوق ،ترجمه :حسن رضايی خاوری ،چاپ دوم ،مؤسسه فرهنگی قدس ،مشهد ،5396 ،صص
.553-551
30. Residuary Source/Clause
منبع حقوقی مازاد ،اضافه يا مضاعفی که باقیماندة مسائلی را که هنوز اراده دولتها تکلیف موضوعات زيرمجموعه آن را روشن
نکرده است ،دربرمیگیرد .همین کارکرد در خصوص قید مشتمل بر موضوعات باقیمانده هم صدق میکند .برای نمونه ،در
حوزه جرمانگاری جنايات علیه بشريت ،مقرره مندرج در ماده  7(k)1تحت عنوان ساير اعمال غیرانسانی ،بدون تعیین مصاديق،
اعمالی را که مشابه جنايتهای علیه بشريت باشند بر اساس ضابطه وحدت مالک يا  ،ejusdem generisتحت عنوان ساير
اعمال غیرانسانی ،جنايت علیه بشريت دانسته است.
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میکند35.

بینالمللی بر آن اساس را موجه
پیش از اين در ديوان دائمی در قضیه نوولیال در سال ( 5929مسئولیت دولت آلمان در
خصوص خسارت وارده به منافع استعماری پرتغال در جنوب آفريقا) ،از مفهوم بشريت برای
محدودکردن قلمرو اقدمهای تالفیجويانة مجاز (موجود در ساختار جامعه ملل) استفاده شده
32

بود 33.ازآنجاکه حقوقدانان بینالمللی ،خود را داورانی میدانند که منعکسکننده وجدان مشترک
جامعه بینالمللی هستند ،مجال آن را دارند تا بر پهنهای باالتر و در گستره محض بشريت،
نظارهگر روابط بینالمللی باشند؛ جايی که ديگر اختالفهای سیاسی ،جايی برای عرض اندام
نمیيابد .به اين ترتیب ،بشريت در کورفو در قامت اصل هنجارگرا ظاهر شد.
والداک معتقد است که ديوان در اعمال مفهوم اصول اولیه انسانی ،با ايجاد ابهام در مرز میان
عرف و اصل کلی ،معلوم نیست کداميک را مبنای اعمال قرار داده است 34.اما در نقطه مقابل
میتوان گفت ،ديوان با بهرهگیری از مفهوم بشريت در مقام اصلی کلی توانسته است به قواعد
عرفی مرتبط در دعوای مذکور ،شفافیت بیشتری بخشد و با بهرهگیری از مبنای اخالقیات مسلم،
زمینه توجیه و اقناع را هم فراهم کند؛ بهويژه اينکه سکوت خود ديوان در خصوص جايگاه اين
مفهوم در حقوق بینالملل میتواند بر قابلیت پرکننده خألهای موجود در حقوق بینالملل بیفزايد،
خواه اين مفهوم ،اصل مستقر از اصول حقوق بینالملل عام به حساب آورده شود که تالی منطقی
روابط دولتها بر مبنای روابط برابر بوده باشد (آن هم دولتهايی که از سیاق واحد نظام اخالقی
ـ حقوقی مشترکی برخوردار هستند) يا آنکه در قالب شرط مارتنس در نظر گرفته شود که اکنون
زمینه اعمال گستردهتری پیدا کرده است.
 .3مفهوم بشریت در رویه دیوان بینالمللی دادگستری
ديوان در قضايای تنگه کورفو و نیکاراگوئه در شکلدادن به اصول کلی بنیادين حقوق
بشردوستانه ،تنها به حقوق الهه و ژنو متکی بود ،اما در نظر مشورتیِ مشروعیت استفاده از سالح
هستهای فرصت يافت تا به مصاديقی از حقوق حفاظت از محیطزيست و مصاديقی از حقوق
31. Lauterpacht, H., International Law and Human Rights, New York, F. A. Praeger, 1950, p. 422; G.
Goodwin-Gill and J. Mc. Adam, The Refugee in International Law, Oxford: Oxford University Press,
2010, pp. 358-362, in: H. Mosler, “The International Society as a Legal Community”, Recueil des Cours
140, 1974, pp. 148.
32. Naulilaa
33. Responsibilité de l’Allemange à raison des dommages causés dans les colonies portuguaises du sud
de l’Afrique, 2 R.I.A.A. 1013, 1226 (1928), in: Meron, Theodor, the Martens Clause, “Principle of
Humanity and Dictates of Public Conscience”, ASIL, vol. 94, No.1, 2000, p. 82.
34. Waldock, H., “General Course on Public International Law”, Recueil Des Cours 106, 1962, p. 63.
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بشری ،چون حق بر حیات در میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم توجه کند .در اين نظر مشورتی،
توجه ديوان ،بیشتر به بحث ابزار و شیوههای جنگی منعطف است و اهمیت تفکیک میان اهداف
مشروع نظامی و اهداف غیرنظامی و همین طور ،اهمیت عدم تحمیل رنج غیرضرور علیه
رزمندگان را بیان میکند .درنتیجه ،محدودهای را برای اراده آزاد دولتها در گزينش ابزار و
شیوههای جنگی بر دولتها تحمیل میکند 31يعنی تعهدات دولتها را در توسل به زور ،يادآور
میشود .در رأی نیکاراگوئه ،ديوان منشأ استخراج تعهدات دولتها را تنها کنوانسیونهای ژنو
نمیداند ،بلکه تعهداتی میداند که از اصول کلی حقوق بشردوستانه سرچشمه میگیرد« 36:برخی
قواعد کنوانسیونهای ژنو ،خود توصیفگر اين اصول هستند[ ]...برای مثال ،ماده  3مشترک،
دربرگیرنده اين اصول کلی بشردوستانه است که در مواقع مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی
قابلیت اعمال میيابد» و ديوان آن را توصیفی برآمده از معنای اصول اولیه بشريت میداند 37.به
عقیده يورگن سِن ،ماده  3مشترک کنوانسیونهای ژنو ،بازتاب همین اصول اولیه بشری است که
برای اينکه زمینه اعمال بر موارد عینی را بیابد ،بايد سیمای حقوق عرفی به خود بگیرد39.
در آرای ديوانهای ويژه کیفری بینالمللی هم میتوان پیگرفتن چنین روية موافق و
متکاملی را مشاهده کرد .برای نمونه ،تفسیری که از اشخاص تحت حمايت حقوق بینالملل
بشردوستانه در آرای تاديچ 39و سلیبیچی (داللیچ و ديگران) 49ارائه شده است ،قلمرو صالحیت
شخصی 45حقوق بینالملل بشردوستانه را بیش از پیش گسترش داده است؛ يعنی با اصلقراردادن
غايت قاعده که همان حمايت از غیرنظامیان در بازه درگیری مسلحانه است ،ابزار اعطای چنین
حمايتی را از تابعیت مندرج در ماده  4کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمايت از غیرنظامیان،
به ضابطهای ديگر که مالک انتفاع از حقوق سیاسی از دولت مذکور است ،تغییر میدهد که در
اين قضايا ،مالک قومیت ،چنین کار ويژهای را به انجام میرساند .به اين ترتیب ،ديوان با
تمايزقائلشدن میان غايت قاعده و وسیلة بهکارگرفتهشده ،با شالودهشکنیِ 42ضابطة مقرر در ماده
 ،4ابزاری کارآمدتر را در مخاصمات داخلی بهکار میگمارد.
در رأی تنگه کورفو ،ديوان از بشريت بهعنوان شاخص و ضابطه تعیینکننده در اعمال قاعده
35. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ, op. cit., para. 86.
36. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, op. cit., para. 220.
37. Ibid., para. 218.
38. Jørgensen N. H. B, The Responsibility of States for International Crimes, Oxford University Press,
2003, p. 128.
39. Prosecutor v. Tadic, ICTY, IT-94-1-A72, Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 97.
40. Prosecutor v. Delalic, ICTY, IT-96-21-T, Judgment, 16 November 1998, para. 263.
41. Ratione personae
42. Déconstruction
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قابل اعمال استفاده میکند .گذشته از آن ،گستردگی پهنه اعمال اصول برآمده از بشريت و اوامر
وجدان مشترک بشری را عالوه بر حوزه مخاصمه مسلحانه ،به تصوير میکشد .در قضیه
نیکاراگوئه ،ديوان ،کار ويژه بشريت را در ايجاد و استقرار اصول و قواعد حقوقی تبیین و به اصول
و تعهداتی اشاره میکند که صرفنظر از تعهدات برآمده از عرف يا مندرج در معاهدات ،به اصولی
پیوند میزند که بهخودیخود دارای نیرو و قوه الزامآورند .ديوان در نظر مشورتی مشروعیت
تهديد يا استفاده از سالح هستهای ،با اتخاذ رويکرد سلبی ،به تشريح تعهداتی میپردازد که دولت
در فرض توسل به زور بهواسطه ابزار جنگی خاص ،متعهد به متابعت و پیروی از آنهاست .گرچه
ديوان در گام آخر يعنی اعالم عدم جواز استفاده از اين سالح در فرض معارضه با موجوديت
دولت تشکیک میکند ،حوزه تعهدات مرتبط را در فرض توسل به سالح ،بهتفصیل تشريح
میکند.
در واقع میتوان گفت ديوان بیآنکه به اين عرصة برابری موجود در میان دولتها که خود
مبتنی بر مفهوم بشريت است ،اشاره کند ،آثار و توالی ناشی از اين برابری را يک به يک ،بنا به
مورد مرتبط با پرونده ،عنوان داشته است .هرچند زمانی که معارضه میان برابری حقیقی دولتها
در مفهوم بشريت با برابری صوری آنها به مفهوم حاکمیت میرسد (نظر مشورتی تهديد يا
توسل به سالح هستهای  ،)5996ديوان خود را در مقام بیان ترجیح يکی بر ديگری ،ناکام
میبیند.

 .4تجلی مفهوم بشریت در قضیه  9141تنگه کورفو
بر اساس توافقنامه میان بريتانیا و جمهوری خلق آلبانی ،بررسی دو مسئله مسئولیت دولت آلبانی
در خصوص انفجار مینها و پرداخت خسارت از سوی آن کشور ،همین طور نقض حاکمیت دولت
آلبانی از سوی بريتانیا و جلب رضايت آن در اين مورد ،از سوی دولتهای آلبانی و بريتانیا
بهعنوان خواستههای اين دعوا طرح شد.
4ـ .9یافتههای دیوان در حوزه مفهوم بشریت
ديوان در قضیه تنگه کورفو ،به تعهداتی اشاره میکند که برگرفته از اصل بشريت است .در اين
مورد ،بشريت بهصورت اصلی راهنما به کار گرفته میشود و دامنه تعهدات دولت آلبانی را
گسترش میدهد .ديوان بدون اينکه به تقنین دست زده باشد ،محتوای قاعده را گسترش داده
است .ديوان در اين استدالل بهطريقاولی (اقوی دلیل) تعهدات برخاسته از بشريت را در دوران
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صلح نیز قابل اعمال اعالم میکند .بدين ترتیب ،ديوان با غنمیتشمردن فرصت ،از بشريت که
جهت قواعد را مشخص میکند ،برای آشکارکردن برخی قواعد خاص استفاده میکند؛ به اين
صورت که از آن بهعنوان شاخصی بهره میگیرد که در مقام گزينش میان قواعد محتمل قابل
اعمال ،قاعدهای را برمیگزيند که تأمینکننده منافع اجتماعی است که از دولتهايی متعهد به
يکسری ارزشهای مشترک تشکیل شدهاند ،نه جامعهای از دولتهايی با حاکمیت برابر که
هريک به دنبال منافع فردی و ملی خود هستند .دقیقاً به همین دلیل است که مسئله ايجاد
شکاف در حاکمیت مطرح میشود زيرا توجه صرف به رضايت دولتها در گردننهادن به قواعد
حقوقی و ارادهگرايی محض ،در فضای تبادل میان حاکمیتهای مستقل معنا دارد؛ حال آنکه
مفهوم بشريت ،وجه مُجامع و حد وسطی از ارزشهای مشترکی است که همة دولتهای عضو
اجتماع بینالمللی نهتنها بدان معترف ،بلکه در شکلگیری آن نیز سهیم هستند.

تعهدات موردنظر در رأی تنگه کورفو ،بر مبنای قواعد مندرج در کنوانسیون چهارم الهه
 5997که تنها در دوره مخاصمه قابل اعمال است ،استوار نیست بلکه مبتنی بر برخی اصول کلی
و شناختهشده ،مثل اصول اولیه بشری است که بهصورت دقیقتر در دوران صلح قابل اعمال
هستند .اين اصول در موضوع اين پروندة خاص ،عبارتاند از اصل آزادی ارتباطات دريايی و تعهد
همه دولتها بر عدم استفاده زيانبار از سرزمین خود بر علیه ساير دولتها.
قاضی برزيلی ،فیالدلفو آزِه وِدو ،در نظريه مخالف خود در رأی تنگه کورفو عنوان میکند که
«ارتکاب قصور اخالقی ،منجر به نقض تعهد [حقوقی] میشود [چون] مفهوم قصور ،همواره با نوعی
بیمباالتی يا غفلت همراه است» 43.به اين ترتیب ،وی میان مفهوم بشريت و ساحت ارزشی و اخالقی
آن ،موازنهای ايجاد میکند .قاضی آلوارز هم عمل خالف بینالمللی را مغاير با عواطف بشردوستانه
میشناسد که مشتمل بر عملی است که دولت در قلمرو خود انجام میدهد حتی اگر در راستای حفظ
منافع عالی خود اقدام کرده باشد ،يا حتی در فرضی که در سرزمین دولت ديگر و با رضايت دولتی،
مرتکب آن شده باشد ،باز هم شريک چنان تخلفی خواهد بود .درصورتیکه بدون رضايت آن دولت
صورت گرفته باشد نیز صرفنظر از مسئلة علم يا آگاهی دولت ،بنا بر اصل نظارت انحصاری دولت بر
سرزمین خود ،دولت متعهد است که از آن مطلع باشد .درنتیجه ،دولت مزبور هم به دلیل قصور در اتخاذ
تدابیر مناسب و مقتضی برای پیشگیری از امر زيانبار در سرزمین خود نسبت به دولت ديگر ،مسئول
خواهد بود 44.در واقع به اين ترتیب حتی اگر آگاهی دولت آلبانی هم احراز نمیشد ،باز مسئولیت
43. Corfu Channel Case, op. cit., (Dissident Opinion Judge Azevedo), p. 85.
)44. Ibid., p. 45. (Judge Álvarez
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بینالمللی آن بهواسطه قصور در انجام نظارت انحصاری در قلمرو سرزمینیاش قابل احراز بود.
4ـ .8سیاست قضایی دیوان در پی دوران وفاق بینالمللی
در هنگام رسیدگی ديوان به اين قضیه ،دولتها برای حل اختالفهايشان ،وفاق داشتند و باوجود
گسست ايجادشده میان شرق و غرب ،هريک از کشورهای مستقر در اين گروهبندیها ،خود را تسلیم
نظرات ديوان و موقعیت برجسته ملل متحد و بهطور اخص ،شورای امنیت میشناسند .لذا ديوان در
چنین وضعیتی دست به کاری خطیر میزند و مظاهر و تجلیات اصل بشريت را در حوزه ورای حقوق
مخاصمات مسلحانه ،ازجمله آزادی ارتباطات دريايی و عدم استفاده زيانبار از سرزمین آشکار میکند.
بدين ترتیب ،ديوان در نخستین رأی خود توانست گامی بلند در راستای ارائه جهتی کامالً متفاوت از
آنچه تا آن زمان بر روابط بینالدولی حاکم بود ارائه دهد .اين رکن قضايی جامعه بینالمللی در برابر
حاکمیت و در راستای تبیین محدوده حاکمیت دولتها مفهوم بشريت را عرضه کرد تا به اين واسطه،
فضای حاکم بر دوره همزيستی توأم با همکاری دولتها را در چارچوب ارزشهای مشترک آنها
ترسیم کند« .اهمیت کار ديوان در قضیه تنگه کورفو آن است که ديوان نهاد جوانی بود که در فضای
جهانوطنی و احیای نهادهای گوناگون فعالیت میکرد .حرکت ديوان در اين مورد ،بسیار بینظیر بود.
ديوان به بیان مفاهیمی پرداخت که در اراده دولتها شکاف ايجاد کرد و همین طور درباره حقوق
بینالملل عام سخن

گفت»41.

 . 7تجلی مفهوم بشریت در نظر مشورتی مشروعیت توسل یا تهدید به استفاده
از سالح هستهای 9116
در خصوص نظرات مشورتی ديوان بايد گفت که اگرچه آنها فاقد نتیجه و اعتبار امر مختوم
هستند ،بیترديد در ايجاد و استقرار رويه تأثیرگذارند زيرا آنچه در مقدمه حکم میآيد ،خودِ حقوق
بینالملل موجود و بیانگر قاعده خاص قابل اعمال در خصوص يک موضوع واقعی است 46.در
واقع ديوان در نظرات مشورتی ،عناصر پراکنده قاعده در جامعه بینالمللی را صورتبندی کرده،
به کاوشی حقوقی دست میزند و با ارائه استداللهای پیوسته ،قاعده حقوقی صحیح قابل اعمال
 .47فلسفی ،هدايتاهلل؛ تقريرات درس تحلیل محتوای آرای قضايی بینالمللی ،دوره دکترای حقوق بینالملل ،دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی ،سال تحصیلی .5399-5399
 .46پیشین.
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در فرض مقرر در موضوع پرسش را شناسايی میکند.
 7ـ .9یافتههای دیوان در حوزه مفهوم بشریت
ديوان ابتدا همه حوزههای مختلف حقوق بینالملل مرتبط با اين موضوع را برمیشمرد و قواعد و
اصول و هنجارهای بالشرط را تشريح میکند .سپس به ويژگیهای خاص سالح هستهای توجه
میکند و در ادامه با پیگرفتن مباحث در سیاق دگماتیسم 47حقوقی مرسوم آرای ديوان ،حقانیت
و جواز استفاده از سالح هستهای را تبیین میکند .ديوان در اين قضیه به دنبال پاسخدادن به اين
پرسش است که آيا عمل مذکور در مطابقت با قاعده صورت میگیرد يا نه و اينکه آيا متابعت از
تعهدات دولتها ،مانعی بر سر راه توسل آنها به سالح هستهای يا تهديد به استفاده از آن است
يا نه؟ در اين راستا ديوان با استناد به بند  2ماده  5پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو،
نسخة بهروزی از شرط مارتنس را ارائه داده است که در موارد نبود قواعد حقوقی در راستای
حمايت از غیرنظامیان و رزمندگان ،تدابیر صورتگرفته بايد منطبق با اصول مندرج در حقوق
بینالملل ،عرفهای مستقر و اصل بشريت و اوامر وجدان عمومی باشد 49.به اين ترتیب میتوان
گفت که ديوان به خاصیت پرکردن خأل بهواسطه اصل بشريت توجه داشته است.
پرسشی که بیپاسخ مانده اين است که در برخورد اصول راهنما با يکديگر ،چه مسئلهای
موجب میشود که يکی دارای اولويت بر ديگری شناخته شود تا اولويتدادن يکی به ديگری،
ترجیح بالمرجح قلمداد نشود .شايد اين مسئله با توجه به سلسلهمراتب میان ارزشهايی که
مبنای ايجاد اين اصول بودهاند ،قابل حل باشد .اين مسئله ،عرصه واردعملشدن نظريههای
حقوقی است .ديوان در چارچوب دگماتیسم حقوقی ،چارهای جز اولويتدادن به حاکمیت در مقابل
بشريت نداشته است؛ گرچه در راستای روشنترکردن عرصه عمل اصول متخذه از بشريت هم
گام برداشته است.
میتوان واکنشها به نظر مشورتی سال  5996را دقیقاً نقطه مقابل جريانی دانست که
متعاقب رأی  5996نیکاراگوئه نسبت به ديوان ايجاد شده بود .گرچه در بدو امر ،نگاه بدبینانهای
 .45دگماتیسم حقوقی ،معادل روش فنی حقوقی بهکاررفته است .در اين روش ،عناصر اجتماعی در تحلیلهای حقوقی وارد
نمیشود و تنها مسئله تأثیرگذار در معادله حقوقی جهت استنباط حکم اعمال ارتکابيافته ،انطباق امر حکمی بهعنوان کبرای
قضیه بر مسائل موضوعی قضیه خاص است؛ به اين ترتیب که ابتدا مسائل موضوعی در قالب توصیفهای حقوقی دوباره
تعريف میشود و معبّر حقوقی امور موضوعی دانسته میشود و سپس حکم قابل اعمال بر آن توصیفات عنوان میشود.
 .42به نظر می رسد ديوان در اين قضیه ،در خصوص يافتن مدخلی برای طرح مباحث مرتبط با بشريت ،چارچوب منابع حقوق
و بهطور اخص ،اصول کلی حقوق را برگزيده باشد.
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نسبت به ديوان پس از صدور رأی نیکاراگوئه ايجاد شد ،بعد از مدت کوتاهی که شوک ناشی از
صدور اين رأی مرتفع شد ،ديوان نهتنها وجهة مقبولتری در پیشگاه دولتها يافت ،بلکه حتی
نگاه کلی نسبت به ارکان قضايی در صحنه بینالمللی خوشبینانهتر شد .به تعبیر ژرژ ابیصعب،
گويی شاهزادههای برابر برخاسته از نظام وستفالی متعاقب جنگ سیساله مذهبی ،که پیروی از
الگوی «هرکس به دين و رسم و مسلک و فرمان پروردگار سرزمین خويش» را مبنای صلح قرار
دادهاند 49و به اين ترتیب خود را مستغنی از داوری يا قضاوتشدن میدانستند و چنین قضاوتی را
توهین به ساحت بیرقیب خود میپنداشتند ،به اين باور رسیدند که حقوق بینالملل با بهرهگیری
از نهاد ثالث ،میتواند بر فراز اراده و صالحديدهای آنها بايستد .اين مسئله حداقل شاهزادة مورد
ستم در اين نظام برابرمدار را به جنبش واداشت .اما رأی سال  96بار ديگر نشان داد که در معادله
تعهدات دولتها در عرصهای که مسئلة بودن يا نبودن (موجوديت) اين شاهزادهها طرح شود،
چارهای جز تعظیم و کرنش يا حداقل سکوت معصیتبار همراه با شراکت در عمل مالزم با نقض
تعهد ندارد ،چون سکوت عالمت رضا است.

ديوان در اين نظر مشورتی بر سر دو راهی قرار میگیرد؛ از يکسو با توجه به ويژگیهای
منحصربهفرد سالح هستهای ،صرف استفاده از اين سالح ،ناقض اصولی است که حقوق
بشردوستانه بر آن استوار شده است؛ اصولی چون اصل تفکیک ،تناسب ،عدم تحمیل رنج شديد و
از سوی ديگر در حقوق معاهداتی و عرفی موجود و مستقر در حقوق بینالملل ،علیرغم
حتمیبودن نقض اصول پیشگفته ،آشکارا و بهطور اخص ،هیچ منعی در خصوص سالح هستهای
ايجاد نشده است .در واقع ديوان در مواردی که موضوع بقای يک حاکمیت مطرح است ،در اين
مقام که مسئله سالح هستهای را در چارچوب روابط بینالدولی حاکمیتهای برابر بررسی کند يا
در چارچوب ارزشهای مشترکی که اجتماع بینالدول بر آن استوار شده است ،گزينه نخست را بر
میگزيند و راهحل نهايی را به تداوم پیگیر مذاکراتی همراه با حسننیت احاله میدهد؛ بدين معنا
که اگر قرار باشد قواعد استقراريافته در حقوق بینالملل در چارچوب سه منطق برابری ،همکاری
و قدرت تحلیل شود ،منطق برابری قابل انشقاق به دو گونه برابری صوری دولتهای حاکم،
بهعنوان فرض حقوقی و برابری در معنای پیوستگی ارزشی میان همین دولتهاست .نماد برابری
در معنای دوم ،بشريت است که حکايت از شکلگیری پهنهای دارد که بازيگران آن ،علیرغم
همه تفاوتهايشان ،در گسترهای از ارزشهای مشترک با هم سهیماند که جدای از منافع فردی
49. Formulae quo jus regio jus religio

سهم دیوان بینالمللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت
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دولتها ،برآوردهکننده منافع همگانی آنها در اجتماعی است که در آن زيست میکنند .شايد
ديوان به دلیل ويژگیهای سالح هستهای بهعنوان اهرمی تأثیرگذار در روابط قدرت بازيگران
عرصه بینالمللی ،هنوز نتوانسته مسئله تسلیحات هستهای را باوجود همه آثار فاجعهآفرينش در
چارچوب منطق قدرت ارزيابی کند و از هدايت آن به سمت حوزه برابری واقعی و ارزشی وامانده
است .بااينحال ،ديوان در ساير موارد ،متابعت از قواعد و اصول حاکم بر مخاصمه مسلحانه و
همین طور استانداردهای مقرر در معاهدات هستهای را الزم میشمرد.
 7ـ .8سیاست قضایی دیوان در مواجهه بشریت و حاکمیت
برای روشنترشدن اين مسئله که سیاست قضايی ديوان ،در چه مواردی با شهامت و جسورانه با
واقعیت اجتماعی برخورد میکند ،میتوان مثالی ذکر کرد .اشاره به مفهوم استفاده بهینه در قضیه
پالپ میل (خمیر کاغذ) 19را میتوان نشانی از جسارت ديوان در بهکارگیری اصول مديريتی جهت
استفاده معقول از منابع طبیعی دانست که در ارزيابی کلی در چارچوب اصول عام حقوق
بینالملل 15قابل درک است 12.اين رويه به ديوان بینالمللی حقوق دريا هم کشانده شد و در
جريان نظر مشورتی در خصوص اصول حقوق بینالملل حاکم بر ماهیگیری در دريای آزاد و
مناطق انحصاری اقتصادی ادامه يافت 13.درمقابل ،انتخاب اصطالح «مفهوم توسعة پايدار»
بهجای «اصل توسعه پايدار» در رأی گابچیکوو ـ ناگیماروش را میتوان نشانه گزينش رويکرد

50. International Court of Justice (ICJ), Case Concerning Pulp Mills on the River (Argentina v.
Uruguay), 2007. in: Kooijmans, Pieter, “The ICJ in the 21 st Century: Judicial Restraint, Judicial Activism,
or Proactive Judicial Policy”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 56, 2007, p. 751.
51. Axiom/ Axiomatic Principles

توالی اصول و قواعد مستقر در هر نظامی ،منجر به ايجاد رابطهای نظاممند میان اين اصول و قواعد میشود ،بهگونهای که
درنهايت ،رابطههای منطقی غیرقابلگريزی بیآنکه نتیجه و حاصل رضايت دولت باشد ،تداوم منطقی قواعد و اصولی است که
تا کنون نتیجة اراده و رضايت دولتها بوده است .بدون درنظرگرفتن اين اصول ،حقوق بینالملل ،مجموعهای از قواعد
پراکندهای جلوه میکند که هیچ ارتباطی با هم ندارند .اهمیت اصول متعارف ( )axiomaticدر همین روابط منطقی است به
اين دلیل که در حقوق بینالملل ،دولتها تمايل دارند ،با صورتبندیهای جديد ،اعمال ممنوعه را در قالبهای جديد ،مشروع
جلوه دهند ،درصورتی که در لوای اصول عام منطقی ،چنین امری قابل پذيرش نیست .باوجود اين ،در بیشتر موارد ،دولتها
برای درامانماندن از دايره شمول اين اصول ،نبوغ خود را در ارائه توصیفهای جديد ،آشکار میکنند.
 .78بدين ترتیب که اگر از يک سو يکسری منابع محدود و از ديگر سو ،تعهدی مبنی بر حفاظت از اين منابع موجود باشد،
نتیجتاً اصل استفاده بهینه از اين منابع ،قابل استخراج خواهد بود که تالی ناگزير اين دو گزاره است.
53. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Request for an Advisory Opinion Submitted
by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC), 2014.
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دانست14.

محتاطانه ديوان
صرف اينکه ديوان خود را صالح به صدور نظر مشورتی در حوزه تسلیحات هستهای اعالم
کرد ،نشان از اتخاذ سیاستی جسورانه از سوی ديوان دارد .در اين میان نبايد از ردکردن ارائه نظر
مشورتی به سؤال سازمان جهانی بهداشت و مخالفت شديد کشورهای قدرتمند غافل بود؛ بهويژه
اينکه شکل گیری نظام ملل متحد و اعضای دائم شورای امنیت هم بر مبنای همین دارايی
راهبردی استوار شده است.
اما درمقابل ،ديوان زمانی که به مسئله مقابله عريان حاکمیت و بشريت در خصوص تهديد و
استفاده از سالح هستهای میرسد ،سر بر آستان حاکمیت فرود آورده ،به يکباره جانب بشريت را
رها میکند .باوجود مغايرت فاحش استفاده از تسلیحات هستهای با بسیاری از اصول مسلم
حقهای بشردوستانه و بشری ،ديوان جانب قواعدی را میگیرد که در استحکام بنای ديرپای
حاکمیت بهکار گرفته شدهاند.
پس از صدور اين نظر مشورتی ،ديوان آماج انتقادهای شديد و فراوانی قرار گرفت .شايد به
همین دلیل است که روند جديدی در ديوان در سالهای اخیر شکل گرفته است که زمانی که به
مسائل حساس و مرتبط به حاکمیت میرسد ،تا آنجا که مقدور بوده است ،پرسش يا خواستة
طرحشده را بهگونهای مضیق میکند که از پرداختن به مسائل چالشآفرين و بهويژه مسائلی که
میتواند زمینهساز تحديد بیش از پیش حاکمیت شود ،طفره میرود.
نتیجه
حقوق بینالملل ،حقوقی غیرمتمرکز و سازمان نیافته است 11.مفهوم بشريت با بیان کلیتی که از
ضرورت درونبودی (ذاتی) اين نظام سرچشمه میگیرد ،سعی بر آن داشته تا حداقل در مواردی
که برای ضرورت تدوام حیات اين نظام الزم مینمايد ،مجموعهای از قواعد عامالشمول را فراهم
آورد؛ همان طور که در قضیه تنگه کورفو ضرورت اعمال اصل «اصول اولیه انسانی» را
54. International Court of Justice (ICJ), Case concerning the Gabcíkovo-Nagymaros Project
(Hungary/Slovakia), Judgment, 25 September 1997.

 .77مقصود از عدم تمرکز و سازماننیافتگی حقوق بینالملل اين است که قواعد حقوقی حاکم بر روابط بینالدولی ،فاقد کلیت
هستند؛ بدين معنی که به دلیل حاکمیت سیاق و نگرش حقوق خصوصی بر روابط قراردادی میان دولتها)،(Jus Inter Gentes
بسیاری از حوزههای زيرمجموعه اين حقوق ،از منطق حقوق قراردادی قابل الغا ( )Jus dispositivumپیروی میکنند ،لذا
قاعدهمندی آن حوزهها با نقصان و کاستیهايی مواجه است .از سوی ديگر ،با توجه به حاکمیت منطق قدرت ،برخی حوزههای
ديگر ،حتی حوزههای قاعدهمندشده نیز خارج از عرصه قاعدهگذاری باقی مانده است .باوجود اين ،حقوق بینالملل به فراخور
فوريت و اهمیت موضوع مرتبط ،با فراهمکردن همگرايی سیاسی ،زمینه قاعدهگذاری را ايجاد میکند.
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بهطريقاولی 16در دوره صلح ،ضروری میشناسد؛ قواعدی که اعمال آن در دوران صلح ،بهمراتب
بجا و صحیحتر به نظر میرسد17.
خواهناخواه ،فعلیت و عینیتيافتن مفهوم بشريت در عرصه بینالمللی ،ناچار در دام
محدوديتهای سیاسی فرومیغلتد .برای نمونه ،در خصوص انسانیشدن مفهوم حاکمیت در
چارچوب دکترين مسئولیت حمايت ،اين عینیتيافتن با دو نقد جدی مواجه است .نخست اينکه
اعمال اين دکترين به موارد معینی مانند نسلزدايی ،جنايت علیه بشريت ،جنايت جنگی و
پاکسازی قومی محدود شده است ،درحالیکه بسیاری ديگر از نیازهای اساسی بشر وجود دارد
که زمینه اعمال اين دکترين در خصوص آنها وجود ندارد .ديگری نقشآفرينی نهاد شورای
امنیت در اعمال اين دکترين است که در عرصه عمل ،نحوه فعلیتيافتن گزينشی آن را موجب
میشود؛ 19عملکرد گزينشگرانهای که در بسیاری از موارد میتواند مصداق سوءاستفاده از حق
شود19.

قلمداد
میتوان میان تعابیر سهگانهای که برونو زيما از جهانشمولی در ساحت حقوق بینالملل ارائه
میدهد با مفهوم بشريت ،نسبتی ايجاد کرد؛ با مبناقراردادن مفهوم بشريت میتوان :الف) به
سطحی از همگنبودن در جامعهای بینالمللی دست يافت که ب) حاصل آن ،مجموعهای از
اصول و قواعد باشد که نتیجتاً پ) برای همه دولتها دارای اعتباری الزامآور باشد که منتج به
شکلگیری نظامِ يکپارچه حقوقی شود که حالتی ايستا نداشته ،دائماً به سوی استقرار نظمی
همگن و پیوسته به پیش میرود 69.نمونه آن ،سهولت دستهبندی جنايات بینالمللی در قالب
اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری و همین طور ،آشتی نظامهای حقوقی در حوزه چگونگی اعمال
قواعد حقوق کیفری رومی ـ ژرمنی و کامنال در رويه مستقر ديوانهای ويژه است.
گاه بشريت در قامت اصلی راهنما عمل میکند که در بسیاری از موارد به دلیل تعارض با
اصول و قواعد برآمده از اصل حاکمیت ،هنوز نتوانسته جايگاه مستحکمی در حقوق بینالملل به
دست آورد .درنتیجه در عرصة حقوق ،همیشه به يک میزان تأثیرگذار نبوده است .در واقع ،خأليی
که مفهوم بشريت در حقوق بینالملل در پی پُرکردن آن است ،همان عدم عامالشمولی قواعد
56. A fortiori
57. Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), ICJ, Judgment of 15 December 1949, para. 22.
58. Kidd White, Emily, “Humanity as the A and Ω of Sovereignty: Four Replies to Anne Peters”, EJIL,
vol. 20, No. 3, 2009, p. 545-546.
59. Ibid., p. 547.
60. Simma, Bruno, “Universality of International Law from the Perspective of a Practitioner”, EJIL,
(2009), vol. 20, No. 2, pp. 266-267.
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برخاسته از نظام وستفالیايی 65حاکمیتمحور حقوق بینالملل است؛ بدين ترتیب که با پیوندزدن
قواعد به مفهومی غیر از رضايت دولت ،قابلیت اعمال آن قاعده را نسبت به همه دولتها
گسترش دهد .يکی از وجوه قواعد منبعث از حوزه بشريت در حقوق بینالملل ،ويژگی عامالشمول
آن قاعده است که عالوه بر قربانی مستقیم عمل متخلفانه ،برای ساير دولتها نیز حقی در
چارچوب نظام حقوقی برای اقامه دعوايی حقوقی ايجاد میکند 62.در اين مورد در قضیه تنگه
کورفو ،ديوان از بشريت در قالب اصلی راهنما و بهعنوان ابزاری برای تفسیر قواعد موجود حقوق
بینالملل استفاده کرده است.
پاسخ به اين پرسش در اين وهله ضروری به نظر میرسد که ديوان به اين دلیل که در حصار
دگماتیسم حقوقی عمل میکند ،چگونه میتواند از بشريتی سخن بگويد که متعلق به ماورای
حقوق موضوعه است؟ نکته اصلی اين است که ديوان در صدور احکام و تدارک استداللهای
حقوقی خود با مفهوم بشريت در مقام پهنه برابری واقعی دولتها ،و موقع ارزشی آن مفهوم و
همینطور بشريتی که در جريان تشکیل قاعده وارد عمل میشود ،سروکاری ندارد ،بلکه در
رهگذر منابع حقوق و انتخاب قاعده قابل اعمال بر قضیه پیش روی خود ،از گرايش کلی
برخاسته از اين مفهوم بهره میگیرد .برای نمونه ،رأی راسخ حقوقی در خصوص شرط مارتنس،
زمینه تبلور عرفی آن را فراهم ساخته ،درنتیجه تنها در انتظار تصديق قضايی ديوان است .به بیان
ديگر ،صرفنظر از قابلیت اعمال حقوق معاهداتی ،در قضايای مربوط به قواعد و اصول مرتبط با
اصول اولیه بشری يا اوامر وجدان مشترک ،مبانی اخالقی جهت قابلیت اعمال حقوق عرفی
فراهم میشود .بدين ترتیب ،ديگر در معاهدات ،نیازی به استناد به چنین اصولی وجود ندارد چون
خود اين اصول ،جنبه عرفی يافتهاند يا بنا به نظر قاضی شهابالدين ،اصول حقوق بینالملل
ارجاعی به شرط مارتنس از منابع مختلف استخراج میشود که يکی از آنها عرفهای مستقر
است 63.اين مسئله بهوضوح در نظر مشورتی سال  5996ديوان مشهود است.
بدين ترتیب ،کار ويژه مفهوم بشريت به دو صورت جلوه میکند؛ نخست ويژگی پرکردن
خألهای موجود در حقوق بینالملل که در واقع به خصیصه قاعده و اصلآفرينی مفهوم بشريت
اشاره دارد ،درحالیکه جلوه ديگر آن را میتوان به شاخصبودن بشريت در گزينش میان اصول
يا قواعدی دانست که در خصوص موضوع مورد اختالف قابل اعمال است يعنی شاخص گزينش
61. Westfälische Ordnung/ Westphalian Order
62. Posner, Eric A., “Erga Omnes Norms, Institutionalization, and Constitutionalism in International
Law”, The Law School The University of Chicago, Public Law and Legal Theory Working Paper, No.
224, August 2008, p. 1.
63. Chetail, Vincent, “The Contribution of the International Court of Justice to International Humanitarian
Law”, IRRC, June 2003, vol. 85, No. 850, 235, p. 258.
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قاعده مناسب با غايت بشريت در میان قواعد مختلفی که امکان اعمال در موضوع خاص را دارند.
کارکرد ديگر آن ،پرکردن خألهای نظام حقوقی از طريق ايجاد اصول و قواعد يا تقويت قواعد
موجود است.
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چکیده
قانون صالحیت دادگستری ايران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی ،اين امکان
را به اشخاص ايرانی می دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات « مغاير با حقوق بین الملل»،
علیه دولت های خارجی در دادگاه های ايران ،طرح دعوا کنند .بر اين اساس ،قاضی ايرانی در بررسی
رفتار دولت خارجی بايد «حقوق بین الملل» را بر موضوع حاکم ک ند .در متن قانون ،تجويزی درباره
نحوه تشخیص مقررات حقوق بین الملل وجود ندارد .در اين مقاله با توجه به لزوم حفظ بی طرفی
دادگاه و پرهیز از تشديد چندپارگی حقوق بین الملل ،استدالل شده که دادگاه بايد در تشخیص حقوق
بین الملل ،به رويه محاکم بین المللی عنايت داشته باشد .همچنین نشان داده شده که در پرتو قانون
مذکور و با رعايت مالحظات فوق  ،محاکم عمومی تهران می توانند به دعاوی مطالبه خسارات ناشی
از تحريم های اقتصادی رسیدگی کنند ،مشروط بر آنکه در هر مورد احراز شود که اقدام دولت خارجی
در اجرای تحريم ،مغاير با حقوق بین الملل بوده است .اين موارد مغايرت ،ازجمله می تواند شامل نقض
ت کالیف معاهده ای ،نقض الزامات دادرسی عادالنه ،اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی يا افراط در اجرای
تحريم های شورای امنیت باشد.
واژگان کلیدی
دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی ،اجرای حقوق بینالملل توسط دادگاههای داخلی ،مسئولیت بینالمللی
دولت ،چندپارگی حقوق بینالملل ،تحريم يکجانبه در حقوق بینالملل
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوموتحقیقات تهران
 نويسنده مسئول ،دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی

hsharifit@yahoo.com
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مقدمه
مطابق اصل  061قانون اساسی « ،قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین
مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی يا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نمايد
 .»...مشابه همین تدبیر در ماده  1قانون آيین دادرسی مدنی ( )0113نیز انديشیده شده است .بر
اين اساس مالحظه میشود که منبع اصلی برای حلو فصل اختالفات ،قوانینی است که در درون
نظام حقوقی ايران تدوين شده ،و ارجاع به تجويزات ساير نظامهای حقوقی ،امر استثنايی است.
قانونگذار ايران در برخی موارد ،چنین استثنايی را پذيرفته است .ازجمله میتوان چنین رويکردی
را در ماده  369قانون مدنی در خصوص قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مالحظه کرد 0.همچنین
می توان به مقررات قانون داوری تجاری بینالمللی ،مصوب  0116اشاره کرد که طبق بند  0ماده
 11قانون مذکور ،داور بايد بر اساس «قواعد حقوقی» مورد نظر طرفین ،يا «قانون يا سیستم
حقوقی يک کشور مشخص» که طرفین تعیین کرده اند ،در خصوص اختالف آنان تصمیمگیری
کند.
اما يکی از پیچیدهترين اين موارد در قانون «صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ايران
برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» ،مصوب  0131قابل مشاهده است 1.جهت
و منظوری که قانونگذار بهطور کلی برای مقررات اين قانون معرفی نموده« ،مقابله و جلوگیری از
نقض مقررات حقوق بینالملل» بوده است 1.ازآنجاکه در نتیجة اجرای اين قانون ،محاکم ايران
میتوانند نسبت به رفتارها و اقدامات دولتهای خارجی اعمال صالحیت کنند ،بحث «مصونیت
دولت» نیز بهعنوان قاعده مهم حقوق بینالملل مطرح میشود و در مقابل ،با توجه به اينکه ممکن
است نقض مصونیت قضايی دولت خارجی موجب مسئولیت بینالمللی دولت ايران شود ،متن قانون
 0131با ارجاع به اصل عمل متقابل ،اين امر را محدود به دولتهايی کرده که پیشتر ،مصونیت
قضايی دولت ايران يا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند 4.بنابراين مشخص است که در نتیجة
 .9ماده  369قانون مدنی :تعهدات ناشی از عقود ،تابع محل وقوع عقد است ،مگر آنکه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را
صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگری قرار داده باشند.
 .9در ادامه اين مقاله برای رعا يت اختصار ،از عبارت «قانون  »0131برای ارجاع به قانون فوق االشاره استفاده خواهد
شد.
 .3الزم به ذکر است که در قانون سابق نیز که تحت همین عنوان در سال  0119در قالب ماده واحده به تصويب مجلس شورای
اسالمی رسیده بود ،شرط «مغايرت عمل دولت خارجی با حقوق بینالملل» وجود داشت .اما عبارت «بهمنظور جلوگیری از نقض
مقررات حقوق بینالملل» در مصوبه سال  0119به چشم نمیخورد .اما در متن اصالحیهای که در تاريخ  0113/9/00به تصويب
مجلس شورای اسالمی رسید ،عبارت « برای مقابله و جلوگیری از نقض بیشتر مقررات و موازين حقوق بینالملل» نیز اضافه
شده است .به هر حال ،طبق ماده  00قانون  ،0131مصوبات  0119و  0113لغو شد.
 .4ن.ک :قانون  ،0131صدر ماده .0
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اجرای قانون مذکور ،دادگاه داخلی با بخشهای مختلفی از قواعد اولیه و ثانوية حقوق بینالملل
درگیر خواهد بود.
چنانچه اين شرايط اولیه فراهم باشد ،مدعی خسارت میتواند بر اساس يکی از سببهای دعوا1
که در قالب بندهای (الف) و (ب) ماده  0قانون  0131بدان اشاره شده ،از دادگاه تقاضای رسیدگی
کند .درمورد بند (الف) که بیشتر مورد توجه اين مقاله است ،مدعی بايد نشان دهد که اوالً ،اقدام يا
فعالیت مشخص که دولت خارجی در داخل يا خارج از ايران انجام داده ،مغاير با حقوق بینالملل
بوده و ثانیاً ،اين اقدام يا فعالیت ،منجر به فوت يا صدمه روانی يا ضرر و زيان مالی اشخاص شده
است .در بند (ب) خسارت موردنظر ،ناشی از اقدامات و فعالیتهای گروههای تروريستی است و به
دلیل پشتیبانی دولت خارجی از اين گروهها ،مسئولیت اقدامات و فعالیتهای مذکور به دولت خارجی
منتسب میشود.
بنابراين ،قانون  0131از موارد خاصی است که دادگاه داخلی بايد مستقیماً موازين حقوق
بینالملل را بر دعوای مطرحشده اعمال کند .در اينجا ذکر اين نکته الزم است که مطابق ماده 3
قانون مدنی ايران« ،مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی 6بین دولت ايران و ساير دول منعقد
شده باشد ،در حکم قانون است» .بنابراين در مواردی که پس از اعمال روشهای مرسوم حل
تعارض ،قانون ايران بهعنوان قانون حاکم بر مسئله تعیین شود ،اين امکان وجود دارد که مقررات
برخی معاهدات بینالمللی نیز بهعنوان بخشی از قانون ايران توسط دادگاه داخلی اعمال شود .در
اين حالت ،با آنکه مقررات موردنظر از يک سند حقوق بینالملل استخراج شده است ،دادگاه نهايتاً
قانون ملی را اعمال کرده است؛ درحالیکه مطابق سازوکار تجويزشده در قانون  ،0131دادگاه
داخلی میبايست مستقیماً حقوق بینالملل را بر اقدامات و فعالیتهای دولت خارجی اعمال کند.
لذا اين دو حالت از اساس با يکديگر متفاوتاند .اين نکته در گفتارهای بعد بهتفصیل بررسی خواهد
شد.
با توجه به اينکه هدف از تمهیدات قانون  0131صراحتاً «مقابله و جلوگیری از نقض مقررات
و موازين حقوق بینالملل» بوده ،در اين مقاله ابتدا به اين موضوع پرداخته میشود که دادگاههای
داخلی چه نقشی در تضمین رعايت حقوق بینالملل ايفا میکنند .در قسمت دوم ،نحوه احراز «رفتار
مغاير با حقوق بینالملل» بهعنوان بخشی از سبب دعوا بررسی خواهد شد .نهايتاً با توجه به اينکه
5. Cause of action
 .6اصل  11قانون اساسی« :عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی بايد به تصويب مجلس شورای
اسالمی برسد» .اصل  011قانون اساسی« :امضای عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،موافقتنامهها و قراردادهای دولت ايران با ساير
دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحاديههای بینالمللی پس از تصويب مجلس شورای اسالمی ،با رئیسجمهور
يا نماينده قانونی او است».
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در سالهای گذشته ،بخشهای مختلفی از اقتصاد کشور در معرض تحريمهای يکجانبه ،چندجانبه
و بینالمللی قرار گرفته ،و با عنايت به اينکه قانون  0131میتواند ظرفیت قابلتوجهی برای مطالبه
خسارات ناشی از اين تحريمها ايجاد کند ،در قسمت سوم بهعنوان مطالعه موردی به اين موضوع
اشاره خواهد شد که تحريم (بهويژه تحريم يکجانبه) در چه صورت ممکن است «اقدام مغاير
حقوق بینالملل» قلمداد شود.
 .9دادگاههای داخلی و حقوق بینالملل
بهطور سنتی اين تصوير در ذهن حقوقدانان وجود دارد که مجموعه مقررات «حقوق ملی» در امور
داخلی يک کشور جاری بوده و بر روابط میان افراد ،يا افراد با دستگاههای اداری آن کشور حکومت
میکند؛ حال آنکه مجموعه مقررات «حقوق بینالملل» ،علیاالصول در روابط مابین دولتهای
برخوردار از حاکمیت ،موضوعیت پیدا میکند .اين تفکیک از يادگارهای مکتب پوزيتیويسم حقوقی
است :جرمی بنتام 1که او را مبدع عبارت «حقوق بینالملل» میدانند ،عبارت مذکور را معادل «نظم
حقوقی حاکم بر مراودات دوجانبة حاکمیتها» تعريف کرده است 9.وی با تحلیل روابط افراد انسانی
که تابعان نظامهای حقوقی مختلف هستند ،مراودات بینالمللی افراد را تابع نظامهای حقوقی داخلی
دانسته و نتیجه گرفته که تنها دولتها میتوانند تابع حقوق بینالملل باشند 3.حتی شايد در اسناد
اساسیِ حاکم بر نظم حقوقی کنونی نیز بتوان شواهدی در تأيید اين ديدگاه جستجو کرد .مهمترين
مقررهای که (ظاهراً) حکم به تفکیک قطعی میان نظام بینالمللی و نظامهای داخلی میدهد ،در
بند هفتم ماده  1منشور ملل متحد يافت میشود .مطابق بند مذکور« ،هیچيک از مقررات مندرج
در اين منشور ،سازمان ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری دخالت کند که ذاتاً جزء صالحیت
داخلی دولتهاست ،و اعضا را نیز ملزم نمیدارد که چنین موضوعاتی را تابع مقررات اين منشور
قرار دهند .»...
اما اينگونه تفکیک امور به «داخلی» و «بینالمللی» ،حداقل در وضعیت کنونی ،بیش از حد
سادهانديشانه به نظر میرسد .موارد بسیاری وجود دارد که اجرای مقررات حقوق داخلی و مقررات
حقوق بینالملل با يکديگر تزاحم پیدا میکنند .بهعنوان نمونه میتوان حالتی را تصور کرد که در
نتیجة اجرای فرمان مراجع داخلی ،يک مقرره بنیادين نظم بینالمللی نقض شده و نتیجتاً فرد مأمور
در معرض ارتکاب جنايت بینالمللی (موضوع مواد  1تا  9اساسنامه رم )0339 :قرار میگیرد .در اين
)7. Jeremy Bentham (1748-1832
 .8کلی ،جان؛ تاريخ مختصر تئوری حقوقی در غرب؛ ترجمه :محمد راسخ؛ انتشارات طرح نو ،چاپ دوم ،0199 ،ص .440
9. M. W. Janis, “Individuals as Subjects of International Law”, Cornell International Law Journal, vol.
17, 1984, pp. 61-78, at 62.
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صورت وی از ديد حقوق بینالملل ،مکلف به تمرد است 01.مواردی وجود داشته که دادگاههای
جزايی داخلی نیز دفاع متهم را ،دائر بر اينکه ارتکاب جرم داخلی جهت اجتناب از وقوع جنايت
بینالمللی ضرورت داشته ،پذيرفتهاند00.
در پارهای ديگر از موارد ،دادگاههای ملی ناچارند که برای رسیدگی به يک مسئله که بهظاهر،
تماماً به صالحیت داخلی آنها مربوط است ،به تعهدات بینالمللی دولت خود در قبال دولتها و
اتباع بیگانه نیز رسیدگی کنند .قصور در اين امر میتواند موجب مسئولیت بینالمللی دولت محل
تشکیل دادگاه شود .بهعنوان مثال ،قصور دستگاههای انتظامی و قضايی اياالت متحده در تأمین
دسترسی متهمین به حمايتهای کنسولی ،موضوع دعاوی مختلفی در ديوان بینالمللی
دادگستری 01و ديوان بینامريکايی حقوق بشر 01بوده است.
از سوی ديگر ،مراجع قضايی بینالمللی هم بهطور سنتی سعی داشتهاند تا فاصله خود را با
نظامهای حقوقی داخلی حفظ کنند .به تعبیر ديوان دائمی دادگستری بینالمللی ،آنچه در درون
نظام داخلی اتفاق میافتد (از قبیل تصمیمات قضايی دادگاههای ملی) ،از ديد حقوق بینالملل،
صرفاً ارزش موضوعی دارد 04.نتیجه اين تعبیر آن است که آنچه در دادگاه داخلی اتفاق میافتد ،اگر
اگر به تفسیر و اجرای حقوق بینالملل ارتباط داشته باشد ،لزوماً حائز اعتبار امر مختوم تلقی نمیشود.
به بیان ديگر ،هرگاه دادگاه داخلی اقدام به تفسیر يا اجرای حقوق بینالملل کند ،ممکن است اين
اقدام ،فینفسه مغاير حقوق بینالملل تلقی شده و موجب مسئولیت بینالمللی دولت متبوع دادگاه
شود ،يا میان دولت مذکور با ساير دولتها اختالف بینالمللی ايجاد کند ،که اين «اختالف» به نوبه
خود در دادگاههای بینالمللی قابل طرح و پیگیری باشد .يک نمونه بسیار مهم از اين مورد را
میتوان در اختالف میان ايتالیا و آلمان در قضیه مصونیتهای قضايی دولت مالحظه کرد 01.در
اين قضیه ،نظام قضايی ايتالیا بهطور گسترده با مسئله نقض مقررات حقوق بینالملل توسط
 .90مفهوم مخالف ماده  11اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری ،رم.0339 ،
11. In R. v. Jones [2006], Quoting from Malcolm N. Shaw, International Law (6th Ed.), Cambridge,
Cambridge University Press, 2008, pp. 130, 146-7.
12. LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, ICJ Reports 2001, p. 466; also Avena
(Mexico v. United States of America), Judgment, ICJ Reports 2004, p. 12.
13. The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of Guarantees of the Due Process
of Law, Inter-American Court of Human Rights, Series A, No. 16, 1999; also See: Cancado Trindade, A.
A., “The Humanization of Consular Law: The Impact of Advisory Opinion No. 16 (1999) of the InterAmerican Court of Human Rights on International Case Law and Practice”, in Chinese Journal of
International Law, 2007, vol. 6 (1), pp. 1-16.
14. Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Merits) [1926], PCIJ Series A. No. 7, p. 19: “From
the standpoint of international law and the court which is its organ, municipal laws are merely facts which
express the will and constitute the activities of States, in the same manner as do legal decisions and
)administrative measures.” (Emphasis added
15. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), Judgment, ICJ Reports
2012.
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نیروهای نظامی آلمان در جريان جنگ جهانی دوم درگیر شده و احکام مختلفی را در اين خصوص
صادر کرده بود .آنچه برای بحث حاضر اهمیت دارد آن است که ديوان بینالمللی دادگستری برای
عمل دستگاه قضايی ايتالیا صرفاً ارزش موضوعی قائل شد .به بیان ديگر ،هنگامی که يکی از
نهادهای حاکمیتی يک دولت با حقوق بینالملل درگیر میشود و عملی در جهت تفسیر يا اجرای
مقررات حقوق بینالملل انجام میدهد ،از ديد يک مرجع قضايی بینالمللی هیچ تفاوتی نمیکند
که نهاد مذکور دارای ماهیت اجرايی يا تقنینی يا قضايی بوده است .عمل دستگاه حاکمیتی به هر
حال ،ارزشی در حد امور موضوعی06خواهد داشت ،نه امور حکمی09،01.
البته منظور از تحلیل فوق اين نیست که دادگاههای داخلی هیچ نقشی در شکلگیری يا توسعه
مقررات حقوق بینالملل ندارند ،بلکه اتفاقاً آرای دادگاههای داخلی میتواند مبنای مناسبی برای
تعیّن «رويه هماهنگ» و «باور حقوقی» 03دولتها در خصوص محتوای تعهدات عرفی بینالمللی
باشد .همچنین با توجه به اينکه دادگاههای داخلی ،رکن مهمی از حاکمیت دولت به شمار میروند،
رويه دادگاههای داخلی میتواند در تفسیر متن معاهدات بینالمللی نیز تأثیر و اهمیت بسزايی داشته
باشد11.
اما درمقابل ،از اين نکته نیز نبايد غافل شد که ممکن است دخالت دستگاههای قضايی ملی
در امور بین المللی ،با مالحظه معیارهای حکمرانی دموکراتیک ،ناقض اصل تفکیک قوا به شمار
رود .در واقع ،اين امکان همواره وجود دارد که موضع دستگاه قضايی يک کشور در برابر يک
مسئله حقوقی بین المللی ،با موضع دستگاه سیاست خارجی آن کشور در همان مسئله تفاوت
داشته باشد .در چنین حالتی ظاهراً نوعی تناقض پیش میآيد :از يک سو حکم قضايی در درون
قلمرو حاکمیتی آن کشور الزم االجراست و از سوی ديگر ،مطابق يک اصل پذيرفتهشده در
ديپلماسی خارجی ،مواضع رسمی کشورها در امور بین المللی بايد از طريق دستگاه اجرايی اعالم
شود.
برای حل چنین مسئلهای بايد به فضای پیرامون آن توجه کرد .در واقع ،روش حل اين مسئله
در فضای مباحث «مسئولیت بینالمللی دولت» و مباحث مرتبط با «احراز عناصر عرف بینالمللی»
16. Matters of fact
17. Matters of law
 .98برای مالحظه بحث مفصل در خصوص رويه ديوان بینالمللی دادگستری در بررسی آرای محاکم داخلی ،ن.ک:
Nollkaemper, A., “The Role of Domestic Courts in the Case Law of the International Court of Justice”, in
Chinese Journal of International Law, 2006, vol. 5 (2), pp. 301-322.
19. Opinio juris

 .90مطابق بند ( 1ب) ماده  10کنوانسیون حقوق معاهدات وين« ،0363 ،هر رويهای که بعداً برای اجرای معاهده اتخاذ شود
( )Subsequent Practiceو داللت بر آن داشته باشد که درباره تفسیر معاهده ،توافقی میان طرفها به وجود آمده است» ،ممکن
است برای تفسیر مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
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بهکلی متفاوت است .درصورتیکه بهموجب حکم دستگاه قضايی ،يکی از تعهدات بینالمللی دولت
نقض شود ،حتی درصورتیکه دستگاه اجرايی ،موضعی برخالف دستگاه قضايی داشته باشد ،اوالً،
عمل دستگاه قضايی به دولت منتسب شده و ثانیاً ،مخالفت دستگاه اجرايی ،اهمیتی در مسئولیت
بینالمللی دولت نخواهد داشت .نمونه بارز اين وضعیت را میتوان در پرونده الگراند مالحظه کرد.
در اين قضیه ،دو برادر به نامهای کارل و والتر الگراند 10از اتباع آلمان ،به حکم مقامات قضايی
ايالت آريزونا به اعدام محکوم شده بودند و حمايتهای کنسولی الزم در خصوص آنها رعايت
نشده بود .مواضع وزارت خارجه اياالت متحده 11،تأثیر چندانی در مسئولیت بینالمللی دولت اين
کشور نداشت11.
اما اگر تعارض میان ديدگاه دستگاه قضايی و دستگاه ديپلماسی صرفاً به بحث احراز عنصر
معنوی عرف مربوط باشد ،شايد در نگاه نخست ،چنین به نظر برسد که چون دستگاه قضايی و
دستگاه اجرايی يک کشور ،هر دو متساوياً مظهر حاکمیت دولت هستند ،مواضع آنها مزيتی بر
يکديگر ندارد و در صورت تعارض میبايست هر دو را از عداد داليل خارج کرد (الدلیالن اذا تعارضا
تساقطا) .بااينحال با درنظرگرفتن ارزش احکام قضايی از يک سو ،و نقش ويژه دستگاه ديپلماسی
از سوی ديگر ،روشی که «انجمن حقوق بینالملل» 14در اين خصوص پیشنهاد کرده ،بدين ترتیب
است که «احکام دادگاههای داخلی تنها در صورتی بهعنوان انعکاس باور حقوقی و رويه معتبر
دولتها پذيرفته میشود که دستگاه اجرايی صراحتاً آن را مردود نشناخته باشد  11.»...بنا به نظر
انجمن حقوق بینالملل ،اين فرمول« ،انعکاسی از اصل تفکیک قوا در سطح بینالمللی» به شمار
میرود16.
اما بهرغم زمینهها و چشماندازهايی که برای مداخله فعال دادگاههای ملی در مسائل حقوق
بینالملل وجود دارد ،چنین امری کماکان وضعیت استثنايی به شمار میرود .محدودبودن نقش
دادگاههای ملی در حقوق بینالملل ،بهطور خاص ناشی از ساختار سنتی خود حقوق بینالملل است
21. Karl and Walter LaGrand
22. See LaGrand Case, op. cit., p. 511, para. 121.
 .93با اينکه قوه اجرايی مسئول اداره امور سیاست خارجی محسوب می شود ،بديهی است که يک دولت نمیتواند در توجیه
نقض تعهدات بین المللی خود به استقالل دستگاه قضايی داخلی اش استناد کند .در واقع ،سیستم تقسیم قدرت در درون يک
کشور ،هیچ تأثیری در مسئولیت بین المللی دولت ندارد .ديوان دائمی دادگستری بین المللی اشاره داشته که «اين تعهد به طور
عام بر ذمه دولت هاست که مطابق مقررات حقوق بین الملل عمل کنند و در صورت نقض اين مقررات ،مسئول شناخته
خواهند شد و اين مسئله که نقض مقررات به واسطه عمل قوه اجرايی يا قضايی يا قانونگذاری بوده  ...هیچ اهمیتی نخواهد
داشت».
Exchange of Greek and Turkish Nationals, PCIJ, Series B, No. 10, p. 20.
)24. International Law Association (ILA
25. Tzanakopoulos, A., “Preliminary Report: Principles on the Engagement of Domestic Courts with
International Law”, International Law Association, 2012, p. 3, para. 7.
26. Ibid.
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که عموماً بر روابط دوجانبه و تعهدات قراردادی میان حاکمیتها استوار بوده است .تعهدات
بینالمللی معموالً چنین تعريف میشده که در آن يک متعهدله و يک متعهد وجود داشته؛ هر دو
طرف اين رابطه از حقوق حاکمیتی برخوردار بودهاند و متعهدله برای تضمین منافع خود بايد به حد
کفايت از ابزار قدرت بهرهمند باشد .بهعنوان مثال ،بعضی از اين تعهدات دوطرفه عبارتاند از:
خودداری از دخالت در امور داخلی ،خودداری از تهديد يا توسل به زور و خودداری از نقض مقررات
عبور بیضرر در آبهای سرزمینی .دخالت دادگاههای ملی در اينگونه مسائل ،عمالً وجهی ندارد
و ابزارهای مقابله با نقض اينگونه تعهدات هم عموماً در اختیار قوه اجرايی است .بدين ترتیب در
حقوق بینالملل ،نظام منسجمی تحت عنوان«قواعد مصونیت» توسعهيافته که مانع از رسیدگی
دادگاهها به رفتارها و اقدامات حاکمیتی 11دولت خارجی است.
از سوی ديگر با توجه به آنکه رفتار دولتها در قالب مجموعهای از کنشهای متقابل در بستر
زمان شکل گرفته ،ممکن است رسیدگی بیطرفانه به اقدامات دولت خارجی در دادگاه ،نیازمند
بررسی اقدامات دستگاه ديپلماسی کشور متبوع خود دادگاه نیز باشد که اين امر مجدداً مطابقت
چندانی با اصل تفکیک قوا ندارد (يا حداقل دستگاه ديپلماسی تمايل زيادی به اين امر ندارد).
بنابراين برخی نظريهها و آموزهها تحت عناوين «دکترين عمل دولت»« 19،دکترين عدم امکان
رسیدگی قضايی»« 13،دکترين مسئله سیاسی» 11و نظاير آن توسعه يافته ،که نتیجه آنها جلوگیری
از ورود مراجع قضايی داخلی به مسائل حقوقی بینالمللی است10.
27. Acta jure imperii
28. The ‘Act-of-State’ doctrine
29. Non-justiciability doctrine
30. Political-question doctrine
 .39در اين مختصر ،به طور خالصه می توان اشاره کرد که دکترين «عمل دولت» بیانگر آن است که دادگاهها نبايد در
قضايايی که به مسائل سیاست خارجی کشور مربوط است ،تصمیم گیری کنند .در خصوص دکترين «مسئله سیاسی» بايد به
يک رأی ديوان عالی اياالت متحده اشاره کرد () )Baker v. Carr, 369 US 186 (1962که در آن بیان شده که دادگاهها
نبايد در اموری تصمیم گیری کنند که مسئولیت آن ها مطابق قانون اساسی ،انحصاراً به ساير دستگاههای حکومت سپرده
شده است .ديوان عالی اياالت متحده در جای ديگر مقرر داشته که اداره روابط خارجی کشور ،انحصاراً تحت صالحیت قوه
اجرايی است و پرونده هايی که نحوه اداره سیاست خارجی توسط قوه اجرايی را به چالش می کشند ،مشتمل بر مسائل سیاسی
هستند () .)Oetjen v. Central Leather Co., 246 US 297 (1918دکترين حقوقی در اياالت متحده و برخی ديگر از
کشورها دال بر اين است که اگر قضیه شامل مسئله سیاسی باشد ،قابل رسیدگی قضايی نخواهد بود (.)non-justiciability
نظیر اين استداللها (سیاسی بودن مسئله و عدم امکان رسیدگی قضايی) به ادبیات حقوق بین الملل نیز راه يافته است .اما
مراجع قضايی بین المللی همواره چنین استداللی را رد کردهاند  .برای مالحظه مواضع ديوان بین المللی دادگستری در اينباره
ن.ک:
Coleman, A., “The International Court of Justice and Highly Political Matters”, Melbourne Journal of
International Law, vol. 4 (1), 2003, pp 1-47.

همچنین مقاله زير به بررسی اين پرسش پرداخته که چرا قضات داخلی برخالف همکاران بینالمللیشان ،بهراحتی در مقابل
اينگونه استداللها تسلیم میشوند:

راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بینالملل» در نظام حقوقی ایران 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اما همان طور که اشاره شد ،امروزه تفکیک مسائل به «داخلی» و «بینالمللی» بیش از حد،
ساده انگارانه است .عالوه بر اين تعهدات ،دولتها نیز برخالف آنچه در الگوی نسبتاً سادة
وستفالیايی تصوير می شد ،صرفاً به روابط دوجانبه و قراردادی محدود نمیشوند بلکه برخی
تعهدات وجود دارد که به تعبیر پروفسور کاسسه ،میتوان آن را «تعهدات اجتماعی» 11نامید .اين
تعهدات از ارزش های بنیادی (نظیر صلح ،حقوق بشر ،حق تعیین سرنوشت مردم و حفظ
محیطزيست) حمايت می کند؛ در قبال کل جامعه بین المللی پذيرفته می شود؛ از رهگذر آن ،نوعی
وابستگی بین همه اعضای جامعه ايجاد میشود و همه اعضای جامعه می توانند تضمین اجرای
آن را به نحو مقتضی مطالبه کنند 11.برونو سیما نیز معتقد است که حقوق بین الملل از مجموعه
محدودی از روابط حقوقی دوجانبه مابین دولت های دارای منافع متعارض ،در حال گذار به نظم
حقوقی فراگیر در «جامعه بینالمللی» است .مراد سیما از اين تعبیر ،اشاره به «نظم حقوقیِ
برخوردار از وجدان اجتماعی» است که بیشتر بر منافع جامعه و کمتر بر منافع تنگنظرانه دولتها
تأکید میکند14.
در واقع ،مفهوم «جامعه بینالمللی» از طريق همین ارزشها و دغدغههای مشترک است که
تعیّن پیدا میکند ،و بیجهت نیست که سابقه کاربرد عبارت «جامعه بینالمللی» در اسناد رسمی
حقوق بینالملل ،اتفاقاً به تعريف «قواعد آمره» 11بازمیگردد :يعنی قواعدی که بهترين مظهر
تعهدات اجتماعی و ارزشهای غلبهناپذير محسوب میشود .در نتیجة اين تحول میتوان گفت
جامعه بینالمللی تا حدودی از پراکندگی و گسیختگی به در آمده و بهراستی تابع حقوق بینالملل
شده است .وضعیت امروز با وضعیتی که در آن ،دولتها تنها با پذيرش برخی تعهدات عهدنامهای
صرفاً در پی تحقق منافع خويش بودند ،از اساس متفاوت است .در واقع ،جامعه بینالمللی امروزی
با تحوالتی که در آن پديد آمده ،هويت خود را در ارزشهايی يافته است که موجوديتش بر آن
متکی است16.
Benvenisti, E., “Judicial Misgivings Regarding the Application of International Norms: An Analysis of
Attitudes of National Courts”, European Journal of International Law (4), 1993, pp. 159-183.
32. Community Obligations

 .33برای شرح بیشتر مفهوم «تعهدات اجتماعی» در نوشتههای کاسسه ،ن.ک :آنتونیو کاسسه؛ حقوق بینالملل؛ ترجمه :حسین
شريفی طرازکوهی ،میزان ،0191 ،صص .1-44
34. Simma, B., “From Bilateralism to Community Interests”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit
International (250), 1994, p. 217.

 .37ماده  11کنوانسیون حقوق معاهدات (وين ...« :)0363 ،قاعده آمره حقوق بینالملل عام از نظر اين معاهده ،قاعدهای است
که جامعه بینالمللی دولتها در کل ،آن را در حد قاعدهای که هیچگونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نمیتواند جز با قاعده
جديد حقوق بینالملل عام با همان خصوصیات تغییر يابد ،پذيرفته و شناسايی کرده است» (تأکید به متن افزوده شده است).
 .36فلسفی ،هدايتاهلل؛ حقوق بینالملل معاهدات؛ فرهنگ نشر نو ،چاپ سوم ،0130 ،ص .400
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اتفاقاً تنها بر مبنای همین تحول است که میتوان بر نقش دادگاههای داخلی در توسعه و
تقويت حقوق بینالملل صحه گذاشت .با اين توصیف از جامعه بینالمللی ،در واقع بايد اذعان کرد
که شناسايی و اجرای برخی از حقوق و تکالیف ،اساساً هیچ ارتباطی به روابط دوجانبه دولتهای
برخوردار از حاکمیت نداشته ،و اتفاقاً برخی از رژيمهای «حقوق بینالملل» در ورای «روابط
بینالملل» شکل گرفتهاند .بدون ترديد ،بارزترين حوزه از حقوق بینالملل که واجد اين وصف باشد،
حوزه حمايت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی است .پیشتر اشاره شد که مخالفان
دخالت دستگاه قضايی در امور بینالمللی معموالً بر اين نکته پافشاری میکنند که اداره امور روابط
خارجی در حوزه اختیارات قوه اجرايی است .به نظر میرسد ازآنجاکه شناسايی و اجرای اينگونه
تعهدات بینالمللی ،ارتباطی به «اداره امور روابط خارجی» ندارد ،دخالت دستگاه قضايی در اين
امور ،هیچ منافاتی با اصل تفکیک قوا نداشته و دکترينهای «عمل دولت» يا «مسئله سیاسی» که
پیشتر به آن اشاره شد نیز در اينجا علیاالصول موضوعیت پیدا نمیکند.
بر همین اساس مالحظه میشود که تحوالت دهههای اخیر ،حاکی از افزايش تمايل به
دخالت فعال دستگاه های قضايی ملی در مسائل حقوق بینالملل بوده است .بسیاری از معاهدات
بین المللی در حوزه حقوق بش ر ،مستقیماً تعهداتی را به عهده دستگاههای قضايی دولتهای عضو
قرار میدهند 11.در برخی موارد ،اجرای مقررات مربوط به صلح و امنیت بینالمللی و مبارزه با
تروريسم نیز به دادگاه های داخلی سپرده شده است 19.حتی مالحظه میشود که شورای امنیت
هم در برخی از قطعنامههای صادره تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ،دولتهای عضو را از
طريق سیستم قضايی شان خطاب قرار داده است 13.بنابراين میتوان اذعان کرد که در پرتو درک
 .35بهعنوان مثال می توان به ماده  1کنوانسیون منع شکنجه ( ) 0394اشاره کرد که مطابق آن ،دولت های عضو موظف
هستند موارد شکنجه را در قلمرو تحت صالحیت خود جرم انگاری کنند .اگر متهم به ارتکاب شکنجه در خاک کشور ديگری
بجز محل ارتکاب شکنجه يافت شود ،دولت مذکور مطابق ماده  1کنوانسیون ،ملزم به محاکمه يا استرداد وی به کشور محل
ارتکاب جرم خواهد بود .آنچه در اين خصوص جلب توجه میکن د ،نحوه برخورد دستگاه قضايی انگلستان با پرونده معروف
پینوشه  ،ديکتاتور سابق شیلی است .در آن زمان ،اکثريت مجلس اعیان انگلستان بر اين باور بودند که ارتکاب شکنجه در
خارج از خاک انگلیس ،جرم قابل تعقیب در حقوق انگلیس محسوب نمی شود .اما لرد میلت ( )Lord Milletبر اين باور بود
که شکنجه بهموجب حقوق بین الملل عرفی ،جرم تلقی میشو د که موضوع اعمال صالحیت فراسرزمینی است و حقوق
بین الملل عرفی نیز همواره بخشی از کامنال محسوب میشود (به نقل از  .)Shaw, op. cit., p. 675در واقع ،آنچه برای
بحث حاضر اهمیت دارد ،اعمال مستقیم حقوق بین الملل در دادگاه داخلی است که در نتیجه آن ،حکم به استرداد پینوشه به
اسپانیا صادر شد.
 .38بهعنوان مثال ،ن.ک :معاهده منع و مجازات تعرض به اشخاص تحت حمايت بینالمللی شامل مأمورين ديپلماتیک ()0311؛
معاهده بینالمللی مقابله با گروگانگیری ()0313؛ معاهده مربوط به ايمنی سازمان ملل متحد و پرسنل وابسته ()0334؛
کنوانسیون مونترال در خصوص منع اقدامات غیرمجاز علیه ايمنی پروازهای غیرنظامی (.)0310
 .31بهعنوان بارزترين مثال در اين زمینه میتوان به قطعنامههای  )1110( 0111اشاره کرد که در آن عالوه بر ضرورت
جرمانگاری تروريسم و تأمین مالی اقدامات تروريستی ،حتی تصمیم گرفته شده که دولتهای عضو بايد در خصوص تأمین دلیل
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نوين از تعهدات اجتماعی ،دادگاههای داخلی میتوانند نقش ويژهای در تضمین ارزشهای
بنیادين جامعه بین المللی داشته باشند .اما اين پرسش قابل طرح است که اين دادگاهها بر چه
مبنا و با چه شیوهای می توانند مطابقت يا مغايرت رفتار دولتها با حقوق بینالملل را مطرح کنند.
شیوه ايفای نقش محاکم داخلی در اجرای مقررات حقوق بین الملل ،چه شباهتها و تفاوتهايی
با عملکرد دستگاه ديپلماسی در اين امر دارد؟ دادگاههای داخلی بر چه مبنايی میتوانند مقررات
حقوق بینالملل را به نحو عینی و بیطرفانه ،تشخیص بدهند؟ عملکرد دادگاههای کشورهای
مختلف ،تا چه حد میتواند تهديد «چندپارگی حقوق بینالملل» را تشديد کند و چگونه میتوان
از اين تهديد جلوگیری کرد؟
 .9احراز مغایرت با حقوق بینالملل
در بحث مقدماتی اين نوشتار اشاره شد که منظور قانونگذار از تمهیدات مختلفی که در قالب قانون
صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ايران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه اتباع خارجی
( )0131انديشیده شده« ،مقابله و جلوگیری از نقض مقررات حقوق بینالملل» بوده است .همچنین
يکی از عناصر الزم برای طرح دعوا علیه دولت خارجی آن است که اقدام و فعالیت دولت خارجی
«مغاير با حقوق بینالملل» باشد .در بخش پیشین اشاره شد که حقوق بینالملل از يک مجموعه
مقررات قراردادی و دوجانبه که ابزار تضمین آن عمدتاً در دست قوه اجرايی دولتها بوده ،به نظام
حقوقی فراگیر و عمومی تبديل شده و تنها در اين فضای جديد است که دادگاههای داخلی میتوانند
برای تضمین ارزشهای بنیادين و مشترک در جامعه بینالمللی ايفای نقش کنند .اما تهديد بزرگی
که پیش روی اين فرايند قرار دارد آن است که دادگاههای داخلی نقش خود را با نقش دستگاه
ديپلماسی اشتباه بگیرند.
طبق ديدگاههای مکاتب سیاسی واقعگرا ،هدف و کارکرد ويژه دستگاه سیاست خارجی در هر
کشوری همواره تأمین حداکثر منافع ملی است؛ 41به همان ترتیب ،دستگاه قضايی علیاالصول
و معاضدت قضايی در تعقیب مظنونین تروريستی با يکديگر همکاری کنند .البته در خصوص اين قطعنامه (و همچنین قطعنامه
 0141شورای امنیت ( )) 1114برخی مالحظات و انتقادات نیز وجود داشته ،دال بر اينکه شورا خارج از حدود اختیارات مجاز
( )ultra viresعمل کرده است .برای شرح بیشتر اين انتقادات ،ن.ک :حسین شريفی طرازکوهی و ساسان مدرس سبزواری؛
« ضرورت و امکان نظارت قضايی بر عملکرد شورای امنیت در نظام ملل متحد» در فصلنامه سازمانهای بینالمللی ،سال اول،
شماره  ،4زمستان .0131
 .40البته طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران (بند  06از اصل سوم) دولت موظف است سیاست خارجی کشور را «بر
اساس معیارهای اسالم ،تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بیدريغ از مستضعفان» تنظیم کند .بنابراين شايد در
نگاه نخست به نظر برسد که از ديد تدوينکنندگان قانون اساسی ،سیاست خارجی ،يک پديده معطوف به «منفعت» نبوده است.
در واقع ،در هیچ جای متن قانون اساسی سال  ،0119عبارت «منافع ملی» به چشم نمیخورد .اما در بازنگری سال  ،0169در
اصل  016ضمن برشمردن وظايف شورای عالی امنیت ملی ،به تأمین «منافع ملی» توجه شده است.
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خود را ضامن نظم حقوقی داخلی میداند .در واقع« ،تضمین اجرای حقوق بینالملل» ،جزء شرح
وظايف رسمی هیچکدام از اين دستگاهها نیست ،اما اين امکان وجود دارد که هريک به نحوی با
حقوق بینالملل درگیر شوند .دادگاههای ملی علیاالصول خود را بیش از هر چیز ،ارگان حقوق
داخلی تلقی میکنند و کارکردی که برای خود در نظر میگیرند ،نه اجرای عدالت در سطح
بینالمللی ،بلکه تضمین حکومت قانون در سطح داخلی است 40.بااينحال ،تضمین حکومت قانون
در سطح داخلی ،با عالقه به تأمین منافع ملی،کامالً متفاوت است.
خلط اين دو با يکديگر در واقع به اين معناست که دستگاه قضايی به ابزاری برای تأمین منافع
ملی تبديل شود؛ امری که نه در شأن دستگاه قضايی است و نه با اصل تفکیک قوا سازگاری دارد،
و نه حتی اصوالً امکانپذير است .اين فرمول که دستگاه قضايی يک کشور از طريق ارائه تفاسیر
خاصی از مقررات حقوق بینالملل به دنبال تأمین منافع ملی باشد ،به اين دلیل ناممکن و نامناسب
است که «منافع ملی» برخالف امور موضوعی و امور حکمیِ مرتبط با يک دعوا ،پديدهای نیست
که دارای قطعیت و تعیّن الزم برای رسیدگی قضايی باشد .ورود اين پديده سیّال به معیارهای
رسیدگی قضايی باعث میشود که قضات بتوانند (چه در موضوع و چه در حکم) کامالً بیطرفی را
کنار گذاشته و بر اساس معیارهای ذهنی تصمیمگیری کنند .اگر تصور شود که چنین رويهای در
دستگاههای قضايی کشورها فراگیر شود ،حقوق بینالملل نیز صرفاً به حد يکی از ابزارهای تقابل
سیاسی دولتها علیه يکديگر فرو خواهد کاست41.
بنابراين آنچه سالمت اين فرايند را تضمین میکند ،حفظ بی طرفی دستگاه قضايی و استفاده
از معیارهای عینی برای تشخیص حقوق بینالملل است .يکی از عوامل تعیینکننده در حفظ
بی طرفی ،درکی است که دادگاه داخلی از حقوق بین الملل دارد .در بخش مقدماتی اين نوشتار
به ماده  3قانون مدنی ايران اشاره شد که مطابق آن ،مقررات معاهداتی که مطابق قانون اساسی

 .49شايد بتوان اين رويکرد را به بهترين نحو در عبارات قاضی کانادايی رسیدگیکننده به پرونده بوذری علیه ايران مالحظه
کرد .در بخشی از اين پرونده ،کارشناس معرفیشده از سوی خواهان ،مدعی بود که جهتگیری جديدی در حقوق بینالملل در
حال شکلگیری است که بهموجب آن« ،ارتکاب شکنجه» ،استثنای جديدی بر قاعده مصونیت دولت تلقی میشود .قاضی
سوينتن ( )Swinton J.نهايتاً به اين جمعبندی رسید که وظیفه ايشان «بهعنوان قاضی کانادايی اين است که تعهدات بینالمللی
کانادا را بررسی و قوانین داخلی اين کشور را در پرتو تعهدات بینالمللی مذکور ،تفسیر و مآالً در خصوص اجرای قاعده  ...در
کانادا تصمیمگیری کند ،نه اينکه در حقوق بینالملل ،تحولی به سمت عدالت و ارزشهای اخالقی ايجاد نمايد»:
Bouzari v. Islamic Republic of Iran, Ontario Superior Court of Justice (Swinton J.), [2002] OJ No. 1624,
Judgment of 1 May 2002 (See paras. 54-56).

 .49کالوزويتس ( )Clausewitzنظريهپرداز نظامی اهل پروس در قرن نوزدهم معتقد بود که «جنگ ،ادامه تقابلهای سیاسی
است ،صرفاً با ابزاری متفاوت» .با الهام از اين عبارت بسیار معروف کالوزويتس میتوان گفت اگر دادگاههای داخلی خود را
حافظ منافع ملی بدانند» ،حقوق نیز ادامه تقابلهای سیاسی است ،صرفاً با ابزاری متفاوت».
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بین دولت ايران و ساير دولت ها منعقد شده باشد ،در حکم قانون داخلی است 41.ساير نظامهای
حقوقی نیز قواعدی را برای انتقال 44يا جذب 41مقررات حقوق بین الملل در حقوق داخلی خود
توسعه دادهاند .بهعنوان مثال ،دکترين حقوقی در انگلستان از قرن هجدهم به بعد ،مؤيد آن بوده
که حقوق بین الملل عرفی بدون آن که نیازی به تأيید پارلمان داشته باشد ،مستقیماً و بهطور
خودکار در کامنال جذب میشود و توسط دادگاه ها قابل اجرا خواهد بود .اما در خصوص معاهدات،
الزم است مطابق رويهها و قواع د اساسی آن کشور ،پارلمان اجازه انتقال مقررات موردنظر را به
حقوق داخلی انگلستان صادر کرده باشد 46.در مواردی که مقررهای در حقوق بین الملل وجود دارد
اما سیستم حقوقی انگلستان ،تصمیم به انتقال يا جذب آن نگرفته ،رويهقضايی متمايل بر آن
است که قواعد حقوق داخلی را به نحوی تفسیر کند که حتی المقدور از تعارض با مقررات حقوق
بین الملل پرهیز شود41.
نظام قضايی اياالت متحده هم به نتايج مشابهی رسیده است .ديوان عالی اين کشور ،مقرر
داشته که «بهطور کلی میتوان تصديق کرد که اياالت متحده ،منفعت ملی حیاتی در تبعیت از
حقوق بینالملل دارد .قانون اساسی ما نیز سعی داشته تا از طريق [وضع برخی اختیارات برای کنگره
جهت] مقابله با جنايات بینالمللی ،اين منفعت اساسی را تضمین کند  49.»...درمورد جذب عرف و
انتقال معاهدات به نظام حقوقی ،با توجه به سابقه فکری مشترک میان انگلستان و اياالت متحده،
مواضع اين دو سیستم ،تقريباً يکسان است و دادگاههای فدرال در امريکا مشابه انگلستان عمل
میکنند .بنا به نظر ديوان عالی اياالت متحده ،اگر معاهدهای شامل مقرراتی باشد که بتوان آنها
را در دادگاههای داخلی مابین اشخاص خصوصی اعمال کرد ،چنان معاهدهای در حکم مصوبات
عادی کنگره خواهد بود 43.در خصوص عرف نیز فرض بر آن است که کنگره ،تصمیمی در تعارض
با عرف بینالمللی اتخاذ نمیکند .بااينحال اگر مقررهای در عرف بینالمللی وجود داشته باشد و
کنگره ،صريحاً تصمیمی برخالف آن گرفته باشد ،دادگاههای امريکا مقید به تصمیم کنگره خواهند
 .43به نظر میرسد نظام حقوقی ايران درباره جذب و پذيرش مقررات غیرمعاهدهای حقوق بینالملل ،کماکان تصمیم خاصی
اتخاذ نکرده است .همچنین در خصوص تصمیمات و قطعنامههای ارکان سازمانهای بینالمللی که ايران در آنها عضويت دارد،
مشخص نیست که آيا دادگاه ايرانی میتواند چنین اسنادی را مستندی برای احکام خود قرار دهد يا خیر.
44. Transformation
45. Incorporation
46. Shaw, op. cit., pp. 139-40.
 .45البته قضات انگلیسی در ضمن استفاده از اين قاعده تأکید کردهاند که اين تنها يک فرض حقوقی است و بههیچوجه داللت
بر آن ندارد که سیستم قضايی انگلستان ،مقررات حقوق بینالملل را پذيرفته است (به نقل از .)Shaw, Ibid., p. 153
48. In Boos v. Barry, 485 U.S. 312 (1988), p. 323 –available at: http://www.law.cornell.edu/supremecourt/
text/485/312.
49. In Edye v. Robertson, 112 U.S. 580 (1884), p. 598 – available at:
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=112&invol=580.
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بود11.

در میان کشورهايی که به نظام رومی ـ ژرمنی تمايل دارند ،موضع نظام حقوقی آلمان در
اين زمینه بیش از همه جلب توجه میکند .پیشتر در همین مقاله اشاره شد که حقوق بینالملل
سنتی در پی تنظیم روابط بینالدولی بوده ،درحالیکه حقوق بینالملل نوين به برخی مسائل با
شمول عام و دغدغه های مشترک بشريت اهتمام دارد .همچنین ادعا شد که ايفای نقش
دادگاههای ملی تنها در وضعیت مدرن ،وجاهت دارد .يکی از نکات مهم در قانون اساسی آلمان،
لحاظکردن همین تفکیک میان «قواعد عام حقوق بینالملل» و « معاهدات مربوط به تنظیم
روابط سیاسی» است.
مطابق ماده  11قانون اساسی اين کشور« ،قواعد عام حقوق بینالملل ،جزء الينفکی از قوانین
فدرال است .اين قواعد نسبت به ساير مقررات ،اولويت داشته و مستقیماً برای ساکنان سرزمین
فدرال ،موجد حق و تکلیف خواهد بود» 10.همان گونه که مالحظه میشود ،قانون اساسی آلمان،
نهتنها قواعد عام حقوق بینالملل را مستقیماً در نظام حقوقی اين کشور جذب میکند ،بلکه حتی
به اين قواعد ،نوعی برتری نسبت به قوانین داخلی هم داده است؛ امری که البته شايد تا حدودی
بحثبرانگیز به نظر برسد .بهعنوان مثال ،اين ابهام وجود دارد که اوالً ،منظور از «قواعد عام حقوق
بینالملل» ،دقیقاً چیست و ثانیاً ،قواعد حقوق بینالملل به چه صورت باعث لغو يا فسخ قوانین
داخلی میشود؛ و بهطور خاص ،آيا حقها و تکالیف ناشی از حقوق بینالملل ،بر حقها و تکالیف
ناشی از قانون اساسی نیز برتری دارد؟
در مقابل ،طبق بند دوم ماده  13قانون اساسی اين کشور« ،در خصوص معاهداتی که روابط
سیاسی فدراسیون [آلمان] را تنظیم میکند ،يا به مسائلی مربوط است که نیاز به قانون فدرال دارد،
الزم است رضايت يا مشارکت دستگاههای ذیربط ،از طريق تصويب قانون فدرال اخذ شود11.»...
مالحظه میشود که در اين قسمت (که به کارکرد سنتی حقوق بینالملل مربوط است) ،هیچ اثری
از جذب مستقیم قواعد حقوق بینالملل يا ايجاد حق و تکلیف برای اشخاص و اجرای آن در
دادگاههای داخلی وجود ندارد.
 .70در يک قضیه ( کمیته شهروندان امريکايی مقیم نیکاراگوئه علیه دولت ريگان) ،دادگاه تجديدنظر فدرال ،صراحتاً اشاره کرد
که «نمی توان مصوبات کنگره را با استناد به اينکه در تعارض با حقوق بینالملل عرفی است ،به چالش کشید»( .به نقل از
.)Shaw, op. cit., p. 158
51. Basic Law for the Federal Republic of Germany (1949), Art 25: The general rules of international law
shall be an integral part of federal law. They shall take precedence over the laws and directly create rights
and duties for the inhabitants of the federal territory. (Available at: https://www.btgbestellservice.de/pdf/80201000.pdf).
52. Ibid., Art. 59 (2): Treaties that regulate the political relations of the Federation or relate to subjects of
federal legislation shall require the consent or participation, in the form of a federal law, of the bodies
… responsible in such a case for the enactment of federal law
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اين مطالعه تطبیقی مختصر کوشید صرفاً بهعنوان نمونه نشان دهد که نظامهای حقوقی ايران،
انگلستان ،اياالت متحده و آلمان ،چه راهکارهايی برای جذب يا انتقال حقوق بینالملل در قوانین
خود دارند .بررسی کامل رويکرد نظامهای حقوقی در حوصله اين مقاله نیست .هدف اين مطالعه
اجمالی آن است که نشان دهد مواضع نظامهای حقوقی در اين زمینه که چه چیزی را بهعنوان
«حقوق بینالملل» میشناسند ،تا چه حد ممکن است با يکديگر تفاوت داشته باشد .در واقع ،قواعد
مربوط به انتقال و جذب حقوق بینالملل در حقوق داخلی ،بخشی از آن چیزی است که هربرت
هارت از آن بهعنوان «قواعد ثانويه نظام حقوقی» ياد میکند 11.در ادامه بحث مربوط به بیطرفی
قاضی در تشخیص و اعمال مقررات حقوق بینالملل ،يکی ديگر از عوامل تعیینکننده در بیطرفی
آن است که دادگاه رسیدگیکننده ،قواعد ثانويه نظام حقوقی متبوع خود را نیز در قضیه دخالت
ندهد.
برای روشنترشدن اين ادعا الزم است بار ديگر ،از منظر کلی به مسئله توجه و دقت کرد و
جايگاه اجزای آن را بهدرستی تشخیص داد .هنگامی که دادگاه در رسیدگی عادی به اين نتیجه
میرسد که بخشی از مقررات حقوق بینالملل در نظام حقوقی متبوع وی جذب شده و امکان اعمال
آن بر موضوع تحت رسیدگی وجود دارد ،با حکم به اجرای آن بخش از حقوق بینالملل ،در واقع
از نظم حقوقی داخلی صیانت کرده است .البته در اين حالت ،بدون ترديد ،ارتباطی میان نظم حقوقی
داخلی و نظم حقوقی بینالمللی برقرار شده ،اما ارتباط مستقیمی میان دادگاه با حقوق بینالملل
وجود ندارد و نقش دادگاه در اجرای حقوق بینالملل ،عمدتاً نقش منفعل خواهد بود .علت آن است
که دادگاه ،نه با مالحظه قواعد ثانويه حقوق بینالملل ،بلکه در نتیجه اجرای قواعد ثانويه حقوق
داخلی به اين نتیجه رسیده که برخی قواعد اولیه حقوق بینالملل را اجرا کند.
اما مطابق آنچه در قانون  0131تجويز شده ،دادگاه ايرانی میبايست رفتارها و اقدامات
دولتهای خارجی را از حیث مطابقت با حقوق بینالملل ارزيابی کند 14.در چنین حالتی به نظر
میرسد دادگاه موظف است حتی از قواعد ثانويه نظام حقوقی متبوع خود نیز فراتر برود :به اين
دلیل که اوالً ،دولت خارجی که اقدامات و رفتارهايش موضوع رسیدگی است ،هیچ ارتباطی با نظم
حقوقی داخلی کشور مقر دادگاه ندارد .ثانیاً ،چون منظور قانونگذار اين بوده که از نقض حقوق
بینالملل جلوگیری کند ،نتیجتاً دادگاه داخلی در اين حالت به سطح يک «ارگان حقوق بینالملل»
 .73قواعد اولیه شامل آن احکامی هستند که در نتیجه آنها حق يا تکلیفی بر تابعین نظام حقوقی حمل میشود؛ درحالیکه
قواعد ثانويه راجع به خود قواعد اولیه هستند .قواعد ثانويه ،روشهايی را مشخص میکنند که بهوسیله آنها میتوان قواعد اولیه
را به نحو قطعی شناسايی ،وضع ،لغو يا اصالح کرد ،و واقعیت نقض آنها را به نحو قطعی تعیین نمود .هارت ،هربرت؛ مفهوم
قانون؛ ترجمه :محمد راسخ؛ نشر نی ،چاپ سوم ،0131،ص  .013قواعد ناظر بر جذب يا انتقال مقررات حقوق بینالملل در حقوق
داخلی ،در تقسیمبندی هارت ،جزء قواعد شناسايی ( )Rules of Recognitionقرار میگیرد.
 .74ن.ک :بند (الف) ماده  0قانون .0131
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ارتقا يافته و میتواند در صیانت از نظم حقوقی بینالمللی ،نقش فعال ايفا کند.
شايد اين تعبیر که دادگاه داخلی به سطح يک ارگان حقوق بینالملل ارتقا بیابد ،در نگاه نخست،
کمی عجیب به نظر برسد .اما اين امر کامالً معمول و متداول است و سابقهای طوالنی دارد.
ازآنجاکه حقوق بینالملل ،معادل نظم حاکم بر جامعه بینالمللی است ،هنگامی که يک نهاد داخلی
در حفظ نظم جامعه بینالمللی ايفای نقش (يا يک مقرره حقوق بینالملل را اجرا) میکند ،در واقع
به ارگان حقوق بینالملل تبديل میشود .هانس کلسن بهتفصیل اين تحول را شرح داده است11.
بهعنوان مثال ،هنگامی که دادگاههای داخلی به محاکمه دزدان دريايی میپردازند ،يا قواعد مرتبط
با نقض محاصرههای نظامی و حمل کاالی قاچاق را اعمال میکنند ،يا به جنايات ارتکابی در
جريان مخاصمات مسلحانه رسیدگی میکنند ،با آنکه از حیث مبانی تأسیس ،وابسته به حقوق
داخلی هستند ،اما چون در حفظ نظم حقوقی بینالمللی دخالت دارند ،در واقع« ،ارگان حقوق
بینالملل» محسوب میشوند 16.روشن است که برای هريک از اين موارد ،سوابقی بسیار طوالنی
در حقوق بینالملل وجود دارد.
لذا در مواردی از قبیل قانون ،0131دادگاه داخلی بهطور فعال از نظم حقوقی بینالمللی صیانت
میکند و عمالً به ارگان حقوق بینالملل تبديل میشود .البته کماکان اين امکان وجود دارد که
دادگاه پس از احراز مغايرت رفتار دولت خارجی با حقوق بینالملل ،برای معیارهای مسئولیت و ساير
مقررات ثانويه ،مجدداً به حقوق داخلی بازگردد .حتی ممکن است باز هم از سوی قانونگذار به يک
نظم حقوقی ديگر ارجاع داده شود ،که از موضوع اين بحث خارج است11.
آنچه تا کنون در اين بخش نشان داده شد ،شامل بر اين بوده که در اعمال حقوق بینالملل
توسط دادگاههای ملی بايد از دخالت عوامل ذهنی جلوگیری کرد تا اين فرايند در کل به يک فرايند
حقیقتاً بینالمللی تبديل شود .نشان داده شد که موضعگیری دادگاههای ملی به سمت منافع ملی
يا تأثیرپذيری از قواعد ثانويهای که نظام حقوقی ملی در خصوص جذب حقوق بینالملل دارد ،به
نوعی دادگاهها را از بیطرفی نسبت به حقوق بینالملل خارج میکند .در اين قسمت ،موضوع حفظ
55. Kelsen, H., Peace through Law, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1944, pp. 75-77.
 .76هر سه مثال از هانس کلسن نقل شده است (همانجا).
 .75برای نمونه ،با توجه به اينکه در نظام حقوقی ايران ،نهاد «خسارت تنبیهی» پیشبینی نشده ،قانون ( 0131با توجه به اصل
عمل متقابل) مقرر کرده که برای تقويم خسارت تنبیهی ،به رويه دادگاههای خارجی عمل شود (ماده  4قانون .)0131همچنین
برای شرح بیشتر در خصوص خسارت تنبیهی ن.ک :محسن عبداللهی؛ «خسارات تنبیهی در حقوق بینالملل» ،مجله حقوقی؛
نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،بهار  ،0191شماره  ،11صص  91تا  .009طبق اين مقاله ،اوالً ،خسارات تنبیهی در
دکترين حقوقی و رويهقضايی بینالمللی بهطور عام پذيرفته نشده (صص )000-01؛ و ثانیاً ،آنچه در قانون صالحیت دادگستری
ايران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی آمده ،به معنی پذيرش اين تأسیس حقوقی از سوی قانونگذار نبوده
و صرفاً بهطور خاص در مقام عمل متقابل اجرا میشود (ص .)009
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انسجام اين فرايند بینالمللی و جلوگیری از ايجاد يا تشديد چندپارگی در حقوق بینالملل بررسی
خواهد شد.
برای حل اين مسئله میتوان از مدل افقی (مبتنی بر همکاری) يا مدل عمودی (مبتنی بر
هماهنگی) استفاده کرد 19.منظور از «مدل افقی» آن است که دادگاههای داخلی کشورهای مختلف
در صیانت از نظم حقوقی بینالمللی با يکديگر همکاری نموده و بدين ترتیب ،انسجام اين فرايند
را تضمین کنند .اين ديدگاه در دکترين نیز طرفدارانی داشته است 13.بِنوِنیستی معتقد است که رويه
يکنواخت دادگاههای داخلی کشورهای مختلف در مسائلی که حائز اهمیت و ماهیت بینالمللی
هستند ،باعث شده تا دادگاههای داخلی بتوانند در مقابل فشار دستگاه اجرايی دولتهايشان مقاومت
کرده و عمالً به حقوق بینالملل ورود کنند .عالوه بر اين ،پديده جهانیشدن نیز موجب شده که
دستگاههای قضايی در بسیاری از کشورهای دموکراتیک با مسائل ناشی از دخالت قوای اجرايی در
حقوق اساسی روبهرو شوند ،که حل اين مسائل ،تنها در پرتو همکاری قضايی بینالمللی ممکن
بوده است61.
اين ايده که از طريق تقويت و تکرار «همکاری» میان بازيگران ،نوعی «رويه يکنواخت» در
میان آنها ايجاد شود ،يک ايده جاافتاده و شناختهشده در نظريههای سیاسی و اقتصادی است.
اينگونه رويهها در روابط بینالمللی ،معموالً توسط قوای اجرايی دولتها کنترل و اداره میشوند،
و البته بديهی است که در اکثر موارد ،دولتهای دارای قدرت سیاسی و نفوذ اقتصادی بیشتر ،تأثیر
بیشتری بر اين فرايند میگذارند .دقیقاً به همین دلیل است که برای ايجاد رويههای هماهنگی در
اجرای حقوق بینالملل ،نمیتوان از مدلهای سیاسی و اقتصادی استفاده کرد :در حقوق ،فرض
اساسی« ،برابری» کلیه اعضای جامعه است ،حال آنکه در سیاست و اقتصاد ،لزوماً چنین فرضی
جاری نیست.
بنابراين پیشنهاد میشود که برای حفظ عینیت دادگاههای داخلی در اجرای حقوق بینالملل،
از يک «مدل عمودی» استفاده شود .در اين حالت ،دادگاه داخلی میبايست حقوق بینالملل را به
نحوی که در محاکم بینالمللی اعمال میشود شناسايی و اجرا کند .میتوان ويژگیهای اين مدل
را در مقايسه با مدل افقی بهخوبی معرفی کرد:
نخستین مزيت اين مدل آن است که در اين حالت ،امکان تأثیرپذيری قضايی کشورهای جنوب
از کشورهای شمال کاهش میيابد ـ با يادآوری اينکه معموالً دستگاههای قضايی کشورهای
درحالتوسعه (همچون دستگاههای اجرايی اين کشورها) امکانات و توانايی مناسبی برای ايفای
 .78اين نامگذاری ،پیشنهاد نويسندگان همین مقاله بوده و صرفاً برای سهولت ارجاع به کار گرفته خواهد شد.
59. See e.g. Benvenisti E. and G. W. Downs, “National Courts, Domestic Democracy and Evolution of
International Law”, European Journal of International Law, vol. 20 (1), 2009, pp. 59-72.
60. Benvenisti and Downs, 2009, op. cit., p. 65.
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نقش فعال در حقوق بینالملل نداشته ،و در «مدل افقی» عمالً از دستگاههای قضايی کشورهای
توسعهيافته دنبالهروی میکنند.
مزيت ديگر آن است که دادگاههای داخلی در مدل عمودی دچار سردرگمی در «روش»
نخواهند شد .آرای قضايی همواره میتوانند شامل تحقیق برای «کشف قاعده حقوقی موجود» ،و
تالش برای «بیان وضعیت حقوقی مطلوب» باشند .ازآنجاکه در تبیین «حقوق مطلوب» ،ساليق
سیاسی قضات نیز میتواند مدخلیت داشته باشد ،و با توجه به اينکه قضات در فرهنگهای حقوقی
مختلف ،ساليق گوناگونی درباره وضع حقوقی مطلوب دارند ،مدل افقی میتواند مرز «حقوق
موجود» و «حقوق مطلوب» را در حقوق بینالملل بهشدت دچار ابهام کند؛ حال آنکه مدل عمودی
با چنین ابهامی مواجه نیست.
نکته سوم اين است که در مدل افقی ممکن است دادگاهها در ضمن اعمال قواعد ماهوی
(اولیه) حقوق بینالملل ،مجدداً با قواعد ثانويه نظام حقوقی داخلی متبوعشان درگیر شوند .اين
آمیختگی با قواعد ثانوية نظام داخلی باعث خواهد شد که رويکرد دستگاههای قضايی کشورهای
مختلف در اموری از قبیل قواعد انتساب ،مسئولیت و خسارات ،با يکديگر تعارض پیدا کند .اما در
مدل عمودی ،فرض بر اين است که دادگاههای داخلی از قواعد ثانويه حقوق بینالملل استفاده
میکنند.
چهارمین و مهمترين مزيت آن است که در مدل افقی ،عمالً اثری از وجود «جامعه بینالمللی»
منظم که دولتها عضو آن هستند ،به چشم نمیخورد ،بلکه گويی قرار است دولتها (از طريق
دستگاههای قضايیشان) نظم ناموجود را در بین خود ايجاد کنند .اما اگر قرار باشد بر مبنای جامعه
بینالمللی که دارای نظم حقوقی بوده و از تأسیسهای الزم برای حفظ اين نظم برخوردار است،
مدلی برای ايفای نقش دادگاههای داخلی طراحی شود ،طبیعتاً نتیجه آن ،چیزی شبیه مدل عمودی
خواهد شد.
ممکن است طرح رابطه عمودی بین دادگاههای داخلی و دادگاههای بینالمللی باعث ايجاد اين
شبهه شود که دادگاههای بینالمللی میتوانند در مقام تجديدنظر يا پژوهش از آرای داخلی برآيند.
البته برخی موارد وجود داشته که تصمیم دادگاه داخلی موجب مسئولیت بینالمللی دولت مربوطه
شده ،و بر اين اساس ،دولت زيانديده ،دعوايی را نزد محکمه بینالمللی علیه دولت خطاکار طرح
کرده است .برای نمونه میتوان به دعوای کنگو علیه بلژيک نزد ديوان بینالمللی دادگستری اشاره
کرد 60.خواسته کنگو از ديوان دقیقاً اين بود که «دولت بلژيک را ملزم کند که قرار بازداشت صادره
از دادگاه بدوی بروکسل را ...علیه وزير امور خارجه کنگو لغو کند  61.»...همچنین در دعوای
61. Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of Congo v. Belgium), Judgment, ICJ Reports
2002, p. 3.
62. Arrest Warrant Case, op. cit., p. 7, para. 10.
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مصونیتهای قضايی دولت 61،بخشی از خواسته دولت آلمان بدين صورت عبارتپردازی شده بود
که «[ديوان اعالم کند]  ...دولت ايتالیا موظف است به نحو مقتضی تضمین کند که کلیه تصمیمات
محاکم و ساير مقامات قضايی آن کشور که ناقض مصونیت حاکمیتی آلمان است ،بالاثر خواهد
بود» 64.در رويه دادگاههای منطقهای حقوق بشر و مرجع حل اختالفات سازمان تجارت جهانی نیز
طبعاً میتوان نظیر اين موارد را جستجو کرد.
بِنوِنیستی اين موارد را مصداق «تجديدنظرخواهی» از رأی دادگاه داخلی نزد مرجع بینالمللی
میداند 61.هیچ ترديدی در نادرست بودن اين ديدگاه وجود ندارد .اين موارد مشخصاً مصداقی از
استناد به مسئولیت بینالمللی دولت است .حتی اگر نتیجه رأی دادگاه بینالمللی اين باشد که اجرای
رأی دادگاه داخلی متوقف شود ،بههیچوجه دادگاه بینالمللی به مثابه مرجع تجديدنظر عمل نمیکند.
حتی فراتر از اين ،میتوان گفت که دادگاه بینالمللی اصوالً به موضوعی که دادگاه داخلی رسیدگی
کرده ،توجهی نمیکند؛ مثالً در قضیه کنگو علیه بلژيک ،موضوع رسیدگی در دادگاه بروکسل،
ارتکاب جنايت علیه بشريت بوده و در قضیه مصونیتهای قضايی نیز موضوع رسیدگی در
دادگاههای ايتالیا ،مطالبه خسارات ناشی از جنايات جنگی و جنايات علیه بشريت بود درحالیکه
موضوع رسیدگی در ديوان بینالمللی دادگستری در اين دو قضیه ،بهترتیب مصونیتهای ديپلماتیک
وزير خارجه و مصونیتهای قضايی دولت بود!
نتیجتاً می توان اشاره کرد که در احراز مغايرت رفتار دولت خارجی با حقوق بینالملل ،الزم
است دادگاهها از مسیر بیطرفی نسبت به «حقوق بینالملل» خارج نشوند .آنچه اين بیطرفی را
تهديد می کند ،گرفتارشدن در دام سیاست (پیوندزدن حقوق بین الملل با منافع ملی) يا شناخت
نادرست از حقوق بینالملل (بهواسطه اعمال قواعد ثانويه نظام حقوقی کشور مقر دادگاه) است.
لذا برای تحقق صیانت مطلوب از حقوق بینا لملل و مشارکت در حفظ نظم جامعه بینالمللی،
الزم است دادگاههای داخلی ،حقوق بینالملل را «به نحوی که در دادگاههای بینالمللی اعمال
میشود» احراز و اجرا کنند.
قابلیت اين قانون قبالً در قضیه جبران خسارت قربانیان کاربرد تسلیحات شیمیايی ،بررسی و
اثبات شده است 66.البته ضمن نقاط قوتی که در رأی مذکور قابل مالحظه بوده ،نحوه احراز مقررات
63. Jurisdictional Immunities
)64. Ibid. para. 15 (Applications of Germany, Item #5
65. Benvenisti and Down (2009), op. cit., p. 64.
 .66در سال  0131شعبه  11دادگاه حقوقی تهران (ويژه امور بینالملل) پس از رسیدگی به دعوای يکی از مصدومین فاجعه
سردشت ،با استناد به همین قانون ،دولت اياالت متحده را به پرداخت  14میلیارد ريال خسارت تنبیهی و  111میلیارد ريال
خسارت تنبیهی محکوم کرد .ن.ک :حمیده گودرزی؛ «محکومیت دولت امريکا در دادگاه ايران» ،روزنامه ايران (مورخ )31/01/19
قابل دستیابی در نشانی http://iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/48926
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حقوق بینالملل در اين پرونده ،مورد انتقاد برخی از صاحبنظران بوده است؛ فیالمثل اينکه «در
رأی به اسناد بینالمللی استنادشده که ايران و امريکا هیچکدام عضو آن نیستند ،يا به
کنوانسیونها[يی] استناد شده که الزماالجرا نشدهاند؛ [همچنین] نحوه احراز رابطه سببیت [بین
اقدامات اياالت متحده و آسیبهای وارده به خواهان نیز محل تأمل بوده]  61.»...اين انتقادها
میتواند مؤيد احتجاجات قبلی اين مقاله در خصوص لزوم پیروی از راهبرد قضايی مناسب جهت
تشخیص مقررات حقوق بینالملل باشد.
اما عالوه بر مسئله خسارات قربانیان کاربرد سالحهای شیمیايی ،در مقطع کنونی به نظر
میرسد که خسارات ناشی از تحريمهای اقتصادی نیز میتواند به نحو گستردهای به قانون مذکور
ارتباط پیدا کند .آيا تحريم يکجانبه اقتصادی فینفسه میتواند به مثابه اقدام مغاير حقوق بینالملل
شناخته شود؟ آيا ممکن است اجرای تحريم يکجانبه ،ناقض ساير مقررات و تعهدات ناشی از
حقوق بینالملل باشد؟ آيا ممکن است دولتها در اجرای تحريمهای شورای امنیت سازمان ملل
متحد ،به شیوهای عمل کنند که اقدام آنها مغاير با حقوق بینالملل تلقی شود؟
 .3تحریم اقتصادی بهعنوان اقدام مغایر با حقوق بینالملل
زمانی ادعا میشد که هرگاه يک دولت در قالب سیاستهای خارجی خود ،اقدامی انجام دهد که
توأم با فشار سیاسی يا اقتصادی علیه دولت ديگر باشد ،چنین اقدامی مغاير با حقوق بینالملل
خواهد بود .معموالً دولتهای امريکای جنوبی بهطور سنتی طرفدار اين ديدگاه بودهاند .در جريان
مذاکرات تدوين منشور ملل متحد ،دولت برزيل پیشنهاد کرد که در متن بند چهارم ماده ( 1ناظر
بر ممنوعیت تهديد يا توسل به زور) ،به ممنوعیت استفاده از فشارهای اقتصادی و سیاسی نیز اشاره
شود؛ که البته اين پیشنهاد صراحتاً در کنفرانس سانفرانسیسکو ( )0341رد شد 69.اما سه سال بعد،
اين دولتها توانستند اين ممنوعیت را در منشور سازمان کشورهای امريکايی ( )OASبه تصويب
برسانند؛ به اين ترتیب که «هیچ دولتی مجاز نیست که برای تأثیر در اراده و حاکمیت دولت ديگر،
اقدام به اعمال فشار سیاسی يا اقتصادی کند 63.»...
بااينحال ،موضع کشورهای امريکای جنوبی در اين زمینه از حمايت چندانی برخوردار نشد.
سند بسیار مهم ديگری که مؤيد اين ادعا بوده و در اين زمینه جلب توجه میکند« ،اعالمیه اصول
روابط دوستانه و همکاری میان دولتها» است که در سال  0311با اجماع به تصويب مجمع
 .65ن.ک :نظرات سید قاسم زمانی در نشست کارشناسی برای نقد و بررسی رأی مذکور در پژوهشگاه علوم قضايی تهران،
دی ماه  ،0131روزنامه ايران ( ،)31/01/19پیشین.
68. Randelzhofer, A., “Article 2(4)” in Charter of the United Nations: A Commentary by Bruno Simma et
al (eds.), New York: Oxford University Press (1995), p. 113 MN 17.

 .61ن.ک :ماده  06منشور سازمان کشورهای امريکايی (.)0349
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عمومی سازمان ملل متحد رسید 11.در اين اعالمیه نیز همچون منشور ملل متحد ،ذيل اصل
«خودداری از تهديد يا توسل به زور» ،به ممنوعیت اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی اشارهای
نشده است .بااينحال ،در ضمن تشريح يک اصل ديگر (اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها)
در همین سند اشاره شده که «هیچ دولتی نمیتواند جهت بهانقیاددرآوردن قوای حاکمیتی دولتی
ديگر ،يا تحصیل منافع يا مزايا از دولت ديگر ،به فشارهای سیاسی ،اقتصادی يا انواع ديگر اقدامات
تحمیلی متوسل شود يا چنین امری را ترغیب کند 10.»...
گزاره فوق ،معموالً مورد عالقه طرفداران ممنوعیت کلی تحريم در حقوق بینالملل بوده است
اما رويهقضايی بینالمللی اين ديدگاه را مردود دانسته است .در قضیه نیکاراگوئه علیه اياالت متحده
نزد ديوان بینالمللی دادگستری 11،نیکاراگوئه به برخی اقدامات اقتصادی اياالت متحده علیه آن
کشور ،شامل قطع کمکهای اقتصادی ،کاهش  31درصدی سقف واردات شکر ،و نیز تحريم
تجاری وضعشده از اول مه  ،0391که با هدف مداخله در امور داخلی اتخاذ شده بود ،معترض بود.
بااينحال ،ديوان صراحتاً اعالم کرد که «نمیتواند اينگونه اقدامات اقتصادی را ناقض اصل عدم
مداخله تشخیص دهد»11.
بدين ترتیب نمیتوان ادعا کرد که نفس اعمال تحريم يکجانبه ،عمل مغاير با حقوق بینالملل
تلقی میشود .اصوالً با توجه به نبود مرجع حل اختالف با صالحیت اجباری ،وضعیت فعلی حقوق
بینالملل بهگونهای نیست که بتوان از دولتها انتظار داشت که مسائل فیمابین را صرفاً با توسل
به ديپلماسی حل کنند .همچنین نبايد فراموش کرد که جمهوری اسالمی ايران هم مشخصاً در
يک برهه ،اقدام به قطع روابط اقتصادی و مشارکت در تحريم نفتی علیه رژيم آپارتايد آفريقای
جنوبی کرد14.
بنابراين ،اشخاص ايرانی که در جريان تحريمهای گسترده بهويژه در سالهای اخیر ،متحمل
خسارت شدهاند ،احتماالً نمیتوانند وضع تحريم را فینفسه بهعنوان عمل مغاير حقوق بینالملل
معرفی کنند ،بلکه بايد در جستجوی ساير مقررات حقوق بینالملل باشند که روند اجرای تحريمها
70. A/Res/2625 (XXV): Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations
and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations (1970) – available
at: http://www.un-documents.net/a25r2625.htm.
71. (Ibid.): No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measure to
coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and
…to secure from it advantages of any kind
72. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, p. 14.
73. Ibid. p. 126, paras. 244-45.

 .54البته شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با صدور قطعنامههای ( 409مورخ  )0311و ( 130مورخ  )0396تصمیماتی علیه
اين کشور گرفته بود که عمدتاً شامل تحريم تسلیحاتی بود .لذا آنچه دولت ايران و بسیاری ديگر از دولتها علیه آفريقای جنوبی
انجام دادند ،اوالً ،فراتر از مصوبات شورای امنیت بود و ثانیاً ،هیچ مغايرتی با حقوق بینالملل نداشت.
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باعث نقض آنها شده است .اگر قرار باشد همین مفهوم به زبان علمای علم اصول بیان شود ،بايد
گفت ،وضع تحريم يکجانبه ،هیچ تعارضی با اصول و قواعد حقوق بینالملل ندارد اما ممکن است
اجرای تحريم ،با اجرای برخی از قواعد حقوق بینالملل دچار تزاحم شود .ممکن است چنین تزاحمی
ناشی از نقض تکالیف معاهدهای ،نقض حق دادرسی عادالنه ،اِعمال فراسرزمینی قوانین يا افراط11
در اجرای تصمیمات شورای امنیت باشد.
مشخصاً حقوق بینالملل ،شامل مقررات و الزاماتی برای حمايت از حقوق اشخاص است و اين
امکان وجود دارد که دولت خارجی از رهگذر اجرای نامناسب تحريم ،اين حقها را ناديده گرفته و
خساراتی را متوجه اشخاص کند .به اين صورت است که رابطه سببیت میان «اقدام مغاير حقوق
بینالملل» و «ضرر» يا «آسیب» ،برقرار میشود .همچنین در ادامه بحث قسمت پیشین ،اگر تحريم
اقتصادی ،يک رابطه بینالدولی دانسته شود ،مجدداً دخالت دادگاههای داخلی در آن وجاهت چندانی
نخواهد داشت اما با استداللی که فوقاً مطرح شد ،تزاحم بین تحريم با مقررات و الزامات عام حقوق
بینالملل ،مشارکت فعال دادگاههای داخلی را نیز در اين امر توجیه خواهد کرد.
بر اين اساس ،ضمن آنکه استناد به «غیرقانونیبودن تحريم» (اعم از يکجانبه و چندجانبه)
اساساً ادعای چندان درستی نیست ،هرجا حقی برای اشخاص تضمین شده و در ضمن تحريم،
ناديده گرفته شده باشد ،میتوان اين تضییع حق را اقدام مغاير با حقوق بینالملل تلقی کرد .ممکن
است در قالب معاهده دوجانبه يا چندجانبه ،در قالب عرف بینالمللی ،يا در قالب مصوبات
سازمانهای بینالمللی از اين حقها حمايت شود.
بهعنوان مثال« ،عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ايران و دول متحده
امريکا» ( 16،)0311عالوه بر اينکه برخی از تعهدات مربوط به «اداره روابط خارجی» را متوجه
طرفین متعاهد میکند 11،همچنین حقوقی را برای اشخاص تضمین کرده است :ازجمله بند دوم
ماده  1عهدنامه مودت ،اين حق را برای اتباع و شرکتهای هريک از طرفین مقرر کرده که آزادانه
به محاکم و مؤسسات اداری طرف مقابل دسترسی داشته باشند .بند يکم ماده  4مقرر نموده که
هريک از طرفین متعاهدين در تمامی مواقع نسبت به اتباع و شرکتهای طرف ديگر ،رفتار منصفانه
و عادالنه مرعی خواهد داشت و از اقدامات غیرمعمول و تبعیضآمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه
75. Over-compliance
.56

قابل دستیابی در نشانی زيرhttp://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974 :

 .55بهعنوان مثال ،ماده  0اين عهدنامه مقرر میدارد که «بین ايران و دول متحده امريکا صلح استوار و پايدار و دوستی
صمیمانه برقرار خواهد بود» .با توجه به تغییر اوضاع واحوال در روابط ايران و اياالت متحده پس از انقالب اسالمی ،بعضاً
ترديدهايی در خصوص اعتبار اين عهدنامه مطرح شده است .روشن است که از منظر حقوق بینالملل معاهدات ،هیچ ترديدی
در ادامه اعتبار اين عهدنامه وجود ندارد .دولت ايران نیز عمده استداللهای خود را در قضیه سکوهای نفتی ،بر اساس همین
عهدنامه ارائه کرده است.

راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بینالملل» در نظام حقوقی ایران 33
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانونی ايشان لطمه وارد آورد خودداری خواهد کرد .در بند دوم همان ماده قید شده که اموال اتباع
و شرکتهای هريک از طرفهای متعاهد ،در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حد اعالی حمايت و
امنیت دائم به نحوی که در هیچ مورد ،کمتر از مقررات حقوق بینالملل نباشد ،برخوردار خواهد بود.
همچنین ماده  01اين عهدنامه نیز طرفین را متعهد کرده تا در آزادی تجارت و دريانوردی اختاللی
ايجاد نکنند.
اگر نشان داده شود که اياالت متحده ،هريک از اين حقوق را در جريان اعمال تحريمها
نقض کرده ،میتوان گفت اقدام مذکور به واسطه نقض مقررات فوق ،مغاير تعهدات بین المللی
دولت اياالت متحده بوده است .احراز اين مسئله نیازمند بررسی مورد به مورد است .اما برخی
از دستورالعمل های اجرايی رئیسجمهور اياالت متحده ،و متعاقباً تصمیمات وزارت خزانهداری
اين کشور ،حداقل در ظاهر ( )prima facieمیتواند مغاير تعهدات عهدنامهای به شرح فوق
باشد19.
عالوه بر حقهايی که در معاهدات دوجانبه برای اشخاص تضمین شده ،حقوق بینالملل عام
نیز میتواند منبعی برای حقها و تعهدات بینالمللی تلقی شود .در اين حالت نیز اگر اجرای تحريم،
ناقض الزامات مزبور باشد ،عمل دولت خارجی را میتوان بهعنوان «اقدام مغاير با حقوق بینالملل»
در چارچوب قانون  0131تشخیص داد .البته مجدداً احراز قضايی نقض تعهدات ناشی از الزامات
ذکرشده ،طبیعتاً نیازمند بررسی موردی است .اما نوعاً میتوان تصور کرد که اجرای تحريمها با دو
فقره از الزامات حقوق بینالملل عام تزاحم داشته است :يکی معیارهای دادرسی عادالنه ،و ديگری
اعمال فراسرزمینی قوانین.
حق برخورداری از دادرسی عادالنه ،يکی از الزامات عام حقوق بینالملل است و هرچند که
بهموجب معاهدات و اسناد مختلف ،تضمین و شناسايی شده ،وجود اين حق ،منوط به شناسايی آن
توسط دولتها نیست .ماده  01اعالمیه جهانی حقوق بشر ( )0349بیان میدارد که «هر انسانی،
محق و سزاوار دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادالنه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل
است تا به حقوق و تکالیف وی يا به هرگونه اتهام جزايی علیه وی رسیدگی کند» .همچنین بند 0
ماده  04میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ( )0366تضمینهای مشابهی را مقرر داشته است.
چنانکه فوقاً مالحظه شد ،در بند دوم ماده  1عهدنامه مودت میان ايران و اياالت متحده ()0311
 .58بهعنوان يکی از بارزترين نمونهها میتوان به دستورالعمل اجرايی  Executive Order 13382( 01191مورخ  0ژوئیه
 )1111اشاره کرد که در آن ،حکم به توقیف اموال برخی مؤسسات ايرانی صادر شده است .همچنین در بخشنامه «دفتر کنترل
دارايیهای خارجی» (وابسته به وزارت خزانهداری امريکا) در تاريخ دهم سپتامبر  ، 1119صادره به استناد اختیارات ناشی از
دستورالعمل فوق ،تعدادی ديگر از شرکتهای ايرانی که اتفاقاً طبق قوانین ايران ،شرکتهای غیردولتی محسوب میشوند،
مشمول احکام مشابه قرار گرفتهاند.
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هم اين حق برای اشخاص ايرانی در نظر گرفته شده که به محاکم و مراجع اداری اياالت متحده
دسترسی داشته باشند.
اما تجربه اشخاص ايرانی که تصمیمات شورای اروپا را در ديوان دادگستری اروپايی ( )ECJبه
چالش کشیدهاند ،نشان میدهد که حق دسترسی به تضمینهای قضايی و برخورداری از دادرسی
عادالنه ،بزرگترين نقطهضعف در اجرای تحريمها بوده است .بهعنوان مثال ،در قضیه فولمن و
محموديان علیه شورای اروپا 13،خواهانها تقاضا داشتند که تصمیم شورای اتحاديه اروپا در خصوص
محدوديتهايی که به فعالیتهای ادعايی آنان در سايت هستهای فردو ارتباط داشت ،لغو شود .در
اين پرونده ،حتی علیرغم آنکه تصمیم شورای اروپا مستند به قطعنامههای شورای امنیت سازمان
ملل متحد بود ،شعبه چهارم ديوان دادگستری اروپا با عنايت به عدم رعايت تشريفات دادرسی
عادالنه در وضع تحريم علیه شرکت فولمن و آقای محموديان ،حکم به لغو دستورالعملهای شورا
در خصوص توقیف اموال خواهان داده است91.
نتیجتاً بهعنوان مالحظه کلی میتوان اشاره کرد که هرگاه دولت خارجی در جريان اجرای
تحريمها ،بدون رعايت حق دادرسی عادالنه و طی تشريفات قضايی ،اقدام تنبیهی خاصی را علیه
اشخاص وضع کرده باشد ،مغاير با الزامات حقوق بینالملل رفتار کرده است.
اما چنانکه اشاره شد ،يکی ديگر از الزامات عام حقوق بینالملل که ظاهراً در جريان اجرای
تحريمها بارها به آن بیتوجهی شد ،ناظر بر منع اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی است .در ابتدای
اين قسمت ،نشان داده شد که نمیتوان تحريم را نفساً مغاير با هیچ اصل يا قاعدهای از حقوق
بینالملل دانست؛ هر دولتی میتواند از طريق وضع قانون داخلی ،روابط اقتصادی خود را با
دولتهای ديگر تنظیم کرده ،يا کاهش دهد ،يا حتی به کل قطع کند ـ اين امر ،يک حق حاکمیتی
است .اما حوزه صالحیت قانونگذاری 90و صالحیت اجرای قوانین 91برای هر دولت ،مطابق اصول

79. European Court of Justice, Fulmen and Fereydoun Mahmoudian (Applicant) v. Council of the
European Union (Defendant), Judgment of the General Court (Fourth Chamber), 21-Mar-2012 in Joined
Cases T-439/10 and T-440/10 available at:
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:62010tj0439:en:html.

 .80میرزاده ،مناالسادات؛ «تأملی بر رأی ديوان دادگستری اروپايی در قضیه فولمن و محموديان :تحقق رؤيای نظارت قضايی
بر قطعنامههای شورای امنیت»؛ مجله پژوهشهای حقوقی ،شماره  ،0131 ،03صص 110-194؛ همچنین در خصوص اينکه
الزامات عام حقوق بینالملل (ازجمله حق برخورداری از دادرسی عادالنه) در جايگاهی باالتر از قطعنامههای شورای امنیت قرار
میگیرند ،ن.ک :شريفی طرازکوهی و مدرس سبزواری؛ همان ،0131 ،بهويژه صص  41به بعد.
81. Jurisdiction to prescribe
82. Jurisdiction to enforce
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اولیه حقوق بینالملل ،قلمرو سرزمینی همان دولت است 91و اگر دولتی به هر نحو سعی کند که
اجرای قانون داخلی خود را فراتر از قلمرو سرزمینی خود تعقیب کند ،در مغايرت با حقوق بینالملل
عمل کرده است.
از میان دولتهايی که نقش فعال در تحريم دولت ايران و اشخاص ايرانی داشتهاند و نامشان
در فهرست دولتها موضوع قانون  0131آمده 94،دولت اياالت متحده ،سابقهای بسیار طوالنی در
اعمال فراسرزمینی قوانین دارد .پیشینه اين امر را میتوان در حوادث متعاقب تسخیر سفارت اين
کشور در تهران (آبان  ،0119نوامبر  )0313جستجو کرد .دولت اياالت متحده بعد از اين وقايع،
حکم به توقیف اموال ايران در بانکهای امريکايی صادر کرد .فرمولی که مقامات اين کشور برای
اجرای اين حکم طراحی کردهاند ،عیناً از اين قرار است:
«دارايیهای تحت صالحیت دولت اياالت متحده ،يا در تصرف يا کنترل اشخاص تابع
صالحیت اياالت متحده ،که ايران در تاريخ الزماالجراشدن اين قانون يا پس از آن تاريخ به هر
نحو در آنها منفعتی داشته باشد ،قابل انتقال ،پرداخت ،صدور يا به نحو ديگری قابل معامله نخواهد
بود ،مگر در حدود مجوزهای صادره»91.
بخش اعمال فراسرزمینی در واقع مربوط به دارايیهايی است که خارج از قلمرو سرزمینی
اياالت متحده ،در تصرف يا کنترل اشخاص امريکايی قرار دارد .بهعنوان مثال ،اموال ايرانی نزد
شعبه يک بانک امريکايی در اروپا ،دقیقاً چنین وضعیتی دارد و اثر قانون مذکور بدين ترتیب به
قلمرو سرزمینی يک دولت ديگر سرايت میکند.
رويه بینالمللی دولتها هماهنگی چندانی با اين رويکرد نداشته است .برای مثال ،دولت
انگلستان ،تنها سه سال بعد ( )0391در پی حمله نیروهای آرژانتین به جزاير فالکلند (مالويناس)
تصمیم گرفت اموال آرژانتین را توقیف و پوششهای بیمهای را نسبت به محمولههای صادراتی به
اين کشور ،تعلیق کند .با آنکه اقدامات انگلستان علیه دولت و اتباع آرژانتین ،شباهت نسبتاً زيادی
 .83در قضیه لوتوس (فرانسه علیه ترکیه )0311 ،ديوان دائمی دادگستری بینالمللی اعالم کرد« :نخستین و بارزترين محدوديتی
که حقوق بینالملل بر يک دولت تحمیل میکند ،آن است که دولت نمیتواند اقتدارها و اختیارات خود را در سرزمین دولت ديگر
اعمال کند :»...
The S.S. Lotus, [1927] PCIJ Series A, No. 10, pp. 18-19.

 .84ماده  0قانون  0131اشاره میکند که طرح دعوا مطابق اين قانون ،صرفاً علیه دولتهايی امکانپذير است که پیشتر
مصونیت قضايی دولت ايران يا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند و فهرست دولتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه
تهیه و به قوه قضايیه اعالم میشود .تا اين تاريخ ،نام دولتهای اياالت متحده ،کانادا و آرژانتین در فهرست اعالمشده از سوی
وزارت خارجه وجود دارد.
85. 31 C.F.R. §532.201 (15 Nov 1979): “No property subject to the jurisdiction of the United States or
which is in the possession of or control of persons subject to the jurisdiction of the United States, in which
on or after the effective date Iran has an interest of any nature whatsoever, may be transferred, paid, or
exported or otherwise dealt in except as authorized”. (Emphasis added, Quoted from Lowenfeld, A.,
)International Economic Law, Oxford: Oxford University Press (2002), p. 746.
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با اقدامات اياالت متحده علیه ايران داشت ،حوزه اجرای اين اقدامات ،صرفاً در داخل انگلستان بود
و به شعب بانکهای انگلیسی در کشورهای ديگر سرايت نمیکرد 96.بهندرت میتوان موردی در
رويه دولتها پیدا کرد که حاکی از پذيرش اعمال فراسرزمینی قوانین باشد .بااينحال ،دولت اياالت
متحده ،چند سال بعد ،مجدداً رويکرد سابق خود را در خصوص دولت لیبی و بانک مرکزی اين
کشور نیز اعمال کرد 91.کماکان هم تغییر چندانی در اين راهبرد مالحظه نمیشود .لذا در مقام
قضاوت اولیه 99میتوان اشاره کرد که اجرای تحريمها اگر همراه با اعمال فراسرزمینی قوانین بوده
باشد ،مصداقی از اقدام و رفتار مغاير با حقوق بینالملل خواهد بود .بديهی است که احراز قضايی
اين مسئله نیازمند بررسی موردی است.
بهعنوان آخرين مورد از حاالتی که اجرای تحريم در تزاحم با مقررات حقوق بینالملل قرار
میگیرد ،به موردی اشاره میشود که مقررات حقوق بینالملل از قطعنامههای تحريمی شورای
امنیت ناشی شده است .شايد اين نکته کمی عجیب به نظر برسد اما بعضی موارد وجود داشته که
دولتها در اجرای قطعنامهها اصطالحاً افراط 93کرده و برخالف تصريح مفاد قطعنامه عمل کردهاند.
اجرای تحريم به اين صورت میتواند ناقض ماده  11منشور تلقی شود31.
برای توضیح اين مورد به ذکر يک نمونه اکتفا میشود .از میان مواردی که شورا صراحتاً حدودی
را برای اجرای تحريمها علیه دولت ايران و اشخاص ايرانی مشخص کرده ،میتوان به قطعنامه
( 0313مورخ  )1101اشاره کرد .در بند  09قطعنامه مذکور ،تمهیداتی مبنی بر عدم ارائه خدمات و
جلوگیری از سوخترسانی به کشتیهای ايرانیِ مظنون به حمل کاالهای ممنوعه مقرر شده است.
طبعاً پس از انجام بازرسی و رفع سوءظن ،دولتها میتوانند به کشتی مذکور ،همهگونه خدمات
بندری معمول را ارائه کنند .در انتهای اين بند ،شورای امنیت تأکید کرده که «اين مقررات نبايد
باعث ايجاد اختالل در فعالیتهای اقتصادی قانونی شود»30.
قسمت اخیر بند  09قطعنامه  0313در واقع حاکی از آن است که شورا هیچگاه قصد نداشته
صنعت حملونقل ايران را بهطور کلی زمینگیر کرده ،و از اين راه به اقتصاد ايران لطمه بزند ،بلکه
صرفاً قصد داشته تا حملونقل برخی مواد و تجهیزات مرتبط با صنايع اتمی و موشکی را کنترل
کند .برای اين منظور ،صراحتاً دولتها را از ايجاد اختالل در فعالیتهای اقتصادی قانونی نهی
86. Ibid., p. 734
 .85دستورالعمل اجرايی شماره  01144رئیسجمهور اياالت متحده ( )0396ـ قابل دستیابی در نشانی زير:
http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12544.html
88. Prima facie
89. Over-comply

 .10ماده  11منشور ملل متحد :اعضای ملل متحد موافقت میکنند که تصمیمات شورای امنیت را طبق اين منشور ،قبول و
اجرا کنند.
91. … underlines that this paragraph is not intended to affect legal economic activities.
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کرده؛ لذا اگر دولتی تحريمهای بخش حملونقل را در ماورای مرزهای سرزمینی خود به چنین
نحوی اعمال کرده باشد ،اين عمل میتواند ناقض تعهدات ناشی از ماده  11منشور ،و اقدامی مغاير
حقوق بینالملل تلقی شود31.
نتیجه
تحول حقوق بین الملل از نظم مبتنی بر روابط دوجانبه و قراردادی ،به سمت نظم مبتنی بر
ارزشهای مشترک و عامالشمول ،باعث شده که بسیاری از مفروضات سیستم سنتی وستفالیايی
به چالش کشیده شود .يکی از نتايج اين تحول آن است که عالوه بر دستگاههای ديپلماسی که
عهدهدار اداره روابط خارجی کشور هستند ،دادگاهها نیز میتوانند در صیانت از ارزشهای مشترک
جامعه بینالمللی ايفای نقش کنند .تنها در اين فضا است که ايفای نقش فعال دادگاههای داخلی
در حقوق بینالملل معنا پیدا میکند .اما آنچه اين فرايند را تهديد میکند آن است که دادگاهها به
دام منافع ملی دولت متبوع خود بیفتند و از مسیر عینیت در اجرای حقوق بینالملل خارج شوند.
همچنین اعمال فرضهای نظام حقوقی ملی درباره جذب مقررات حقوق بینالملل در قانون داخلی،
باعث میشود که دادگاه نتواند بیطرفانه درباره مقررات حقوق بینالملل اظهارنظر کند .بنابراين
پیشنهاد میشود که دادگاههای داخلی هرگاه فرصت اجرای حقوق بینالملل را پیدا میکنند ،حقوق
بینالملل را «به نحوی که در محاکم بینالمللی اعمال میشود» شناسايی و اجرا کنند.
با اين تحلیل میتوان قانون  0131را زمینه مناسبی برای مقابله و جلوگیری از نقض حقوق
بینالملل دانست .با توجه به آنکه اشخاص ايرانی زيادی در سالهای گذشته از تحريمهای اقتصادی
خسارت ديدند ،اين نکته درخور بررسی است که آيا میتوان اصوالً تحريم را اقدام مغاير حقوق
بینالملل دانست يا خیر .موضع دولتهايی که در معرض تحريم قرار میگیرند ،معموالً چنین است
که نفس تحريم را با تعابیری همچون «غیرقانونی» و «ظالمانه» و نظیر آن توصیف میکنند .در
اين تحقیق با تمرکز بیشتر بر روی تحريمهای يکجانبه ،و با استناد به مقررات مختلف حقوق
بینالملل و همچنین رويهقضايی بینالمللی ،نشان داده شد که نمیتوان نفس تحريم را «اقدام
مغاير حقوق بینالملل» قلمداد کرد .بااينحال مالحظه شد که اجرای تحريم میتواند با اجرای
برخی ديگر از مقررات حقوق بینالملل تزاحم داشته باشد .برخی از اين مقررات که در حین اجرای
 .19ممکن است اين نتیجه در تعارض با رأی ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه به نظر برسد (ن.ک :متن فوق،
زيرنويس  69و  .) 63اما بايد توجه داشت که در قضیه مذکور ،دولت نیکاراگوئه مدعی بود که برخی اقدامات اياالت متحده از
قبیل قطع کمکهای اقتصادی يا تحريم واردات شکر ،به منظور مداخله در امور داخلی اين کشور انجام شده و ناقض اصل منع
مداخله است .ديوان بینالمللی دادگستری اين ادعا را نپذيرفت .آنچه در اينجا مطرح است ،ناظر به موردی است که شورای
امنیت ،صراحتاً قیود مشخصی را برای اجرای اقدامات تنبیهی ذيل فصل هفتم در نظر گرفته و دولتها در اجرای تصمیم شورای
امنیت ،اين محدوديتها را لحاظ نکردهاند.
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تحريمها علیه دولت و اشخاص ايرانی ،زمینه نقض آن فراهم شد نیز بررسی شد .احراز قضايی
نقض هر مقرره نیازمند بررسی موردی است اما میتوان گفت علیالظاهر اجرای تحريم در چنان
شرايطی ممکن است «اقدام مغاير حقوق بینالملل» محسوب شود.
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محدودیتهای اجرای موقت معاهده منشور انرژی
در پرتو رأی داوری یوکاس علیه روسیه
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چکیده
فاصله طوالنی میان زمان امضای معاهدات بینالمللی و زمان تصويب داخلی و الزماالجراشدن اين
معاهدات ،تنظیمکنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیشبینی نظام اجرای موقت ،پیش از
طی فرايند تصويب داخلی و الزماالجراشدن ،به مقررات مندرج در معاهدات بینالمللی ،قدرت اجرايی
بخشند .تدوينکنندگان معاهده منشور انرژی ،بهمنظور تسريع اجرای مفاد اين معاهده ،مقرره مناقشهبرانگیز
اجرای موقت را ذيل ماده  55اين معاهده پیشبینی کردهاند .بهموجب اين ماده ،کشورها میپذيرند که
بهمحض امضا و پیش از تصويب معاهده در مجلس قانونگذاری ،معاهده منشور انرژی را بهطور موقت اجرا
کنند .ماده  55عالوه بر الزام کشورها به اعمال موقت معاهده منشور انرژی ،برای معافیت از اجرای موقت و
بهمنظور جلوگیری از بروز مغايرت میان اجرای موقت و نظام حقوقی کشورهای امضاکننده و همچنین
تضمین استقالل اين کشورها در پذيرش اجرای موقت ،شامل محدوديتها و روشهايی است .در اين راستا
ابهاماتی راجع به نحوه تعامل و آثار استناد به محدوديتهای اجرای موقت ايجاد شده است که بر حقوق
سرمايهگذاران و تعهدات دولتهايی که معاهده را امضا کردهاند ،تأثیر بسزايی دارد و همچنین به اختالفنظر
میان سرمايهگذاران و دول سرمايهپذير منتهی شده است .تا کنون برخی از ديوانهای داوری سرمايهگذاری،
محدوديتهای اجرای موقت معاهده منشور انرژی را تجزيه و تحلیل کردهاند ،اما اين مسئله ،نقش بیبديلی
را در سرنوشت دعوای اکثريت سهامداران شرکت نفتی يوکاس علیه دولت روسیه ايفا نموده است،
بهنحویکه پس از ابطال رأی ديوان داوری يوکاس توسط دادگاه ناحیهای شهر الهه ،اجرای بزرگترين
رأی تاريخ داوری ،در گرو چگونگی تفسیر ماده  55توسط دادگاههای تجديدنظر الهه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
معاهدات بینالمللی ،معاهده منشور انرژی ،اجرای موقت معاهده منشور انرژی ،محدوديتهای اجرای
موقت ،ديوان داوری يوکاس ،دادگاه ناحیهای شهر الهه
 نويسنده مسئول ،مدير گروه حقوق تجارت بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
moeinimina@yahoo.com
 کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

bahmaei@hotmail.com
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مقدمه
فاصله طوالنی بین امضای معاهدات بینالمللی و زمان الزماالجراشدن آنها به دلیل تفاوت روند
تصويب معاهدات در کشورهای مختلف 9،مراجع بینالمللی را به اين سمت و سو سوق داد که
برای امکان اجرای مقررات معاهدات ،بالفاصله پس از امضا يا در تاريخ يا به هنگام رويداد خاصی
پیش از تاريخ الزماالجراشدن ،سازوکاری پیشبینی کنند .در حوزه سرمايهگذاری خارجی ،اجرای
موقت ،راهکاری مؤثر برای حمايت از سرمايهگذاری پیش از سپریشدن فرايند طوالنی تصويب
نهايی معاهدات است 2.به همین منظور ،اين مقرره ،ذيل ماده  55معاهده منشور انرژی پیشبینی
شده است .بهواقع ،شرايط حاکم در زمان انعقاد اين معاهده و نیاز مبرم کشورها به ايجاد چارچوب
حقوقی برای ارتقای همکاری بلندمدت بر مبنای منافع مشترک و تضمین تأمین انرژی،
تنظیمکنندگان معاهده مزبور را بر آن داشت تا با پیشبینی نهاد اجرای موقت ،به اعمال مقررات
معاهده مزبور سرعت بخشند و بدينوسیله ،میزان الحاق کشورها 9و سازمانهای بینالمللی را
تضمین کنند.
بهموجب ماده  ،55کشورها تنها تا حدی که اجرای موقت ،با قوانین و مقررات داخلی
ک شورها مغاير نباشد ،بايد مقررات معاهده را بهمحض امضای آن بهطور موقت اجرا کنند .در
همین راستا تعهد به اجرای موقت و محدوديت های مندرج در بندهای يک و دو ماده  55که
هريک به نوعی امکان معافیت از اجرای موقت را فراهم می آورند ،پرسش هايی را حول محور
سازوکار اجرای موقت معاهده منشور انرژی و شرايط استناد به محدوديت های بندهای يک و
دو ماده  55و همچنین آثار استناد به محدوديت بند يک ،برای نقشآفرينان عرصه
سرمايهگذاری بین المللی و ديوانهای داوری سرمايه گذاری به وجود آورده است .بهطور کلی تا
کنون دو ديوان داوری در جريان بررسی صالحیت خود ،به موشکافی ماده  55معاهده منشور
انرژی مبادرت نمودهاند که مهمترين آن ها ،ديوان داوری حلوفصل اختالف سهامداران شرکت
نفتی يوکاس و دولت روسیه است 5.اختالف موضوع اين دعوا از اتخاذ اقداماتی نظیر مزايدة
1. A. M. Niebruegge, “Provisional Application of the Energy Charter Treaty: The Yukos Arbitration and
the Future Place of Provisional Application in International Law”, Chicago Journal of International Law,
vol. 8, No. 1, January 2007, p. 355.
2. Ibid. pp. 375&376.
3. T. Gazzini, “Provisional Application of the Energy Charter Treaty: A Short Analysis of Article 45”,
Transnational Dispute Management (TDM), vol. 7, issue. 1, April 2010, p. 1.

 .4رأی ديوان داوری يوکاس از چندين جهت حقوقی و غیرحقوقی منحصربهفرد است و توجه خیل عظیمی از محققین و
صاحبنظران عرصه داوری سرمايهگذاری را به خود جلب کرده است .برجستگی رأی مزبور ،نخست از آن حیث است که
خسارت مورد ادعای سهامداران يوکاس ( 995میلیارد دالر) بیشترين مبلغی است که تا کنون سرمايهگذار خارجی مطالبه کرده
است ،همین طور ،مبلغ محکومیت نیز باالترين مبلغی است که علیه يک دولت میزبان توسط ديوان داوری سرمايهگذاری
تحمیل شده است .همین امر موجب شده است که اين پرونده بهعنوان بزرگترين پرونده تاريخ داوری شهرت يابد .از ديگر
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ارزشمندترين شرکت تابعه يوکاس يعنی يوگانسک نفتگاز 5و انحالل اين شرکت بزرگ نفتی
سرچشمه گرفته است .سهامداران يوکاس يعنی شرکتهای هالی انترپرايز لیمیتد 1،يوکاس
يونیورسال لیمیتد 7و وتران پترولیوم 2که درمجموع ،مالک  7۷درصد سهام يوکاس پیش از
ورشکستگی محسوب میشدند ،در واکنش به اقدامات دولت روسیه ،در فوريه سال 2۷۷5
داوری موردی را علیه اين کشور در چارچوب معاهده منشور انرژی ،بهموجب قواعد داوری
آنسیترال و تحت نظارت ديوان دائمی داوری 1آغاز کردند .ايشان مدعی بودند که روسیه با
سرمايهگذاری آن ها به نحو عادالنه و منصفانهای رفتار نکرده است و اقدامات دولت روسیه،
نقض بند يک ماده  9۷معاهده منشور انرژی تلقی میشود .همچنین ابراز داشتند که اين دولت،
سرمايهگذاری آن ها را برخالف مندرجات بند يک ماده  99اين معاهده مصادره کرده است.
دولت روسیه در واکنش به آغاز جريان داوری از سوی اکثريت سهامداران يوکاس ،ايراداتی را
پیر امون عدم صالحیت ديوان و عدم قابلیت استماع ادعاهای مزبور وارد کرده بود که نخستین
و مهمترين ايراد ،مربوط به صالحیت زمانی 9۷ديوان داوری يا همان موضوع اجرای موقت
معاهده منشور انرژی است  .روسیه مدعی شد که نظر به اينکه معاهده منشور انرژی ،مطابق
قوانین داخلی روسیه در اين کشور به تصويب نرسیده است ،اين کشور ملزم به اجرای موقت
مقررات حلوفصل اختالفات سرمايه گذاری مندرج در اين معاهده نیست ،چرا که مقرره مزبور با
نظام حقوقی روسیه تعارض دارد و مطابق بند يک ماده  55معاهده منشور انرژی ،کشورها از
اعمال موقت مقررات مغاير معاف هستند99.
سو ،شرايط اجتماعی و اقتصادی پیدايش ،شکوفايی و عوامل انحالل شرکت نفتیای که روزگاری لقب بزرگترين شرکت
نفتی روسیه و يکی از بزرگترين شرکتهای نفتی دنیا را يدک میکشید ،از ديگر داليل شهرت اين پرونده است.
A. Newcombe, “Case Comment Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation an
Introduction to the Agora”, ICSID Review, vol. 30, No. 2, 2015, p. 283.
5. Yuganskneftegaz
6. Hulley Enterprises Limited
7. Yukos Universal Limited
8. Veteran Petroleum Limited
9. Permanent Court of Arbitration
10. Jurisdiction Ratione Temporis

 .66الزم به ذکر است که روسیه ،معاهده منشور انرژی را مورخ  97دسامبر  9115امضا و بهمنظور تصويب ،تقديم مجلس
کرد ،لیکن مجلس اين کشور ،هیچگاه آن را تصويب نکرد .همچنین روسیه به تاريخ  2۷اوت  2۷۷1تمايل خود را به عدم
الحاق به معاهده بهطور رسمی اعالم داشته و مطابق بند سه ماده  ،55پايان اجرای موقت معاهده به تاريخ  92اکتبر 2۷۷1
برای روسیه اجرايی شده است و در آخر اينکه روسیه تا  2۷سال پس از تاريخ اجرايیشدن خاتمه اجرای موقت معاهده ،متعهد
به اجرای بخشهای سوم و پنجم معاهده است .ن.ک:.
Hulley Enterprises Limited v. The Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 226) Interim
Award on Jurisdiction and Admissibility Rendered on 30 November 2009, (hereinafter referred to as
Hulley Enterprises v. Russia) para. 247.

26



مجله حقوقی بینالمللی  /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان6931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در واقع ،روسیه بهمنظور اثبات مغايرت ماده  21معاهده منشور انرژی راجع به حلوفصل
اختالفات سرمايه گذاری ،با نظام حقوقی اش مدعی بود که مطابق قوانین اين کشور ،اين قوة
مقننه است که صالحیت دارد مجوز ارجاع اختالفات را به مرجعی بینالمللی صادر کند و قوه
مجريه صالحیت ندارد که پیش از تصويب قوه مقننه ،داوری بین المللی را بر کشور روسیه
تحمیل کن د .استدالل دولت روسیه بر دو پايه استوار بود :اوالً ،رسیدگی به ادعای سهامداران
شرکت يوکاس در صالحیت انحصاری دادگاههای ملی روسیه است و ثانیاً ،ابراز رضايت به
سازوکار حلو فصل اختالفات مندرج در ماده  ، 21در دايره اختیارات مجلس قانونگذاری اين
کشور قرار دارد .بنابراين اجرای موقت ماده  21پیش از تصويب پارلمان ،برخالف اصل تفکیک
قوا و قانون اساسی روسیه است 92.دولت روسیه بر اين باور بود که در نظام حقوقی اين کشور،
دعاوی مرتبط به حقوق عمومی و اداری ،مانند دعاوی مرتبط با مالیات ،ملیسازی يا دعاوی
کیفری ،قابلیت ارجاع به داوری را ندارد و حل وفصل آن در صالحیت انحصاری دادگاههای
روسیه است .به عبارت ديگر ،صرفاً اختالفات مرتبط به حقوق خصوصی ،قابل ارجاع به داوری
بینالمللی است و رسیدگی به دعاوی بیگانگان راجع به حقوق عمومی ،در صالحیت دادگاههای
داوری روسیه است99.
ديوان داوریِ مأمور به رسیدگی به دعوای يوکاس ،پس از احراز صالحیت خود به سال
 95،2۷۷1در  92ژويیه  2۷95آرای ماهوی خود را صادر کرد و حکم داد که دولت روسیه از
12. T. Gazzini, “Case Comment, Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation
Provisional Application of the ECT in the Yukos Case”, ICSID Review, vol. 30, No. 2, 2015, p. 296.
13. M. D. Brauch, “Yukos v. Russia: Issues and Legal Reasoning Behind US$50 Billion Awards”,
September 2014. available at: <https://www.iisd.org/itn/2014/09/04/yukos-v-russia-issues-and-legalreasoning-behind-us50-billion-awards/>, (accessed 1 July 2016).

 .64در ماه نوامبر  2۷۷1میالدی ،ديوان داوری سرمايهگذاری تشکیلشده در چارچوب معاهده منشور انرژی ،سه رأی مستقل اما
مشابه پیرامون صالحیت خود و قابلیت استماع ( )Admissibilityادعاهای اکثريت سهامداران شرکت نفتی يوکاس صادر کرد.
ديوان متشکل از داوران پرآوازه در زمینه حقوق بینالملل سرمايهگذاری ،يعنی ايو فورتیه ( ،)Maître L. Yves Fortierقاضی
استفان ام شوئبل ( )Judge Stephen M. Schwebelو دکتر شارل پونسه ( )Dr. Charles Poncetپس از گذشت چهار سال
رسیدگی صالحیتی به اتفاق آرا مقرر کرد که ادعاهای سه شرکت يادشده ،قابلیت استماع دارند و ديوان بهموجب ماده  21معاهده
مزبور ،صالحیت دارد که به رسیدگی خود درمورد ماهیت دعوا ادامه دهد .رأی مزبور در  227صفحه و  1۷۷پاراگراف ،عالوه بر
نظريات طرفین ،چکیدهای از نظريات کارشناسی بالغ بر  29تن از صاحبنظران معتبر حقوق بینالملل سرمايهگذاری را
دربردارد و منجر به صدور يکی از مهمترين آرای داوری سرمايهگذاری علیه دولت روسیه شده است که در زمان آغاز داوری،
معاهده منشور انرژی را بهطور موقت اجرا میکرد.
Hulley Enterprises v. Russia, op. cit., para. 600; Yukos Universal Limited v. The Russian Federation
(UNCITRAL, PCA Case No. AA 227) Final Award Rendered on 18 July 2014, (hereinafter referred to
as Yukos Universal v. Russia (Final Award)) para. 756; Veteran Petroleum Limited v. the Russian
Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 228) Final Award Rendered on 18 July 2014, (hereinafter
referred to as Veteran Petroleum v. Russia (Final Award)) para. 1188; Yukos Universal v. Russia (Final
Award), op. cit., para. 1188; Hulley Enterprises Limited v. the Russian Federation (UNCITRAL, PCA
Case No. AA 226), Final Award Rendered on 18 July 2014, (hereinafter referred to as Hulley Enterprises
v. Russia (Final Award)) para. 1188.
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تعهدات خود ،ذيل معاهده اخیرالذکر ،تخلف کرده و از رهگذر اجرای قوانین مالیاتی،
سرمايهگذاری سه شرکت پیشگفته را برخالف مفاد معاهده منشور انرژی ،مصادره کرده
درنتیجه ،مکلف است خسارت وارده به اکثريت سهامداران شرکت يوکاس به مبلغ پنجاه میلیارد
دالر را جبران کند91.
ديوان طی رأی مقدماتی خود ،محدوديتهای اجرای موقت معاهده منشور انرژی را مورد
مداقه قرار داد و مقرر کرد که کشورها بهمحض امضای معاهده مزبور ،ملزم میشوند تا يکايک
مقررات اين معاهده را بهطور موقت اجرا کنند و تنها درصورتیکه اجرای موقت معاهدات
بهخودیخود در نظام حقوقی کشوری پذيرفته نشده باشد ،چنین کشوری میتواند اجرای معاهده
را به زمان الزماالجراشدن موکول کند .شايد اغراق نباشد اگر گفته شود که موضوع اجرای موقت
معاهده منشور انرژی ،اساسیترين نقش را در سرنوشت دعوای موسوم به يوکاس ايفا کرده و به
عقیده برخی از محققین بهمثابه دريچهای به سوی رسیدگی ماهوی نقشآفرينی کرده است97.
آنچه باعث اهمیت مضاعف مسئله اجرای موقت معاهده منشور انرژی شده و حاکی از فقدان
قاطعیت راجع به اين مقوله است ،اين است که پیرو اعتراض روسیه نزد دادگاه مقر داوری يعنی
دادگاه ناحیهای الهه ،اين دادگاه به تاريخ  2۷آوريل  ،2۷91آرای مقدماتی و ماهوی ديوان داوری
را به دلیل تجاوز ديوان از حدود اختیاراتش ،ابطال کرده است 92.دادگاه استدالل خود را تنها بر
عدم توانايی روسیه در اجرای موقت معاهده منشور انرژی بنیان نهاده است91.
است؛95

15. Yukos Universal Limited v. The Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 227) Final
))Award Rendered on 18 July 2014, (hereinafter referred to as Yukos Universal v. Russia (Final Award
para. 756.
16. Veteran Petroleum Limited v. the Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 228) Final
))Award Rendered on 18 July 2014, (hereinafter referred to as Veteran Petroleum v. Russia (Final Award
para. 1188; Yukos Universal v. Russia (Final Award), op. cit., para. 1188; Hulley Enterprises Limited v.
the Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 226), Final Award Rendered on 18 July 2014,
(hereinafter referred to as Hulley Enterprises v. Russia (Final Award)) para. 1188.
17. U. Klaus, “The Gate to Arbitration – The Yukos Case the Provisional Application of the Energy
Charter Treaty in the Russian Federation”, Transnational Dispute Management (TDM), vol. 2, issue. 3,
June 2005, p. 2.
18. The Russian Federation v. Hulley Enterprises Limited, Veteran Petroleum Limited & Yukos
Universal Limited (The Hague District Court Case No. C/09/481619 / HA ZA 15-112) Judgment of 20
April 2016, (hereinafter referred to as Russia v. Hulley Enterprises, Veteran Petroleum & Yukos
Universal) para. 6.1. Unofficial English Translation available at: <http://uitspraken.rechtspraak.nl/
)inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:4230>, (accessed 25 October 2016

 .63سهامداران يوکاس نیز در اعتراض به تصمیم دادگاه ناحیهای ،دادخواست تجديدنظر خود را تقديم دادگاه تجديدنظر الهه
کردهاند .مطابق آخرين اطالعات موجود ،تا کنون دادگاه يادشده ،تصمیمی اتخاذ نکرده است .بیترديد ،ابطال آرای مقدماتی و
به تبع آن نهايی ،اهمیت موضوع صالحیت ديوان داوری را دوچندان میکند ،چرا که بهطور قطع ،سرنوشت اجرای بزرگترين
رأی تاريخ داوری سرمايهگذاری در گرو تصمیم دادگاه تجديدنظر الهه و پس از آن ،دادگاه عالی کشور هلند راجع به صالحیت
است.
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نظر به اهمیت رأی ديوان داوری يوکاس بهعنوان بزرگترين رأی تاريخ داوری و تأثیر
بسزايی که بر آرای پس از خود خواهد گذاشت ،بررسی محدوديتهای اجرای موقت معاهده
منشور انرژی از رهگذر مطالعه رأی ديوان داوری يوکاس ،ضروری و اجتنابناپذير مینمايد .به
همین منظور ،اين نوشتار به مطالعه ماده  55معاهده منشور انرژی در چارچوب پرونده يوکاس
اختصاص داده شده است؛ بدين ترتیب که ابتدا ارتباط میان محدوديتهای مندرج در دو بند
نخست ماده  55تحلیل میشود ،سپس به اين پرسش پاسخ داده میشود که آيا استناد به
محدوديت بند يک ماده  ،55مستلزم اطالعرسانی پیشین است؟ در نهايت ،به مهمترين و
مؤثرترين قسمت ماده  55يعنی آثار استناد به محدوديت يادشده پرداخته میشود.
 .6ارتباط میان محدودیتهای بندهای یک و دو ماده  47معاهده منشور انرژی
روند انعقاد معاهدات ،اصوالً از سه مرحلة امضا ،تصويب و الزماالجراشدن تشکیل شده است.
کشورها با امضای معاهده ،رضايت خود را به التزام به آن ،پس از تصويب معاهده توسط مراجع
ذیصالح ملی اعالم مینمايند 2۷،اما تأسیس اجرای موقت ،استثنايی بر اين اصل وارد کرده و
اقتضا دارد که کشورها به معاهدهای که بر اساس موازين حقوق بینالملل به مرحله
الزماالجراشدن نرسیده است ،قدرت اجرايی بدهند 29.يکی از معضالتی که ممکن است پیرو
پذيرش اجرای موقت معاهدات بروز کند اين است که اجرای موقت بدون درنظرداشتن
محدوديتهای قوانین ملی کشورها راجع به طیکردن فرايند داخلی تصويب ،مورد توافق قرار
گیرد 22.ازاينرو ،در کنار مواد مرتبط به اجرای موقت در معاهدات بینالمللی ،اصوالً روشهايی
برای معافیت از اجرای موقت پیشبینی میشود و به کشورها اين توانايی را میدهد تا در شرايط
خاصی ،بتوانند خود را از قید اجرای موقت معاهده رها سازند 29.مطابق متن بند يک ماده ،55
اجرای موقت معاهده منشور انرژی دربردارنده محدوديتی است که بهموجب آن ،امضاکنندگان از
اين امکان برخوردارند تا در صورت وجود مغايرت در قوانین داخلیشان ،اجرای معاهده را به زمان

20. Niebruegge, op. cit., p. 355.
21. A. Q. Mertsch, Provisionally Applied Treaties, their Binding Force and Legal Nature, Leiden, Brill,
2012, p. 3. available from Google Books (accessed 3 October 2016).
22. S. Djajic, “Provisional Application of Treaties: Critical Assessment of the Rule and International
Investment Awards”, Harmonization of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law, vol.
2, December 2013, p. 360.
23. M. Polkinghorn & L. Gouiffes, “Provisional Application of the Energy Charter Treaty: the
Conundrum”, in G. Coop (ed.), Energy Dispute Resolution: Investment Protection, Transit and the
Energy Charter Treaty, New York, Juris Net Llc, 2011, p. 259.
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کنند25.

الزماالجراشدن آن موکول
عالوه بر محدوديت موصوف ،حدود و ثغور اجرای موقت بهوسیله بند دو ماده  55نیز قابل
تعديل است 25.مطابق جزء الف بند دو ماده  ،55هريک از امضاکنندگان میتوانند در زمان امضا،
بهطور داوطلبانه ،اعالمیهای نزد امین معاهده توديع کنند و بدينوسیله ،عدم پذيرش اعمال موقت
معاهده را بهطور صريح به اطالع سايرين برسانند21.
در همین راستا ،شیوه نگارش ماده  55ابهاماتی راجع به ارتباط میان اين دو بند به وجود
آورده است .پرسش اصلی اين است که آيا بندهای يک و دو ماده  55به روشهايی مستقل برای
معافیت از اجرای موقت معاهده منشور انرژی اشاره میکنند و درنتیجه معاهده منشور انرژی
دربردارنده دو روش مجزا برای معافیت است؟ يا اينکه نبايد استقاللی برای اين دو بند قائل شد و
تعامل و تأثیر آنها در يک راستا تجلی میيابد .در اين مبحث پیش از مطالعه رهیافت ديوان
يوکاس و بررسی رويکرد اين ديوان ،نظرات ديوان يونیس کارداسوپولوس که پیش از ديوان
يوکاس به اين موضوع پرداخته بود ،مرور خواهد شد.

6ـ .6رویکرد دیوان داوری یونیس کارداسوپولوس
ديوان يونیس کارداسوپولوس ،اولین ديوان داوری سرمايهگذاری است که پیش از ديوان داوری
يوکاس در خصوص محدوديتهای اجرای موقت معاهده منشور انرژی ،رأی صادر کرده است.
اين دعوا مطابق بند چهار ماده  21معاهده يادشده ،نزد ايکسید علیه گرجستان مطرح شده بود .در
اين پرونده ،سرمايهگذار يونانی ،آقای کارداسوپولوس مدعی بود که گرجستان با صدور
بخشنامهای ،حقوق وی را در خصوص ساخت خط لوله نفت و گاز در گرجستان ،ملغی کرده
 .24بند يک ماده  55اشعار میدارد .9« :هريک از امضاکنندگان میپذيرد که اين معاهده را پیش از الزماالجراشدن ،مطابق
آنچه در ماده  55اين معاهده مقرر شده است ،تا حدی که چنین اجرای موقتی با قانون اساسی ،قوانین و مقررات آن کشور
مغايرت نداشته باشد ،بهطور موقت اجرا نمايد.»...
25. Ibid., at p. 9.
 .21بند دو ماده  55اشعار میدارد . 2...« :الف .بدون توجه به بند يک ،هريک از امضاکنندگان میتواند در زمان امضا،
اعالمیهای داير بر عدم توانايی خود در اجرای موقت نزد امین معاهده ،توديع نمايد .تعهد مندرج در بند يک ،شامل
امضاکنندهای که چنین اعالمیهای را توديع نموده است ،نخواهد شد .چنین امضاکنندهای میتواند اعالمیه خود را در هر زمان
پس بگیرد.»....
الزم به ذکر است که وفق بند سه ماده  ،55امضاکنندگان ،توانايی خاتمه اجرای موقت را پس از امضا و پیش از اتمام مدت
اجرای موقت دارند .توضیح اينکه امضاکنندگان میتوانند اجرای موقت معاهده را از طريق ارسال اعالمیهای کتبی به امین
معاهده مبنی بر عدم تمايل خود به الحاق به معاهده ،خاتمه بخشند .در اين صورت ،خاتمه اجرای موقت پس از گذشت  1۷روز
از زمان دريافت اعالمیه کتبی توسط امین معاهده ،قدرت اجرايی میيابد .لیکن چنین امضاکنندهای قاعدتاً تا  2۷سال از تاريخ
الزماالجراشدن خاتمه اجرای موقت ،کماکان متعهد است که بخشهای سوم و پنجم معاهده منشور انرژی را ،صرفاً درمورد
سرمايهگذاریهايی که در قلمرو اين کشور در طول مدت زمان اجرای موقت صورت گرفته است ،بهطور موقت اجرا کند.
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است 27.وی دعوای خود را بر اساس معاهده دوجانبه سرمايهگذاری بین يونان و گرجستان و
همچنین معاهده منشور انرژی ،طرح و اذعان کرد که گرجستان به تعهدات خود ،ذيل دو سند
بینالمللی مزبور پايبند نبوده است .يونان و گرجستان ،معاهده منشور انرژی را در دسامبر 9115
امضا کرده بودند .گرجستان در  92ژوئیه  9115و يونان در  5سپتامبر  9117معاهده را تصويب
کردند .لذا معاهده برای هر دوی آنها در آوريل  9112الزماالجرا شده بود و اختالفنظر ،وقايع
بین سالهای  9115يعنی سال امضا و  9112يعنی سال الزماالجراشدن معاهده منشور انرژی را
دربرمیگرفت22.
در اين دعوا گرجستان بر اين باور بود که اقداماتی که به زعم خواهان ،منجر به محرومیت
وی از سرمايهگذاریاش شده است ،پیش از الزماالجراشدن معاهده منشور انرژی به وقوع پیوسته
است و نظر به اينکه خواهان مستحق بهرهمندی از حمايتهای اين معاهده تا تاريخ  91آوريل
 9112يعنی تاريخ بهاجرادرآمدن آن نبوده است ،ديوان داوری صالحیت زمانی را برای رسیدگی
به ادعاهای خواهان ندارد .گرجستان ضمن استناد به محدوديت بند يک ماده  ،55اينگونه
استدالل کرد که معاهده منشور انرژی بهطور موقت قابلیت اجرا نداشته است زيرا مطابق بند يک
ماده  ،55هنگامی که اجرای موقت با قانون اساسی ،قوانین و مقررات کشور امضاکننده مغاير
باشد ،اين معاهده بهصورت موقت قابل اجرا نخواهد بود .اين کشور بیان داشت که اجرای موقت
با قوانین و مقررات هر دو کشور يونان و گرجستان مغاير است .استناد آن به اصل  22قانون
اساسی يونان بود که اشعار میدارد معاهدات پس از تصويب مطابق قانون يونان ،به بخش
جدايیناپذير قانون اين کشور مبدل میشود.
در خصوص قانون گرجستان نیز با استناد به ماده  2۷قانون معاهدات بینالمللی گرجستان که
اجرای موقت معاهده را ممنوع اعالم میکند ،ادعا شد که با استناد به محدوديت بند يک ماده
 ،55گرجستان قادر به اجرای معاهده بهصورت موقت نیست و درنتیجه ،ديوان فاقد صالحیت
است 21.کارداسوپولوس در مقابل مدعی بود که استفاده از محدوديت مقررشده در بند يک ماده
 55مستلزم توديع اعالمیه يادشده در بند دو ماده  55است ،درحالیکه گرجستان چنین اعالمیهای
را نزد امین معاهده توديع نکرده است؛ درنتیجه مستحق نیست که به محدوديت مندرج در بند
يک ،استناد کند9۷.

27. Ioannis Kardassopoulos v. Georgia (ICSID Case No. ARB/05/18) Decision on Jurisdiction of 6 July
2007, (hereinafter referred to as Kardassopoulos v. Georgia) paras. 20-41.
28. Djajic, op. cit., p. 356.
29. Kardassopoulos v. Georgia, op. cit., paras. 71-78.
30. Ibid. at para. 79.
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ديوان مأمور به رسیدگی به اين پرونده حکم داد که ارتباطی میان اين دو بند وجود ندارد و
اعالمیه مندرج در بند دو ،الزاماً به دلیل وجود مغايرت بین قوانین و مقررات داخلی و نهاد اجرای
موقت معاهده ،توديع نمیشود ،بلکه ممکن است امضاکنندهای به داليلی غیر از مالحظات مرتبط
به قوانین داخلیاش ،اعالمیهای منطبق با بند دو ماده  55توديع کند .همچنین در صورت وجود
مغايرت میان اجرای موقت و قوانین داخلی هريک از امضاکنندگان ،چنین کشوری مستحق
بهره مندی از معافیت بند يک ،بدون توديع اعالمیهای خواهد بود99.

6ـ .2رویکرد دیوان داوری یوکاس و دادگاه ناحیهای الهه
همان طور که مالحظه شد ،چالش اصلی در اين قسمت اين است که آيا امضاکنندگانی که به
هنگام امضای معاهده منشور انرژی ،اعالمیهای در خصوص عدم توانايی خود در اجرای موقت
نزد امین معاهده توديع نکردهاند ،از حق خود برای خودداری از اجرای موقت به دلیل وجود
مغايرت بین قوانین ملی و اجرای موقت معاهده اعراض 92کردهاند؟ در دعوای يوکاس ،دولت
روسیه مدعی بود که محدوديت بند يک و مفاد بند دو اين ماده ،معرف دو روش مجزا برای
معافیت از اجرای موقت معاهده هستند که بهصورت مستقل نقشآفرينی میکنند؛ بدين توضیح
که محدوديت بند يک ماده  55صرفاً در صورت وجود مغايرت بین نظام حقوقی کشور امضاکننده
با هريک از مقررات معاهده منشور انرژی مؤثر است؛ درحالیکه بند دو ،ناظر به شرايطی است که
هريک از امضاکنندگان به داليل سیاسی يا ساير داليل ،قادر به اجرای موقت معاهده نیستند و از
همین رو بهطور داوطلبانه ،خود را از اجرای موقت معاف کنند 99.اما خواهانهای دعوای يوکاس
بر اين باور بودند که بندهای يک و دو ماده  55در تعامل هستند ،بهطوریکه بند يک ماده 55
گويای اصل اجرای موقت معاهده منشور انرژی و همین طور محدوديت است ،لیکن بند دو،
چگونگی و آيین شکلی استناد به محدوديت بند يک را تشريح میکند95.
ديوان يوکاس در پاسخ به اينکه آيا بندهای يک و دو ماده  55دربردارنده دو روش مجزا برای
عدم پذيرش اجرای موقت هستند يا اينکه هر دو بند به يک سازوکار يکسان برای معافیت اجرای
موقت اشاره میکنند ،با استناد به مواد  99و  92کنوانسیون وين و با تکیه بر معنای معمولی
اصطالحات ماده  55در پرتو موضوع و هدف معاهده منشور انرژی ،حکم داد که متن بند يک
ماده  ،55بیانگر هیچگونه تعهدی برای امضاکننده به توديع اعالمیه مذکور در بند دو ماده 55
نیست .ديوان بر اين باور بود که عبارت «بدون توجه به» که در ابتدای بند دو ماده  55استفاده
31. Ibid. at para. 228.
32. Waiver
33. Hulley Enterprises v. Russia, op. cit., paras. 24, 71.
34. Ibid. at paras. 257, 263.
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شده است ،مرزی را بین اين دو بند رسم میکند 95.ديوان در حمايت و پشتیبانی از استدالل خود
به دو دلیل متمسک شد:
ـ استفاده از فعل میتواند به جای میبايست در بند دو ماده  ،55آشکارکننده ماهیت اختیاری
مندرجات بند دو ماده  55است.
ـ بند دو ماده  55با عبارت «بدون توجه به» آغاز میشود که اين خود نمايانگر استقالل و
انفکاک بند يک از بند دو است.
ديوان در راستای تأيید و تقويت تصمیم خود به رويه ساير امضاکنندگان که با استناد بر بند
يک ماده  ،55بدون توديع اعالمیهای توانسته بودند از معافیت بند يک برخوردار شوند ،استناد
کرد .کشورهای اتريش ،لوگزامبورگ ،ايتالیا 91،پرتغال ،رومانی و ترکیه ،بدون توديع اعالمیه
رسمی مطابق آنچه در بند دو ماده  55مشخص شده است ،توانسته بودند به محدوديت بند يک
ماده  55استناد کنند .از سوی ديگر ،کشورهای نروژ ،استرالیا و ايسلند با توديع اعالمیه رسمی،
بهگونهای که در بند دو ماده  55مقرر شده است ،عدم توانايی خود را در اجرای موقت معاهده
اعالم کرده بودند .از میان اين کشورها ،استرالیا 97و نروژ 92تا کنون معاهده را تصويب نکردهاند،
لذا معاهده بهجز بخش هفتم ،برای آنها الزامآور نیست .ايسلند نیز معاهده را مورخ  7ژوئیه
 2۷95به تصويب رساند 91.واضح است که تصمیم ديوان در خصوص ارتباط بندهای يک و دو،
رويکرد ديوان کارداسوپولوس را تحکیم کرد5۷.
ارتباط میان بندهای يک و دو ماده  55مورد مداقه دادگاه ناحیهای الهه نیز قرار گرفته است.
از نقطهنظر اين دادگاه ،تصمیم ديوان داوری در اين بخش از رأی مقدماتی ،موجه و مدلل است.
اين دادگاه بر اين باور است که معافیت از اجرای موقت ،مطابق بند يک ماده  ،55مستلزم توديع
اعالمیه نزد امین معاهده بهموجب بند دو ماده  55نیست .دادگاه همانند ديوان يوکاس تأکید
نموده است که عبارت «بدون توجه به» بهوضوح ،خط مقسم دقیقی بین اين دو بند ترسیم
میکند59.
35. Hulley Enterprises v. Russia, op. cit., para. 262.
 .91ايتالیا به تاريخ  99دسامبر  ،2۷95امین معاهده منشور انرژی را از قصد خود ،داير بر کنارهگیری از معاهده مزبور مطلع
کرد .مطابق ماده  57معاهده ،کنارهگیری اين کشور ،يک سال پس از دريافت اطالعیه ،يعنی اول ژانويه  ،2۷91مؤثر شده
است.
37. See: <http://www.energycharter.org/who-we-are/members-observers/countries/australia/>, (accessed
)1 October 2016
38. See: <http://www.energycharter.org/who-we-are/members-observers/countries/norway/>, (accessed
)1 October 2016
39. See: <http://www.energycharter.org/who-we-are/members-observers/countries/iceland/>, (accessed 1
)October 2016
40. Laidlaw, op. cit., p. 656.
41. Russia v. Hulley Enterprises, Veteran Petroleum & Yukos Universal, op. cit., para. 5.27.
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بايد گفت که بهطور کلی ،در خصوص ارتباط میان بندهای يک و دو ماده  55دو ديدگاه
وجود دارد :اولین ديدگاه ،در داوری ايکسید در دعوای کارداسوپولوس پايهگذاری شده و به نظر
میرسد که در رويه داوری در خصوص آن ،وحدتنظر وجود دارد .در مقابل اين نگرش ،رويکرد
ديگری وجود دارد :به عقیده پروفسور ريزمن 52،بندهای يک و دو ماده  55با يکديگر تفسیر و به
کار گرفته میشوند .وی اينگونه استدالل میکند که واژة «نمیتواند» مذکور در بند دو ماده 55
به وجود مغايرت بین نهاد اجرای موقت و قوانین و مقررات داخلی کشورها بازمیگردد .لذا شامل
داليل سیاسی و غیرسیاسی تعريفنشده و نامحدود نیست 59.به بیان ديگر ،امضاکننده نمیتواند
به دلیلی غیر از آنچه در بند يک مرقوم شده است ،با توديع اعالمیهای نزد امین معاهده ،از اجرای
موقت سرباز زند .دقت نظر در سوابق مذاکرات تنظیم معاهده منشور انرژی باعث میشود که در
وهله نخست ،استدالل پروفسور ريزمن ،صحیح به نظر رسد زيرا مطابق سوابق مذاکرات ،دغدغه
اصلی مذاکرهکنندگانی همچون کانادا ،نروژ ،ژاپن ،مجارستان ،رومانی و اياالت متحده که نسبت
به اجرای موقت ،واکنش منفی نشان دادند ،ريشه در تعارض بین اجرای موقت و قوانین داخلی
اين کشورها دارد .مطالعه اين سوابق نشان میدهد که مقصود نمايندگان اين بوده است که
کشوری که نمیتواند معاهده را بهصورت موقت اجرا کند ،بايد اين موضوع را به سايرين اطالع
دهد تا اجرا يا عدم اجرای معاهده با رعايت شفافیت صورت پذيرد .بهعالوه ،واژة نمیتواند در بند
دو ماده  55دال بر وجود مانعی خارج از کنترل است .اگر منظور نمايندگان اين بود که کشورها
بتوانند به هر دلیلی شامل داليل سیاسی ،اعالمیه بند دو ماده  55را توديع نمايند ،از واژههای
ديگری همانند تمايل ندارند يا قصد ندارند استفاده میکردند.
لیکن به نظر میرسد تفسیر ديوان و همچنین دادگاه ناحیهای شهر الهه پیرامون ارتباط بین
بندهای يک و دو صحیحتر باشد ،چرا که مطابق ماده  99کنوانسیون وين ،تفسیر ماده  55بايد در
وهله اول با تأکید بر متن اين ماده در پرتو موضوع و هدف معاهده صورت پذيرد .نتیجهای که از
معنای متداول و معمولی عبارات اين دو بند مستفاد میشود اين است که بند يک ماده  55شامل
مقررهای امری برای امضاکنندگان است و آنان را ملزم به اجرای موقت معاهده میکند؛ در عین
حال ،مجوز عدم پذيرش اين نهاد را تحت شرايطی صادر میکند .اما بند دو ماده  55تکمیلی
است و کشورها بنا به خواست و اراده خود ،آزادند با توديع اعالمیه نزد امین معاهده ،از مزايای
اين بند برخوردار شوند55.
42. W. Michael Reisman
43. W. M. Reisman, 'The Provisional Application of the Energy Charter Treaty', in G. Coop & C.
Ribeiro (ed.), Investment Protection and the Energy Charter Treaty, New York, Juris Publishing, Inc.,
2008, cited in Gazzini, supra note 3, p. 6.
44. Gazzini, supra note 12, p. 296.
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بنا بر آنچه گفته شد ،واضح است که دو مرجع پیشگفته ،بهدرستی به اهمیت وجود عبارت
«بدون توجه به» ،در ابتدای بند دو ماده  55پی بردهاند .چنانچه اين بند بدون چنین عبارتی آغاز
می شد ،پذيرفتن اينکه میان اين دو بند ارتباط وجود دارد ،محتمل بود .گويی هدف از وضع آن،
تأکید بر استقالل کارکرد مفاد ا ين دو بند بوده است .جدابودن نگارش اين دو بند نیز مؤيد
حقانیت ديدگاه ديوان و دادگاه است .چنانچه نیت مذاکرهکنندگان بر ارتباط بین محدوديت بند
يک و بند دو بود ،مفاد هر دو بند در قالب يک پاراگراف تدوين میشد55.
 .2شرایط استناد به محدودیت مندرج در بند یک ماده 47
ابهام دوم ،راجع به نظام اجرای موقت ،شرايط و ضوابط استناد پیروزمندانه به محدوديت بند يک
ماده  55است .بهواقع ،پرسش اصلی در اين مرحله ،عبارت است از اينکه آيا بهطور کلی ارسال
اعالمیه يا اخطاريه به هر شکل ،برای استناد به محدوديت يادشده ضروری است؟ همان طور که
در ادامه شرح داده خواهد شد ،تمرکز اصلی در اين مرحله ،بر تفسیر بند يک ماده  55قرار دارد51.
در دعوای يوکاس ،خواهان های دعوا و دولت روسیه بر سر اين واقعیت که روسیه موضوع عدم
توانايی خود را در اجرای معاهده به ساير امضاکنندگان اطالع نداده است ،اختالفنظری نداشتند.
خوانده مدعی بود که ارسال اعالمیه برای استناد به محدوديت بند يک ماده  55ضروری نیست و
برای اثبات اين ادعای خود ،به عملکرد لوگزامبورگ در اين خصوص استناد کرده بود.
لوگزامبورگ 57،علیرغم اينکه هیچگونه اعالمیهای صادر نکرده بود ،با استناد به بند يک ماده 55
اجرای موقت معاهده را نپذيرفته بود 52.لیکن سهامداران يوکاس ادعا کرده بودند که حتی با
درنظرگرفتن اينکه بندهای يک و دو ماده  55بهطور مستقل به کار گرفته میشوند ،به دلیل لزوم
رعايت شفافیت ،استناد به بند يک ماده  55نیز مستلزم اطالع به سايرين است ،چرا که
سرمايهگذاران ،تعهدی به آگاهی از قوانین و مقررات ساير کشورها ندارند .همچنین اظهار کردند
که قطعیت و قابلیت پیشبینی حقوقی ايجاب میکند که در زمان مذاکره ،طرفهای معاهده از
عدم توانايی ديگر طرفها در اجرای موقت مطلع شوند51.
45. Ibid. at p. 295.
46. Ibid. at p. 296.
 .45خاطرنشان میسازد که لوگزامبورگ معاهده را مورخ  7فوريه  9117تصويب کرده است .ن.ک :وبسايت رسمی معاهده
منشور انرژی به نشانی ذيل:
<http://www.energycharter.org/who-we-are/members-observers/countries/luxembourg/>, (accessed 20
)October 2016
48. Hulley Enterprises v. Russia, op. cit., para. 271.
49. Ibid. at para. 275.
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2ـ .6شرایط استناد به بند یک ماده  47در پرتو رأی دیوان داوری یوکاس و

دادگاه ناحیهای شهر الهه
ديوان يوکاس در پاسخ به پرسش فوق ،عمیقاً بر اين باور بود که میبايست میان آنچه بايد ذيل
بند يک ماده  55تدوين میشد و آنچه در نهايت به انشا درآمد ،قائل به تفکیک شد .ديوان داوری
متذکر شد که گرچه هیئتهای نمايندگی سوئیس ،اتريش ،مجارستان ،نروژ ،رومانی و ژاپن که
طی مذاکرات ،مدعی وجود مغايرت در قوانین خود بودند ،در نهايت ،موضع خود را در قبال
معاهده منشور انرژی با صدور اعالمیهای به اطالع سايرين رساندند ،اما متن بند يک ماده 55
لزوم ارسال هیچ اعالمیهای را بهمنظور تمسک به محدوديت بند يک ماده  55ضروری نمیداند.
بنابراين اتکا به محدوديت بند يک ماده  55نیازمند ارسال هیچگونه اعالمیهای نیست و صرف
وجود مغايرت بین نظام اجرای موقت و قوانین داخلی امضاکننده ،اين کشور را از اعمال تعهدات
معاهده ،بهصورت خودکار معاف میکند5۷.
اين موضوع در دادگاه ناحیهای الهه نیز بررسی شد .اين دادگاه ،ضمن تأيید ديدگاه ديوان
يوکاس ،اعالم داشت امضاکنندگانی که مطابق بند دو ماده  55قصد معافیت از اجرای موقت
معاهده منشور انرژی را دارند ،موظفاند اعالمیهای مطابق آنچه ذيل اين بند مقرر شده است،
توديع کنند .لیکن چنین تکلیفی بر عهده کشورهايی که قصد استناد به بند يک اين ماده را دارند،
نیست .ايشان بدون تسلیم اعالمیهای ،قادر به استناد به محدوديت بند يک ماده  55هستند59.
داوران يوکاس و دادگاه الهه در پاسخ به پرسش اين بخش بر اين باورند که بسیاری از
شرکتکنندگان ،عدم لزوم ارسال اعالمیه را ،در راستای هدف مذاکرهکنندگان معاهده منشور
انرژی ،داير بر آغاز اجرای موقت در اسرع وقت ،پیشبینی کردند 52زيرا ارسال اعالمیه ،کشورها را
وادار به تحقیق و تفحص در قوانین داخلی خود میکرد و اين موضوع ،روند امضای معاهده را به
تأخیر میانداخت59.
2ـ .2نقد و بررسی رأی دیوان داوری و دادگاه ناحیهای شهر الهه درمورد بند
یک ماده 47
در تحلیل محدوديت بند يک ماده  55معاهده منشور انرژی بايد در نظر داشت که اصوالً هدف
غايی هر معاهده سرمايهگذاری ،در وهله نخست ،پوشش مخاطراتی است که در رابطه
طوالنیمدت سرمايهگذاری ،امکان بروز آنها وجود داشته و در وهله بعدی ايجاد ثبات و افزايش
50. Ibid. at para. 283
51. Russia v. Hulley Enterprises, Veteran Petroleum & Yukos Universal, op. cit., para. 5.28.
52. Gazzini, supra note 12, p. 299.
53. Ibid. at p. 296.
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هرچه بیشتر قابلیت پیشبینیپذيری شرايط ،در فضای مساعد برای سرمايهگذاری است .معاهده
منشور انرژی نیز در اين زمینه مستثنا نیست 55.بر اين اساس بايد گفت که تفسیر مبتنی بر
حسننیت و در پرتو موضوع و هدف معاهده منشور انرژی اجازه نمیدهد که امضاکنندهای بدون
اينکه در زمان امضای معاهده به سايرين اطالعی داده باشد ،پس از امضا ادعا کند که قوانین و
مقررات داخلیاش با اجرای موقت مغايرت دارد .بهواقع اين تفسیر ،به تحکیم حاکمیت قانون و
به کاهش خطرات مرتبط به سرمايهگذاری در حوزه انرژی کمکی نمیکند.
از میان مقررات مندرج در کنوانسیون وين ،نبايد به هنگام تحلیل بند يک ماده  55معاهده
منشور انرژی ،دو ماده  27و  51اين کنوانسیون را از نظر دور داشت .مطابق ماده  27کشورها
نمیتوانند به قوانین داخلی خود بهعنوان توجیهی برای عدم رعايت معاهدات استناد کنند .در
قسمت نهايی اين ماده پیشبینی شده است که اين مقرره ،تأثیری بر ماده  51نخواهد گذاشت.
مطابق مفهوم قسمت آخر بند يک ماده  ،51کشورها حتی پس از سپریشدن فرايند تصويب
داخلی و الزماالجراشدن معاهدات بینالمللی ،در صورت اثبات اينکه رضايت آنها به معاهده
بینالمللی به قوانین داخلی شان راجع به صالحیت (که دارای اهمیت اساسی است) ،به نحو بارزی
تجاوز مینمايد ،میتوانند مدعی معیوببودن رضايت خود در پیوستن به معاهده بینالمللی شوند.
دقت در اين ماده از اين حیث اهمیت دارد که چنانچه کشورهايی که معاهدات را بهطور قطعی
تصويب کردهاند ،اين توانايی را دارند که پس از امضا با استناد به ماده فوق ،مدعی بیاعتباری
رضايت خود شوند ،مسلماً کشورهايی که بهموجب نظام اجرای موقت ،معاهده منشور انرژی را به
مورد اجرا گذاردهاند ،بهطريقاولی میتوانند با تکیه بر مقرره يادشده ،از اجرای موقت خودداری
کنند.
نتیجهای که از اين نقطهنظر حاصل میشود اين است که کشورهايی که به هنگام امضای
معاهده منشور انرژی ،موضوع عدم امکان اجرای موقت را به اطالع سايرين نرساندهاند ،در
صورت اثبات نقض مقررات حقوق داخلی راجع به صالحیت انعقاد اين معاهده ،میتوانند با استناد
به بند يک ماده  51کنوانسیون وين ،از اجرای موقت معاهده منشور انرژی سرباززنند.
55
باوجود اين ،بايد گفت رهیافت ديوان و دادگاه الهه در تعارض با شفافیت و انتظارات
مشروع 51سرمايهگذار خارجی است .منظور از شفافیت اين است که نظام حقوقی دولت میزبان،
جهت فعالیتهای سرمايهگذار ،شفاف و واضح بوده و هرگونه تصمیمگیری دولت که بر
سرمايهگذار خارجی تأثیر بگذارد در چارچوب اين نظام حقوقی اتخاذ شود .در اين راستا دکترين
 .74پیران ،حسین؛ مسائل حقوقی سرمايهگذاری بینالمللی ،گنج دانش ،9921 ،ص .991
55. Transparency
56. Legitimate Expectations
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انتظارات مشروع در بررسی برخی از اختالفات سرمايهگذاری ،نقش مهمی ايفا میکند .از مبانی
شکلگیری انتظارات مشروع سرمايهگذار خارجی ،ثبات نظام حقوقی دولت میزبان و هرگونه تعهد
و مسئولیتی است که توسط دولت میزبان ،چه بهصورت ضمنی و چه بهصورت صريح پذيرفته
شده است 57.بنابراين دولت میزبان همواره بايد آگاه باشد که قوانین و مقررات و تعهدات
بینالمللی وی در زمان سرمايهگذاری ،مبنای انتظارات مشروع سرمايهگذار تلقی میشوند52،
بهعالوه بهموجب حقوق بینالملل تعهد دارد تا از طريق اعمال تغییرات در قوانین خود ،سطح
امنیت سرمايهگذاری را کاهش ندهد51.
نبايد از نظر دور داشت که از منظر حقوقی ،يکی از شاخصهای تعیینکننده در سرمايهگذاری
برونمرزی ،پیشبینی و مديريت مخاطرات حقوقی بالقوه و اجتنابناپذيری است که در اين رابطة
درازمدت نهفته است .ازاينرو ،اين وظیفه سرمايهگذار است که از قوانین و مقررات کشور میزبان
آگاهی داشته باشد و همواره تالش مقتضی را برای آشنايی با نظام حقوقی دولت میزبان انجام
دهد 1۷.اصوالً سرمايهگذاران ،پیش از انجام سرمايهگذاری ،از طريق وکالی محلی ،قوانین و
مقررات دولت میزبان را بهطور دقیق بررسی میکنند و با اتکا به اين واقعیت که دولت میزبان
معاهده منشور انرژی را بهصورت موقت اجرا میکند ،مبادرت به سرمايهگذاری میکنند .بنابراين
سرمايهگذار با شناسايی چالشهای بالقوه ،برای سرمايهگذاری خود ،برنامهريزی مناسب حقوقی
انجام میدهد که طی آن نهتنها پروژه بهصورت کلی اجرايی شود ،بلکه بايد خطرهای احتمالی در
خالل دوره سرمايهگذاری نیز به حداقل برسد .اين برنامهريزی اولیه و پیشبینی خطرها ،برای
سرمايهگذار جنبه اساسی دارد 19.پس از آن سرمايهگذار از دولت میزبان انتظار دارد که شفافیت را
در روابط دو طرف رعايت کند ،بهنحویکه سرمايهگذار بتواند از هرگونه مقرراتی که بر
سرمايهگذاری اش حاکم خواهد بود ،آگاهی داشته باشد و هرگونه تغییری در اين نظام حقوقی
بهراحتی برای وی قابل شناسايی باشد تا قادر باشد همان گونه که اشاره رفت ،برای سرمايهگذاری
خود برنامهريزی کند12.
باوجود اين ،نمیتوان انتظار داشت که نظام حقوقی دولت میزبان تحت هیچ شرايطی تغییر
 .75شروئر ،کريستف و رودلف دالزر؛ اصول حقوق بینالملل سرمايهگذاری ،ترجمه :سیدقاسم زمانی و بهآذين حسیبی ،شهر
دانش ،چاپ سوم ،9919 ،ص .22۷
 .78بهمئی ،محمدعلی و نجمه تقوی؛ «حمايت از انتظارات مشروع سرمايهگذار و چالشهای فراروی آن در حقوق بینالملل
سرمايهگذاری» ،فصلنامه تحقیقات حقوقی ،9915 ،شماره  ،75ص .952
 .73پیشین ،ص .999
 .19پیشین ،ص .951
 .16شروئر و دالزر؛ همان ،ص .22
 .12پیشین ،ص .295
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نکند و قدرت قانونگذاری دولت ،ناديده گرفته شود .لذا تحمیل اين مسئولیت که شرايط غالب در
حین سرمايهگذاری بدون تغییر بماند ،غیرممکن است .اما بايد گفت که اين مسئله بدين معنا
نیست که دولت میزبان بتواند خودسرانه در تعهدات بینالمللی خود تغییراتی ايجاد کند ،بلکه اين
حق بايد به نحو درستی اعمال شود 19و دولت بايد چارچوب قانونی باثباتی را از لحاظ تأثیر آن بر
سرمايهگذاری خارجی فراهم کند 15.اما بايد گفت تفسیر ديوان داوری و دادگاه الهه ،متضمن اين
است که سرمايهگذاری که با تکیه بر حمايتهای معاهده منشور انرژی در قلمرو يکی از
کشورهای عضو سرمايهگذاری کرده است ،در زمان بروز اختالف ،با دفاع دولت میزبان مبنی بر
عدم امکان اجرای موقت مواجه شده و خلع سالح شود15.
هرچند معاهده منشور انرژی ،صراحتی در خصوص لزوم اطالعرسانی برای استناد به بند يک
ماده  55ندارد و اگرچه در تفسیر مواد معاهده مزبور ،تأکید اصلی بايد بر شیوه نگارش ماده
مربوطه قرار داشته باشد ،نبايد از ياد برد که غرض اصلی از چنین تأکیدی ،يافتن اراده مشترک
طرفهای معاهده است 11.در اينجا مروری بر کارهای مقدماتی تدوين بند يک ماده  55خالی از
فايده نیست .مراجعه به اقدامات مقدماتی نگارش ماده  55آشکارکننده نیت مذاکرهکنندگان بر
رعايت شفافیت در اجرای موقت معاهده منشور انرژی است 17.شاهد اين مدعا همین بس که در
جريان مذاکرات معاهده ،به لزوم رعايت شفافیت اشاره شد؛ بدين ترتیب که دبیرخانه معاهده
منشور انرژی در تاريخ  7ژوئن  9115به هیئتهای نمايندگی ،التزام به شفافیت را متذکر شد و
مقرر کرد که تمامی هیئتهای نمايندگی بايد پیش از امضا از وضعیت اجرای موقت معاهده
توسط ساير کشورها آگاه شوند 12.بنابراين هدف مذاکرهکنندگان اين بوده است که قابلیت تمییز
بین کشورهايی را که تمايل به اجرای موقت معاهده داشتند از کشورهايی که قادر به اجرای
موقت معاهده نبودند ،فراهم آورند11.
با درنظرداشتن توضیحات فوق بايد گفت نتیجهای که از تفسیر ديوان و به دنبال آن ،دادگاه
الهه حاصل میشود اين است که سرمايهگذار برونمرزی ،همواره نسبت به سرمايهگذاریهايی
که پیش از الزماالجراشدن معاهده منشور انرژی در کشورهای امضاکننده اين سند انجام داده
 .19بهمئی و تقوی؛ همان ،ص .952
 .14پیشین ،ص .959
65. Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. The United Mexican States (ICSID Case No. ARB
(AF)/00/2) Award Rendered on 29 May 2003, para. 154.

 .11فلسفی؛ همان ،ص .512
67. Mena Chambers, 'Series of Notes on the Energy Charter Treaty Note 8', April 2014, p. 5. available at:
<http://www.menachambers.com/wp-content/uploads/2015/12/MCET_ECT_Note-8_21042014.pdf>,
(accessed 6 October 2016).
68. Ibid., at p. 5.
69. Ibid., at p. 5.
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است ،بیمناک باشد ،چرا که ممکن است هريک از کشورهايی که توسط اجرای موقت معاهده،
موفق به جذب سرمايهگذاری به کشور خود شدهاند ،در زمان بروز اختالف ،مدعی عدم التزام به
معاهده به دلیل عدم پذيرش اجرای موقت در قوانین داخلی خود شوند ،درحالیکه پیش از آن،
سايرين را از وجود چنین تناقضی مطلع نکرده بودند.
 .9آثار استناد به محدودیت مندرج در بند یک ماده 47
پرمناقشهترين قسمت ماده  55معاهده منشور انرژی ،مربوط به آثار محدوديت مندرج در بند يک
اين ماده است که تا کنون بیشترين اختالفنظرات را از نظر عملی برانگیخته است .بهترين شاهد
اين مدعا همین بس که محور اصلی ابطال رأی دعوای يوکاس توسط دادگاه ناحیهای الهه،
حول محور همین موضوع است .پرسشهای اصلی اين بخش عبارتاند از اينکه :در صورت وجود
مغايرت میان قوانین ملی دولت امضاکننده و مقررات معاهده مذکور ،چنین کشوری از اجرای کل
معاهده معاف است يا اينکه صرفاً آن بخش از مقرراتی که با قوانین ملی مغاير است ،قابلیت
اجرای خود را از دست میدهد .همین طور جای اين پرسش وجود دارد :چنانچه در قانون ملی
کشوری که مدعی وجود مغايرت در قوانین خود است ،اصل اجرای موقت پذيرفته شده باشد،
چنین کشوری کماکان مجاز به تمسک به محدوديت بند يک است؟ بايد گفت که در پاسخ به
اين سؤاالت ،تفسیر بند يک ماده  55دارای اهمیت بنیادين است7۷.
در مبحث حاضر ،از رهگذر بررسی وضعیت اجرای موقت معاهده منشور انرژی در روسیه ،آثار
محدوديت مندرج در بند يک ماده  55مشخص خواهد شد .در دعوای يوکاس ،دولت روسیه
مدعی بود که محدوديت مزبور ،داللت بر اين دارد که چنانچه هريک از مقررات معاهده با نظام
حقوقی کشور امضاکننده در مغايرت باشد ،امضاکننده از اجرای همان بخش از مقررات پیش از
تصويب معاهده توسط مقامات ذی صالح داخلی معاف خواهد بود .روسیه برای اثبات ادعای خود
به عبارت «تا حدی که» در بند يک ماده  55متوسل شد .از منظر اين دولت ،عبارت «تا حدی
که» مبین اين است که طرفهای امضاکننده پیش از الزماالجراشدن معاهده منشور انرژی ،تا
میز انی که اجرای موقت هرکدام از مقررات اين معاهده با قانون اساسی ،قوانین و مقررات هريک
از طرفها مغاير نباشد ،متعهد به اجرای موقت معاهده هستند:
«هريک از امضاکنندگان میپذيرد که اين معاهده را بهصورت موقت پیش از الزماالتباعشدن
مطابق ماده  55اجرا نمايد تا حدی که چنین اجرای موقتی با قانون اساسی ،قوانین و مقررات آن
امضاکننده مغايرت نداشته باشد».
70. Gazzini, supra note 12, p. 298.
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در مقابل ،سهامداران شرکت يوکاس با تکیه بر معنای معمولی عبارات بند يک ماده  55ادعا
کردند که محدوديت متضمن رويکرد همه يا هیچ 79است؛ بدين معنا که چنانچه مفهوم و اصل
اجرای موقت در نظام حقوقی هريک از امضاکنندگان پذيرفته نشده باشد و به بیان ديگر ،چنانچه
قوه مجريه ،صالحیت ملزمنمودن کشورش را به اجرای موقت پیش از تصويب داخلی نداشته
باشد ،آن امضاکننده از اجرای يکايک حقوق و تعهدات معاهده تا تاريخ الزماالجراشدن معاهده
بری است .خواهانها بهمنظور اقناع داوران ،به عبارت «چنین اجرای موقتی» در بند يک ماده 55
متمسک شده بودند.
9ـ .6رویکرد همه یا هیچ در مقابل رویکرد جزئی
همان گونه که مالحظه شد ،نحوه عبارتپردازی بند يک ماده  55معاهده منشور انرژی،
پرسشهايی را درباره حدود و ثغور اين مقرره طرح میکند .ديوانهای داوری که تا کنون اجرای
موقت معاهده منشور انرژی را تجزيه و تحلیل کردهاند ،پاسخهای يکسانی راجع به اين مقوله
ارائه دادهاند .اما دادگاه ناحیهای الهه با ارائه نظری کامالً متفاوت ،باب اختالفنظر را در اين
زمینه گشوده است.
ديوان يوکاس با درنظرگرفتن معنای معمولی عبارات بند يک ماده  55و با توجه به آرمانهای
تدوينکنندگان معاهده منشور انرژی ،حکم داد که کشورها با امضای معاهده مزبور به اجرای
يکايک مقررات آن تن میدهند مگر اينکه اصل اجرای موقت معاهدات بینالمللی ،ذيل قانون
اساسی ،قوانین و مقررات چنین کشورهايی شناسايی نشده باشد 72.ديوان برای رسیدن به اين
يافته ،به واژه «چنین» 79در بند يک ماده  55تأکید ورزيد .بنا بر نظر ديوان ،واژه چنین از نظر
لفظی به معنای «آن» يا «آنها» است .بنابراين عبارت «چنین اجرای موقتی» که در بند يک
ماده  55معطوف به عبارت «اجرای موقت معاهده» شده است به معنای «اجرای موقت اين
معاهده» است .ديوان بهمنظور تحکیم استدالل خود بیان داشت که میتوان بند يک ماده  55را
بهصورت زير قرائت کرد:
«هريک از امضاکنندگان میپذيرد که اين معاهده را پیش از الزماالجراشدن ،مطابق آنچه در
ماده  55مقرر شده است ،بهصورت موقت اجرا نمايد ،تا حدی که اجرای موقت اين معاهده با
قانون اساسی ،قوانین و مقررات آن امضاکننده مغايرت نداشته باشد».
ديوان داوری پس از رسیدن به اين نتیجه که عبارت «چنین اجرای موقتی» در بند يک ماده
71. “All or Nothing” Approach
72. Hulley Enterprises v. Russia, op. cit., para. 301.
73. Such
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 55به معنای «اجرای موقت اين معاهده» است ،در صدد پاسخدهی به اين پرسش برآمد :عبارت
«اجرای موقت اين معاهده» چه معنايی را افاده میکند؟ ديوان حکم داد معنای معمولی عبارت
«اجرای موقت اين معاهده» به معنی اجرای موقت کل معاهده است و اجرای موقت بخشی از
مقررات ،از اين عبارت مستفاد نمیشود.
ديوان يوکاس تصريح کرد که اين نظر که امضاکنندگان معاهده ،متعهد به اجرای موقت
قسمتی از آن باشند ،فاقد پشتوانه است ،چرا که اين موضوعی است که بايد در معاهده تصريح
شده باشد 75.ديوان داوری با مطمحنظرقراردادن ماده  27کنوانسیون وين در مورد حقوق داخلی و
رعايت معاهدات ،خاطرنشان ساخت که دول متعاهد نمیتوانند به حقوق ملی بهعنوان توجیهی
برای عدم پايبندی به تعهدات بینالمللی خود استناد کنند .همچنین متذکر شد که تفسیر ارائهشده
از سوی روسیه مبنی بر اينکه امضاکنندگان مجاز باشند تا بخشهايی از معاهده را به دلیل
تناقض با قانون ملی به مورد اجرا نگذارند ،در تضاد با اصل وفای به عهد 75است 71.ديوان يوکاس
در حمايت از تفسیر خود به رويه ساير کشورهای امضاکننده معاهده منشور انرژی اشاره کرد .هر
شش کشوری که با تکیه بر محدوديت بند يک ماده  55اجرای موقت معاهده را انکار کردهاند،
يکايک مفاد معاهده را بهصورت يکپارچه ،پیش از الزماالتباعشدن معاهده اجرا نکردهاند77.
الزم به ذکر است که نظر ديوان ،تحکیمکننده رأی ديوان کارداسوپولوس است .در اين دعوا،
ديوان داوری در خصوص گستره اجرای موقت معاهده مقرر کرد که اجرای موقت معاهده منشور
انرژی به معنای اجرای موقت تمامی مقررات اين معاهده بهصورت يکپارچه است و به هیچ
عنوان ،اجرای موقت بخشی از مفاد معاهده ،مدنظر تنظیمکنندگان نبوده است 72.عنوان اجرای
موقت بخشی از مفاد معاهده ،مدنظر تنظیمکنندگان نبوده است71.
ديوان داوری يوکاس سپس با تکیه بر يافته خود داير بر اينکه در صورت شناسايی اصل
اجرای موقت در نظام حقوقی روسیه ،اين کشور متعهد به اجرای موقت تمامی مقررات معاهده
منشور انرژی است ،به اين سؤال پاسخ داد که آيا اصل اجرای موقت در نظام حقوقی روسیه
شناسايی شده است؟ 2۷ديوان داوری تحلیل خود را با بررسی و دقتنظر در قوانین قابل اعمال
74. Ibid., para. 311.
75. Pacta Sunt Servanda
76. Ibid., at para. 313.
77. Ibid., at para. 321.
78. Kardassopoulos v. Georgia, op. cit., para. 211.
79. Kardassopoulos v. Georgia, op. cit., para. 211.
 .89اعتبار توافق کشورهای مذاکرهکننده در خصوص اعمال موقت مقررات معاهدهای بینالمللی پیش از الزماالجراشدن ،از
صالحیت نمايندگان کشورها تأثیر میپذيرد .گاهی قوانین داخلی ،صالحیت قوه مجرية کشورها را برای اعالم رضايت به التزام
موقت به معاهده ،محدود میکند .به عبارت ديگر ،ممکن است قوانین داخلی شامل مقررهای باشد که بهموجب آن ،التزام به
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روسیه آغاز کرد .ماده  29قانون فدرال روسیه در خصوص معاهدات بینالمللی ،در اين خصوص
اشعار میدارد:
«چنانچه يک معاهده خود مقرر کند و طرفهای امضاکننده معاهده چنین توافق کنند ،آن
معاهده میتواند بهطور موقت پیش از الزماالجراشدن توسط روسیه به اجرا درآيد»29.
ديوان اعالم نمود با توجه به ماده اشارهشده در فوق و اينکه روسیه قريب به  55معاهده
بینالمللی را بهطور موقت اجرا میکند ،نهاد اجرای موقت بهخودیخود با قانون اساسی ،قوانین و
مقررات روسیه مغاير نیست .بنابراين روسیه به اجرای موقت تمامی مقررات معاهده تا تاريخ 91
اکتبر  ،2۷۷1يعنی  1۷روز پس از دريافت اعالمیه خاتمه اجرای موقت توسط امین معاهده ،متعهد
میماند22.
بايد گفت که ديوان يوکاس به سازگاری قوانین داخلی روسیه با اصل اجرای موقت اکتفا
نکرد و برای پیشگیری از ابهام ،بهطور جداگانه ،مطابقت قوانین داخلی روسیه را با ماده 21
معاهده منشور انرژی بررسی کرد .در واقع ديوان داوری با اين کار ،هر دو تفسیر از بند يک ماده
 55يعنی هم تفسیر مبتنی بر مطابقت اصل اجرای موقت با قوانین داخلی و هم تفسیر مبتنی بر
امکان اجرای جزئی مفاد معاهده را بهطور جامع بررسی کرد .ديوان داوری ،سازگاری قوانین
روسیه را با ماده  21بر مبنای قانون سرمايهگذاری خارجی در روسیه احراز کرد .ديوان ماده  21را
هماهنگ با قوانین داخلی روسیه يافت و بیان کرد که بر اساس قانون يادشده ،دعاوی بین دولت
روسیه و سرمايهگذار ،قابل ارجاع به داوری بینالمللی است و اين کشور با امضای معاهده منشور
انرژی ،رضايت خود را به داوری بینالمللی ابراز کرده است.
در برابر ديوان يوکاس ،دادگاه الهه ،تأويلی متفاوت ارائه کرد و بیان داشت که ديوان داوری
در تفسیر خود از بند يک ماده  55از آنچه میبايست به اين مقرره اختصاص داده میشد ،منحرف
شده است .دادگاه ،تفسیر دولت روسیه از بند يک ماده  55را صحیح اعالم کرد و حکم داد روسیه
تنها ملتزم به اجرای موقت آن بخش از معاهده است که با قانون اساسی و قوانین و مقررات
اجرای موقت معاهده ممنوع باشد .برای مثال ،پذيرفتن اجرای موقت در جمهوری سیبری ،تنها در موارد استثنايی و پس از
تأيید کمیته ذیصالح در پارلمان آن کشور ممکن است؛ همچنین فرايند تصويب معاهده بايد ظرف  9۷روز از تاريخ امضا آغاز
شود .بدين ترتیب ،اجرای موقت بهخودیخود با محدوديتهايی در اين کشور مواجه است .همین طور قانون اساسی کشورهای
کاستاريکا ،گواتماال ،پرو و کلمبیا مانع اجرای موقت معاهدات ،پیش از طی فرايند تصويب هستند .همچنین نظام حقوقی برخی
کشورها نظیر ايران ،حاوی مقرره صريحی راجع به منع يا جواز اجرای موقت نیست.
Djajic, op. cit., pp. 346 & 347.
81. Federal Law on The International Treaties of the Russian Federation (16 June 1995), Article 23.
available at: <https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS48_LEG_56.pdf>, (accessed
7 October 2016).
82. Hulley Enterprises v. Russia, op. cit., para. 338.
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روسیه هماهنگ است .از منظر دادگاه ،تفسیر ماده  55بايد با تکیه بر عبارت «تا حدی که»
صورت میپذيرفت .به عقیده اين دادگاه ،عبارت «تا حدی که» به معنای قلمرو ،درجه و میزان
است 29.بدين ترتیب ،واضح است که اين عبارت مفید اين معناست که معاهدة منشور انرژی تا
میزانی که با قوانین ملی کشورها مغاير نباشد ،بهصورت موقت قابل اعمال است و آن بخش از
مقررات معاهده که با قوانین ملی روسیه مغاير است ،پس از تصويب پارلمان ،قدرت اجرايی پیدا
میکند25.
اين دادگاه ضمن درپیشگرفتن رويکرد جزئی بر اين باور است که ماده  21معاهده منشور
انرژی با قوانین داخلی روسیه مغاير است .از منظر اين دادگاه ،مطابق قوانین روسیه ،ارجاع دعاوی
به داوری ،به ماهیت دعوا بستگی دارد .اين دادگاه به قوانین داوری بینالمللی روسیه 25و قانون
آيین داوری اين کشور 21استناد میکند که مقرر میدارند :دعاوی مرتبط به حقوق خصوصی قابل
ارجاع به داوری است .دادگاه بیان میدارد که مستفاد از همین مقرره ،دعاوی مرتبط به حقوق
عمومی که يک طرف آنها دولت باشد ،قابل ارجاع به داوری نیست 27اما اگر دولت ،يک طرف
دعوا باشد اما ماهیت دعوا حقوق خصوصی باشد ،اين دعوا مستعد ارجاع به داوری است .بنابراين
ازآنجاکه منشأ دعوا از اختالف میان سهامداران يوکاس و مقامات مالیاتی روسیه سرچشمه
میگیرد و مرتبط به حقوق عمومی است ،دعوای يوکاس پیش از تصويب معاهده منشور انرژی
در مجلس کشور روسیه ،قابل حلوفصل از رهگذر داوری بینالمللی نبوده است و درنتیجه ،ديوان
داوری صالحیت نداشت به ماهیت دعوا رسیدگی کند22.
9ـ .2تحلیل رویه داوری و قضایی درباره آثار محدودیت بند یک ماده 47
تفسیر ديوان يوکاس در خصوص آثار محدوديت بند يک ماده  55تا کنون بیشترين انتقادات را در
زمینه صالحیت اين ديوان داوری برانگیخته است .اکثريت منتقدين بر اين عقیدهاند که اين
ديوان در تفسیر خود از اين مقرره ،در تأکید بر واژه «چنین» ،افراط کرده و به اين نکته توجه
نکرده است که اجرای موقت معاهدات ،مقررهای استثنائی است و ازاينروست که تدوينکنندگان
معاهده با درنظرگرفتن لزوم عدم تجاوز به قوانین و مقررات داخلی کشورها و ضرورت افزايش
شمار کشورهای امضاکننده ،محدوديت بند يک ماده  55را پیشبینی کردهاند .به نظر اين عده،
توجه به معنای معمولی عبارات بند يک ماده  55در پرتو اهداف معاهده منشور انرژی و همچنین
83. Russia v. Hulley Enterprises, Veteran Petroleum & Yukos Universal, op. cit., para. 5.10.
84. Ibid. at para. 5.12
85. International Arbitration Law
86. Arbitrazh Procedure Code
87. Ibid., at para. 5.38.
88. Ibid., at paras. 5.60, 5.73-5084.
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اقدامات مقدماتی و اوضاعواحوال حاکم در زمان انعقاد معاهده منشور انرژی ،بیانگر صحت
رويکرد دادگاه الهه مبنی بر امکان اجرای بخشی از مقررات اين معاهده است.
توجه به سوابق مذاکرات مربوط به اجرای موقت ،کمک شايانتوجهی به فهم بهتر بند يک
ماده  55میکند :در بین مذاکرهکنندگان ،تعدادی از نمايندگان ،عدم امکان اجرای موقت معاهده
را با توجه به مالحظات قانون ملی خود مطرح کردند .اياالت متحده در جريان مذاکرات ،پیشنهاد
کرد که عبارت «تا جايی که قوانین کشورها اجازه دهد» به ماده مربوط اضافه شود 21.پس از آن
عبارت «تا جايی که با قوانین آنها مغاير نباشد» پیشنهاد شد و سپس «تا جايی که چنین اجرای
موقتی با بايستههای قانون و قانون اساسی آنها مغاير نباشد» به بحث گذاشته شد .در نهايت،
محدوديت مورد بحث بهصورت کنونی در قالب بند يک ماده  55مدون شد .از نظر منتقدين،
عبارت «تا حدی که» در بند يک ماده  55و زمینه تنظیم پیشنويس ماده  55و پیشنهادهای
مطرحشده از سوی نمايندگان بهوضوح بر ديدگاه دادگاه الهه صحه میگذارد و ديوان داوری
میبايست واژه «چنین» را در سیاق عبارات بند يک ماده  55و با درنظرگرفتن عبارت پیش از آن
يعنی «تا حدی که» تفسیر میکرد .به عقیده مخالفین ،پذيرش امکان اجرای قسمتی از مفاد
معاهده منشور انرژی ،با منظور و هدف آن ،داير بر اعمال سريع و مشارکت تعداد زيادی از
کشورها هماهنگ است؛ بدين توضیح که با ايمننمودن قوانین داخلی کشورها در مقابل اجرای
موقت ،کشورهای بیشتری به امضای معاهده روی میآورند1۷.
منتقدين بر اين نظر هستند که بند يک ماده  55مانع اجرای جزئی 19معاهده نیست زيرا
متنهای فرانسوی ،ايتالیايی و آلمانی معاهده که اعتبار يکسانی با متن انگلیسی دارند ،شامل
چنین محدوديتی نیستند 12.در متن فرانسوی معاهده منشور انرژی ،پیش از عبارت چنین اجرای
موقتی ،از عبارت « »dans la mesure oùبه معنای «تا آنجا که» و در متن ايتالیايی اين
معاهده از عبارت « »limiti in cui neiبه معنای «تا میزانی که» و در متن آلمانی از عبارت
« »in dem Masseبه معنای «تا حدی که» استفاده شده است .منتقدين ضمن اشاره به ماده
 99کنوانسیون وين که مقرر میدارد« :چنانچه اعتبار معاهدهای به دو يا چند زبان تصديق شده
باشد ،متن آن در هريک از زبانها به نحو يکسان معتبر خواهد بود ،مگر آنکه معاهده مقرر نمايد
يا طرفهای معاهده توافق کنند که در صورت اختالف ،متن معینی مالک خواهد بود» ،از
بیتوجهی ديوان به ساير نسخههای معاهده منشور انرژی که به ساير زبانها و با اعتبار برابر
”89. “To the Extent that their Laws Allowed
90. Gazzini, supra note 12, p. 299.
”91. “Partial
92. Ibid., p. 298.
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کردند19.

تنظیم شده است ،انتقاد
اما بايد گفت که تحلیل مقررة پیچیده بند يک ماده  ،55بايد با اين نکته آغاز شود که اين بند
شامل تعهدی الزامآور است و يک کشور نمیتواند پس از امضای معاهده و عدم اطالع به سايرين
راجع به عدم توانايی خود در اجرای موقت معاهده ،به قوانین داخلی خود بهعنوان توجیهی برای
عدم پايبندی به معاهده استناد کند 15.مطابق نظر ديوان ،لزوم مطابقت هريک از مقررات معاهده
با قوانین داخلی کشورهای امضاکننده ،مستلزم اين است که در هريک از کشورهای امضاکننده،
بخشهای متفاوتی از اين معاهده بهطور موقت به مورد اجرا گذارده شود 15.میتوان گفت اعمال
اين رويکرد ،پراکندگی در عملکرد هريک از امضاکنندگان را دامن میزند و موجب عدم قطعیت و
عدم ثبات خواهد شد .همچنین اتخاذ چنین رويکردی به زوال و زمینگیرشدن نهاد اجرای موقت
منتهی میشود.
با عنايت به اين استدالل بايد گفت بعید مینمايد که تنظیمکنندگان معاهده ،رويکرد اجرای
جزئی معاهده را مدنظر خود قرار داده باشند ،چرا که موضوع و هدف موافقتنامههای مربوط به
سرمايهگذاری ،بهبود فضای حاکم بر سرمايهگذاری خارجی است 11و اعمال ديدگاه دادگاه الهه،
در جهت عکس اين هدف عمل میکند .همچنین تفسیرهای شارحین معتبر معاهده منشور انرژی
نیز مؤيد ديدگاه ديوان داوری است .از منظر پروفسور توماس والد ،سازوکار اجرای موقت منشور
انرژی مستلزم اين است که مقررات معاهده ازجمله مقررات راجع به داوری از زمان امضای آن
قدرت اجرايی داشته باشند17.
با توجه به ديدگاه ديوان و استدالل دادگاه الهه ،میتوان گفت که تفسیر ديوان ،نقش بسیار
کمتری در نقشبرآبکردن انتظارات مشروع سرمايهگذار دارد و به سرمايهگذار ،توانايی پیشبینی
حقوقی میدهد .بنابراين تعبیر و تأويل داوران يوکاس ،با استانداردهای حقوق بینالملل
سرمايهگذاری و هدف اصلی معاهده منشور انرژی ،داير بر تأمین فضای اطمینانبخش برای
سرمايهگذاری حوزه انرژی منطبق است .چنین تدبیری به سرمايهگذار تضمین میدهد که
کشورها با امضای معاهده و عدم اطالع به سايرين در خصوص عدم توانايی خود در اجرای
93. Ibid., pp. 298&299.
94. Ibid., p. 298.
95. P. Szwedo, “Case Comment: (Former) Yukos v. Russian Federation before the Permanent Court of
Arbitration”, 2010, p. 59. available at: <http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81002623.pdf>, (accessed
30 June 2016); Klaus, op. cit., p. 8.

 .31شروئر و دالزر؛ همان ،ص .217
97. T. W. Walde, “International Investment under the 1994 Energy Charter Treaty-Legal, Negotiating
and Policy Implications for International Investors within Western and Common Wealth of Independent
States/Eastern European Countries”, in T. W. Walde (ed.), The Energy Charter Treaty: An East-West
Gateway for Investment & Trade, The Hague, Kluwer Law International, 2005, p. 257.
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موقت ،يکايک مقررات معاهده منشور انرژی را بهطور موقت اجرا کنند .ديوان به اين مهم تأکید
ورزيده است که محدوديت بند يک ماده  55نبايد بهگونهای تفسیر شود که منجر به رواج ناامنی
در فعالیتهای سرمايهگذار شود.
گفتنی است که صحت يا عدم صحت تفسیر ديوان داوری يوکاس راجع به مقرره مزبور،
تأثیری بر صالحیت ديوان داوری يوکاس ندارد ،چرا که حتی اگر اجرای جزئی معاهده منشور
انرژی ممکن باشد ،به دلیل پذيرفتگی داوری بینالمللی ذيل قانون مختص به سرمايهگذاری
روسیه ،ماده  21معاهده با نظام حقوقی روسیه مغاير نیست تا اين کشور ،حق استناد موفقیتآمیز
به محدوديت بند يک را داشته باشد .همان گونه که ديوان با باريکبینی اشاره داشته است ،هدف
اصلی دولت روسیه از اجرای قوانین مالیاتی ،وصول مالیات از شرکت يوکاس نبوده است بلکه
انگیزه اين دولت از اقامه دعاوی متعدد مالیاتی ،بهمزايدهگذاردن ارزشمندترين دارايیهای اين
شرکت نفتی ،هدايت شرکت به سمت ورشکستگی و دستیابی به اموال آن بوده است 12.به نظر
میرسد دادگاه ناحیهای الهه در بررسیهای خود از توجه به اين دستاورد مهم ديوان مبنی بر
اينکه دعوای اصلی ،نه دعوای مالیاتی بلکه دعوايی مربوط به مصادره و سلب مالکیت بوده
توجهی نداشته است زيرا بدون هیچگونه اشارهای به استداللهای داوران ،اختالفات يوکاس و
روسیه را اختالف مالیاتی محض توصیف کرده و به اين واقعیت که اجرای قوانین مالیاتی،
بهانهای برای سلب مالکیت بوده است ،نیمنگاهی نداشته است .ازاينرو ،تمرکز دادگاه بر نحوه
حلو فصل اختالف مالیاتی طبق نظام حقوقی روسیه و غفلت از توجه به نیت اصلی اين دولت،
قابل انتقاد است .در واقع ،قصد سهامداران يوکاس از اقامه دعوا در چارچوب معاهده منشور
انرژی ،حل اختالفی با منشأ مالیاتی نبوده است ،بلکه ادعای آنها بر سلب مالکیت ايشان به
بهانه اجرای قوانین مالیاتی استوار شده است.
بنابراين بهعنوان نتیجه بحث میتوان گفت که حتی اگر استدالل دادگاه ناحیهای الهه مبنی
بر امکان اجرای جزئی معاهده منشور انرژی در زمینه آثار استناد به بند يک ماده  55صحت
داشته باشد و رويکرد ديوان داوری يوکاس ناروا باشد ،با توجه به نتیجه بررسی ديوان يوکاس
مبنی بر اينکه اساساً ماده  21با قوانین داخلی روسیه مغاير نیست ،میتوان گفت که دولت روسیه
با استناد به ماده  55معاهده مزبور ،متعهد به اجرای موقت ماده  21راجع به حلوفصل اختالفات
سرمايهگذاری بوده است و درنتیجه ،ديوان داوری ،صالحیت زمانی الزم را برای رسیدگی به
ماهیت ادعاهای اکثريت سهامداران شرکت يوکاس داشته است.

98. Yukos Universal v. Russia (Final Award), op. cit., para. 756.
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نتیجه
اجرای معاهده منشور انرژی از قاعده عام در خصوص زمان الزماالجراشدن معاهدات ،يعنی
بهاجرادرآمدن آن پس از تصويب معاهده در مجلس قانونگذاری کشورهای امضاکننده تبعیت
نمیکند ،بلکه تنظیمکنندگان معاهده مزبور با اذن حاصل از ماده  25کنوانسیون وين و با توجه به
ضرورت تسريع اجرای اين معاهده ،تعهد به اجرای موقت را ذيل ماده  55اين سند بینالمللی
پیشبینی کردهاند .درنتیجه ،نظام اجرای موقت معاهده منشور انرژی با هدف حمايت هرچه
سريعتر از سرمايه گذار ،امکان مراجعه مستقیم خیل عظیمی از اشخاص را به داوری بینالمللی در
طول مدت اجرای موقت فراهم میکند .لیکن تنظیمکنندگان اين معاهده در کنار الزام کشورها به
اجرای موقت ،استثنائاتی را برای جلوگیری از بروز مغايرت میان اجرای موقت معاهده و نظام
حقوقی کشورها و همچنین با امعاننظر به اراده کشورهای امضاکننده فراهم کردهاند که خود
باعث بروز اختالفنظراتی در زمینه سازوکار اجرای موقت اين معاهده شده است ،چرا که
وابستگی يا عدم وابستگی دو بند نخست ماده  55و آثار استناد به بند يک از همین ماده ،به محل
بحث و مناقشه میان کشورهای امضاکننده و سرمايهگذاران مبدل شده است .مطالعه رويه داوری
نشان میدهد که بخش زيادی از ابهامات موجود راجع به ماده  55معاهده فوقالذکر پس از
صدور رأی مقدماتی در دعوای يوکاس برطرف شده است .بهواقع ،اين رأی ،روشنگر سازوکار و
شرايط استناد پیروزمندانه به محدوديتهای اجرای موقت است.
نتیجه حاصل از تجزيه و تحلیل ماده  55در هر دو حوزه عملی و نظری ،حاکی از اين است
که بندهای يک و دو از يکديگر منفک و مجزا هستند .بنابراين کشورها با رعايت شرايط و به
فراخور اوضاعواحوال میتوانند از دو طريق ،اجرای معاهده را به زمان الزماالجراشدن موکول
کنند .بهواقع ،بند يک ،ضامن عدم بروز مغايرت میان قوانین داخلی و مقررات معاهده منشور
انرژی است ،درحالیکه بند دو به اراده دولتهای امضاکننده ارج مینهد .در اين دو فرض،
کشورها موظفاند تا تاريخ تصويب داخلی ،مرتکب فعل يا ترک فعلی نشوند که به اهداف معاهده
لطمه بزند.
گفتنی است که اساسیترين دستاورد ديوان يوکاس که تأثیر بسزايی بر حقوق و تعهدات
کشورهای امضاکننده دارد ،تفسیر اين ديوان از محدوديت بند يک ماده  55است ،چرا که تصمیم
ديوان داوری بیانگر الزامآوربودن تعهد به اجرای موقت و درنتیجه ،حکومت ماده  21کنوانسیون
وين بر ماده  55معاهده منشور انرژی است .چنین تفسیری به کشورهايی که قصد الحاق به
معاهده منشور انرژی را دارند اين هشدار را میدهد که اقبال کشورها در معافیت از اجرای موقت
با توسل به محدوديت مندرج در بند يک ماده  55بسیار اندک است زيرا رويه داوری کنونی حاکی
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از اين است که تنها درصورتیکه نظام حقوقی يک کشور صراحتاً در قوانین داخلی خود ،اصل
اجرای موقت معاهدات بینالمللی را نپذيرفته باشد ،چنین کشوری میتواند تا تاريخ سپریشدن
فرايند تصويب داخلی ،التزام به تعهدات معاهده منشور انرژی را به تعويق بیندازد .اما بايد گفت با
توجه به جايگاه اجرای موقت معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی کشورهای مختلف ،اين
موضوعی است که بهندرت توسط مراجع مأمور به رسیدگی احراز میشود .بنابراين تصمیم ديوان
يوکاس همانند ديوان کارداسوپولوس به کشورهايی همانند ايران که تا کنون به اين معاهده
نپیوستهاند ،اين پیام را میدهد که در صورت تمايل به الحاق به معاهده منشور انرژی ،چنانچه
دغدغه اقامه دعوا از سوی سرمايهگذار در طول مدت زمان اجرای موقت را دارند ،بايد جانب
احتیاط را در پیش گرفته و بهمحض امضا ،مطابق بند دو ماده  ،55اعالمیهای رسمی مبنی بر
عدم توانايی در اجرای موقت نزد کشور پرتغال بهعنوان امین معاهده توديع کنند.
در پايان بايد گفت که اگرچه ديوان داوری يوکاس در رأی مقدماتی خود ،رويکرد نوينی را
درباره تفسیر اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پیش نگرفته است ،اما صرفنظر از تصمیمی
که توسط دادگاه تجديدنظر الهه در خصوص اعتراض سهامداران يوکاس به ابطال رأی داوری
توسط دادگاه ناحیهای گرفته خواهد شد ،ترديدی نیست که هماکنون داوری يوکاس به يکی از
مهمترين داوریهای سرمايهگذاری بینالمللی مبدل شده و در آينده نیز مورد استناد بسیاری از
سرمايهگذاران و دولتها واقع خواهد شد.
چنانکه از تحلیلهای بهعملآمده در اين نوشتار هويداست ،تصمیم ديوان مستدل است و
مورد حمايت و پذيرش شمار زيادی از پژوهشگران و حقوقدانان عرصه حقوق بینالملل واقع
شده است ،چرا که اين تصمیم با استناد به رهنمودهای ارائهشده در کنوانسیون وين و رويه
داوری اتخاذ شده است .بنابراين بايد گفت ديوان داوری يوکاس ،صالحیت زمانی رسیدگی به
ماهیت دعوای اکثريت سهامداران شرکت يوکاس را داشته است.
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چکیده
در موافقتنامهها يا مقررات سازمان تجارت جهانی بهطور خاص به تجارت انرژی و ازجمله برق اشاره
نشده است .از همین رو ،برخالف ساير انواع حاملهای انرژی نظیر نفت ،گاز و زغالسنگ ،به دلیل
ويژگیهای ذاتی و منحصربهفرد برق ،ازجمله ناملموسبودن و عدم امکان ذخیره آن ،اعمال قواعد و
مقررات فعلی سازمان بر تجارت بینالمللی برق ،با پیچیدگیهای حقوقی و فنی قابلتوجهی روبهروست.
بنابراين تا تصويب موافقتنامه جامع در خصوص تجارت انرژی میان اعضا ،قواعد و مقررات موجود در
سازمان تجارت جهانی بايد به نحوی تفسیر و اعمال شود تا چالشهای تجارت برق و انرژی بین اعضا به
حداقل ممکن برسد .اين مقاله ،ضمن تشريح ماهیت حقوقی برق بهعنوان کاال يا خدمت و نحوه اعمال
مقررات سازمان بر تجارت بینالمللی اين انرژی حیاتی میان اعضا ،به تبیین الزامات حقوقی جمهوری
اسالمی ايران در بخش تجارت خارجی برق بهمنظور الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز پرداخته است.
بر اساس نتايج اين پژوهش ،برق ،نوعی از کاال با ويژگیهای خاص بوده و لذا تحت شمول مقررات
سازمان در خصوص تجارت کاالست .علیرغم اين ويژگیهای خاص ،برخی استثنائات مصرح در مقررات
سازمان ،بهعنوان مبنايی موجه برای اعمال برخی محدوديتها بهمنظور تأمین امنیت عرضه برق و
پايداری شبکه برق اعضا ،قابل استناد است .در همین راستا ،حذف تدريجی يارانه به صنعت برق ،حذف
انحصار در بخش خريد برق ،توسعه و ارتقای خطوط بینالمللی انتقال و تقويت و گسترش بورس انرژی،
ازجمله الزامات ايران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی به شمار میرود2.
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مقدمه
حدود هفتاد سال پیش ،زمانی که «موافقتنامه عمومی تعرفهها و تجارت» (گات) 1،در سال
 2317مذاکره میشد ،تقاضای جهانی انرژی ،با امروز قابل مقايسه نبود ،همچنان که قیمت آن
نیز در اين دو برهه متفاوت است 9.اگرچه مقوله انرژی ،عامل اساسی در جغرافیای سیاسی
محسوب میشود ،در آن زمان ،آزادسازی تجارت انرژی ،اولويت سیاسی يا اقتصادی محسوب
نمیشد .بازارهای انرژی ،بهطور وسیعی توسط دولتها و به شکل انحصاری اداره میشد و
تجارت بینالمللی ،منابع و محصوالت انرژی بهشدت متمرکز و تحت کنترل شرکتهای
چندملیتی بود .شايد مجموع اين داليل باعث شده است تا انرژی تحت يک بخش جدا در قواعد
گات يا سازمان تجارت جهانی مطرح نشود 1و هیچ موافقتنامه خاصی درباره تجارت انرژی از
دور کندی (که در سال  2397خاتمه يافت) به بعد ،همانند ساير موافقتنامههای موردی منعقد
نشود 2.هرچند که از ابتدا درباره مسئله انرژی مذاکره نشد ،به نظر میرسد ازآنجاکه اصوالً قواعد
بنیادين سازمان تجارت جهانی بر تجارت تمامی انواع کاالها و خدمات قابل اعمال است 9،تجارت
خدمات و کاالهای انرژی نیز تحت شمول اين قواعد قرار میگیرد 7.بااينحال ،ويژگیهای خاص
بخش انرژی بخصوص برق ،آن را از جهات بسیاری ،از ساير بخشها متمايز میکند .نخست
آنکه کاالهای بخش انرژی ،ويژگیهای فیزيکی دارد که بر معنای ذخیره ،انتقال و توزيع ،تأثیر
میگذارد 8.عالوه بر آن ،چالشهای خاصی باوجود انحصار طبیعی مطرح است ،ازجمله انحصاری
که شرکتهای دولتی در عمدة بازارهای انرژی داخلی دارند3.
اعضای سازمان تجارت جهانی برای آنکه مسئله قیمتگذاری و محدوديت صادرات انرژی،
در دور اروگوئه (که از سال  2389تا پايان سال  2339طول کشید) در دستور کار قرار بگیرد،
2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 1947.
3. International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2014, IEA, p.40. Available at:
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2014.pdf. Accessed on 11
November 2014.
4. Mathur, Sajal, Trade, the WTO and Energy Security, Springer, 2014, p. 37.
5. Leal-Arcas, Rafael and Others, International Energy Governance: Selected Legal Issues, Edward
Elgar Publishing, 2014, p. 225.
6. Sonia E. Rolland, “Regulation of Energy in International Trade Law – WTO, NAFTA and Energy
Charter”, Edited by Yulia Selivanova, J. Int. Economic Law, 2013, 16 (2), p. 7.
7. Ibid., p. 9.

 .1بهطور مثال ،اينکه برق خود کاالست يا خدمت؟ آيا تولید برق از منابع تجديدپذير ،حقیقتاً تولید است يا صرفاً خدمت
محسوب می شود؟ آيا همانند ساير کاالها برق از کیفیات متفاوتی برخودار است يا در همه جای دنیا يکسان است؟ که پاسخ
اين دست از سؤاالت ،موجد آثار حقوقی مهمی است.
9. Baccini, Leonardo and Others, “Trade Liberalization and State-Owned Enterprises: Evidence from
Vietnam’s Accession to the WTO”, 2013, p. 7. Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2314897, [Accessed on 12 July, 2014].
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تالشهايی انجام دادند که نتیجه مؤثری نداشت 20،اما برای تضمین دسترسی به بازارهای
انرژیشان برای بهرهبرداران خارجی خدمات انرژی ،تعهدات محدودی در نظر گرفتند22.
درمجموع بايد گفت که قواعد فعلی سازمان تجارت جهانی که از سال  2332جای گات  2317را
گرفت با تجارت انرژی مطابقت ندارد .از طرف ديگر ،در سالهای اخیر ،موضوعات مربوط به
انرژی ،مجدداً در برنامه مذاکرات ،اهمیت زيادی پیدا کرده است که ازجمله داليل آن عبارت
است از:
 چند کشور صادرکننده عمده انرژی ازجمله يمن ،عمان ،عربستان سعوی ،تاجیکستان وروسیه ،اخیراً به سازمان پیوسته و مابقی اين کشورها نظیر ايران ،آذربايجان ،عراق ،لیبی،
سوريه و الجزاير نیز در حال انجام مذاکرات برای الحاق هستند 21.همچنین اوکراين
بهعنوان ترانزيتکننده عمده انرژی 29و چین بهعنوان مصرفکننده بزرگ 21به سازمان
ملحق شدهاند 22.ازاينرو امروزه میزان بسیار بیشتری از تجارت انرژی در دست اعضای
سازمان است29.
 افزايش نیاز به انرژی در جهان بخصوص در کشورهای درحالتوسعه ،منجر به رشدمنافع ،از قِبل قواعد رقابتی در اين بخش شده است27.
 همچنین تمرکززدايی صورتگرفته از بازارهای انرژی در اکثر کشورها از دستشرکتهای دولتی ،راه را برای ورود شرکتهای خصوصی به اين بازارها باز کرده است28.
 رابطه انرژی با محیطزيست و توسعه پايدار بهطور عمده بر مسئله انرژی متمرکز شدهاست .ارتباط میان تجارت ،انرژی و تغییرات آبوهوايی و نقش سوختهای گیاهی،

10. Selivanova, Yulia, op. cit., p. 23.
11. Leal-Arcas, Rafael, and Others, op. cit., pp. 134-139.
12. See: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. Accessed on 12 April 2015.
 .69الزم به ذکر است درصورتیکه قرارداد ترانزيت گاز روسیه از اوکراين ،بعد از سال  1023میالدی تمديد نشود ،حجم
ترانزيت انرژی از اين کشور ،کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد .روسیه به دنبال مسیر جايگزينی برای صادرات گاز از طريق
ترکیه و يونان است .ن.ک:
http://www.unian.info/economics/1066703-russia-likely-to-stop-gas-transit-through-ukraine-after-2019says-russian-energy-minister.html, Accessed on 22 April 2014.
14. International Energy Agency, op. cit., p. 40.

 .67اوکراين در سال  1008و چین در سال  1022به سازمان ملحق شدند .ن.ک:
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. Accessed on 12 April 2015.
16. Selivanova, Yulia, op. cit., p. 35.
17. Ibid.
18. Baccini, Leonardo and Others, op. cit., p. 11.
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توجهها را به وضع مقررات برای تجارت انرژی در چارچوب موافقتنامه جلب کرده
است23.
 در دور مذاکرات دوحه ،درباره انرژی بحث شد و برای اولین بار ،اعضا بخش انرژی را باعنوان خاص از خدمات مطرح کردند که بااينحال ،نتايج مدنظر ،باز هم حاصل نشد10.
بررسی آن دسته از قواعد و مقررات سازمان که با تجارت برق ،ارتباط مستقیم يا غیرمستقیم
دارد ،نیازمند مطالعه جامع و مفصل است .لیکن به فراخور مجال ،در اين مقاله در دو قسمت به
مطالعه و بررسی موضوع پرداخته میشود .در قسمت اول ،ماهیت حقوقی برق بهعنوان کاال يا
خدمت تبیین میشود و در قسمت دوم ،قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی که بر تجارت
برق و مهمترين چالشهای تجارت بینالمللی برق در چارچوب اصول و مقررات سازمان ،قابل
اعمال است بررسی میشود.
 .6ماهیت حقوقی برق بهعنوان کاال یا خدمت
برخالف نفتوگاز ،برق ،جِرم و ماده فیزيکی نیست که بهراحتی و بهطور معمول ،قابل جابهجايی
يا ذخیره باشد 12.الکتريسیته فرايندی است که در سرتاسر سیمهای برق ،جريان يا انتقال يافته و
در همان لحظه (کمی بیشتر يا کمتر) که تولید شده ،بايد به مصرف برسد 11.حقوق سازمان
تجارت جهانی صراحتاً هیچ قواعد مشخصی درباره تجارت برق ندارد .الجرم بايد آن را در پرتو
قواعد فعلی ارزيابی کرد .اما معما و چالش اصلی ،در خصوص ماهیت برق بهعنوان کاال يا خدمت
است 19.اين معما مالحظات حقوقی آن را پیچیدهتر کرده و اختالفنظرها در خصوص اين مسئله
بسیار متنوع است .برخی کشورها ،برق تجديدپذير(هیدروالکتريک ،بادی و خورشیدی و  )...را
خدمت 11و برق تولیدی در نیروگاههای حرراتی را کاال قلمداد میکنند ،با اين استدالل که در
موارد نخست ،فرايند تولید ،آنگونه که در ساير کاالها رايج است ،صورت نمیپذيرد12.
19. Emily Reid, Balancing Human Rights, Environmental Protection and International Trade, Hart
Publishing, 2015, pp. 240-247.
20. Marceau, Gabrielle, “The WTO in the Emerging Energy Governance Debate”, Centre for Trade and
Economic Integration, 2009, p. 3.

 .26قناد ،هادی و علی مسگری؛ مبانی برق :آشنايی با اصول کلی و اولیه برق ،صفار ،2981،ص .19
 22. Stoft, Steven, Power System Economics Designing Markets for Electricity, IEEE Press & WileyInterscience, 2002, p. 25.
23. Marceau, Gabrielle, op. cit., p. 5.
24. Horlick, Gary & Others, “NAFTA Provisions and the Electricity Sector”, International Institute for
Sustainable Development, 2002, p. 3.
25. Ibid.
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در زمان امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در سال  ،2317برق ،به داليلی نظیر
عدم قابلیت ذخیرهسازی ،در زمره کاالها تلقی نشد لیکن بعداً بیشتر اعضا نظیر امريکا ،برق را در
جدول کاالها وارد کرده و تعرفههايی نیز بر آن وضع کردند 19.هرچند بعدها ،دبیرخانه شورای
تجارت خدمات ،درمورد کاال يا خدمتبودن برق ،اظهارنظر کرد که برخی از فراوردههای انرژی
مشخصاً در مقوله کااليی قرار می گیرد ،اظهارنظر در خصوص برق را مسئله دشواری دانست»17.
در سامانه هماهنگ کدگذاری و توصیف کاالی سازمان جهانی گمرک نیز انرژی الکتريکی
در کد  27200بهعنوان کاال طبقهبندی شده است اما به دلیل انتخابیبودن آن ،برخی اعضا آن را
در قالب خدمت و برخی ديگر ،کاال در نظر گرفتهاند 18.معاهده نفتا نیز بر اساس استاندارد سامانه
هماهنگ کدگذاری و توصیف کاال 13که توسط سازمان جهانی گمرک تهیه شده است و مالک
عمل سازمان تجارت جهانی نیز هست ،برق را تحت کد  17290000بهعنوان کاال در نظر گرفته
است 90.بهطور کلی ،در صنعت برق ،سه فعالیت عمده انجام میشود :تولید برق ،شامل تبديل
انرژیهای اولیه (سوختهای فسیلی نظیر گاز ،نفت ،زغالسنگ) به انرژی الکتريکی يا تولید از
منابع تجديدپذير ،ترانزيت و انتقال برق از ژنراتورها به شرکتهای توزيع و مصرفکنندگان نهايی
بزرگ(صنايع) از طريق شبکههای فشار قوی و توزيع و فروش برق به مصرفکنندگان نهايی
جزء(مشترکین خانگی و تجاری) از طريق شبکههای فشار ضعیف 92.غیرملموسبودن 91برق ،عدم
امکان ذخیره و لزوم مصرف بهمحض تولید ،بهعنوان ويژگی متمايز ،باعث شده بود که سابقاً آن
را خدمت تلقی کنند 99.از طرفی اگرچه سامانه هماهنگ کدگذاری کاال ،برق را تحت عنوان کاال
البته شورای تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی در گزارشی در سال  ،2338برق تولیدی فسیلی و تجديدپذير را بهخاطر
ارزش افزودهای که جريان تولید در قیمت نهايی برق ايجاد میکند ،هر دو نوع برق را کاال و انتقال و حملونقل آن را خدمت
دانسته است .ن.ک:
Council for Trade in Services, Energy Services, Background Note by the Secretariat, S/C/W/52, 9
September 1998. p. 2.

 .21قراباغی ،علیرضا؛ «بررسی تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ايران» ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی،
شماره  ،3پايیز  ،2988ص .278
27. “The non-storability of electricity might have been a factor which led the drafters of the GATT to
assume that electric power should not be classified as a commodity”. See: Council for Trade in Services,
Energy Services, and Background Note by the Secretariat, S/C/W/52,) 9 September 1998(.

 .21پیشین.
)29. Harmonized Commodity Description and Coding System (HS
 .90در اعالمیه کانادا و امريکا برای تجارت برق ،تعرفهای در نظر گرفته نشده است ولی مکزيک ،ده درصد تعرفه در نظر
گرفته بود که از سال  2338حذف شد.
 .96مهندسین مشاور موننکو ،تجديد ساختار در صنعت برق ،شیوه ،2931 ،ص.10
32. Intangible
33. Mathur, Sajal, Trade, the WTO and Energy Security, Springer, 2014, p. 45.
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طبقهبندی کرده است ،رعايت آن توسط اعضای سازمان جهانی گمرک ،برخالف ساير کاالهای
انرژی نظیر نفت ،انتخابی بوده و اعضا در راستای منظورنمودن تعرفهها ملزم نیستند برق را تحت
عنوان کاال طبقهبندی کنند 91.در واقع ،پیچیدگی تعريف صادرات فرامرزی برق توسط تمامی
کشورها بهعنوان کاال يا خدمت ،منعکسکننده اين واقعیت است که به دلیل وجود انحصار
طبیعی ،سابقاً صنعت برق اغلب کشورها ،بین کاال و خدمات برق ،تمايزی قائل نبود .اما بازنگری
در ساختار عمودی صنعت برق و تفکیک تولید برق از انتقال و توزيع آن ،سبب شد تا هريک از
اين فعالیتها نیاز به تعريف دقیق داشته باشد ،چرا که تعاريف ،محملی برای تفسیر و حلوفصل
اختالفات حقوقی است 92.اگرچه تا کنون تعريف جامع حقوقی از برق نشده است ،به نظر میرسد
با توجه به داليل فنی ازجمله قابلیت اندازهگیری 99،قابلیت جابهجايی 97،دارابودن مشخصات و
خصوصیات کیفی ازجمله ولتاژ 98،فرکانس 93و ضريب قدرت 10،برق فینفسه خود کاالست ،لیکن
ترانزيت ،انتقال ،توزيع و خدمات جانبی آن 12،خدمت محسوب میشود .يادداشت تفسیری سامانه
کدگذاری استاندارد کاال و خدمات سازمان ملل 11نیز در صورتی انتقال ،توزيع ،ترانزيت و خدمات
جانبی 19را خدمت دانسته است که ارائهدهندة مستقل از تولیدکننده برق ،آن را انجام داده باشد11.
قوانین و رويهقضايی برخی از کشورها ازجمله اياالت متحده نیز اين برداشت را تأيید میکند12.
برای نمونه ،دادگاه تجديدنظر ماساچوست در پروندهای در سال  1003با تفسیر تعريف قانون
يکنواخت تجاری 19که قابلیت جابهجايی(حرکت) در زمان تعیین مبیع در قرارداد را وجه تمايز کاال

34. Horlick, Gary & Others, op. cit., p.17.
 .97بابايیمهر ،علی؛ «تفسیر ،اصول و مبانی آن در حقوق عمومی» ،مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران ،پرديس فارابی،
شماره  ،21بهار و تابستان  ،2988ص .273
36. Measurable
37. Movable
38. Voltage
39. Frequency
40. Power Factor Correction
41. Ancillary Services
)42. The United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC
 .49کمیسیون فدرال مقرراتگذاری انرژی امريکا ،خدمات جانبی را اينگونه تعريف کرده است:
«سرويسهای مورد نیاز برای پشتیبانی از انتقال انرژی الکتريکی از محل فروشنده يا تأمینکننده به محل خريدار يا مشترک».
ن.ک:
Power Exchange Operations, Guide to Ancillary Services in the National Electricity Market, 2010, p. 12.
44. Horlick, Gary & Others, op. cit., p. 15.
45. Helvey v. Wabash County REMC, 278 N.E.2d 608, 609-610 (Ind. Ct. App. 1972.and GA: Monroe v.
Savannah Elec. & Power Co., 471 S.E.2d 854, 855-856 (Ga. 1996).
)46. Uniform Commercial Code (UCC
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از خدمت دانسته است 17،برق را قابل اندازهگیری ،سرقت و انتقال(متحرکبودن) تلقی کرده و
قراردادهای خريدوفروش برق را تحت شمول قانون يکنواخت تجاری میداند 18.دادگاه،
قراردادهای تأمین برق را نیز مشمول قانون يکنواخت تجاری میداند چرا که تأمینکننده ،برقی را
که از تولیدکننده خريده است بازفروش میکند ،و اين قرارداد ،خريد خدمت از تأمینکننده
نیست 13.همچنین دادگاه ورشکستی اين اياالت نیز در پروندهای ديگر ،برق را به دلیل قابلیت
جابهجايی و اندازهگیری ،کاال دانسته و متحرکبودن را فصل کاال 20از اموال (امالک) 22میداند21.
دلیل ديگری که کاالبودن برق را تقويت میکند ،پیشنهادی بود که شش کشور بزرگ در طول
مذاکرات گتس در حوزه خدمات انرژی ارائه کرده بودند .بر اين اساس ،فرايندهای اکتشاف،
توسعه ،استخراج ،فراوری ،تولید نیرو 29،حملونقل ،ترانزيت ،توزيع ،بازاريابی ،مصرف ،مديريت و
کارايی انرژی و خدمات جانبی آنها ،خدمت تلقی میشود درحالیکه خود برق بهعنوان خدمت
مطرح نشده است 21.همچنین بسیاری از اعضای سازمان تجارت جهانی (ازجمله اتحاديه اروپا،
امريکا ،کانادا و  )...در جدول تعهدات تعرفهای خود ،برق را کاال در نظر گرفتهاند 22.عالوه بر آن،
مقررات مربوط به تجارت برق در معاهده نفتا تحت فصل ششم با عنوان انرژی و محصوالت
پايهای پتروشیمی 29و ذيل بخش دوم معاهده تحت عنوان «تجارت کاال» آمده است .اثر حقوقی
تعیین جايگاه برق در نظام تجارت بینالملل بهعنوان کاال يا خدمت ،از تفاوت در مقررات گات و
«موافقتنامه عمومی تجارت خدمات» (گتس) 27و تعهد دولتها ناشی میشود .ازآنجاکه گتس،
بخشودگیهایِ بهمراتب بیشتری نسبت به گات دارد ،تعیین کاال يا خدمتبودن چیزی که مورد
47. U.C.C. Section 2-105: (a) Goods means all things (including specially manufactured goods) which
are movable at the time of identification to the contract for sale other than money in which the price is to
be paid.
48. Commonwealth v. Catalano, 74 Mass. App. Ct. 580, 584 (2009).
49. Ibid.
50. Good
51. Property
52. Re Erving Industries, Inc., 432 B.R. 350, 370, Pra.21, (Banker. D. Mass. 2010).

 .79فرايند تولید برق ،خدمت است نه کاال .امروزه شرکتهای بسیاری در جهان ،با انعقاد قراردادهای بهرهبرداری ،تولید برق
در نیروگاه را که در مالکیت شرکت ديگری است انجام داده و بهای خدمات ارائهشده را دريافت میکنند .اما آنچه بهعنوان
محصول نهايی اين فرايند يعنی برق به تولید میرسد ،کاالست .ن.ک :قناد و مسگری؛ همان ،ص .91
54. Horlick, Gary & Others, op. cit., p. 12.
55. See: https://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_table_e.htm#usa. Accessed
on 12 May 2015.
56. Energy and Basic Petrochemical Products

مواد پايهای ،مواد حد واسط و خوراک واحدهای پايیندستی را تشکیل میدهند .اتیلن ،تولوئن و پروپیلن ازجمله آنها هستند.
ن.ک:
http://www.m-kagaku.co.jp/english/products/productfield/petrochemicals/. Accessed on 22 April 2015.
)57. General Agreement on Trade in Services (GATS

 29

مجله حقوقی بینالمللی  /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان 6931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معامله بینالمللی قرار میگیرد ،از اهمیت برخوردار است 28.درنتیجه ،به نظر میرسد در چارچوب
قواعد فعلی سازمان تجارت جهانی ،برق را بايد کاال ،و خدمات جانبی آن نظیر توزيع ،ترانزيت و
 ...را خدمت شناسايی کرد 23.البته تدوين موافقتنامه انرژی در چارچوب قواعد سازمان ،خواهد
توانست از اختالفات در اين خصوص کاسته و هماهنگی بیشتر در زمینه سیاستهای تجاری را
به ارمغان آورد.
 .2قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و تجارت برق
10

2ـ .6استاندارد رفتار ملی
رفتار ملی بهعنوان استاندارد فراگیر قواعد تجارت بینالملل ،در دو حوزه عمده به چشم میخورد.
يکی در اصول حقوق سرمايهگذاری بینالملل و ديگری در اصول سازمان تجارت جهانی .هرچند
حوزه اين دو با هم يکسان نیست ،اعمال اين استاندارد در هر دو بهمنظور تضمین برابری و عدم
تبعیض ،الزامی است؛ 92به اين معنا که بیگانگان نبايد نسبت به اتباع کشور میزبان ،از رفتار و
موقعیت نامطلوبتری در سرمايهگذاری و تجارت بینالملل کشور میزبان برخوردار باشند91.
ازآنجاکه موضوع حمايت در حقوق سرمايهگذاری بینالمللی ،سرمايهگذار و سرمايه اوست ،اين
استاندارد ،برابری حقوق و تعهدات سرمايهگذاران داخلی و خارجی در کشور میزبان را تضمین
میکند 99.نمونههای معمول و متداول استاندارد ملی که در معاهدات دوجانبه سرمايهگذاری
کشورهای اروپايی مالحظه میشود ،اصوالً بر اين مبنا استوار است که با سرمايهگذار خارجی و
سرمايهگذاریاش بايد به نحوی رفتار شود که از رفتاری که دولت میزبان با سرمايهگذاران خود
دارد ،نامطلوبتر نباشد 91.در مقابل ،چون موضوع ،حمايت در تجارت بینالملل کاال و خدمات
است ،اين استاندارد در صدد آن است که رفتار برابر با کاالها و خدمات خارجی و داخلی را

 .71قراباغی؛ همان ،ص .273
59. Macedo, Leonardo, Electricity energy and the WTO customs valuation agreement. Available at:
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr10_forum_e/wtr10_2july10_e.htm. Accessed on 11
October 2015.
)60. National Treatment (NT

 .16دالزر ،رودلف و کريستف شروئر؛ اصول حقوق بینالملل سرمايهگذاری ،ترجمه :سیدقاسم زمانی و بهآذين حسیبی ،شهر
دانش ،2939 ،ص .99
 .12حسیبی ،بهآذين؛ «حداقل استاندارد بینالمللی و حمايت از سرمايهگذاران خارجی» ،پژوهش حقوق و سیاست،
تابستان ،2930ص.90
 .19دالزر و شروئر؛ همان ،ص .187
 .14پیشین.
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تضمین کند 92.رعايت استاندارد رفتار ملی که از اصل کلی منع تبعیض در چارچوب قواعد حقوق
تجارت بینالملل و مقررات سازمان تجارت جهانی نشأت گرفته است 99،در زمینه تجارت برق نیز
الزمالرعايه است اما به دلیل ماهیت خاص برق ،اعمال آن با چالشهايی روبهروست 97.اصوالً
اعمال اين استاندارد در خصوص دو کاالی مشابه يا موقعیت مشابه دو سرمايهگذار(در حقوق
سرمايهگذاری بینالملل) ،که يکی خارجی و ديگری داخلی باشد ،الزامی است 98.بنابراين اين
سؤال که در چه مواردی دو کاال مشابه هستند ،حائز اهمیت بسیار است .از پیشنويس گات و
يادداشتهای تفسیری آن چنین برمیآيد که در مواردی که دو کاال کیفیات و مشخصات فیزيکی
مشابه به يکديگر دارند ،بايد مشابه تلقی شوند 93.رويهقضايی سازمان در برخی پروندهها،
معیارهايی را برای تشخیص تشابه يا تفاوت کاالها ارائه داده است؛ ازجمله در پرونده مکزيک،
مالیات بر نوشیدنیهای غیرالکلی ،پانل ،مصرفکنندگان نهايی ،ذائقه مشتريان و خواص کاال را
ازجملة اين معیارها دانسته بود که در صورت يکسانبودن آنها در دو کاال ،بايد آن دو را مشابه
محسوب کرد 70.ارتباط شرط کاالی مشابه 72در چارچوب استاندارد رفتار ملی ،با تجارت برق به
تفاوت فرايند تولید برق مربوط میشود ،چرا که برق تولیدی در سرتاسر جهان با کمی مسامحه،
ماهیت يکسانی دارد 71.اين در حالی است که برخی معتقدند که برخالف تولید برق از منابع
فسیلی ،در تولید برق تجديدپذير ،تولید به معنای واقعی صورت نمیپذيرد و صرفاً تبديل انرژی
انجام میشود 79.بنابراين برق تولیدی از انرژیهای تجديدپذير ،ارائه خدمت و نه محصول بوده و
نیازی به رفتار يکسان درمورد آن دو نیست 71.حتی در مواردی ،برقی را که از برخی منابع
تجديدپذير تولید میشود به دلیل نبود تعريف واحد از برق تجديدپذير ،برق تجديدپذير محسوب
نکرده و رعايت استاندارد رفتار ملی را در خصوص آن الزم نمیدانند 72.بهطور مثال ،برخی از
 .17پیشین ،ص .79
66. Ya Qin, Julia, “Defining Nondiscrimination under the Law of the World Trade Organization”,
Boston University International Law Journal, vol. 23, No. 2, 2005, pp. 223.
67. Selivanova, Yulia, op. cit., p. 23.

 .11دالزر و شروئر؛ همان ،ص .183
69. Tsai, Edward S., “"Like" is a Four-Letter Word-GATT Article III's "Like Product" Conundrum”,
Berkeley Journal of International Law, vol. 17, 1999, p. 31.
70. DS308: Mexico — Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages. Available at:
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds308_e.htm. Accessed on 11 November 2014.
71. Like Product

 .52قناد و مسگری؛ همان ،ص .91
73. C. P. Sagar, K. R. Genwa, “Energy Efficiency, Solar Energy Conversion and Storage in
Photogalvanic Cell”, Energy Conversion and Management, vol. 66, 2013, p. 125.
74. Horlick, Gary & Others, op. cit., p. 5.
75. Ibid., p. 4.
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ايالتهای امريکا 79در مقررات خود ،بعضاً تأمینِ تا  10درصد برق مصرفی از منابع تجديدپذير را
الزامی دانسته و درعینحال ،برق تولیدی از نیروی برق آبی را برق تجديدپذير محسوب
نمیکنند 77،درحالیکه حدود  90درصد برق تولیدی کانادا بهعنوان يکی از صادرکنندگان عمده
برق به اياالت متحده ،از منابع هیدورالکتريک تأمین میشود 78.درنتیجه ،پراکندگی مقررات
ايالتهای امريکا در تعريف برق تجديدپذير ،منجر به آن خواهد شد که تأمینکنندگان انرژی و
دالالن برق ،به تأمین انرژی از ساير ايالتها و کشورها روی آوردند و اين مسئله ،بر سهم بازار
شرکتهای تولیدکننده برق هیدروالکتريکی کانادا در بازار برق امريکا اثر منفی خواهد گذاشت73.
از طرف ديگر ،امريکا میتواند به اين مسئله استناد کند که چون برق وارداتی از کانادا تجديدپذير
نیست ،دو محصول مشابه تلقی نشده و استاندارد رفتار ملی در اين خصوص نقض نمیشود80.
چنین استداللی در خصوص برق هیدورالکتريکی و ساير برقهای تجديدپذير بر اساس ضوابط
کلی سازمان تجارت جهانی ،چندان موجه به نظر نمیرسد 82چون فرايند تولید کاال نبايد مبنای
محدودکردن تجارت کاال قرار بگیرد؛ 81بهويژه درمورد برق که تفاوت در فرايند تولید ،موجب
تفاوت در ماهیت محصول نخواهد شد .اما در خصوص برق تولیدی از منابع فسیلی و تجديدپذير،
اين استدالل پذيرفتنیتر است ،مشروط بر آنکه گسترش قلمرو مقررات ملی ،اقدامی ضروری در
چارچوب ماده  10گات 89تحت عنوان استثنائات کلی باشد .امروزه در بسیاری از کشورهای جهان
بهمنظور صرفهجويی در مصرف سوختهای فسیلی و حفظ محیطزيست ،حمايت بیشتری از تولید
برق تجديدپذير صورت میگیرد 81.اين سیاستها سبب میشود تا سرمايهگذاران به سمت اجرای
طرحهای توسعه انرژیهای تجديدپذير رفته و سرمايهگذاری در احداث نیروگاههای حرارتی
کاهش يابد .درنتیجه ،به نحو مؤثرتری از محیطزيست ،حفاظت و حمايت میشود 82.البته بديهی
است در چنین شرايطی سهم تأمین برق فسیلی از بازار داخلی يک کشور به میزان چشمگیری در
بلندمدت کاهش خواهد يافت .بنابراين رفتار متفاوت با برق فسیلی در مقايسه با برق تجديدپذير و
محدوديت در واردات آن ،بهعنوان محدوديت مقداری قلمداد شده که در چارجوب ماده 22
76. Maine, New Jersey, Pennsylvania, and Rhode Island
77. See: http://www.epa.gov/greenpower/gpmarket/. Accessed on 6 July 2014.
78. See: https://canadahydro.ca/hydro-facts/5-reasons-americans-should-care-about-canadian-hydropower.
Accessed on 23 May 2014.
79. Horlick, Gary, op. cit., p. 14.
80. Ibid.
81. Tsai, Edward S., op. cit., p. 40.

 .12رمضانی؛ همان ،ص .90
83. Article XX: General Exceptions (GATT1994). See also: WT/DS58/AB/R, United States - Import
Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, paras. 150-169 and WT/DS135/AB/R, 2001.
84. See: http://en.wikipedia.org/wiki/Feed-in_tariff. Accessed on 18 Aguste 2014.
85. Emily Reid, op. cit., p. 250.
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گات 89،اصوالً ممنوع است 87مگر اينکه کشور اعمالکنندة محدوديت بر برق فسیلی وارداتی،
همین محدوديتها را نیز بر برق فسیلی داخلی اعمال کند تا محدوديت غیرتعرفهای اعمالشده
تحت بند (ز) ماده  10گات ،موجه باشد 88.نحوه اعمال اين محدوديت نبايد با ضوابط صدر ماده
بیست گات ،ازجمله عدم تبعیض خودسرانه و عدم محدوديت پنهان بر تجارت بینالمللی ،مغايرت
داشته باشد 83.از طرف ديگر ،بر اساس ماده  3029و  18گات 32،درصورتیکه محدوديتهای
مقداری منجر به کاهش سهم بازار تأمینکنندگان ساير اعضای سازمان بشود که قبل از اعمال
محدوديتها ،سهم قابلتوجهی در بازار آن کشور داشتهاند ،کشور اخیر بايد با اعضايی که
بیشترين سهم را در تأمین برق فسیلی آن کشور داشتهاند ،وارد مذاکره شده و اين محدوديت را
تعديل کند 31.درمجموع به نظر میرسد که نبود موافقتنامه جامع در خصوص تجارت انرژی،
اعمال استاندارد رفتار ملی را (از حیث نبود تعاريف و معیارهای واحد) با چالش مواجه خواهد کرد.
ازجمله اين چالشها میتوان به مقرراتی که دولتها بهمنظور حمايت از توسعه انرژیهای
تجديدپذير وضع کردهاند اشاره کرد .بر اساس اين قوانین ،استفاده از تجهیزات داخلی در
پروژههای برق تجديدپذير ،موجب افزايش نرخ پاية خريد تضمینی برق خواهد شد .بهطور مثال،
مصوبه وزارت نیرو مورخ  2932/1/23اذعان کرده است ،درصورتیکه در ساخت نیروگاه
تجديدپذير از تجهیزات ساخت داخل استفاده شود ،تا  90درصد به نرخ پايه افزوده خواهد شد.
86. Article XI: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other Charges, whether made
effective through quotas, import or export licenses or other measures, shall be instituted or maintained by
any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or
on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting
party.

 .15البته شايد در اين خصوص ،استناد به استثنائات کلی ماده  10گات برای اعمال محدوديت در واردات برق فسیلی موجه به
نظر برسد ،اما قبل از آن بايد به اين سؤال پاسخ داد که آيا اتخاذ اينگونه اقدامات بهمنظور اجرای تعهدات زيستمحیطی
بینالمللی دولتها ذيل ماده  10میگنجد يا اقداماتی که صرفاً برای حفاظت از محیطزيست هر کشور عضو ضروری باشد،
قابل قبول است؟ ن.ک:
Emily Reid, op. cit., p. 262.
88. Article XX: (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are
made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption.

 .13رمضانی قوامآبادی ،محمدحسین؛ «بررسی استثنائات زيستمحیطی در رويه گات و سازمان جهانی تجارت» ،مجله
پژوهش حقوق و سیاست ،شماره  ،17زمستان  ،2988ص .71
90. Article XIII: 4. With regard to restrictions applied in accordance with paragraph 2 (d) of this Article
or under paragraph 2 (c) of Article XI, the selection of a representative period for any product and the
appraisal of any special factors* affecting the trade in the product shall be made initially by the
contracting party applying the restriction; Provided that such contracting party shall, upon the request of
…any other contracting party having a substantial interest in supplying that product
91. (b) The contracting parties recognize that in general the success of multilateral negotiations would
depend on the participation of all contracting parties which conduct a substantial proportion of their
external trade with one another.
92. Talus, Kim, Research, Handbook on International Energy Law, Edward Elgar Publishing, 2014, p.
275.
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مقررات مشابهی نیز در اين خصوص توسط اداره برق ايالت اونتاريوی کانادا وضع شده بود که در
سال  1022منجر به صدور رأی علیه کانادا در رکن حلوفصل اختالف شد 39.عالوه بر آن ،وضع
مقررات ترجیحی در قوانینی نظیر قانون اصالح الگوی مصرف انرژی(مواد  92تا  )99مصوب
 ،2983قانون حمايت از صنعت برق ،مصوب  2931و قانون رفع موانع تولید رقابتپذير و ارتقای
نظام مالی کشور ،مصوب  2931نیز گنجانده شده است .بر اساس ماده  2قانون حمايت از صنعت
برق و بند (پ) ماده  21قانون اخیر ،فرايند تولید برق در شمول يا عدم شمول آن از مقررات
تشويقی تعیینکننده است .همچنین در اين زمینه ،قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و
خدماتی داخلی در تأمین نیازهای کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده  201قانون
مالیاتهای مستقیم ،مصوب  2932نیز طی وضع مقررات مشابهی ،کلیه واحدهای دولتی و
واحدهای خصوصی را در پروژههای که از منابع دولتی اجرا میشود ،مکلف به استفاده از خدمات
و کاالهای تولید داخل کرده است .البته با توجه به ماده  9اين قانون که وزارت صنعت ،معدن و
تجارت را از ثبت سفارش برخالف اين قانون منع کرده است ،اين قانون يا مصوبه وزير نیرو ،ناظر
به تأمین برق بهعنوان کاال و وضع مقررات ترجیحی به نفع برق تولید داخل و برق وارده از خارج
از کشور نیست .هرچند کشورهای درحالتوسعه از مقررات تخفیفی جهت عضويت در سازمان
تجارت جهانی برخوردار هستند ،به نظر میرسد بهمنظور حمايت از محیطزيست و توسعه تولید
برق تجديدپذير ،بايد مقررات ويژهای در سازمان تجارت جهانی در اينباره وضع شود تا برق
تجديدپذير و پاک از شمول اصل رفتار ملی مستثنا باشد31.
37

2ـ .2قواعد ارزیابی گمرکی
يکی از تأثیرات مهم شناسايی برق تحت عنوان کاال برخالف خدمت ،ارزشگذاری گمرکی تعرفه
صادارت آن است .بر اساس ماده  7گات ،کلیه دولتهای عضو موظف شدهاند قواعد مندرج در
اين ماده را برای ارزيابی گمرکی کلیه کاالها بپذيرند 39.در اجرای اين ماده ،موافقتنامه
ارزشگذاری گمرکی 37در دور اروگوئه به تصويب اعضا رسید .بر اين اساس ،ارزش گمرکی
93. See: Reports of the Panels, Canada — Certain Measures Affecting the Renewable Energy Generation
Sector, 2012, Pra.2.112. Ds426/2011.

 .34بدين شرح که فرايند تولید برق بهعنوان عامل متمايزکننده تلقی شده و برق فسیلی و تجديدپذير ،دو کاالی غیرمشابه
تلقی شوند.
95. Customs Valuation Rules
96. Article VII: The contracting parties recognize the validity of the general principles of valuation set
forth in the following paragraphs of this Article, and they undertake to give effect to such principles, in
respect of all products subject to duties or other charges* or restrictions on importation and exportation
based upon or regulated in any manner by value. Moreover, they shall, upon a request by another
contracting party review
)97. WTO Customs Valuation Agreement (CVA
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کاالی صادراتی ،جز در موارد مشخصی ،بايد بر اساس قیمت واقعی کاال که در صورتحساب قید
شده است ،محاسبه شود 38.البته اين قیمت به مواردی که در ماده  8موافقتنامه ازجمله هزينه
بیمه ،حملونقل ،داللی ،بستهبندی و  ...مشروط به آنکه خريدار آنها را تقبل کرده باشد ،اضافه
خواهد شد 33.معموالً در قراردادهای رايج فروش بینالمللی برق ،دو شرط اساسی گنجانده میشود
که انطباق آنها با قواعد موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی با پیچیدگیها و چالشهايی
روبهروست .ازآنجاکه ذخیره برق امکانپذير نبوده و بهمحض تولید بايد مصرف شود ،فروشنده
برق بهمنظور اطمینان از دريافت برق توسط خريدار ،مادهای را در قرارداد تحت عنوان «شرط
بگیر يا پرداخت کن» 200در نظر میگیرد که بر اساس آن ،خريدار در صورت عدم دريافت يا
دريافت کمتر از میزان معینشده(پروفیل بار) 202،موظف است معادل میزان مشخصی از برق را
بپردازد 201.بنابراين تشخیص اينکه پرداخت صورتگرفته بر اساس اين شرط از سوی واردکننده
به صادرکننده برق ،در چه مواقعی جزو ارزش معامالتی محصول بوده و درنتیجه بايد مالیات بر
آن وضع شود ،يا در چه مواقعی جريمه قراردادی محسوب شده و ارتباطی به ارزش معامالتی
کاال ندارد ،حائز اهمیت و درعینحال ،مناقشهبرانگیز است 209،چون فروشنده تا آن میزان
تعهدشده توسط خريدار را در صورتحساب قید خواهد کرد ،اما اينکه آيا اين مقدار توسط خريدار
به شکل واقعی دريافت شده است يا خیر ،موضوعی است که صرفاً بر مبنای صورتحساب،
تشخیص آن امکانپذير نیست .به نظر میرسد در اين موارد بايد به گزارش دستگاههای
نصب شده در نقطه دريافت (طرف خريدار) مراجعه کرد و چنانچه دريافت برق تا آن میزان توسط
دستگاهها به ثبت رسیده باشد ،دريافت واقعی تلقی شده و مورد ارزشگذاری گمرکی قرار خواهد
گرفت 201.لیکن درصورتیکه کمتر از مقدار مشخصشده ،برق دريافت شده باشد ،بايد تا آن
میزان واقعی و مابقی تا سقف مقدار مشخصشده را تحت عنوان جريمه تلقی کرد که مورد
ارزش گذاری گمرکی قرار نخواهد گرفت .البته با توجه به جنبه فنی موضوع ،جز اظهارنظر
98. Article 1: The customs value of imported goods shall be the transaction value, that is the price
actually paid or payable for the goods when sold for export to the country of importation adjusted in
…accordance with the provisions of Article 8
)99. Article 8, Customs Valuation (Article VII of GATT 1994
100. The “Take-or-Pay” Clause

 .606پروفیلبار :منحنی تغییرات ساعتی توان الکتريکی که عرضهکننده بهعنوان میزان موردنظر خود برای برداشت توان در
نقطه مصرف ،در قالب قرارداد ،برای هر ساعت اعالم میکند( .بند  8ماده  2شرايط عمومی قرارداد ترانزيت برق ،مصوب
هیئت تنظیم بازار برق).
102. Macedo, Leonardo, op. cit.
103. Ibid.
 .604اين مطلب را می توان از قراردادهای رايج خريدوفروش برق داخلی استنباط کرد .ن.ک :ماده  9و  8قرارداد خريد برق،
مصوب  2932/21/29هیئت تنظیم بازار برق ايران.
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برخی کارشناسان ،کمیته موافقتنامه يا کمیته فنی آن ،اصول راهنمايی در اين خصوص منتشر
نکردهاند202.
دومین مسئله در قراردادهای فروش برق ،تحمیل هزينههای ساخت و نگهداری خطوط
انتقال برق به خريدار است .بهعنوان مثال ،در پروژه کاسا  2092000که برق را از تاجیکستان تا
پاکستان خواهد رساند ،افغانستان از پاکستان هزينه ترانزيت دريافت خواهد کرد و کشورهايی که
در طول احداث اين خط ترانزيت هستند ،بايد بخشی از هزينههای ساخت و نگهداری آن را تقبل
کنند 207.اينکه آيا اين هزينهها که در صورتحساب توسط فروشنده درج نشده ،بهطور مستقیم،
جزئی از هزينه تولید کاال محسوب میشود و بايد مبنای ارزشگذاری قرار گیرد يا خیر نیز بخش
ديگری از چالش تجارت بینالمللی برق و موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی است 208.شايد بتوان
ترانزيت را نوعی حمل کاال تا مبدأ محسوب کرد ،و مطابق ماده  8موافقتنامه در صورت تقبل
خريدار ،آن را به قیمت واقعاً پرداختشده يا قابل پرداخت جهت ارزشگذاری گمرکی افزود203.
بااينحال در هیچيک از دو مورد بیانشده ،اتفاقنظر وجود ندارد و چالشهايی از اين قبیل ،لزوم
تدوين موافقتنامه جامع برای تجارت انرژی را بیش از پیش آشکار میکند.
660

2ـ .9موانع فنی
ازآنجاکه دادوستد برق ،منحصراً از طريق شبکههای انتقال و توزيع میسر است و از طرف ديگر،
احداث شبکههای توزيع و انتقال متعدد ،نه به لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه بوده و نه از لحاظ
فنی میسر است 222،شرکتهای فعال در بازار برق ،بناچار بايد از خطوط موجود بهمنظور اجرای
قراردادهای خريد و فروش برق استفاده کنند 221.همین مسئله باعث ايجاد تراکم در خطوط انتقال
شده و ازآنجاکه ظرفیت هر خط انتقال برای ترانزيت برق محدود است ،و تزريق بیش از حد
توان ،منجر به شکمدادگی ،حتی ذوب سیمها و اختالل در ساير خطوط و بعضاً کل شبکه
105. Macedo, Leonardo, op. cit.
106. CASA-1000
107. Resettlement and Compensation in Connection with South Asia Regional Electricity Trade Project,
Ministry of Energy and Water Islamic Republic of Afghanistan, 2014, p. 35. Also See:
http://www.worldbank.org/projects/P145054?lang=en. Accessed on 12 June 2015.
108. Macedo, Leonardo, op. cit.

 .603در قراردادهای خريدوفروش برق داخلی ،هزينه ترانزيت برق نیز به عهده مصرفکننده (خريدار) است .ن.ک :بند 1
ماده  9شرايط خصوصی قرارداد تأمین برق مصرفکننده.
110. Technical Barriers
111. Stoft, Steven, op. cit., p. 712.
112. Azaria, Danae, “Energy Transit under the Energy Charter Treaty and the General Agreement on
Tariffs and Trade”, Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 27, 2009, p. 112.
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میشود 229،وجود هماهنگکننده واحد بهمنظور جلوگیری از تشتت و پراکندگی در استفاده از
خطوط ،ضروری است 221.محدوديت شبکههای توزيع و انتقال ،طبعاً به دنبال خود ،محدوديتهايی
را نیز فراروی تجارت و دادوستد بینالمللی برق ايجاد میکند 222.از طرف ديگر ،اتصال شبکه برق
برق چند کشور به يکديگر ،حساسیت اين بخش و لزوم تبعیت از دستورهای بهرهبردار مستقل
سامانه را دوچندان میکند .بنابراين هر خط انتقال با توجه به معیارهای مختلف در هر بازه زمانی،
مقدار محدودی از توان را ترانزيت خواهد کرد .ازاينرو بهمنظور دسترسی عادالنه تأمینکنندگان
و مصرف کنندگان به ظرفیت محدود خطوط انتقال و جلوگیری از تبعیض و اعمال قدرت بازار229
بايد قواعدی وجود داشته باشد 227.البته در سطح ملی ،مقرراتی توسط نهادهای تنظیمکننده در
اين خصوص وضع شده که بر مبنای انحصار بخش انتقال برق در دست دولت يا شرکتهای
تحت کنترل و مالکیت دولت است .در ايران نیز بر اساس ماده  1قانون اصل  11و بند الف 2-1
سیاستهای کلی اصل  ،11مالکیت و کنترل شبکههای اصلی انتقال برق در دست دولت است،
لیکن بر اساس ماده  2آيیننامه ،شرايط و تضمین خريد برق موضوع بند (ب) ماده  12قانون
برنامه چهارم توسعه ،تمامی تولیدکنندگان و فعاالن بازار برق ،تحت نظارت شرکت مديريت
شبکه برق ايران بايد آزادانه و بدون تبعیض به شبکههای برق دسترسی داشته باشند .بنابراين
ارزيابیها برای اتصال به شبکه بايد صرفاً فنی باشد.
بهرهبردار سامانه بر اساس ظرفیت خطوط ،امکان اجرا يا عدم اجرای قراردادهای تأمین برق
را تعیین خواهد کرد .بر اين اساس ،طرفین قرارداد ،حق ترانزيت مقدار معینی از توان در يک بازه
زمانی ،از يک خط انتقال را در اختیار خواهند گرفت 228.بنابراين اگر طرفین مطابق قرارداد عمل
نکنند ،ظرفیت خط ،علیرغم امکان ترانزيت بیشتر ،به شکل مصنوعی محدود خواهد شد .به
همین دلیل ،حقوق فیزيکی انتقال« 223شرط استفاده میکنی يا از دست میدهی» 210را در اين
خصوص تدوين کرده است تا قدرت بازار ،مانع از دسترسی عادالنه سايرين به خطوط انتقال
113. Stoft, Steven, op. cit., p. 714.
 .664رنجبران ،امین و محمدصادق قاضیزاده؛ «روشی برای مديريت تراکم در بازار برق ايران» ،بیستوپنجمین کنفرانس
بینالمللی برق ،تهران ،2983 ،ص .1
115. Azaria, Danae, op. cit., p. 112.
116. Market Power
 .665بهطور مثال در شرايطی که شرکتی ظرفیت اختصاصيافته به خود را جهت تزريق برق در خط انتقال نگه دارد يا به
فروش نرساند ،قدرت بازار ،شکل گرفته است .ن.ک :علی ناظمی و ديگران؛ «قدرت بازار برق عمدهفروشی ايران» ،فصلنامه
تحقیقات مدلسازی اقتصادی ،شماره  ،1تابستان .2930
 .661از اين ابزار ،تحت عنوان سازوکار متعادلسازی ياد میشود که در اکثر بازارهای برق ازجمله بازار بتا در انگلستان توسط
بهرهبردار سامانه بهمنظور تضمین عرضه و تقاضای کافی انجام میشود .ن.ک :مهندسین مشاور موننکو؛ همان ،ص .193
119. Physical Transmission Rights
120. Use Them or Lose Them.
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نشود 212.درصورتیکه دارندگان حقوق فیزيکی انتقال ،ظرفیت انتقالی متعلق به خود را احتکار
کنند( ،نگه داشته يا به سايرين نفروشند) بهرهبردار سامانه بايد قادر باشد ظرفیت را به ساير
متقاضیان انتقال دهد 211.از سوی ديگر ،اين محدوديت مقداری در خطوط انتقال ،مانع از آن
خواهد شد که تمامی قراردادهای منعقدة داخلی و بینالمللی بدون محدوديت به اجرا گذاشته
شود 219.در چارچوب قواعد تجارت بینالملل و سازمان تجارت جهانی ،محدوديتهايی که وابسته
به تعرفه و عوارض گمرکی نباشد ،عمدتاً محدوديتهای مقداری تلقی میشود که تعیین سهمیه
صادراتی يا وارداتی و کسب مجوز ازجمله آنهاست 211.مقررات مربوط به ممنوعیت اعمال اين
محدوديتها در ماده  22گات منعکس شده است .بر اين اساس ،هیچيک از اعضا جز در موارد
تعیینشده ،مجاز به اعمال محدوديتهای مقداری در صادارت يا واردات نخواهند بود 212.از طرف
ديگر ،بر اساس ماده  2گات ،اعضا متعهدند تا آزادی و رفتار ملی را در خصوص ترانزيت کاالها
تضمین کنند .بر اساس اين ماده ،ترانزيت بايد بدون هیچ تعرفه يا محدوديتی و تنها با دريافت
هزينه ترانزيت و با مراعات استاندارد رفتار ملی صورت پذيرد .ازاينرو در نگاه اول به نظر
میرسد ،اعضا بايد با احداث خطوط انتقال گسترده ،امکان اجرای کلیه قراردادهای بیع ،سوآپ يا
ترانزيت برق را فراهم کنند .اما همان طور که اشاره شد ،اين مسئله عالوه بر موانع فنی،
مقرونبهصرفه هم نیست .بنابراين محدوديت خطوط انتقال بايد ذيل قواعد و مقررات ديگر
سازمان توجیه شود .موافقتنامه موانع فنی تجارت 219که در دور اروگوئه به تصويب اعضا رسیده
و جزء موافقتنامههای چندجانبه و الزماالجرا برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی است،
قواعدی را بهمنظور ارزيابی فنی و وضع استانداردها برای کنترل صادرات و واردات کاالها در نظر
گرفته است 217.موضوع اصلی اين موافقتنامه بر استانداردهای مربوط به ارزيابی خودکاالها يا
روش ساخت آنها متمرکز است 218.برای مثال ،در قضیه بنزين 213که ازجمله مهمترين قضايای
رسیدگیشده در سازمان در پرتو اين موافقتنامه شناخته میشود ،امريکا واردات بنزينی را که
مطابق فرمول شیمیايی و روش ساخت تعیینشده نبود ،ممنوع کرد .ادعا شده بود که هدف از اين
121. Kirschen, Daniel & Strbac, Goran, Fundamentals of Power System Economics, John Wiley & Sons
Ltd., 2004, p.148.
122. Stoft, Steven, op. cit., p. 722.
123. Ibid.
124. Understanding the WTO, World Trade Organization, 2011, p. 25.

 .627کاوند ،علی؛ «محدوديتهای مقداری و استثنائات مربوط به تراز پرداختها در گات و سازمان جهانی تجارت» ،مجله
پژوهشهای تجارت جهانی ،شماره  1و  ،2پايیز و زمستان  ،2982ص .213
126. The Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement
127. Selivanova, Yulia, op. cit., p. 13.
128. See: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm. Accessed on 13 October 2015.
129. DS4, United States — Standards for Reformulated and Conventional Gasoline.
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ممنوعیت ،کاهش آلودگی هوا و حفظ محیطزيست است 290.اما برق به هر روش و از هر منبعی
که تولید شده باشد ،در سرتاسر جهان ،ماهیتاً از ويژگیهای يکسانی برخوردار است 292.به عبارت
ديگر ،روش تولید برق ،تأثیری در ماهیت برق ندارد و برای نمونه ،برق تولیدی در داخل سرزمین
يک عضو ،از منابع تجديدپذير ،همان مشخصات برق وارداتی از ساير کشورها را داراست که از
منابع فسیلی تولید شده است .اما اين به معنای آن نیست که استانداردهايی بهمنظور کنترل
کیفیت برق 291وجود ندارد .جريان برق ،چنانچه با نوسانات شديد همراه باشد ،ضمن ايجاد اختالل
در شبکه ،حسب مورد به تجهیزات مصرفکننده برق آسیب میرساند 299.به همین منظور،
بهرهبردار مستقل سامانه که عهدهدار حفظ پايايی شبکه است ،در مواقعی که برق تزريقی به
شبکه ،ولتاژ و فرکانس اعالمشده را دارا نباشد ،تمهیداتی ازجمله قطع خودکار اتصال ،پیشبینی
میکند 291.ازاينرو ،قطع اتصال برق وارداتی نیز در فرضی که از استانداردهای الزم و کافی
برخوردار نبوده و بیم آن برود که موجب آسیب به شبکه شود ،بر اساس مقررات موافقتنامه،
مجاز خواهد بود292.
ازجمله ديگر استانداردها و موانع فنی که در دادوستد بینالمللی برق ،محدوديت ايجاد خواهد
کرد ،ظرفیت خطوط انتقال است .همان طور که پیشتر اشاره شد ،بعد از روند تجديد ساختار در
صنعت برق ،طبعاً متقاضیان استفاده از خطوط انتقال نیز افزايش چشمگیری خواهند يافت و اين
در حالی است که عمدتاً ظرفیت خطوط انتقال در همان سطح ،قبل از تجديد ساختار باقی
میماند 299.اين وضعیت ،ضمن تحمیل محدوديت کلی ،بهرهبردار سامانه را نیز بناچار به سمت
 .690رمضانی قوامآبادی؛ همان ،ص .920
 .696قناد و مسگری؛ همان ،ص .11
 .692البته منظور ،کیفیت خود برق و نه کیفیت روش تولید و آاليندگی زيستمحیطی آن است .يک کشور اصوالً نمیتواند
استانداردهای زيستمحیطی را خود بر ساير کشورها تحمیل کند ،مگر آنکه اين استانداردها طبق قواعد بینالمللی الزماالجرا
باشند .برای مثال ،يک کشور نمیتواند صرفاً به دلیل اينکه در تولید اين برق ،مسائل زيستمحیطی رعايت نمیشود ،از واردات
برق از دولت ديگر ،ممانعت کند ،چون رعايت استانداردهای زيستمحیطی بر کیفیت خود برق تأثیری نمیگذارد و در ارزيابی
فنی ،استانداردهای مربوط به خود جريان برق بايد مدنظر قرار گیرد .در قضیه پنبه نسوز ،پانل ،منع واردات کاال به دلیل روش
تولید آن را مردود دانسته است .ن.ک:
WTO case dealing with PPMs, European Communities—Measures Affecting Asbestos and AsbestosContaining Products (“Asbestos”), WT/DS135/AB/R, adopted 5 April 2001.

 .699برای نمونه ،حداقل استانداردهای ساخت و تجهیزات بیمارستانی و پزشکی امريکا ،برق سالم برای مصارف حساس را
دارای سه خصوصیت میداند :ولتاژ سالم و تمیز ( ،)Cleanولتاژ تثبیتشده ( )Stableو ولتاژ پايدار و پیوسته (.)Continuous
ن.ک:
"Minimum Requirements for Construction and Equipment of Hospital and Medical Facilities",
department of Health and Human Services, 2006, p. 23.
134. Stoft, Steven, op. cit., p. 722.
135. Selivanova, Yulia, op. cit., p. 14.
136. Azaria, Danae, op. cit., p. 92.
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اولويتبندی اجرای قراردادها سوق میدهد .بنابراين ،شبکه نمیتواند هر مقدار از توان تزريقی از
خطوط بینالمللی انتقال از سوی واردکنندگان را جذب کند بلکه هر خط انتقال تا جايی که
ظرفیت و ساير الزامات فنی اجازه دهد ،قادر به ترانزيت برق خواهد بود 297.مقدمه موافقتنامه
تأکید میکند که مقررات فنی و استانداردها نبايد مانع غیرضروری فراروی تجارت بینالمللی
ايجاد کند 298.بنابراين ،عدم پذيرش صادرات يا واردات برق به دلیل رعايت استانداردهای امنیت
خطوط انتقال ،تنها درصورتیکه ضروری باشد ،مجاز خواهد بود .بر اساس رويهقضايی سازمان،
ضروریبودن محدوديتهای وارداتی يا صادراتی اعمالشده در صورتی محرز فرض میشود که
اقدام جايگزين ديگری (که مخالف با موافقتنامه عمومی نباشد يا تطابق بیشتری با آن داشته
باشد) وجود نداشته باشد 293.همچنین به هر میزان که منافع يا ارزشهای دنبالشده ،حیاتی و
مهم باشد ،راحتتر میتوان به اين نتیجه دست يافت که اقدامات انجامشده ضروری بوده
است210.
ازآنجاکه اوالً ،محدوديتهای خطوط انتقال ،ذاتاً سلیقهای و اختیاری نبوده و بر اساس
امکانات انتقال هر کشور تعیین میشود و ثانیاً ،رعايت آنها برای حفظ پايداری شبکه برق
سراسری بسیار حیاتی و ضروری است و ثالثاً ،اغلب از نظر فنی و فناوری ،جايگزين ديگری جز
رعايت اين ضوابط و قیود برای حفظ امنیت شبکه وجود ندارد 212،به نظر میرسد رعايت آنها
ضروری بوده و با هدف حفظ پايداری شبکه و نه محدودکردن تجارت بینالمللی اعمال میشوند.
بر پايه ضابطه ديگر موافقتنامه ،رعايت اين استانداردها نبايد بهصورت تبعیضآمیز و خودسرانه
اعمال شود 211.بر اين اساس ،دسترسی به خطوط بینالمللی انتقال برق بايد برای تمامی فعاالن
بازار ،عادالنه و بهدور از تبعیض فراهم شود .البته بديهی است که خطوط انتقال ،پاسخگوی حجم
باالی توان مورد تقاضا برای تزريق و ترانزيت نیست اما استانداردهای فنی و مقررات بايد
بهگونهای لحاظ شود که ضمن عادالنهبودن ،مالحظات صرفاً فنی را در بر بگیرد 219.موافقتنامه
همچنین حق کشورها مبنی بر اتخاذ تدابیری بهمنظور حفظ منافع امنیتی خود را به رسمیت

 .695قناد و مسگری؛ همان ،ص .91
138. See: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm. Accessed on 13 April 2015.
139. WTO Panel, Thailand- Cigarettes, 1990, para. 74.
 .640ن.ک :زهرا محمودی کردی؛ «جايگاه محیطزيست در سازمان تجارت جهانی» ،مجله پژوهش حقوق عمومی ،شماره
 ،12پايیز .2939
141. Stoft, Steven, op. cit., p. 716.
 .642مقدمه موافقتنامه.
143. Azaria, Danae, op. cit., p. 47.
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میشناسد .بر اساس ماده 211،1-1مقررات فنی نبايد بیش از آنکه به دنبال نیل به اهداف مشروع
است ،محدودکننده تجارت بینالملل باشد .در ادامة اين بند از ماده  1موافقتنامه ،بهطور تمثیلی
به برخی از اين اهداف که بايد از طريق اعمال استانداردهای فنی حاصل شود ،اشاره میکند:
الزامات امنیت ملی ،جلوگیری از اقدامات فريبکارانه ،حمايت از سالمت و حیات انسانی ،گیاهی و
جانوری و حفاظت از محیطزيست 212.ازآنجاکه عدم رعايت قیود انتقال توسط بهرهبردار سامانه،
منجر به اختالل در شبکه برق سراسری شده و ابعاد امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی مهمی به همراه
دارد 219،اعمال استانداردهای الزم که موجب ممنوعیت صادرات ،واردات يا ترانزيت برق میشود،
برخالف تعهدات اعضا در چارچوب قواعد و مقررات سازمان نیست 217.وانگهی متن ماده
فوقالذکر ،عبارت «الزامات امنیت ملی» 218و نه «امنیت ملی» 213را به کار برده که بر اين اساس،
اساس ،نهتنها مواردی که مستقیماً به تهديد و مخاطره امنیت ملی منجر میشود ،بلکه مواردی
نیز که بهطور غیرمستقیم بر امنیت ملی در معنای کلی آن تأثیر منفی دارد نیز میتواند مبنايی
برای اعمال موانع فنی باشد 220.گذشته از آن ،با توجه به وابستگی شديد مراکز درمانی و بهداشتی
و سامانههای تصفیه و پمپاژ آب و فاضالب به برق ،عدم رعايت قیود انتقال (که ممکن است به
خسارات شديد در تجهیزات شبکه و قطع برق به مدت طوالنی منتهی شود) ،برای حیات و
سالمت انسان نیز خطرناک است222.
بنابراين لزوم رعايت استانداردهای فنی خطوط انتقال که يکی از ارکان حفظ پايداری در
شبکه به شمار میرود ،رابطه نزديکی با امنیت ملی کشور و حیات و سالمت انسان دارد و
درنتیجه به استناد ماده  -1-1اين موافقتنامه ،مجاز خواهد بود .باوجود اين ،حتی در فرضی که
محدوديتهای صادراتی يا وارداتی برق به دلیل قیود فنی انتقال ،بر مبنای موافقتنامه موانع فنی
تجارت قابلتوجیه نباشد ،لزوم اخذ مجوز برای صادرات و واردات برق که يکی از داليل آن ،حفظ
144. Article 2-2 …Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the
prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or
the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available
scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products
145. See: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm. Accessed on 13 April 2015.

 .641ن.ک :مصطفی صديقیزاده و حمید باقری؛ معرفی سیستمهای قدرت الکتريکی به زبان ساده ،سهادانش ،صص 279
به بعد.
147. Epps, Tracey, & J. Trebilcock, Michael, Research Handbook on the WTO and Technical Barriers
Trade, Edward Elgar Pub., 2014, p. 297.
148. National Security Requirements
149. National Security

 .670موسوی زنوز ،موسی و حسن مرادی؛ «مالحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت» ،فصلنامه حقوق ،شماره ،1
تابستان  ،2931ص .211
151. Epps, Tracey & J. Trebilcock, Michael, op. cit., p. 312.
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پايايی شبکه بوده و قیود انتقال را نیز دربرمیگیرد و در حال حاضر در اکثر کشورهای عضو
سازمان الزامی است 221،به استناد استثنائات ماده  22گات ،توجیهپذير خواهد بود 229.همچنین در
صورت محدوديت واردات بر مبنای محدوديت خطوط انتقال ،کشور واردکننده بايد با کشورهايی
که سهم عمدهای از بازار برق آن را داشتهاند ،بهمنظور تعديل محدوديتها مذاکره و توافق
کند 221.لزوم شفافیت در استانداردهای فنی و اعالم آن به شرکای تجاری عمده که در ماده 20
موافقتنامه منعکس شده است نیز ازجمله ديگر الزامات است222.
در ايران ،شرکت مديريت شبکه برق ايران ،بهعنوان هماهنگکنندة اصلی ترانزيت و انتقال
برق در سراسر کشور ،مسئولیت حفظ پايداری شبکه را بر عهده دارد 229.اين شرکت بايد با
درنظرگرفتن عوامل گوناگون ،همواره تعادل میان عرضه و تولید را حفظ کند 227.هرگونه ترانزيت
در شبکه برق و خطوط بینالمللی برق کشور بايد با هماهنگی قبلی اين شرکت باشد .با توجه به
فراهمشدن تدريجی امکان صادرات برق برای بخش خصوصی با کسب مجوز قبلی ،تأمینکننده
موظف است ضمن ارائه قرارداد تأمین برق با مصرفکننده ،مشخصات نقاط تحويل و دريافت
برق در شبکه را به شرکت مديريت شبکه ارائه و اين شرکت بر اساس ضوابط موجود ،امکان يا
عدم امکان انتقال برق به مصرفکننده را اعالم کند .باتوجه به محدودبودن خطوط بینالمللی
انتقال برق ،ممکن است مجوز ترانزيت مقدار کمتری از آنچه در قرارداد آمده صادر شود228.
بههرحال با توجه به حساسیت خطوط انتقال ،رعايت دستورهای مرکز کنترل شبکه اين شرکت
برای کلیه فعاالن بازار الزامی است .به نظر میرسد با افزايش تدريجی سرمايهگذاری خصوصی و
حضور سرمايهگذاران خارجی در صنعت برق کشور و مذاکرات ايران برای الحاق به سازمان
تجارت جهانی ،احتمال ايجاد تراکم در خطوط بینالمللی بیشتر خواهد شد .ازاينرو شرکت
مديريت شبکه ،بهعنوان بهرهبردار مستقل سامانه ،بايد در تعیین اولويت استفاده از خطوط برای
اشخاص حقیقی و حقوقی ايرانی و خارجی ،ضوابطی عادالنه و همسو با مقررات سازمان تجارت
جهانی وضع کند .همچنین چنانچه ايران به سازمان بپیوندد ،بر اساس اصول منع تبعیض و
 .672مانند امريکا ،کانادا و مکزيک.
 .679کاوند؛ همان ،ص .291
 .674پیشین ،ص .291
155. 10.1.1 any technical regulations adopted or proposed within its territory by central or local
government bodies, by non-governmental bodies which have legal power to enforce a technical
;regulation, or by regional standardizing bodies of which such bodies are members or participants

 .671ماده  1اساسنامه شرکت مديريت شبکه برق ايران ،مصوب  2989هیئت وزيران.
 .675پیشین.
 .671تبصره  2و  9ماده  20قرارداد ترانزيت شرکت مديريت شبکه برق ايران.
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کاملهالوداد ،تالشهای آزادسازی در زمینه خدمات توزيع و انتقال و ترانزيت ،بايد تضمین شود که
توسط قدرت بازار تهیهکنندگان شبکه انتقال و توزيع عقیم نماند223.
610

2ـ .4محدودیتهای غیرتعرفهای
امنیت عرضه برق بهعنوان مسئله چندوجهی و راهبردی ،نقش مهمی در ثبات و توسعه اقتصادی
يک کشور دارد .هر نوع چالشی که امنیت عرضه برق را به خطر اندازد ،در نگاه کلی ،تهديدی
علیه اقتصاد و امنیت و نظم عمومی کشور محسوب میشود 292.بنابراين ،مسئله امنیت عرضه
انرژی و بخصوص برق ،رکن بنیادين در سیاستهای بلندمدت دولتها تلقی میشود.
سیاستگذاران انرژی در دولتها سعی دارند تا با اتخاذ تدابیری ،سطح قابلقبولی از امنیت عرضه
انرژی را با درنظرگرفتن عوامل متنوع تأمین کنند 291.تأمین چنین سطحی از امنیت ،از طريق
تجارت بینالمللی برق بهمنظور دستیابی به منابع متنوع و پايدارتری از انرژی امکانپذير است299.
تفاوت کشورها در میزان تولید برق و دسترسی به منابع اولیه انرژی ،به شکل کمبود يا مازاد
عرضه ،خود را نشان میدهد .در شرايط کمبود عرضه ،دولتها ناچارند از ساير کشورها برق وارد
کنند .بديهی است در چنین شرايطی صادرات بخشی از برق تولیدی در داخل به خارج ،منطقی به
نظر نمیرسد ،بخصوص آنکه ممکن است به دلیل افتوخیز سطح تولید در ساير کشورها و
ظرفیت محدود خطوط بینالمللی انتقال ،واردات برق به میزان مورد نیاز ،میسر نباشد .بنابراين در
شرايط مزبور ،دولتها با الزام تولیدکنندگان و فعاالن بازار به کسب مجوز قبلی ،بر روند صادرات
برق ،اعمال نظارت و در موارد ضروری دخالت میکنند 291.اصوالً اين اعمال محدوديت
غیرتعرفهای ،در چارچوب قواعد و رويه سازمان تجارت جهانی ممنوع است 292.با توجه به اينکه
نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی ،هیچ قاعده و مقررات خاصی در حوزه تجارت انرژی ندارد،
در هیچيک از اسناد سازمان ،به مسئله امنیت انرژی نیز اشاره نشده است 299.البته بر اساس ماده
 .673قراباغی؛ همان ،ص .277
160. Non-tariff barriers
161. K. Sovacool, Benjamin, The Routledge Handbook of Energy Security, Routledge, 2011, p. 184.
162. Talus, Kim, op. cit., p. 46.
163. Vinod K., Aggarwal & Kristi, Govella (Eds.), Linking Trade and Security: Evolving Institutions
and Strategies in Asia, Europe, and the United States, Springer, 2014, p. 133.

 .614البته بهطور معمول ،اخذ مجوز برای صادرات برق ،موقتی نیست و در اغلب کشورها لزوم اخذ مجوز برای صادرات برق
در قوانین مربوطه ،پیشبینی شده است .ن.ک:
North America Regulation of International Electricity Trade, North American Energy Working Group,
2002, p. 4.

 .617کاوند؛ همان ،ص .291
166. Talus, Kim, op. cit., p. 278.
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 22گات ،جز عوارض ،مالیات و ساير هزينهها و هر نوع محدوديت مقداری ديگری ازجمله تعیین
سهمیه و لزوم اخذ مجوز صادراتی و وارداتی ممنوع است .اين ماده در بند  ،1استثنائاتی را بر
اصل کلی ممنوعیت محدوديتهای مقداری وارد کرده است 297.بر اساس استثنای اول اين ماده،
درصورتی که کشور صادرکننده در داخل با بحران کمبود مواد غذايی يا ساير محصوالت ضروری
روبهرو باشد ،ممنوعیت يا محدوديتهای موقت صادراتی مجاز خواهد بود .در واقع ،اين استثنا به
مسئله امنیت غذايی کشور صادرکننده اشاره دارد .به نظر میرسد با توجه به اينکه در قسمت اخیر
اين بند از ماده  ،22همراه با مواد غذايی ،ساير محصوالت ضروری بیان شده است ،به عبارت
ديگر ،ذکر مقوله امنیت غذايی تمثیلی و نه حصری است 298،چنانچه کشور صادرکننده ،خود با
کمبود عرضه برق در داخل مواجه باشد ،حتی اگر خطوط بینالمللی انتقال برق نیز جوابگوی
صادرات باشد ،به استناد تأمین امنیت عرضه برق در داخل میتوان صادرات آن را ممنوع يا
محدود کرد 293.چون سطح عرضه ،تابع متغیرهای مختلف است 270،اينکه چه سطحی از عرضه،
مطمئن محسوب میشود ،بهطور دقیق قابلتعیین نیست .اما با توجه به اينکه بند  1ماده  ،22از
اصطالح «جلوگیری (پیشگیری)» و همچنین «کاهش» بحران کمبود عرضه محصوالت
ضروری استفاده کرده ،اعضا میتوانند ضمن تأمین نیازهای فعلی داخلی ،میزانی از تولید را نیز
بهمنظور جلوگیری از وقوع بحران کمبود عرضه ،ذخیره کنند ،که در صنعت برق از آن بهعنوان
ذخیره تولید 272ياد میشود .بنابراين تولیدکنندگان بايد بخشی از ظرفیت تولید خود را در حالت
آماده حفظ تا در مواقع ضروری به شبکه تزريق کنند .البته امنیت عرضه همواره به تولید بیشتر
بستگی ندارد ،بلکه کاهش تلفات خطوط انتقال و توزيع و همچنین ارتقای تجهیزات نیز در
افزايش امنیت عرضه مؤثر است 271.بنابراين عضو محدودکننده صادرات بايد ثابت کند جلوگیری
از وقوع کمبود ،جز با دراختیارداشتن حجم بیشتری از تولید از طريق محدوديت يا ممنوعیت

)167. Article XI: 2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following: (a
Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs
or other products essential to the exporting contracting party.
168. Mathur, Sajal, op. cit., p. 45.
169. Ibid.

 .650مزرعتی ،محمد؛ «امنیت انرژی ،دو روی يک سکه :امنیت عرضه و امنیت تقاضای انرژی» ،مطالعات اقتصاد انرژی،
شماره  ،29تابستان  ،2989ص .72
 .656نسبت مجموع ذخیرههای گردان و غیرگردان به کل برق قابل تأمین در زمان اوج است و نشاندهنده میزان ظرفیت
تولید آمادهای است که جهت استفاده در مواقع اضطراری و تغییرات ناگهانی بار بهکار میآيد .ن.ک:
داوود شکوهینیا؛ فرهنگ لغات و اصطالحات تخصصی برق ،اشراق ،2931 ،ص .229
172. E. El-Hawary, Mohamed, Introduction to Electrical Power Systems, Wiley-IEEE Press, 2008,
p. 312.
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صادرات ،میسر نبوده است 279.پس اگر امنیت عرضه با ارتقای تجهیزات و کاهش تلفات خطوط
انتقال امکانپذير باشد ،صادرات برق نبايد محدود شود 271.قسمت نخست ماده به موقتیبودن
اين محدوديتها يا ممنوعیتهای مقداری اشاره دارد؛ يعنی بهمحض رفع مانع بايد اين
محدوديتها حذف شود 272.هرچند بر اساس تعهدات کلی دولتها در چارچوب قواعد سازمان،
اعضا بايد تالش خود را در زمینه تسیهل تجارت بینالمللی بهکار گیرند و بر اساس قواعد نظام
بینالمللی حقوق بشر ،دولتها متعهد به برقراری دسترسی برق به شهروندان هستند279،
عقبافتادگی کشورهای درحالتوسعه و کمترتوسعهيافته در صنايع برق و تجهیزات وابسته،
محدوديت شديد آنها برای تولید برق را به همراه داشته است بهطوریکه اغلب آنها با مشکل
کمبود عرضه برق مواجهاند و جبران اين کمبود ،نیاز به سرمايهگذاری قابلتوجهی در بخش تولید
و بخصوص توسعه شبکههای انتقال دارد ،که چندين سال زمان میبرد 277.از همین رو به نظر
میرسد ممنوعیت يا محدوديت موقتی برای صادرات برق ،در حل معضل کمبود برق اين کشورها
چندان مؤثر نخواهد افتاد .ازآنجاکه يکی از اهداف سازمان تجارت جهانی ،کمک به کشورهای
درحالتوسعه و نیل به توسعه پايدار است و با توجه به رويهقضايی سازمان که در برخی قضايا
اهداف سازمان را در خصوص تمامی موافقتنامهها قابل اعمال دانسته است 278،شايد بتوان
محدوديتهای صادرات برق کشورهای درحالتوسعه را تا زمان رسیدن به سطح مطمئنی از
عرضه برق ،موجه دانست؛ 273هرچند چن ین تفسیری نیز موسع بوده و خالی از اشکال نیست280.
بنابراين اعمال محدوديت در صادرات برق به استناد تأمین مطمئن برق داخلی ،بايد در پرتو قواعد
و مقررات عمومی تجارت بینالمللی توجیه شود.
173. Honeck, Dale, The GATTS and “Necessity”, World Trade Organization, 2004. Available at:
Accessed on 6

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/workshop_march04_e/sess2_dale_e.ppt.
February 2015.

 .654البته ارتقای بهرهوری در شبکه ،مستلزم خارجشدن نیروگاهها يا بخشی از شبکه توزيع يا انتقال از مدار است و اين خود
به معنای افت سطح عرضه برق و در مدت طوالنی قابل انجام است .ن.ک:
http://www.tavanir.org.ir/page_preview.php?page_id=p21a. Accessed on 24 July 2015.

 .657قاعده فقهی و البته عقاليی اذا زال المانع عاد الممنوع نیز به ضرورت رفع مانع ،بعد از رفع محذور اشاره دارد .ن.ک:
علیرضا عابدی سرآسیا و عادله رحمانی؛ «درآمدی بر قاعده زوال مانع» ،فقه و اصول ،شماره  ،202تابستان .2931
 .651ن.ک :هفتانی؛ همان ،صص .13-97
 .655تقوی ،سیدمحمدعلی و حبیباهلل پارسايی؛ «بررسی و نقد رفتار ويژه و متفاوت با کشورهای درحالتوسعه در مقررات
سازمان تجارت جهانی» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  ،23پايیز  ،2931ص.910
178. WTO Panel, Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 1996, para. 32 .
 .653مبنای اين استدالل ،استثنائاتی است که چارچوب قواعد سازمان برای کشورهای درحالتوسعه در نظر میگیرد .بهطور
مثال ،ماده  17موافقتنامه يارانهها و اقدمات جبرانی ،اعطای يارانه را (که محدوديت غیرتعرفهای محسوب میشود) توسط
کشورهای درحالتوسعه ،با شرايطی پذيرفته است.
 .610تقوی و پارسايی؛ همان ،ص .911
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در ايران ،صادرات برق در سالهای گذشته ،منحصراً در اختیار وزارت نیرو بود اما اخیر ًا
بهمنظور تشويق سرمايهگذاری بخش خصوصی و دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای بینالمللی
برق ،دستورالعمل تعیین شرايط و روش صادرات برق توسط بخش خصوصی در وزارت نیرو،
نهايی و توسط وزير نیرو ابالغ شده و تا کنون برای بیش از  22شرکت ،پروانه صادرات برق نیز
صادر شده است 282.بااينحال ،برخی بر اساس محاسبات اقتصادی بر اين عقیدهاند که ايران در
شرايط فعلی برای صادرات برق از مزيت نسبی برخوردار نیست و صادرات گاز ،مقرونبهصرفهتر
از تبديل آن به برق و صادرات برق با قیمت کمتر است 281.همچنین داليل ديگری ازجمله،
باالتربودن میزان اتالف شبکههای انتقال از استاندارد جهانی ،بازدهی پايین نیروگاهها و رقابت
مصرف داخلی با صادرات در جهت مخالفت با صادرات برق مطرح شده است 289.به نظر میرسد،
بهمنظور افزايش مزيت نسبی صادرات برق و الحاق به سازمان تجارت جهانی ،بايد ضمن ارتقای
تجهیزات مورد نیاز بخش تولید و انتقال ،الگوی تولید برق کشور بر اساس مصرف داخلی تغییر
کند .از آن گذشته ،مزايای تجارت بینالمللی برق ،منحصراً در درآمد آن نبوده و مزايای فنی و
غیرفنی ديگری نیز به همراه دارد 281.عالوه بر آن ،ماده  29سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابالغی
 2931/22/13توسط مقام رهبری ،صراحتاً در زمینه افزايش صادرات برق ،الزام قانونی ايجاد
کرده است و بر اين اساس ،وزارت نیرو مکلف به برنامهريزیهای الزم شده است .بديهی است
هرگونه صادرات بايد با هماهنگی وزارت نیرو و علیالخصوص تحت مديريت مرکز کنترل و
پايش شبکه برق کشور صورت گیرد .بر اساس مصوبات هیئت تنظیم بازار برق ايران و
دستورالعمل مربوطه ،کلیه فعاالن بازار برق ،موظف به اجرای دستورهای اين مرکز هستند282.
بنابراين ،در مواقع نیاز داخلی ،اين مرکز میتواند از صادرات برق جلوگیری کند 289.البته در
181. http://elicensing.ir/Contract/Rpt_Pages/AllRequest.aspx. Accessed on 29 August 2016.
 .612الزم به ذکر است اوالً ،قیمت منابع فسیلی همچون گاز همواره ثابت نیست و با توجه به مزيت نسبی ايران در
دسترسی به گاز ارزان و محدوديت کشورهای همجوار در منابع و سرمايه الزم برای استخراج گاز در بلندمدت ،صرفه اقتصادی
برق ،معادل مشخصی از گاز نسبت به صادرات گاز خام افزايش خواهد يافت .ثانیاً ،با باالبردن بازدهی تجهیزات تولید و انتقال،
برق بیشتری از همان مقدار گاز تولید خواهد شد .ن.ک :محمدرضا لطفعلیپور و روحا ...نوروزی؛ «بررسی تأثیر الحاق به
سازمان تجارت جهانی بر صادرات برق ايران» ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی ،شماره  ،9پايیز  ،2988ص .237
 .619لطفعلیپور و نوروزی؛ همان ،صص .237-102
 .614منصف ،حسن؛ «نگاهی به وضعیت صادرات برق کشور» ،ملزومات فنی و حقوقی 2983 ،قابل دسترس در:
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=01&depid=64&semid=413. Accessed on 12 June 2015.

 .617بند  9ماده  2آيین نامه تعیین روش ،نرخ و شرايط خريد و فروش برق در شبکه برق کشور ،مصوب  2981/2/12وزير
نیرو.
 .611ماده  20قرارداد ترانزيت برق ،مصوب هیئت تنظیم بازار برق ايران ،ناظر به استانداردهای فنی مرکز و مقررات ناظر به
پايايی شبکه است.
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صورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی ،رعايت استاندارد رفتار ملی در خصوص اين
محدوديتها (فنی و مقداری) ،الزامی خواهد بود287.
نتیجه
سازمان تجارت جهانی بهطور خاص ،فاقد مقررات در خصوص تجارت انرژی و برق است ،لیکن
قواعد فعلی سازمان تا حدودی قابلیت آن را دارد تا بر تجارت برق اعمال شود؛ با اين توضیح که
عموماً کشورها و نیز سازمان ،برق را همانند ساير کاالها از قابلیت اندازهگیری ،جابهجايی،
دادوستد و تعیین مشخصات و کیفیت برخوردار میدانند .بنابراين برق ،تحت شمول مقررات گات
و مقررات سازمان (که جانشین گات شده) در خصوص کاال قرار میگیرد .بااينحال ،برخی از
ديگر ويژگیهای برق ،ازجمله عدم امکان ذخیره و استرداد يا رديابی و همچنین وابستگی به
تجهیزات خاص ،وجود يا اعمال بعضی از قواعد سازمان تجارت جهانی بهسادگی متصور نیست و
با چالشهايی مواجه است؛ بهطوریکه برای مثال ،چون برق منحصراً از طريق خطوط انتقال،
قابلیت جابهجايی دارد ،فقدان مقرراتی که در سطح بینالمللی عالوه بر دسترسی آزادانه به
شبکههای برق برای فعاالن داخلی و خارجی ،امنیت عرضه و پايداری شبکههای سراسری برق را
تضمین کند ،تجارت برونمرزی برق را با مانع مواجه خواهد کرد .همچنین نبود تعريف مورد
اجماع و بدون اختالفنظر از برق فسیلی ،پاک و تجديدپذير نیز ازجمله مواردی است که اعمال
استاندارد رفتار ملی تحت قواعد سازمان را با دشواری مواجه میکند .البته میتوان گفت در همین
راستا ،استثنائاتی که در گات و ساير مقررات سازمان ازجمله ،نیاز داخلی و استانداردهای فنی
وجود دارد ،تا حدودی چالشهای امنیت عرضه و پايداری شبکه در عرصه تجارت بینالمللی برق
را مرتفع میکند .بااينحال ،اعمال اين استثنائات از سوی دولتهای عضو بايد با رعايت اصل منع
تبعیض و ساير اصول اساسی سازمان تجارت جهانی صورت پذيرد؛ که اين خود قابلتأمل است.
خالصه آنکه ،علیرغم اينکه به نظر میرسد مقررات فعلی سازمان ،پاسخگوی پیچیدگیهای
بالفعل و بالقوة تجارت بینالمللی برق نبوده و تدوين قواعد و مقررات کاملتر ،يا تدوين
موافقتنامهای راجع به تجارت انرژی و بهويژه برق در چارچوب سازمان تجارت جهانی ،ضروری
است ،برای الحاق ايران در بخش انرژی برق ،درنظرگرفتن مالحظات حقوقی در مواردی همچون
حذف تدريجی يارانه صنعت برق ،ايجاد شفافیت اطالعاتی ،حذف انحصار در بخش خريد برق،
گسترش بورس انرژی ،تغییر الگوی تولید برق و ارتقای تجهیزات توزيع و انتقال و همچنین در
مقرراتگذاری فنی در صنعت برق ،غیرقابل اجتناب است.
187. Epps, Tracey, & J. Trebilcock, Michael, op.cit., p. 232.
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چکیده
نفت و گاز طبیعی يکی از مهمترين منابع تأمین انرژی بشر است .ازاينرو در معامالت تجاری و اقتصادی
بینالمللی اهمیت راهبردی دارد و با توجه به اهمیت اين دو منبع انرژی ،ازجمله سیاستهای اساسی
کشورهای مصرفکننده ،تأمین مطمئن انرژی و ايجاد امنیت عرضه است .امنیت عرضه ،مستلزم بازار
باثبات و مطمئنی است که انرژی را با قیمت مناسب برای مصرفکنندگان تأمین کند .بخصوص امنیت
عرضه گاز به دلیل شرايط طبیعی آن ،يکی از اهدافی است که خريداران گاز بايد به آن توجه ويژهای
داشته باشند .متقابالً فروشنده گاز با توجه به هزينههای هنگفتی که برای استخراج و انتقال گاز صرف
مینمايد ،بايد به بازار تقاضا و سود حاصل از فروش ،اطمینان يابد .مقاله پیش رو ،به بررسی يکی از
راهکارهايی پرداخته است که در قراردادهای فروش گاز بهمنظور حصول اطمینان دوجانبة خريدار و
فروشنده از میزان عرضه و تقاضا گنجانده میشود .همچنین با معرفی شرط تحويل يا پرداخت ،بهعنوان
يکی از شروط منعطفکننده قرارداد گاز ،به بررسی اين شرط از منظر حقوق کشورهای مختلف میپردازد
و در نهايت ،نهتنها جهت درج اين شرط در قراردادهای فروش گاز ،ممنوعیتی نمیيابد ،بلکه آن را طبق
قواعد حقوقی حاکم ،الزماالجرا میداند.
واژگان کلیدی
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مقدمه
امروزه نهتنها توسعه ،بلکه ادامه زندگی نیازمند انرژی است .در جهان امروز ،تأمین انرژی از طريق
حاملهای متنوع مانند نفت ،گاز ،فراوردههای حاصل از آن و انرژیهای تجديدپذير صورت
میگیرد؛ عواملی مانند ضرورت تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی ،امنیت عرضه ،رشد فزاينده
مصرف انرژی در افقهای بلندمدت ،نگرانی نسبت به آلودگی محیطزيست و افزايش سريع
محصوالت گوناگون پتروشیمیايی ،گاز را بهمنزله منبع انرژی ممتاز در عرصه اقتصاد جهانی مطرح
کرده و قراردادهای فروش گاز ،يکی از مهمترين قراردادهايی است که در حوزه انرژی منعقد
میشود .با توجه به پراکندگی جغرافیايی ذخاير گاز طبیعی ،اين ذخاير عمدتاً در مناطقی قرار دارند
که از بازارهای اصلی مصرف بهدور هستند و گاز از مراکز تولید به مصرف ،از طريق خطوط يا به
طريق  LNGبرای فروش به ديگر کشورها انتقال میيابد .ازآنجاکه ايجاد تأسیسات انتقال گاز،
مستلزم صرف هزينههای هنگفت و سرمايهگذاری عظیم است ،مدت قراردادهای فروش گاز
طوالنی است و طرفین ترجیح میدهند با توجه به سرمايهای که صرف احداث لوله و ساير
تجهیزات الزم برای انتقال گاز کردهاند ،بهصورت طوالنیمدت از اين تجهیزات استفاده کنند.
طوالنیبودن مدت اين قراردادها موجب میشود که تعیین مبیع و ثمن در زمان انعقاد قرارداد برای
طرفین دشوار باشد .از طرفی مبیع و ثمن ،دو رکن اساسی عقد بیع هستند که طرفین ،ضمن عقد،
به تسلیم اين دو رکن ملتزم میشوند و مقدمه انعقاد و متعاقب آن ،تسلیم هريک از دو رکن عقد
بیع ،مشخص و معینبودن آنهاست .در حقوق کشورهای مختلف ،ازجمله ايران بر اين موضوع
تأکید شده است .مطابق مواد  150 ،151 ،140 ،012 ،001 ،031و  110قم .ايران ،مبیع بايد ضمن
عقد بیع ،معین و معلوم شود و چون يکی از شرايط صحت عقد نیز مطابق ماده  031ق.م ،معلوم و
معینبودن مورد معامله است ،به نظر میرسد علم طرفین به میزان مورد معامله در قانون ايران از
شرايط اساسی عقد است و عدم علم به اين موضوع و مبهمماندن اين رکن عقد ،سبب بطالن عقد
مذکور خواهد بود .بااينحال ،بر اساس نظريه يکی از نويسندگان ،هرگاه مبیع يا قیمت ،قابلیت
تعیین را در آينده داشته باشد ،در نفوذ بیع اختالف است و حکم به صحت ،ترجیح دارد 0.ازاينرو در
قراردادهای بلندمدت فروش گاز ،معموالً طرفین ،فرمول خاصی در خصوص تعیین قیمت پیشبینی
میکنند تا ضمن قابلیت قیمت گاز در آينده ،تحوالت بازار در قیمت نهايی گاز لحاظ شود .البته
بهرغم اينکه طرفین سعی میکنند متغیرهای فرمول قیمت را بهگونهای پیشبینی کنند که تمامی
تحوالت بازار را در خود منعکس کند ،معموالً شرايطی را نیز در قرارداد پیشبینی میکنند که با
 .9کاتوزيان ،ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،چاپ چهلوششم ،ويرايش چهارم ،میزان ،0134،ص .030
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تحقق آن شرايط بتوانند در فرمول قیمت ،تغییراتی اعمال کنند .بهعالوه با توجه به عدم امکان
تعیین دقیق گاز مورد معامله ،طرفین ،حداقل و حداکثر میزان گاز تحويلی را در قراردادهای خود
مشخص میکنند .البته با توجه به اينکه فروشندگان گاز معموالً برای نصب و راهاندازی لولههای
انتقال گاز ،مجبورند وام بگیرند ،الزم است نسبت به تحصیل درآمد ثابت از محل فروش گاز،
اطمینان نسبی حاصل کنند 0.لذا در قراردادهای بلندمدت فروش گاز ،شرطی پیشبینی میشود که
خريدار تا سقف خاصی بتواند گاز مورد نیاز خود را تحويل بگیرد و چنانچه نخواهد يا نتواند میزان
مشخصشده در قرارداد را تحويل بگیرد ،بايد بخشی از مبلغ قراردادی گاز تحويلگرفتهنشده را
پرداخت کند .اين مقرره ،تحت عنوان شرط تحويل يا پرداخت 1در متن قراردادهای فروش گاز ذکر
میشود .با عنايت به کمبود نسبی اطالعات و منابع در اين زمینه ،در اين مقاله ،وضعیت حقوقی
شرط تحويل يا پرداخت در چارچوب نظامهای حقوق نوشته و کامنال بررسی شده است.
 .9ثمن و مبیع در قراردادهای بلندمدت فروش گاز
همان طور که قبالً اشاره شد ،برای طرفین قراردادهای بلندمدت ،پیشبینی تمامی شرايط قراردادی
ممکن نبوده و لذا آنان برخی از شرايط قرارداد را مسکوت میگذارند .مسکوتگذاشتن برخی از
شرايط قراردادی باعث شده است که برخی از حقوقدانان از اين قراردادها بهعنوان «قراردادهای
ناقص» ياد کنند .اين اصطالح در مقابل «قرارداد کامل» انتخاب شده است .در واقع قرارداد کامل،
قراردادی است که حقوق و وظايف طرفین در تمام حاالتی که احتمال وقوع آن در زمان اجرای
قرارداد وجود دارد ،در متن قرارداد تعیین شده باشد و در اين حالت ،طرفین نیازی ندارند که تعهدات
خود را در سايه اطالعات جديد تغییر دهند 4.اما در قراردادهای ناقص ،پیشامدهای آتی قابل مشاهده
نیست زيرا ممکن است حوادث بسیاری رخ دهد که درنظرگرفتن تمام آنها در قرارداد امکانپذير
نیست .لذا قرارداد اصلی بايد تنها خطوط کلی رابطه طرفین را تعريف و قواعدی را برای تکمیل
قرارداد پیشبینی کند يا به شخص ثالث يا مرجع حل اختالف قرارداد ،اختیار تکمیل قرارداد را
بدهد 5.قراردادهای بلندمدت ،اغلب بهصورت ناقص منعقد میشود و درنظرگرفتن موارد کلی موجب
2. Hoffman, Scott L., The Law and Business of International Project Finance, 3rd ed., 2008, Cambridge
University Press, p. 210. Available on http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf? bid=CBO9780511818387, 2014.
3. Take-or-Pay
4. Baker, Scott & D. Krawiec, Kimberly, “Incomplete Contracts in a Complete Contract World”, Florida
State University Law Review, vol. 33, p. 728-739, available at http://scholarship.law.duke.edu/
faculty_scholarship/2038/.
5. Ben-Shahar, Omri, “‘Agreeing to Disagree’: Filling Gaps in Deliberately Incomplete Contract”, 2004,
Law & Economics Working Papers Archive: 2003-2009, Art. 2 [2004], http://repository.law.umich.edu/
law_econ_archive/art2.
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میشود که اين قراردادها نسبت به قراردادهای کوتاهمدت ،قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشند و
همچنین از نظر تجربی ثابت شده است که تفسیر قراردادهای طوالنی با قواعد حقوق کالسیک
قراردادها بسیار دشوار است 1.بهعنوان مثال :اصل معینبودن ثمن در بیع که يکی از قواعد کالسیک
حقوق قرادادهاست به دلیل عدم همخوانی با نیازهای اقتصادی و تجاری جوامع امروزی ،در اين
قراردادها اعمال نمیشود 7.قراردادهای بلندمدت فروش گاز نیز از اين قاعده مستثنا نیستند چرا که
در اين قراردادها طرفین نمیتوانند وفق حقوق کالسیک در زمان انعقاد قرارداد در خصوص میزان
مبیع و مبلغ ثمن بهصورت معلوم و مشخص توافق کنند زيرا با توجه به بلندبودن مدت اين
قراردادها امکان تغییر قیمت و تقاضای بازار داخلی در زمان طوالنی وجود دارد .در واقع ،خريداران
گاز ،توزيعکنندگان اين انرژی در میان مصرفکنندگان داخلی کشور خود هستند و در صورت تعیین
مبیع در ابتدای قرارداد ،امکان تقاضای داخلی گاز بیشتر يا کمتر از میزان توافقشده وجود دارد .در
واقع ،خريداران ،ضمن اينکه بايد نسبت به دردسترسبودن گاز به اندازه نیاز بازار داخلی اطمینان
داشته باشند ،نبايد از ذخیره گاز اضافی در زمانی که تقاضای بازار داخلی از میزان گاز خريداری کمتر
شده است ،واهمهای داشته باشند .از طرفی ،فروشنده نیز بايد نسبت به کسب سود ثابت از محل
فروش گاز اطمینان داشته باشد تا با خاطری آسوده نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز بهمنظور
نصب تجهیزات تولید و انتقال گاز برنامهريزی کند 2.بر اين اساس ،قراردادهای فروش گاز
دربردارندة شروط خاصی برای تعیین مبیع و ثمن معامله هستند.
9ـ .9تعیین ثمن
«معینبودن ثمن» ،يکی از اصول پذيرفتهشده در نظامهای حقوقی است .بااينحال ،اين اصل در
قراردادهای بلندمدت قابل اعمال نیست ،چرا که با توجه به تغییر شرايط و اوضاعواحوال بازار در
طوالنیمدت ،طرفین نمیتوانند مبلغ ثابتی را بهعنوان ثمن معامله پیشبینی کنند .لذا بهمنظور
تعیین قیمت قراردادی ،فرمول خاصی پیشبینی میشود 3.در ماده  55کنوانسیون بیع بینالمللی
6. Scott Robert E., “Conflict and Cooperation in Long-Term Contracts”, California Law Review, vol. 75,
?Issue 6, 2005. p. 2008, also available on http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi
article=1913&context=californialawreview, 2014.

 .5اين موضوع در بند اول از بخش  2قانون بیع کاالی انگلیس و ماده  0-115قانون يکنواخت بازرگانی اياالت متحده امريکا
پذيرفته شده است.
8. Petrash, Jeffrey M., “Long-Term Natural Gas Contracts: Dead, Dying, or Merely Resting?”, Energy
Law Journal, vol. 27, 2006, p. 561, also available on http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/
files.php?file=cepmlp_car16_65_959564293.pdf, 2014.

 .1دارابپور ،مهراب؛ «ثمن شناور» ،مجله تحقیقات حقوقی ،دانشگاه شهید بهشتی ،شماره  0171 ،00-00و  0177ص .017
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کاال نیز اين موضوع تأيید شده است .عدم تعیین ثمن بر اعتبار قرارداد بیع تأثیری ندارد .بنابراين،
طرفین بايد معیارهای دقیق استانداردی را برای تعیین قیمت در حین انعقاد قرارداد پیشبینی
کنند .قراردادهای بلندمدت فروش گاز نیز از آن دسته معامالتی است که تعیین قیمت قطعی و
معین در آن فاقد وجاهت است .برای تعیین قیمت گاز ،فرمولی در قرارداد پیشبینی میشود که
در آن ،عواملی مانند قیمت نفت خام و ساير مشتقات نفتی و ذغال سنگ در نظر گرفته میشود01.
میشود 01.بهعالوه در تعیین قیمت گاز ،شرايط بازار ،منافع خريدار و فروشنده نیز بايد لحاظ شود.
در واقع قیمت گاز ،ضمن اينکه بايد هزينههای تمامشده ،انتقال گاز و سود متوقع فروشنده را
تأمین کند ،بايد بهگونهای باشد که خريدار بتواند آن را در بازار داخلی خود به فروش برساند .لذا
عواملی از قبیل میزان تقاضای بازار داخلی خريدار نیز بايد در قیمت نهايی گاز لحاظ شود00.
عالوه بر عواملی که اشاره شد ،در برخی موارد ،قوانین داخلی کشور خريدار موجب کاهش قیمت
گاز شده و خريدار را با خطر فروش گاز کمتر از قیمت خريد در بازار داخلی مواجه میکند.
بهعنوان مثال ،در سال  0372کنگره امريکا ،قانونی را به نام «قانون سیاست گاز طبیعی»00
تصويب کرد که سقف قیمت گاز طبیعی را در بازار بین ايالتی امريکا مشخص میکرد 01.با
پیشبینی تمامی اين فاکتورها در قیمت گاز ممکن است فرمول قیمت ،باز هم منعکسکننده
تغییرات شرايط و اوضاعواحوال حاکم بر قرارداد نبوده ،بعد از مدتی پاسخگوی توقعات معقول و
منطقی متعاقدين از قرارداد نباشد 04.لذا راهحلی که در اکثر قراردادهای بلندمدت بهمنظور رفع اين
مشکل پیشبینی شده است ،شروط «تعديل و بازبینی قیمت» است .مطابق شروط بازبینی قیمت،
در صورت حدوث شرايط معینی که مورد توافق طرفین قرار میگیرد در زمینه مذاکره مجدد در
خصوص قیمت اقدام میشود .اين شرايط ،ازجمله میتواند شامل موارد ذيل باشد که نهايتاً منجر
به تعديل فرمول قیمت قرارداد خواهد شد.
0ـ شرايطی که خارج از کنترل طرفین باشد و اين شرايط با آنچه طرفین در ابتدای قرارداد
پیشبینی کردهاند تفاوت اساسی داشته باشد.
0ـ اين شرايط ،تغییر مهمی در بازار انرژی خريدار ايجاد کند ،بهنحویکه تحوالت بازار
10. Villar, Jose A., “The Relationship between Crude Oil and Natural Gas Prices”, Energy Information
Administration, Office of Oil and Gas, October 2006, pp. 2-3, available at: http://www.uprm.edu/aceer/
pdfs/CrudeOil_NaturalGas.pdf.
11. Holland, Ben and Phillip Spencer Ashley, “Natural Gas Price Reviews: Past, Present and Future”,
Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 30, Issue 1, p. 30, 2012, available at
http://dx.doi.org/10.1080/02646811.2012.11435282.
12. Natural Gas Policy Act (NGPA), 1978.
13. Crowder, Angela Jeanne, “Take-or-Pay Payments and Settlements - Does the Landowner Share?”,
Louisiana Law Review, vol. 49, Issue 4, March 1989, p. 921, also available on
http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5177&context=lalrev.
14. Holland, Ben and Philip Spencer Ashley, op. cit., p. 31.
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نباشد05.

موجب شود فرمول قیمت ،برخالف اراده طرفین ،فرمول منصفانه قیمت برای گاز
در واقع ،اگر يکی از طرفین ثابت کند اوضاعواحوال بازار انرژی ،خارج از کنترل طرفین بوده و
نسبت به آنچه طرفین در زمان انعقاد قرارداد بهطور معقول و متعارف پیشبینی میکردند ،تغییر
کرده است يا اگر قیمت محاسبهشده بر مبنای فرمول قیمت ،تحوالت بازار را منعکس نکند ،هريک
از طرفین میتواند با ذکر مبانی تجديدنظر در قیمت ،بهصورت کتبی از طرف ديگر ،تجديدنظر در
قیمت قراردادی را درخواست کند .طرفین بايد با درنظرگرفتن محل ذخاير گازی ،قابلیت تولید
مخزن ،میانگین گاز تحويلی ،کیفیت گاز و ساير شرايط مربوط ،تمام تالش خود را برای تجديدنظر
معقول و متعارف در فرمول قیمت به عمل آورند01.عالوه بر آن ،الزم است در اين خصوص ،شرايط
مربوط به جمعآوری ،کمپرس يا فشردهکردن و انتقال گاز و تمام عوامل تأثیرگذار بر فرمول قیمت
که بر عملکرد فروشندة کارآمد و محتاط ،تأثیرگذارند و نیز شرايط مربوط در بازار خريدار ،هزينههای
توزيع و انتقال و تمام اوضاعواحوال غالب در بازار يادشده و صنعت گاز بهطور کلی لحاظ
عالوه بر پیشبینی شروطی به شرح مذکور بهمنظور بازبینی قیمت ،ممکن است وقوع حوادثی در
قرارداد پیشبینی شود که پس از تحقق آن ،خودبهخود شرايط تغییر فرمول به وجود میآيد .بهعنوان

شوند07.

مثال ،طرفین میتوانند توافق کنند پس از گذشت مدت زمان خاصی بدون نیاز به مذاکره مجدد،
شرايط بازبینی قیمت به وجود آيد .مثالً در قرارداد بلندمدت فروش گاز ،میان سوناتراچ و شرکت
ديستری گاز 02،گذشت چهار سال از زمان انعقاد قرارداد برای طرفین ،امکان تجديدنظر در قیمت
قراردادی را فراهم آورد 03.در ضمن ،طرفین میتوانند جهت انعطاف بیشتر قرارداد و تطابق آن با
شرايط و اوضاعواحوال ،اختیار تعیین فرمول جديد را به شخص ثالث يا مرجع حلوفصل اختالفات
قراردادی واگذار کنند 01.البته مرجع حل اختالف در تعیین قیمت جديد گاز بايد به مفاد قرارداد،
قانون حاکم بر قرارداد و مقررات داوری توجه کند.
9ـ .2تعیین مبیع
بهطور معمول ،در صنعت گاز ،دو نوع قرارداد فروش گاز منعقد میشود :قرارداد تهیه و تحويل گاز و
قرارداد اختصاص میدان گاز به خريدار .در قراردادهای تهیه و تحويل گاز ،اين کاال ،متجانس و
همگون است و فروشنده متعهد است مقادير مشخصی از آن را در دورهای مشخص به خريدار تحويل
15. Ibid., p. 37.
16. Williams & Meyers, op. cit., 6th ed., 1984, p. 870.
17. Ibid.
18. Sonatrach and Distrigas Corporation LNG SPA, 1976.
19. Ibid., p. 36.
 .20کاتوزيان ،ناصر؛ عقود معین ،معامالت معوض تملیکی ،جلد اول ،شرکت سهامی انتشار ،0124،ص .74
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دهد و مبیع ،از لحاظ مقدار گازی که فروشنده در طول مدت قرارداد بدان متعهد میشود ،مشخص و
معلوم است؛ اما طبق قرارداد اختصاص میدان گاز ،فروشنده ،میدان خاصی را به خريدار اختصاص داده
و متعهد میشود تمام يا درصد معینی از گاز را که از لحاظ اقتصادی باصرفه است ،بهمنظور فروش به
خريدار ،تولید کند 00.در قرارداد اختصاصی میدان گاز ،میزان روزانه قراردادی تحويل گاز مشخص
میشود 00.مقدار ديگری که در قراردادهای فروش گاز در نظر گرفته میشود ،میزان ساالنه گاز 01است
که با محاسبه  115روز ،مقدار روزانه محاسبه میشود .البته در قراردادهای فروش گاز ،اين امکان
وجود دارد که خريدار ،درصدی بیشتر از میزان مشخصشده در قرارداد گاز دريافت کند 04و فروشنده
متعهد میشود اين مقدار گاز موردنظر را در دسترس خريدار قرار دهد .اين مقرره به خريدار اين امکان
را میدهد که در صورت باالرفتن تقاضای بازار داخلی ،امکان تأمین گاز مورد نیاز را داشته باشد 05.در
مقابل ،خريدار در پايان سال قراردادی ،بايد درصد خاصی از مقدار سالیانه تعیینشده در قرارداد را
تحويل بگیرد و در صورت عدم تحويل ،بخشی از قیمت گاز تحويلگرفتهنشده را بپردازد .مقدار گازی
که بايد تحويل گرفته میشد و نشد ،در «محل اعتباری» 01توسط طرفین منظور میشود و خريدار
میتواند در سالهای آتی از اين محل برداشت کند 07.لذا فروشنده بايد همیشه برای تحويل گاز از
محل اعتباری آمادگی داشته باشد 02.تعهدی که خريدار در خصوص پرداخت قیمت گازی که به
تحويل آن متعهد است ولی به تحويل آن توانمند نیست« ،تعهد تحويل يا پرداخت» نامیده میشود .در
واقع اين شرط بهمنظور پیشگیری از هزينههای تعديل قراردادی و تقسیم ريسکهای ناشی از کاهش
تقاضا و افزايش قیمت ،در قراردادهای بلندمدت فروش گاز گنجانده شده است .پیشبینی شروط
تحويل يا پرداخت در قرارداد توسط طرفین ،بخصوص در قراردادهای بلندمدت فروش گاز طبیعی،
بسیار معمول است .شروط تحويل يا پرداخت ،تولیدکنندگان را در مقابل خطر کاهش تقاضا مصون
میدارد 03و خريداران هم میتوانند تنها میزانی از گاز را تحويل بگیرند که نیاز دارند و بهجای اينکه
 .29علیخانی ،محمد؛ «بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بینالمللی فروش گاز» ،مجله حقوقی بینالمللی،
شماره .0122 ،41
)22. DCQ (Daily Contract Quantity
)23. MAQ (Minimum Annual Quantity
)24. MDQ (Maximum Daily Quantity
25. Chandra, Vivek, Fundamentals of Natural Gas: An international Perspective, PennWell Corp., 2006,
p. 113.
26. Make - up
27. Creti, Anna, “Long-term Contracts and Take-or-Pay Clauses in Natural Gas Markets, University of
Toulouse, October 2003, p. 1, available on www2.toulouse.inra.fr, 2014.
28. Williams & Meyers, Manual of Oil and Gas Terms, 6th ed., 1984, p. 881.
29. E. Masten, Scott & Crocker Keith J., “Efficient Adaptation in Long-term Contracts: Take-or-Pay
Provisions for Natural Gas”, The American Economic Review, December 1985, p. 1083, available on
http://www2.toulouse.inra.fr/lerna/cahiers2003/0310116.pdf, 2014.
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هنگام کاهش تقاضای بازار داخلی ،به دنبال فسخ قرارداد باشند ،بهسادگی برای میزان گازی که
تحويل نگرفتهاند ،مبلغی را میپردازند و آن را در محل اعتباری خويش برای تحويلهای آينده ذخیره
میکنند و گازی را که قبالً در مقابل آن پرداخت کردهاند ،از مقادير جبرانی برداشت میکنند 11.تعهد
تحويل يا پرداخت ،اين موضوع را تضمین میکند که اگر تقاضای بازار داخلی گاز به دلیل بحران
اقتصادی و نیز سوختهای جايگزين ارزان ،کاهش يابد ،فروشنده ،قیمت مقاديری را که طبق قرارداد
در هر سال بايد تحويل داده شود ،دريافت

میکند10.

 .2ماهیت تعهد تحویل یا پرداخت
با پیشبینی تعهد تحويل يا پرداخت ،فروشنده درآمد ثابت ماهیانه يا سالیانهای خواهد داشت و
میتواند با آسايش خیال ،نسبت به استفاده از منابع مالی بهمنظور تولید و انتقال گاز اقدام کند،
چرا که حتی در صورت عدم تحويل گاز ،درآمد ثابتی خواهد داشت .بهرغم اينکه امروزه در اکثر
قراردادهای بلندمدت ،شروط تحويل يا پرداخت درج میشود ،در خصوص ماهیت آن ،مباحث
زيادی میان حقوقدانان مطرح شده است ،ازجمله اينکه آيا مقررة تحويل يا پرداخت« ،جريمه»10
است يا «جبران خسارت»؟ يا اينکه زمانی که خريدار نتوانسته مقادير مشخصشده را تحويل
بگیرد ،اما مبلغ آن را مطابق قرارداد پرداخته است ،آيا فروشنده میتواند آن را به شخص ديگری
بفروشد؟ در واقع ،مالک واقعی مقادير گاز تحويلگرفتهنشده چه کسی است :خريدار يا فروشنده؟
 .3مقرره تحویلگرفتن یا پرداخت در نظامهای حقوقی
الف .کامنال
 )9حقوق انگلیس
قبل از بررسی شرط تحويل يا پرداخت در حقوق انگلیس ،ابتدا بايد در خصوص معینبودن مبیع و
ثمن در حقوق کشور يادشده ،بحث و به اين سؤال اساسی پاسخ داده شود که آيا طبق قانون
انگلیس ،معینبودن مبیع و ثمن از شرايط صحت قرارداد تلقی میشود يا خیر؟ در صورت
مثبتبودن پاسخ ،آيا قراردادهای فروش گاز ،اين ويژگی را دارند يا خیر؟
در قوانین انگلستان که مربوط به فروش کاالست درباره معینبودن مبیع ،صراحتاً شرطی
30. Chandra, Vivek, op. cit., p. 114 & O’Neill, Daniel, Gas Sale and Purchase Agreements, in Oil and Gas
– A Practical Handbook (G. Picton-Turbervill, ed.), Globe Business Publishing Ltd., 2009, pp. 147-148.
31. Looper, Scott, “Take-or-Pay Crisis v2.0- What Wind Power Generators and Providers Failed to
Learn from Gas Pipelines?”, Houston Journal of International Law, 1980, vol. 33, p. 304.
www.hjil.org/articles/hjil-33-2-looper.pdf.
32. Penalty
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وجود ندارد .ماده  7قانون بیع انگلستان 11،موضوع قرارداد بیع را کاالی موجود يا آينده میداند.
کاالی موجود ،کااليی است که در زمان انعقاد قرارداد ،موجود و معین است .ممکن است اين
تعیین ،با مشاهده يا توصیف باشد 14يا از روی نمونه 15يا با اين قید که مبیع بايد برای هدف
خاصی مناسب باشد 11.کاالی آينده ،کااليی است که هنوز ايجاد نشده ،يا اينکه وجود دارد ولی
بايع آن را ندارد؛ کااليی است که بايع بايد آن را تولید کند يا به دست آورد يا محصولی است که
میخواهد بکارد 17.مبیع در قراردادهای فروش گاز ،کااليی است که تولیدکننده میخواهد در
آينده تولید کند و لذا معامله در مورد آن صحیح است .در خصوص تعیین ثمن ،قانون بیع کاال در
بند  0ماده  2صراحتاً مقرر میکند «هرگاه قیمت مبیع در بیع معین نشده باشد و ضابطهای هم
برای تعیین آن ارائه نشده باشد و از رويه معمول طرفین هم قابل تعیین نباشد ،قرارداد صحیح
است و خريدار بايد قیمت متعارف را پرداخت نمايد» 12.همچنین بخش پانزدهم قانون تهیه کاال
و خدمات ،مصوب  130320مقرر میدارد« :در جايی که بهموجب قرارداد ،عوض خدمات معین
نشده است ،يا به طريقی که توسط طرفین توافق شود يا بر مبنای مناسبات قبلی میان طرفین
معامله معین شود ،يک شرط ضمنی مبنی بر اينکه طرفین قرارداد ،نرخ معقولی را پرداخت
خواهند کرد ،مفروض است» .لذا از مقررات يادشده چنین استنباط میشود که در حقوق انگلیس،
عدم تعیین ثمن ،موجب عدم شناسايی و عدم قابلیت اجرای قرارداد نیست بلکه يک معیار معقول
و متعارف در قرارداد مفروض است که نهايتاً به آن حکم میشود .لذا بهطريقاولی ،زمانی که ثمن
قابل تعیین باشد يعنی طرفین ،معیاری جهت تعیین آن پیشبینی کنند ،يا بر اساس آنچه بین
طرفین ،مرسوم و متدوال بوده است معین شود ،قرارداد صحیح است و قابلیت اجرا دارد .ضمن
اينکه در حقوق انگلیس ،بهکاربردن معیار يا ضابطه در قرارداد بهعنوان ابزاری جهت تعیین
قسمتهای ناتمام ،مرسوم است و به دادگاه اجازه داده میشود تا قرارداد را معتبر بشناسد .مثالً
اگر ثمن در قرارداد تعیین نشده باشد اما روشی جهت محاسبه آن در نظر گرفته شده باشد،
قرارداد ناقص نبوده و با مشخصکردن قسمت نامعین ،اجرای آن ممکن میشود 41.با توجه به
مباحثی که مطرح شد و قابلیت تعیین مبیع و ثمن در قراردادهای فروش گاز ،ترديدی در صحت
اين قراردادها طبق قانون انگلیس باقی نمیماند .اما در خصوص قابلیت اعمال شرط تحويل يا
)33. Sale of Goods Act (1979
)34. Article 15, Sale of Goods Act (1979
)35. Article 17, Sale of Goods Act (1979
)36. Aarticle16, Sale of Goods Act (1979
37. Marsh, P.D.V, Comparative Contract Law, England Gower Publishing, 1994, p. 89.
38. Guest & et al, Benjamin's Sale of Goods, London, Sweet & Maxwell, 7th revised edition, 2006, p. 113.
39. Supply of Goods and Services Act 1982, Available at http://www.legislation.gov.uk.
40. O'Sullivan and Hilliard, Jonathan, The Law of Contract, Oxford University Press, 2nd ed., 2006,
2006, p. 93.
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پرداخت در میان حقوقدانان انگلیس ،اختالف ديدگاه وجود دارد .اين اختالف ناشی از اختالف
حقوقدانان در خصوص ماهیت اين شرط است .در واقع ،در خصوص تعهد به پرداختی که در
مقابل آن ،تحويل صورت نگرفته است ،دو نظريه وجود دارد :برخی ماهیت اين مبلغ را جريمه
میدانند و برخی ديگر آن را ماهیتاً جبران خسارت عنوان میکنند .ثمره عملی اين اختالف از اين
جهت است که مطابق قواعد نظام حقوقی انگلیس ،دادگاهها نمیتوانند برای ناقض قرارداد،
بگیرند40.

مجازاتی در نظر
البته در حقوق انگلیس ،هريک از طرفین قرارداد در صورت نقض تعهدات قراردادی ،به
پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد موظف است و پرداخت اين خسارت با هیچيک از قواعد
حاکم بر نظام حقوقی انگلیس تعارضی ندارد؛ ضمن اينکه میزان خسارت بر اساس تشخیص
دادگاه و بر اساس اصول خاصی تعیین خواهد شد .هدف از پیشبینی چنین شرطی ،جلوگیری از
آزادی طرفین قرارداد از نقض تعهدات قراردادی است .قاعده «منع جريمه» 40،قاعدهای استثنايی
در قلمرو حقوق قراردادهای انگلیس است و بايد بهصورت مضیق تفسیر شود و چنانچه مراجع
قضايی انگلیس ،ماهیت شرط مربوط را جريمه تشخیص دهند ،آن را اجرا نمیکنند41.
البته بايد میان اين جريمهها و وجه التزام ،تفکیک قائل شد ،چرا که وجه التزام ،خسارت
مقطوع پیشبینیشده از سوی طرفین است و بهخودیخود الزماالجراست .در واقع ،وجه التزام،
زمانی قابل مطالبه است که يکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده باشد،
درحالیکه مجازات و جريمهها به اين دلیل وضع میشود که از نقض قرارداد از سوی هريک از
طرفین جلوگیری کند .اما تمیز اينکه ماهیت شرط قراردادی با اوصاف پیشگفته ،جبران خسارت
است يا مجازات ،بر اساس معیارهايی صورت میگیرد.
در دادگاههای انگلیس تا زمان مطرحشدن پرونده ام.اند.جی .پلیمر ،علیه ايمری مینرال
ال.تی.دی 44،بدون معیار خاصی در خصوص اين موضوع تصمیمگیری میشد .قاضی در اين
پرونده به اين موضوع توجه کرد که در خصوص تشخیص ماهیت شرط مورد نظر ،هیچ معیار
خاصی وجود ندارد.
در پرونده مذکور ،فروشنده (ام.اند.جی .پلیمر) برای مدت سه سال به تأمین نوعی ماده
شیمیايی به نفع خريدار متعهد شده بود .قرارداد متضمن شرطی بود که مطابق آن ،خريدار
41. Holland, Ben & Ashley, Philips, Enforceability of Take-or-Pay Provisions in English Law Contracts,
Journal of Energy & Natural Resources Law, vol. 26, No. 4, 2008, p. 1, available on www.cmscmck.com, 2014.
42. Rule against Penalties
43. Crowder, Angela Jeanne, op. cit., p. 611.
44. M. & J. Polymers v. Imery Mineral Ltd. [2008] EWHC 344 (Comm). Available at:
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=64a6e579-22b4-4d3f-966f-cdd2bc7f3393, 2014.

بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز



021

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میبايست حداقلی از مقادير کاالی يادشده را در مدت زمانی مشخص سفارش دهد .قرارداد
يادشده متضمن شرط تحويل يا پرداخت هم بود .در اين پرونده ،قاضی برتون ،اين موضوع
اساسی را بررسی کرد که آيا اجرای تعهد تحويل يا پرداخت به دلیل قاعده ممنوعیت اعمال
مجازات و پرداخت جريمه ،غیرقابلاجراست يا نه.
برای پاسخگويی به اين سؤال ،قاضی برتون دو نظريه مطرح کرد :بر اساس نظريه اول ،تعهد
به پرداخت يا تحويل ،بهعنوان يکی از تعهدات اصلی شخص در نظر گرفته میشود ،نه خسارت،
و در نظريه دوم ،تعهد به پرداخت ،در واقع خسارات ناشی از عدم تحويل است .در پرونده يادشده،
ادعای خواهان اين بود که تعهد به پرداخت به دلیل عدم تحويل ،قسمتی از تعهدات خريدار
محسوب شده و در صورت عدم تحويل نیز ثمن معامله بايد پرداخت شود.
بهعالوه قاضی برتون در بررسی ماهیت شروط تحويل يا پرداخت و اينکه آيا تعهد به پرداخت
خسارت است يا مجازات ،چند مالک را در نظر گرفت که عبارت است از:
ـ آيا شرط تحويل يا پرداخت ،به لحاظ تجاری قابل توجیه است؟
ـ آيا هدف اولیه مقرره ،جلوگیری از نقض قرارداد است؟
ـ آيا طرفین برای چانهزنی در خصوص تعیین شرايط قرارداد از موقعیت يکسانی برخوردار
بودهاند؟
دادگاه پس از لحاظ معیارهای پیشگفته ،در نهايت نتیجه میگیرد که پیشبینی تعهد تحويل
يا پرداخت در قرارداد ،معقول و بدون اجبار يکی از طرفین است و «مجازات» محسوب نمیشود
و نهايتاً با استناد به رأی دادگاه در قضیه ام سی گريگور علیه کارتر 45استدالل کرد زمانی که
طرفین پیشبینی میکنند در صورت عدم ايفای تعهدات قراردادی ،مبلغی را به طرف مقابل
پرداخت کنند ،پرداخت اين مبلغ ،يکی از تعهدات اصلی طرف قرارداد است41.
اما در پرونده ديگری به نام دعوای ایـ نیک علیه اداره ارتباطات و دولت محلی 47،همان
قاضی حکم داد که مقررة تحويل يا پرداخت« ،جريمه» بوده ،بنابراين الزماالجرا نیست ،چرا که
مطابق يکی از قواعد قديمی نظام حقوقی کامنال ،جريمههای قراردادی الزماالجرا نیستند .از
نظر قاضی پرونده ،مطابق حقوق انگلیس ،زمانی تعهد به پرداخت ،جريمه محسوب میشود که:
0ـ اين مبلغ به دلیل نقض قرارداد توسط يکی از طرفین قابل پرداخت باشد.
45. Mc Gregor v. White & Carter
46. B. Holland & P. Ashley, Enforceability of Take-or-Pay Provisions in English Law Contracts, op.
cit., p. 615.
47. E-Nike Ltd. v. Department for Communities and Local Government, 2012 EWHC (High Court of
England and Wales), also available on http://lexisweb.co.uk/cases/2012/november/e-nik-ltd-v-departmentfor-communities-and-local-government.
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0ـ هدف اولیه از وضع چنین مقررهای ،جلوگیری از نقض قرارداد باشد.
1ـ مبلغ پیشبینیشده ،تخمین خسارات ناشی از نقض قرارداد نباشد.
با توجه به رويه حاکم بر مراجع قضايی انگلیس ،میتوان گفت اگر شرط پرداخت يا تحويل،
به گونهای در قرارداد پیشبینی شود که خريدار در صورت نقض قرارداد به اجرای آن موظف باشد
بر اساس اصل منع جريمه است و درصورتیکه از عبارات قراردادی و اوضاعواحوال حاکم،
استنباط شود که تعهد پرداخت در صورت عدم تحويل ،تعهد ثانويهای است که خريدار در صورت
تحويلنگرفتن کاالی موضوع قرارداد به اجرای آن موظف شده است ،الزماالجرا بوده ،مشمول
قاعده استثنای منع پرداخت جريمه نیست.
 )2حقوق استرالیا
در حقوق استرالیا نیز قاعده منع مجازاتها ،دادگاهها را از اجرای مقرراتی که مطابق آن ،يکی از
طرفین را در صورت نقض قرارداد ،به پرداخت مبلغی بهعنوان جريمه مکلف مینمايد منع
میکند 42.باوجود اين ،با توجه به اينکه شرط تحويل يا پرداخت ،مجازات نقض قرارداد تلقی
نمیشود ،چنین مقررهای در حقوق استرالیا الزماالجراست43.
 )3مقررات یکنواخت امریکا
شروط پرداخت يا تحويل ،اولین بار در قراردادهای گاز اياالت متحده امريکا در دهه 0311
میالدی پیشبینی شد و نقش مهم و مؤثری بر ايجاد تعادل شرايط قراردادی میان تولیدکنندگان
و توزيعکنندگان گاز داشت .البته در سالهای  0320-0320به دلیل درج چنین شروطی در متن
قراردادهای بلندمدت فروش گاز ،در اجرای اين مقرره ،مشکالتی به وجود آمد .دلیل بروز چنین
مشکالتی ،تحويل مقادير گاز بیشتر از تقاضای بازار بود و فروش مجدد آن را با مشکل مواجه
میکرد 51که البته با توجه به نقش خريدار در تعیین مقادير تحويلی در قراردادهای فروش گاز،
اين مشکل جدی نبوده ،در واقع با پیشبینیهای الزم از طرف خريدار در خصوص میزان
تقاضای بازار ،قابل رفع خواهد بود.
48. See: Interstar Wholesale Finance Pty. Ltd. v. Integral Home Loans Pty. Ltd., 2008, available on
http://www.lexisnexis.com/community/lwau/blogs/top_cases/archive/2008/11/28/interstar-wholesalefinance-pty-ltd-v-integral-home-loans-pty-ltd.aspx, 2014.
49. K. Cahill and M. Cooke, High Court Ruling Impacts Take-or-Pay Clauses, 7 December 2012,
available online at http://www.lexology.com, 2014.
50. J. M. Medina, “The Take-or-Pay Wars: A Cautionary Analysis for the Future”, Tulasa Law Review,
?vol. 27 | Issue 2, (1991-1992) p. 287, available on http://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/ viewcontent.cgi
article=1930&context=tlr, 2014.
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در نظام حقوقی امريکا بايد گفت :اعتبار مقررة تحويل يا پرداخت در اياالت متحده امريکا
مورد بحث نیست ،بلکه موضوع قابل بحث ،نحوه اجرای اين مقرره است .بهموجب بخش 0-712
قانون تجاری يکنواخت امريکا 50،درصورتیکه خريدار از تحويل کاالهای موضوع قرارداد در زمان
و مکانی که در قرارداد برای تحويل مقرر شده است ،خودداری کند ،فروشنده مستحق دريافت
مابه التفاوت قیمت بازار در زمان و مکان واقعی تحويل و قیمت قراردادی و عدمالنفع است50.
دادگاههای امريکايی در برخی از پروندهها حکم دادهاند که بخش  0-712قانون مزبور نسبت
به همه خسارات ناشی از نقض تعهد تحويل يا پرداخت اعمال میشود و لذا در صورت عدم
تحويل گاز از طرف خريدار به میزان مقرر ،فروشنده تنها مستحق مابهالتفاوت میان قیمت بازار و
قیمت قراردادی است51.
در برخی پروندهها ،دادگاههای امريکايی ،قاعده تحويل يا پرداخت را تابع قاعده کلی مندرج
در بخش  0-712قانون يادشده ندانسته و تعهد پرداخت را در فرض عدم تحويل به میزان مقرر
در قراردادها الزماالجرا دانستهاند.
ب .حقوق نوشته
در کشورهای تحت حاکمیت حقوق نوشته ،مقرره تحويل يا پرداخت ،با توجه به اصل حاکمیت
اراده و آزادی قراردادها معتبر بوده و البته ممکن است در برخی موارد ،اجرای چنین شروطی با
موانعی روبهرو باشد که به آن پرداخته خواهد شد.
 )9حقوق فرانسه
قبل از بررسی مقرره تحويل يا پرداخت در حقوق فرانسه بايد ديد که آيا شیوه تعیین مبیع و ثمن
در قراردادهای فروش گاز با قوانین فرانسه سازگاری دارد يا خیر؟ ماده  0003قانون مدنی فرانسه
بهصراحت مقرر میدارد که« :مورد تعهد بايد چیزی باشد که قابلیت تعیین داشته باشد .مقدار
مورد معامله ،مشروط بر اينکه قابل تعیین باشد ،ممکن است نامشخص باشد» .بنابراين در حقوق
فرانسه ،بیعی که موضوع آن تعیین نشده ولی قابل تعیین است ،صحیح و الزماالجراست .لذا
ابهامی در خصوص صحت قراردادهای فروش گاز وجود نخواهد داشت .در مورد مقررة تحويل يا
51. Uniform Commercial Code
52. See: UCC, § 2-708 (1997).
53. See: Royce Realty & Dev., Inc. v. Arkla, Inc., (Okla, 1993), available on http://law.justia.com/cases/
oklahoma/supreme-court/1993/15759.html, 2014.
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پرداخت ،اگرچه اين مقرره در مقررات بخش انرژی پذيرفته شده ،شورای رقابت فرانسه 54،چنین
مقرراتی را تنها عامل ايجادکننده نگرانیهايی در خصوص رقابت در بازار گاز میداند 55.بهعالوه،
گنجاندن اين مقرره در مفاد قرارداد ،ممکن است بهعنوان مجازات به معنايی که در ماده 0050
قانون مدنی فرانسه آمده است تفسیر شود و ازاينرو دادگاه میتواند در میزان آن بازبینی کند،
حتی به بیشتر يا کمتر از میزان مورد توافق میان طرفین حکم دهد .تا جايی که نگارنده مطلع
است ،تنها در يک رأی دادگاه تجديدنظر ،اعتبار شروط پرداخت در صورت عدم تحويل ،مطابق
حقوق فرانسه بررسی شده است51.
در تصمیم يادشده ،دادگاه حکم داد که تعهد پرداخت در صورت عدم تحويل ،مورد توافق
طرفین قرار گرفته و الزماالجراست .بهعالوه ،دادگاه تأکید کرد تعهد تحويل يا پرداخت ،در مقابل
تعهد فروشنده به تأمین گاز طبیعی است و لذا دادگاه ،نظريه جريمهبودن تعهد به پرداخت در
صورت عدم تحويل را مطابق حقوق فرانسه رد ،و خريدار را به پرداخت میزان مشخصشده در
قرارداد موظف کرد ،چرا که خريدار نتوانسته بود مقادير معینشده را تحويل بگیرد.
 )2حقوق روسیه
در روسیه ،ديدگاههای مختلفی در خصوص درج اين مقرره در قرارداد وجود دارد:
0ـ مطابق ماده  01قواعد تأمین گاز ،پیشبینی مقررة تحويل يا پرداخت در مفاد قرارداد در
قراردادهايی که میزان ساالنه تحويل گاز آنها از هزار مترمکعب کمتر باشد ،ممنوع
است.
0ـ با توجه به اينکه قراردادهای تأمین گاز ،ازجمله قراردادهای بیع کاال هستند ،تحت حاکمیت
قواعد عام حقوق مدنی روسیه قرار میگیرند .يکی از قواعد يادشده ،معینبودن مقدار مبیع
است و تعهد تحويل يا پرداخت ،بهواقع با اين قاعده در تعارض بوده ،اين اصل را نقض
میکند .به همین دلیل بر اساس قانون روسیه ممکن است چنین شروطی غیرقابلاجرا تلقی
شود.
1ـ تعهد به تحويل يا پرداخت ،موضوع ماده  111قانون مدنی روسیه است و دادگاه را قادر
میسازد میزان جريمههای نامعقول قراردادی را تعديل کند57.
54. French Competition Council
55. French Competition Council, Opinion No. 99-A-15, dated 5 October 1999, available on
www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/99a15.pdf, 2014.
56. See: Court of Appeals of Angers, 15 June 2005, SA Styrpac c/ Gaz de France, No. 04/01783
available on www.ca-anger.justice.fr.
57. See: Article 333 of the Russian Civil Code.
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دادگاه عالی تجارت روسیه در پروندهای که در آن ،تأمینکننده گاز ،مبلغی بالغ بر  4میلیون
روبل را به دلیل ناتوانی خريدار در تحويل گاز مورد توافق ادعا کرده بود ( 00درصد میزان مقرر)
مبلغ يادشده را در مقايسه با خسارت واقعی بسیار زياد دانسته ،میزان تعیینشده در قرارداد را
تعديل کرد.
 )3حقوق سوئیس
در قانون تعهدات سوئیس ،مقررات خاصی درمورد قراردادهای بلندمدت فروش گاز پیشبینی نشده
است .علیرغم اينکه برخی عقیده دارند اين قراردادها در زمره عقودی که در قانون تعهدات سوئیس
از آنها نام برده شده قرار نمیگیرند ،اين عقیده نیز وجود دارد که میتوان اين قراردادها را ذيل
عنوان قراردادهای بیع منطبق با ماده  024قانون تعهدات سوئیس به شمار آورد ،چرا که طبق اين
قراردادها ،فروشنده متعهد به تحويل و انتقال مالکیت مبیع به خريدار در مقابل پرداخت ثمن است.
در واقع اين قراردادها در زمره قراردادهای بیع کاالهای منقول ،ذيل ماده  027قانون تعهدات
سوئیس قرار میگیرند .درصورتیکه قراردادهای فروش گاز ،بیع تلقی شوند اين بحث پیش میآيد
که آيا از منظر قوانین سوئیس ،عدم تعیین ثمن مقطوع اين معامالت ،تأثیری بر صحت و قابلیت
اجرای آنها دارد يا خیر؟ بهموجب بند  0ماده  000قانون تعهدات سوئیس ،اگر مشتری سفارشی
بدهد بدون اينکه قیمت را تعیین کند ،قرارداد بیع به قیمت متوسط در روز و محل اجرای قرارداد،
منعقد تلقی میشود .با توجه به ماده اخیرالذکر به نظر میرسد لزومی به تعیین ثمن مقطوع در اين
معامالت وجود نداشته و درنظرگرفتن معیار قراردادی جهت تعیین ثمن کافی باشد.
در خصوص شروط تحويل يا پرداخت نیز در قوانین سوئیس ،مقررهای پیشبینی نشده و اين
موضوع در رويهقضايی اين کشور نیز بررسی نشده است 52.اما عقیده برخی از نويسندگان اين
است که اين شروط بايد بهعنوان «اجرای جايگزين» 53به معنای ماده  70قانون تعهدات سوئیس
در نظر گرفته شود 11.طبق ماده يادشده ،زمانی که يکی از طرفین قرارداد ،متعهد به انجام دو
موضوع (که يکی از آنها جايگزين ديگری است) میشود ،میتواند يکی از آنها را انجام دهد و
هر کدام از آنها تعهد مستقلی به حساب میآيند .البته بهتر است گفته شود تعهد ،يکی است با
چند موضوع که اجرای يکی از موضوعات برای وفای به عهد ،کافی است .در شرط تحويل يا
58. Marc Iynedjian, “Gas Sale and Purchase Agreements under Swiss Law”, ASA Bulletin, (Kluwer Law
International, 2012, vol. 30, Issue 4, p. 748, Available on http://www.kluwerlawonline.com/
toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EASA+Bulletin%7EVolume+30
+%282012%29, 2016.
59. Alternative Performance
60. Ibid., p. 749.
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پرداخت نیز خريدار میتواند تحويل حداقل مقدار گاز يا پرداخت قیمت کل گاز مورد معامله يا
درصدی از آن را انتخاب کند .چنین تعبیری تأثیر مهمی در اجرای اين شروط در حقوق سوئیس
داشته و تعهد به پرداخت در صورت عدم تحويل گاز ،ديگر بهعنوان جريمة موضوع بند  0ماده
 011قانون تعهدات سوئیس در نظر گرفته نمیشود .توضیح اينکه طبق قانون سوئیس ،طرفین
میتوانند بر جريمه قراردادی 10توافق کنند که درموردی اعمال میشود که متعهد ،تعهدات
قراردادی خود را انجام نداده است .هدف اولیة چنین مقررهای تشويق (و نه تنبیه) متعهد به انجام
تعهدات قراردادی در جهت تضمین منافع متعهدله است و اغلب ،جايی مورد استفاده قرار میگیرد
که محاسبه خسارت ،سخت يا غیرممکن است ،مانند نقض شرط عدم رقابت در قراردادهای
استخدام يا نقض قراردادهای محرمانگی .موادی که در خصوص جريمه قراردادی قابل اعمال
است مواد  011تا  011قانون تعهدات سوئیس است .البته اين قوانین ،امری نبوده و طرفین
میتوانند برخالف آن توافق کنند .بهعنوان يک قاعده ،پرداخت میزانی پول بهعنوان جريمه
قراردادی در نظر گرفته خواهد شد .هرچند در رأيی که دادگاه فدرال سوئیس صادر کرده است
گفته شده که جريمه قراردادی میتواند انجام کار مشخصی باشد ،ديوان حکم داد که ازدستدادن
حق نیز میتواند بهعنوان جريمه در نظر گرفته شود .اگر شرايط توافقی (نقض قرارداد) تحقق
يابد ،جريمه قراردادی فوراً اجرايی میشود و در اين صورت ،متعهدله ،نیازی به اثبات خسارات
واقعی ندارد .البته درصورتیکه میزان جريمه بیش از اندازه 10باشد ،قاضی میتواند میزان آن را
تقلیل دهد و تعديل قضايی در اين خصوص از مقررات آمره محسوب میشود .واژه «بیش از
اندازه» در قوانین مدون سوئیس تعريف نشده است و اينکه آيا جريمه قراردادی از میزان واقعی
خسارت ،بیشتر است يا نه ،به شرايط پرونده در زمان نقض قرارداد ،بستگی دارد .بااينحال،
معیارهای ذيل در اين خصوص بايد مدنظر قرار گیرد:
0ـ معیار اصلی :منافع متعهدله در اجرای تعهد اصلی :درصورتیکه بین منافع متعهدله از
اجرای قرارداد و جريمه قراردادی ،ناهماهنگی آشکار وجود داشته باشد ،جريمه قراردادی «بیش از
اندازه» تلقی میشود11.
در قانون ،حدود جريمههای قراردادی تعريف نشده است ولی در سال  0354دادگاه عالی
فدرال حکم داد که ازدستدادن حق ،نمیتواند بهعنوان جريمه در نظر گرفته شود .در آوريل
 0113دادگاه عالی فدرال ،فرصت بازبینی اين رويکرد را پیدا و از دکترينی حمايت کرد که در آن
جريمه قراردادی شامل ازدستدادن حقوقی نیز میشد .در همین راستا طبق ماده  011پاراگراف
61. Konventionalstrafe
62. Excessive
63. Eversheds Sutherland, “Liquidated Damages or Contractual Penalty under Swiss Law”, pp. 2-3,
Available at http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2eecddf8-91d1-49f9-a05b-41e4263c076a.
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بشود14.

سوم ،اختیار قاضی جهت کاهش جرايم قراردادی بايد شامل موارد ازدسترفتن حقی نیز
با توجه به اينکه در قانون سوئیس ،هیچ تعريفی از اصطالح «بیش از اندازه» نشده است ،اين
موضوع بايد مورد به مورد بررسی شود و در هر مورد بايد میزان جريمه و شرايط پرونده مدنظر
قرارداده شود و حتماً بايد عدم تطابق میان منافع متعهدله و جريمه ،واضح و روشن باشد .اين عدم
تطابق بايد در لحظهای بررسی شود که عدم رعايت تعهدات قراردادی صورت گرفته است15.
در خصوص ماهیت شرط تحويل يا پرداخت و مقايسه آن با جريمه قراردادی بايد گفت با
توجه به بند سوم ماده  011و امکان تعديل قضايی جريمه قراردادی توسط دادگاه ،به دلیل
الزم االجرابودن شرط تحويل يا پرداخت و عدم امکان تعديل آن ،اين شرط ،جريمه قراردادی
محسوب نمیشود.
بهعالوه ،نقش اصلی جريمه ،تضمین اجرای قرارداد از سوی متعهد است ،درحالیکه هدف
اصلی تعهد تحويل يا پرداخت ،تضمین درآمد ثابت برای فروشنده است .همچنین شرط تحويل يا
پرداخت نمیتواند بهعنوان وجه التزام در نظر گرفته شود چرا که در وجه التزام ،طرفین بر مبلغ
مقطوعی بهعنوان خسارات ناشی از تخلف قراردادی توافق میکنند .اين مبلغ نیز طبق بند سوم
ماده  011ممکن است مورد تعديل قضايی قرار گیرد و درصورتیکه طرف قرارداد ،در واقع امر،
چنین خسارتی را متحمل نشده باشد ،چنین مبلغی قابل وصول نیست و از اين دو جهت ،تعهد به
پرداخت با وجه التزام ،تفاوت اساسی دارد .لذا وفق ماده  70قانون تعهدات سوئیس ،تعهد به
پرداخت ،تعهد مستقلی محسوب شده و جايگزين تعهد به تحويل است 11.درصورتیکه تعهد به
پرداخت ،تعهد مستقلی در مفهوم ماده  70در نظر گرفته شود ،قاضی نمیتواند هیچ تعديلی در
خصوص پرداخت مبلغ تعیینشده انجام دهد .در واقع درصورتیکه چنین نظری پذيرفته شود،
طرفین میتوانند عالوه بر تعهد جايگزين شرط ،وجه التزام يا حتی جريمه قراردادی را در قرارداد
پیشبینی کنند و اين جريمه ،زمانی اجرايی میشود که طرف متعهد نتواند هیچيک از موضوعات
تعهد خود را بهدرستی ايفا کند17.
 )4حقوق ایران
بهرغم اينکه در اغلب قراردادهای طوالنیمدت فروش گاز ،میان شرکتهای ايرانی و شرکتهای
64. Markus Dörig, “Supreme Court Rules on Contractual Penalties”, Int’l L. Off., http://www.internationallawoffice.com/
Newsletters/Company-Commercial/Switzerland/BADERTSCHER-Rechtsanwlte-AG/Supreme-Courtrules-on-contractual-penalties.
65. Mavromati, Despina, “Excessive Contractual Penalties in Football”, (November 18, 2016). Available
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2872151.
66. Ibid., p. 750.
67. White, James and Robert Summers, Principle of Sales Law, Thomson Reuters, 2009, p. 466.

011



مجله حقوقی بینالمللی /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان9316

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خريدار خارجی ،تعهد تحويل يا پرداخت گنجانده میشود ،اين مقرره در حقوق ايران ،موضوع
نسبتاً جديد و ماهیت آن از موضوعات قابل بحث است و با توجه به شباهت اين مقرره با وجه
التزام و پیشپرداخت ،بررسی اين مفاهیم و مقايسه آنها با مقرره تحويل يا پرداخت ،ضروری
مینمايد .اما قبل از پرداختن به ماهیت شروط تحويل يا پرداخت ،بهتر است ماهیت قراردادهای
بلندمدت فروش گاز طبیعی در حقوق ايران بررسی شود.
 .4ماهیت قراردادهای بلندمدت فروش گاز طبیعی
برای تشخیص ماهیت اين قراردادها در حقوق ايران ،بايد اراده طرفین و عناصر تشکیلدهنده اين
قراردادها بررسی شود .در اين قراردادها طرفین با مجموعهای از تعهدات روبهرو هستند که فراتر از
خريد و فروش اقساطی گاز در طول مدت طوالنی است و شامل واگذاری حق امتیاز ،تأمین مالی
پروژه ،قرارداد بیمه تجهیزات و تأسیسات ،قرارداد بازپرداخت اجباری قیمت تجهیزات از طريق
محصوالت تولیدی همان تأسیسات ،بهسازی و فراورش گاز ،حملونقل ،تعمیر و نگهداری
حاملهای گاز اعم از کشتی ،تانکر و خط لوله میشود .با تدقیق در تعهدات اصلی طرفین و با وجود
دو عنصر مبیع و ثمن در اين قراردادها و اراده طرفین ،مبنی بر تملیک گاز به عوض معلوم ،ممکن
است اين قراردادها بیع تلقی و ذيل ماده  112قانون مدنی قرار گیرند 12.البته ممکن است اين
تعريف در خصوص معامله کلی گاز صادق نباشد چرا که به زعم برخی از حقوقدانان در اين فرض،
بیع با تعهدی راجع به تعیین مصداق کلی يا تسلیم آن همراه است  13و از اين ديدگاه ،بیع تنها با
واسطه دخالت عنصر تسلیم ،تملیکی میشود 71.توضیح اينکه به فرض اينکه قرارداد فروش گاز ،بیع
دانسته شود ،بايد مشخص شود که نوع بیع ،معین است يا کلی که اين موضوع ،بسته به گاز مورد
معامله ،تفاوت میکند .در صورت وجود اين تعهد که گاز بايد از منبع و میدان خاصی برای خريدار
تهیه شود ،میتوان قائل به معین يا کلی در معینبودن گاز شد و درصورتیکه موضوع قرارداد،
فروش گاز بهطور کلی باشد (با اختیار کامل فروشنده مبنی بر انتخاب گاز از هر میدان گازی) تعهد
فروشنده مبنی بر تحويل مقادير مشخصی از آن در يک دوره مشخص به خريدار ،از نوع کلی
فیالذمه است و طبق ماده  150قانون مدنی ،مقدار ،جنس و وصف مبیع بايد ذکر شود .در اين موارد
که در قراردادهای فروش گاز ،مقدار آن با افزايش يا کاهش مقدار گاز مخزن تنظیم میشود و مقدار
قراردادی میتواند تحت تأثیر تخمین از میزان گاز مخزن باشد ،طبیعتاً اگر مقدار گاز دچار نوسان
 .61محقق حلی؛ شرايعاالسالم ،استقالل ،چاپ دوم 0413 ،هـ .ق ،جلد دوم ،ص .017
 .61شهیدی؛ حقوق مدنی ، 1مجد ،0120،ص .3
 .50کاتوزيان ،ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی ،درسهايی از عقود معین ،جلد اول ،چاپ پنجم ،گنج دانش ،0120،ص .3
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شود ،اين سؤال به ذهن متبادر میشود که آيا طرفین در خصوص چنین مبیعی علم تفصیلی دارند يا
مورد معامله دارای ابهام است .بنا بر ماده  140قانون مدنی ،کمیت مورد معامله ،يا با مشاهده يا با
ضابطه متعارف مانند وزن يا کیل يا عدد يا ذرع يا مساحت معلوم میشود .به عبارت ديگر ،مطابق
اين ماده ،کمیت مورد معامله میتواند با ضابطه عرف بلد معلوم شود .بنا بر يک نظر ،منظور از عرف
بلد ،عرف محل اقامت طرفین معامله است 70و با عنايت به اينکه در قراردادهای بینالمللی فروش
گاز ،مقصود طرفین ،معلومبودن کمیت مورد معامله نزد خودشان است میتوان گفت شرايط مذکور
در قانون مدنی احراز میشود .لذا با توجه به داليل پیشگفته میتوان گفت قراردادهای فروش گاز
از مصاديق عقد بیع هستند .اين فرضیه با وجود تعهدات گستردهای که در قراردادهای طوالنیمدت
فروش گاز به معنای عام 70وجود دارد و شامل واگذاری حق امتیاز ،تأمین مالی پروژه ،قرارداد بیمه
تجهیزات و تأسیسات ،قرارداد بازپرداخت اجباری قیمت تجهیزات از طريق محصوالت تولیدی
همان تأسیسات ،بهسازی و فراورش گاز ،حملونقل ،تعمیر و نگهداری حاملهای گاز اعم از کشتی،
تانکر و خط لوله میشود ،ضعیف شده و ما را با اين واقعیت روبهرو میکند که قرارداد فروش گاز،
بسیار گستردهتر از بیع بوده و تعهدات ديگری را نیز دربرمیگیرد ،چرا که قرارداد بیع ،علیرغم
شباهتهايی که با قرارداد فروش گاز دارد ،نمیتواند تمام جنبههای اين قرارداد را پوشش دهد .با
اين توصیف به نظر میرسد قراردادهای فروش گاز ،مشمول قراردادهای خصوصی ماده  01قانون
مدنی شده و طبق ماده  003قانون مدنی ،معتبر و برای طرفین الزماالجراست .در فقه نیز کلیه
قراردادهايی که عقاليی و مورد نیاز مردم است ولو آنکه شارع ،ذکری از آن به میان نیاورده ،معتبر
است 71.طبق ماده  001قانون مدنی ،اين قراردادها مشمول اصل صحت شده و تا زمانی که فساد
آن مشخص نشده ،به درستی آنها حکم داده میشود 74.قواعد عام فقه نیز همچون آيه مشهور
«اوفو بالعقود» و آيه «و ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون تجاره عن تراض» و حديث
مشهور «المؤمنون عند شروطهم» ،ناظر به تأيید چنین قراردادهايی است .البته اعتبار و صحت اين
قراردادها منوط به وجود شرايط صحت قراردادی ماده  031قانون مدنی است 75که از میان شروط
چهارگانة صحت ،آنچه مورد ترديد است ،معینبودن موضوع مورد معامله است که با توجه به قابلیت
تعیین عوضین معامله که پیشتر بهتفصیل درمورد آن بحث شد ،اين شبهه برطرف میشود.
 .59شهیدی ،مهدی؛ حقوق مدنی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،مجد ،0121 ،ص .114
 .52در مقابل قراردادهای فروش گاز به معنای خاص که تنها شامل خريد و فروش گاز میشوند.
 .53طباطبايی يزدی ،سید محمدکاظم؛ حاشیهالمکاسب ،مؤسسه اسماعیلیان 0172 ،هـ .ق ،جلد اول ،ص .42
 .54کاتوزيان ،ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی ،درسهايی از عقود معین ،جلد  ،0چاپ پنجم ،گنج دانش ،0120،ص .01
 .57شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات ،ص .004-005
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4ـ .9معینبودن مورد معامله
آيا مبیع و ثمن در قراردادهای فروش گاز ،مطابق بند  1ماده  031قانون مدنی ايران معین هستند
يا خیر؟
بر اساس بند  1ماده  031ق.م ازجمله شرايط اساسى صحت هر معامله اين است که مورد
معامله« ،موضوع معین» باشد .بنابراين ،مورد معامله نبايد بین چند امر مردد باشد و قصد انشا
طرفین قرارداد بايد متوجه موضوع واحدى باشد ،چرا که معامله در خصوص امر مبهم و مردد،
امری غیرواقعی است و موجب غرر خواهد شد .لذا به جهت وجود غرر و احتمال ضرر و زيان،
ضمانت اجرای مجهولبودن مورد معامله بهويژه ثمن در عقد بیع ،بطالن معامله است .اما آيا
ترديد نسبت به هر شیء ،موجب مرددبودن معامله و بطالن آن خواهد شد يا بايد قائل به تفصیل
شد .به نظر میرسد اگر موضوع معامله ،مثلی باشد ،ترديد در مبیع کلی و کلی در معین ،منجر به
غرر و بطالن نخواهد شد زيرا فرض بر اين است که تمام اموال مزبور از حیث اوصاف و قیمت،
مساوی هستند و فرض غرر وجود ندارد و اگر تعیین حدود علم به مال مورد معامله ،بر عهده
عرف واگذار شود ،در جايی که يکی از چند کااليی که از حیث ارزش و اوصاف برابرند به فروش
برسد ،حکم به بطالن ،توجیهی نخواهد داشت .در واقع ،مبیع بهمنزله کلى در معین (مقدار معین
از شىء متساوىاالجزا) است و فروشنده حق انتخاب فرد مبیع را دارد ،مگر اينکه اين حق به
خريدار داده شود که نمىتوان بیع را به دلیل معیننبودن فرد مبیع ،باطل دانست 71.شیخ انصارى
در اين مورد معتقد است :اگر دو شىء مردد ،مورد معامله قرار گیرند و در قیمت و ارزش ،مساوى
باشند ،دلیل معتبرى بر عدم صحت وجود ندارد؛ چنانکه جماعتى از فقها که اولینِ آنها محقق
اردبیلى است به حکم منع چنین معاملهاى ،اشکال وارد کردهاند 77.در هر صورت نبايد ترديد کرد
که معینبودن مورد معامله ،از شرايط صحت عقد است اما ضابطه معینبودن را بايد در عرف
جستجو کرد .عرف امروز نیز در چگونگی اعمال رفع ابهام از مورد معامله ،تغییراتی را به وجود
آورده است 72.يکی از حقوقدانان در اين خصوص اعتقاد دارد هرگاه مورد عقد در عرف معلوم
باشد ،بیان يا مشاهده آن الزم نیست و اين وضعیت عرفی را میتوان دلیل معلومبودن مورد
معامله نزد طرفین دانست 73.در تأيید اين نظر گفته شده است وقتی درباره معیار تعیین مورد
معامله تراضی میشود ،چنانچه هرگاه در قراردادی به نرخ روز با تعیین کارشناس در خصوص
 .56کاتوزيان؛ عقود معین ،جلد  ،0ص

.000

 .55انصاری ،شیخ مرتضى؛ مکاسب ،چاپ دوم ،قم ،انتشارات عالمه ،0117 ،ص .035
 .51کاتوزيان؛ عقود معین ،جلد  ،0ص .051
 .51شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات ،ص .100
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ثمن توافق شود ،غرر منتفی است و برای دو طرف درباره آثار قرارداد از آن اطمینان حاصل
میشود 21.در واقع معامله زمانی غرری محسوب میشود که عرف با جمیع اوضاعواحوال محیط
بر معامله ،حکم به ورود غرر و ضرروزيان صادر کند و لذا چنانچه به هر علتی ،جهل به مورد
معامله عرفاً قابلاغماض باشد نمیتوان معامله را غرری و باطل دانست 20.در خصوص معینبودن
مبیع در قراردادهای فروش گاز بايد میان دو قرارداد «تهیه و تحويل گاز» و «اختصاص میدان
گاز به خريدار» ،قائل به تفکیک شد .در قراردادهای نوع اول ،میزان مبیع مشخص بوده و ابهامی
در اين زمینه وجود ندارد .در قراردادهای اختصاص میدان گاز به خريدار با توجه به اينکه در عرف
بازار انرژی ،آزادی خريدار در تحويل میزان گاز مورد نیاز با «تعیین حداقل و حداکثر» گاز تحويلی
به نوعی محدود میشود و همین موضوع ،احتمال جهل طرفین به موضوع معامله و غرر آنها را
منتفی میکند ،ترديدی در معینبودن مبیع وجود نخواهد داشت .در خصوص ثمن نیز با توجه به
اصل حاکمیت اراده و به دلیل تراضی طرفین در خصوص معیار تعیین ثمن در قرارداد ،امکان غرر
منتفی شده و لذا ابهامی در اين خصوص باقی نمیماند.
4ـ .2مقایسه شروط تحویل با نهادهای مشابه
الف .شروط تحویل یا پرداخت و وجه التزام
نظام حقوقی ايران ،مانند نظامهای حقوقی ساير کشورها ،طرفین قرارداد را به ايفای تعهدات
قراردادی ملزم میسازد .بر اساس اصل حاکمیت اراده و الزماالجرابودن قرارداد ،طرفی که از
اجرای تعهدات قراردادی خودداری کند ،مکلف است خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی را
جبران کند .ممکن است طرفین در همان لحظه انعقاد قرارداد ،اين خسارات را بهصورت مقطوع
معین کنند ،يا سقف مشخصی برای آن در نظر گیرند .طبق ماده  011ق.م اگر در ضمن معامله
شرط شده باشد که در صورت تخلف ،متخلف مبلغی بهعنوان خسارت تأديه کند ،حاکم نمیتواند
او را به بیشتر يا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند .اين ماده ،ترجمهای از بخش اول ماده
 0050ق.م فرانسه است که چنین مقرر میدارد« :زمانی که در قراردادی مقرر شود که طرفی که
تعهد خود را انجام نمیدهد ،بايد به طرف مقابل ،مبلغ معینی بهعنوان خسارت بپردازد ،بیشتر يا
کمتر از اين مبلغ را نمیتوان به نفع وی رأی داد»20.
 .10قاسمزاده ،سید قاسم؛ اصول قراردادها و تعهدات  ،جلد دوم ،دادگستر ،0121،صص.000-001
 .19دارابپور؛ همان ،ص .052
 .12طبق قانون  01فوريه  0101راجع به اصالح حقوق قراردادها ،نظام کلی و اثبات تعهدات ،ماده  0010-5جايگزين ماده
 0050شد.

011



مجله حقوقی بینالمللی /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان9316

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ماده  121ق.ت ايران نیز به طرفین قرارداد حملونقل ،چنین اجازهای داده شده است .طبق
ماده يادشده ،اگر مالالتجاره تلف يا گم شود ،متصدی حملونقل ،مسئول قیمت آن خواهد بود .قرارداد
طرفین میتواند برای میزان خسارت ،مبلغی کمتر يا زيادتر از قیمت کامل مالالتجاره معین کند.
از مواد  011ق.م و  121ق.ت که به آن اشاره شد ،چنین استنباط میشود که طرفین
میتوانند مبلغی را بهعنوان خسارت قطعی در قرارداد بگنجانند و طرف ناقض قرارداد ،بدون توجه
به میزان خسارات واقعی به پرداخت اين مبلغ موظف است .در حقوق ايران به اين خسارت
پیشبینیشدة مقطوع« ،وجه التزام» گفته میشود .بنابراين ،وجه التزام بايد وجه نقد باشد و
بهصورت مقطوع و در لحظه انعقاد قرارداد تعیین شود .با لحاظ ويژگیهای وجه التزام ،اگرچه به
نظر میرسد مقررة تحويل يا پرداخت ،تا حدودی به وجه التزام شبیه است ،با آن تفاوتهای
اساسی دارد .توضیح اينکه شرط تحويل يا پرداخت ،ازاينرو که بهصورت مبلغی مقطوع و در
زمان انعقاد قرارداد توسط طرفین در برابر عدم اجرای تعهدات قراردادی پیشبینی میشود ،به
وجه التزام نزديک است .اما همانگونه که در خالل مباحث گفته شد ،پرداخت خريدار بهموجب
شرط پرداخت در صورت عدم تحويل خسارات نبوده و خريدار میتواند تا مدتها پس از پرداخت
مبلغ يادشده ،با پرداخت بقیه مبلغ ،کاالی مورد نیاز خود را تأمین کند .لذا به نظر میرسد چنین
پرداختی با خسارت پیشبینیشده توسط طرفین ،اختالف ماهیتی دارد ،چرا که ماهیت آن خسارت
نیست و در واقع ممکن است بخشی از مبلغ قرارداد تلقی شود.
ب .مقایسة پیشپرداخت با وجه قابل پرداخت طبق شرط تحویل یا پرداخت
«پیشپرداخت» ،بخشی از قیمت قرارداد است که خريدار به فروشنده پرداخت میکند تا وی را از
اجرای قرارداد توسط خريدار مطمئن سازد و اعالم میدارد که بقیه ثمن معامله را در موعد مقرر
(معموالً در زمان تسلیم مبیع) پرداخت میکند و اگر عقد به دلیلی محقق نشد ،فروشنده ،آن مقدار
ثمن پیشپرداخت را به وی مسترد دارد .حال اگر به دلیلی اين قرارداد ادامه پیدا نکرد ،دريافتکننده
به استرداد آن ملزم است .پیشپرداخت در حقوق ايران ،مقررات مخصوصی نداشته و بیشتر بر عرف
و رويه بازار مبتنی بوده که مورد مخالفت قرار نگرفته است .با توجه به اينکه پیشپرداخت ،بخشی از
ثمن معامله است و مطابق توافق طرفین تعیین میشود ،به وجه قابل پرداخت بهموجب شرط
پرداخت در صورت عدم تحويل ،شبیه است اما ازاينرو تفاوت میيابد که وجه مزبور قابل استرداد
نیست و خريدار ،تنها تا مدت مشخصی که در قرارداد تعیین میشود ،میتواند با پرداخت مابقی ثمن
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قرارداد ،کاال را تحويل بگیرد و به هیچ عنوان نمیتواند وجه مزبور را پس بگیرد.
ج .مقایسة هزینه (حق) عدول با مقرره تحویل یا پرداخت
يکی ديگر از مفاهیمی که در حقوق ايران وجود داشته و بهنوعی به شرط تحويل يا پرداخت شبیه
است «هزينه عدول» است .هزينه عدول ،مبلغی است که يک طرف قرارداد در هنگام عقد به
طرف ديگر (مانند فروشنده يا موجر) میپردازد تا عالوه بر اطمیناندادن به او از جديت و تصمیم
خويش در عقد ،رضايت وی را نیز در فسخ احتمالی آتی قرارداد جلب کند و اگر بعد از آن به هر
دلیلی از اجرای قرارداد منصرف شود ،حق استرداد آن را نداشته باشد 21.در واقع ،هزينه عدول،
بخشی از ثمن قرارداد نیست و درصورتیکه طرف پرداختکنندة اين هزينه ،به تمامی تعهدات
قراردادی خود عمل کند ،دريافتکننده بايد هزينه مربوط را بازپس دهد .اما اگر متعهد ،تعهدات
قراردادی خود را اجرا نکرد ،اين مبلغ ،تنها خسارت دريافتکننده است و حق مطالبه مبلغ بیشتر را
ندارد .در واقع ،اعطای حق عدول به يکی از طرفین قرارداد ،به وی امکان فسخ قرارداد را میدهد
و درعینحال ،وی را موظف میسازد که پس از پرداخت هزينه عدول ،قرارداد را فسخ کند .مبنای
اين حق در عقد بیع را میتوان از مواد  133تا  410ق.م يافت .در اين مواد ،اگرچه از پرداخت
مال ،بهعنوان عوض ،ذکری نشده ،بديهی است که چون ايجاد اين حق به توافق طرفین بستگی
دارد ،اين رضايت را میتوان با پرداخت مبلغی پول کسب کرد .برای ساير عقود نیز میتوان
مبنای اين حق را در عدم منع آن در حقوق ايران از يک طرف و مواد  01و  011ق.م از طرف
ديگر يافت ،مشروط بر آنکه با مواد  010و  011ق.م تعارضی نداشته باشد24.
بهرغم شباهت شرط تحويل يا پرداخت با حق عدول ،مهمترين تفاوت آنها معوضنبودن
حق عدول است.
د .پذیرش شرط تحویل یا پرداخت بهعنوان یکی از شروط قراردادی
اگرچه تعهد پرداخت يا تحويل ،با همه نهادهای حقوقی گفتهشده در نظام حقوقی ايران تفاوت
دارد ،با توجه به اصولی ،ازجمله «لزوم وفای به عهد» و اصل «تسلیط» (که بر اساس آن ،هر
شخصی میتواند در اموال خود به هر نحو تصرف کند) پیشبینی چنین شرطی در قراردادها
مانعی ندارد و صحیح است.
مادة  01ق.م نیز مبنای مهمی در تأيید اين شرط است .بر اساس مفهوم اين ماده ،طرفین
 .13عادل ،مصطفی؛ «توافق بر خسارات در قراردادها» ،مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران ،شماره  ،51پايیز
 ،0121ص .010
 .14پیشین.
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قرارداد میتوانند هرگونه شرطی را که مايل باشند ،بهمنظور جبران خسارت احتمالی آتی در
قرارداد خود درج کنند و بر همین اساس نیز به اجرای آن ملزم هستند ،به شرط آنکه مخالف
قانون نباشد و اال شرط و (نه عقد) باطل است .همچنین طبق ماده  003ق.م اگر عقدی متضمن
چنین شرطی باشد ،بین طرفین الزماالتباع است و فقط به رضای آنان يا به علت قانونی قابل
فسخ است .بهعالوه يکی از اصولی که پشتیبان صحت شرط پرداخت در صورت عدم تحويل
است« ،اصل صحت» است .بر اساس اين اصل ،هر عقد يا شرطی که در درستی و اعتبار آن از
يک طرف يا بطالن و بیاعتباری آن از طرف ديگر ترديد شود ،درست و صحیح تلقی میشود.
اين در واقع تأيید مشروعیت و اعتبار شرط تحويل يا پرداخت است ،درصورتیکه مخالفت آن با
قانون يا رويهقضايی به ترديد افتد .اثر ديگر اين اصل آن است که مدعی فساد عقد يا شرط را به
اقامه دلیل و اثبات آن موظف میکند.
 .7مقرره تحویل یا پرداخت در اتحادیه اروپا
در اتحاديه اروپا تا قبل از دهه  31میالدی ،شبکههای تولید ،انتقال و توزيع گاز و الکتريسیته،
انحصاری بوده و تنها اشخاص خاصی به شبکههای يادشده دسترسی داشتند .بعد از آزادسازی در
بازار انرژی اروپا ،يکی از چالشبرانگیزترين بحثهايی که در اين زمینه مطرح شد ،موضوع رقابت
در بازار گاز و الکتريسیته بود؛ بخصوص در حوزه گاز ،موضوعاتی از قبیل تأمین امنیت عرضه آن،
لزوم حفظ انگیزه اشخاص برای سرمايهگذاری کالن در تجهیزات انتقال و توزيع ،معیارهايی بود
که بايد با اصل رقابت آزاد ،توأمان در نظر گرفته شده و همین موضوع باعث شد بخش گاز از
ساير بخشها ديرتر وارد عرصه رقابت آزاد شود .در واقع ،بخش گاز در بازار انرژی بخش
پیچیدهای است که بايد در آن ،میان رقابت و ساير منافع ،تعادل برقرار شود و گاهی حمايت از
امنیت عرضه ،بیشتر از اعمال رقابت آزاد با منافع مصرفکننده سازگار بوده و حتی بايد گفت
تبعیض میان کسانی که از ابتدا وارد عرصه تأمین و توزيع گاز شده و در اين راستا سرمايهگذاری
نمودهاند با اشخاص ثالث ،يکی از ويژگیهای اساسی بازار گاز تلقی میشد 25.لذا الزم بود که
ايجاد رقابت در بازار گاز اروپا با احتیاط بیشتری پیگیری شود .همین سیاست موجب شد که
کمیسیون و شورای اتحاديه اروپا ،دستورالعملها و مقررات ويژهای را عالوه بر مقررات عمومی

85. Kotlowski, Aleksander, “Third-Party Access Rights in the Energy Sector: A Competition Law
Perspective”, Utilities Law Review, vol. 16, No. 3, [2006/2007], p. 101, available at:
http://ssrn.com/abstract=1073962, 2016.
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حقوق رقابت در اين زمینه پیشبینی کنند 21.در اين مقررات با توجه به انحصاریبودن بازار گاز،
مفهوم حق دسترسی ثالث 27بهعنوان مقدمة ايجاد رقابت در بازار انرژی پیشبینی شده است چرا
که با توجه به انحصاریبودن بازار گاز ،بدون پیشبینی امکان دسترسی اشخاص ديگر به شبکه
انتقال و توزيع گاز ،رقابت آزاد ،امر بعید و دور از ذهنی به نظر میرسد .علیرغم اينکه در هیچيک
از مقررات ،تعريف دقیقی از مفهوم حق دسترسی ثالث مطرح نشده ،از محتوای دستورالعملها و
مقررات وضعشده ،بخصوص دستورالعمل شماره  E/71/0113میتوان استنباط کرد که مفهوم
دسترسی اشخاص ثالث ،اشاره به حقوقی دارد که به تأمینکنندگان انرژی يا مصرفکنندگان
اعطا میشود که بهوسیله آن بتوانند از شبکه برق يا گاز که کنترل آن در دست ديگری است
استفاده کرده ،تجارت خود را داشته باشند 22.از طرفی اشخاص ثالث برای ورود به بازار انرژی
بايد بتوانند به تسهیالت و زيرساختهايی دسترسی پیدا کنند که از طريق آنها خدمات خود را به
مصرفکنندگان برسانند .اين تسهیالت ،تسهیالت ضروری 23نام دارند 31.طبق ماده  010معاهده
عملکرد اتحاديه اروپا ،خودداری از دسترسی اشخاص ثالث به چنین تسهیالتی ،مصداق
سوءاستفاده اشخاص از موقعیت مسلط و انحصاری خود تلقی میشود که بهعنوان رفتار
ضدرقابتی ذاتی بهشمار میرود .انعقاد قراردادهای طوالنیمدت با شروط تحويل يا پرداخت نیز
موجب ايجاد «موقعیت مسلط» برای عرضهکنندگان گاز و کاهش انگیزه رقبای بالقوه برای ورود
به بازار انرژی میشود ،چرا که در مدتی که مصرفکننده با تأمینکنندة خود قرارداد تأمین انرژی
به مدت طوالنی منعقد میکند ،رقیب ديگر نمیتواند وارد بازار شود و اصل رقابت در بازار اروپا
تحتالشعاع قرار میگیرد .در واقع ،هر چه قرارداد منعقدشده بین تأمینکننده و مصرفکننده
 .16مقررات عمومی رقابت ،شامل موادی است که در معاهده عملکرد اتحاديه اروپا آمده است .ماده  010معاهده عملکرد
اتحاديه اروپا توافقاتی را که رقابت را در بازار مشترک اتحاديه اروپا محدود میکند ،منع کرده است و ماده  010همان معاهده،
داشتن موقعیت انحصاری در بازار عمومی را ممنوع میکند .مقررات خاص اتحاديه اروپا در بخش گاز ،شامل دستورالعمل
شماره  0113/71/ECشورای اتحاديه اروپا که جانشین دستورالعمل شماره ( 0111/55/ECکه جانشین دستورالعمل شماره
 )0332/30/ECاست که قواعد اساسی حاکم بر بازار گاز را در قلمرو اتحاديه اروپا وضع میکنند .اين قواعد شامل مقرراتی
برای توزيع ،انتقال ،تولید و ذخیره گاز طبیعی است .يکی از اصول کلیدی و مهم دستورالعمل سوم اين است که به هر شخص،
دستیابی به منابع گاز را اجازه میدهد و مطابق ماده  10دستورالعمل سوم گاز ،فروشنده و فراهمکننده گاز بايد بدون هیچ
تبعیضی امکان دسترسی اشخاص مختلف را به سیستم توزيع و انتقال گاز فراهم کنند.
87. Third-Party Access
88. Kotlowski, op. cit., p. 101.
89. Essential Facilities
90. Ash-Taylor, James, “EU Competition Law and Third-Party Access to Gas Transmission Networks”,
Utilities Law Review, No. 14, [2004/2005], p. 110, available at: http://www.gibsondunn.com/
fstore/documents/pubs/ULR%2014-3-text%20105-110amended.pdf, 2016.
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بلندمدتتر باشد ،فرصت ورود ديگر تأمینکنندگان و نیز به نسبت ،قدرت انتخاب مصرفکنندگان
کمتر میشود .از طرفی انعقاد اين گونه قراردادها جهت امنیت عرضه گاز در بازار اروپا ضروری
است 30.لذا کمیسیون اتحاديه اروپا ضمن اعتقاد به عدم ممنوعیت انعقاد اين قراردادها ،طبق ماده
 20معاهده اتحاديه اروپا (ماده  010معاهده عملکرد اتحاديه اروپا) در مواردی به طرفین
قراردادهای طوالنیمدت ،دستور میدهد که برخی از مفاد آن را که مخالف حقوق رقابت است
تغییر دهند .دو پرونده بسیار معروفی که در کمیسیون در خصوص تعارض قراردادهای طوالنی-
مدت فروش گاز با حقوق رقابت مطرح شده است ،پروندههای جی.دی.اف سواز30و ای.ان 31است.
در پرونده جی.دی.اف ،کمیسیون ،انعقاد قرارداد طوالنیمدت شرکت يادشده را موجب کمشدن
رقابت در بازار پايیندستی گاز طبیعی در فرانسه دانسته و تشخیص داد که سهم باالی اين
شرکت در قرارداد منعقده ،در تعارض آشکار با قواعد رقابتی اروپا بوده و لذا به شرکت يادشده
دستور داد که سهم خود را از ظرفیت کل واردات گاز فرانسه کاهش دهد تا شرايط ورود اشخاص
ثالث به بازار فراهم شود 34.کمیسیون در پرونده ای.آن از منطق مشابهی پیروی کرده و پس از
ابراز نگرانی در خصوص نقض مقررات اتحاديه اروپا توسط اين شرکت ،با داشتن موقعیت مسلط
ناشی از قرارداد طوالنیمدت خريد گاز ،پیشنهاد داد که سهم اين شرکت از ظرفیت قراردادهای
طوالنیمدت ،کاهش يابد .نگرانی در اين پرونده بهگونهای بود که احتمال بستهشدن درهای بازار
قراردادهای طوالنیمدت گاز به روی رقبا و تأمین کل ظرفیت تقاضای گاز توسط شرکت ای.آن
وجود داشت .لذا در تاريخ  4مه 0101کمیسیون تصمیم گرفت که اين شرکت میبايست سهم
خود را در واردات گاز آلمان به میزان مشخصی کاهش دهد 35.دادگاه اتحاديه اروپا نیز برای اولین
بار در پرونده وی.ای.ام.دبلیو و ديگران ،حق دسترسی ثالث را به شبکههای توزيع الکتريسیته
تأيید کرد و قرارداد بلندمدت موضوع دعوا را موجب ايجاد تبعیض در بازار الکتريسیته دانست 31.با
استناد به رويه کمیسیون و دادگاه اتحاديه اروپا میتوان گفت قراردادهای تأمین گاز با تعهد
پرداخت يا تحويل ،بهخودیخود در اتحاديه اروپا ممنوع نیست و بايد از حیث تأثیر آن بر رقابت،
بررسی شود و درصورتیکه رقابت در بازار را تحت تأثیر قرار دهد ،اجرای آن با ممنوعیت مواجه
91. Talus, Kim, “Long-term Natural Gas Contracts and Antitrust Law in the European Union and the
United States”, Journal of World Energy Law and Business, 2011, vol. 4, No. 3, p. 265, available at
http://jwelb.oxfordjournals.org/content/4/3/260.full.pdf+html, 2016.
92. GDF Suez Case
93. E.ON Case
94. COMP/39.316-GDF Foreclosure. Proposed Commitments available at: http://ec.europa.eu/competition/
antitrust/cases/dec_docs/39316/39316_2298_1.pdf.
95. COMP/39.317.E.ON Gas Foreclosure. Commission Press Release, available at: http://ec.europa.eu/
competition/antitrust/cases/dec_docs/39317/39317_1942_3.pdf
96. Case c-17/03,VEMW and Others, (2005), available at http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2009-02/cp050053en.pdf.
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میشود .معیارهايی که کمیسیون برای تأثیر اين رقابت در نظر میگیرد ،وضعیت بازار فروشنده،
دسترسی خريدار به فروشندگان ،مدت قرارداد تأمین گاز و سهم خريدار در بازار است.
نتیجه
قراردادهايی با شرط تحويل يا پرداخت ،با تقسیم ريسک میان تولیدکنندگان و خريداران در
درازمدت موجب رشد برنامههای سرمايهگذاری و عملیات توسعه میشود .لذا بهتر است توسط
طرفین در شروط قراردادی درج شود .بهعالوه بر اساس نگاشتة پیش رو ،با بررسی شرط تحويل
يا پرداخت با شروط مشابه حقوق داخلی مشاهده شد که اين شرط را نمیتوان با شروط مشابه
کامالً مشابه دانست ،و در واقع نمیتوان با قطعیت در خصوص ماهیت آن اظهارنظر کرد .اما با
بهرهگیری از اصول حقوقی ،مانند اصل تسلیط ،اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها و
همچنین با استناد به ماده  01ق.م ،درج چنین شرطی در قراردادهای فروش گاز ،نهتنها با منع
قانونی مواجه نیست ،بلکه برای طرفین الزماالجراست .همچنین طبق قوانین کشورهای دارای
نظام حقوقی نوشته ،چنین شرطی يکی از شروط قراردادی الزماالجراست و تنها در برخی از
کشورها ،ازجمله روسیه ممکن است دادگاه ،ماهیت پرداخت را خسارت بداند و میزان آن را
درصورتیکه با واقعیت ،تفاوت اساسی داشته باشد ،تعديل کند .در رويهقضايی انگلیس نیز
دادگاهها پس از پنج سال از صدور رأی ام.جی پلیمر به رويهای متمايل شدند که پس از صدور
رأی پرونده نیک به وجود آمد و طبق آن ،زمانی اين شروط الزماالجراست که به لحاظ تجاری
قابل توجیه باشد و در نهايت ،طبق دستورالعملهای اتحاديه اروپا نیز اين شروط بهشرطی اجرا
میشود که در بازار رقابت اروپا اخالل ايجاد نکند.
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تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در
حقوق بینالملل ،بهعنوان ناقض ماده  1اعالمیه جهانی
حقوق بشر
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چکیده
ناپديدسازی اجباری يا غیرارادی اشخاص ،اقدامی منحصربهفرد و مرکب است .طی اين عمل ،مجنیعلیه
ربوده میشود ،بهطور غیرقانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجويی ،شکنجه يا کشته ،و جسد او
پنهان میشود .اين عمل به طرز قابلتوجهی ناقض حقوق بشری مجنیعلیه است .يکی از اين حقوق
بشری که با ارتکاب ناپديدسازی اجباری بهشدت نقض میشود« ،حق فرد به شناسايی در برابر قانون»،
موضوع ماده  6اعالمیه جهانی حقوق بشر است .ناپديدسازی اجباری ،که در اسناد بینالمللی بهعنوان
«جنايت علیه بشريت» شناسايی شده ،يکی از جدیترين اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمايت قانون
است و حق فرد بر شناسايی شخصیت حقوقی را نقض میکند .به عبارتی اين عمل ،افراد را در وضعیت
نامعلومی قرار میدهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خويش را ندارند و ازاينرو بهعنوان
شخص در برابر قانون شناسايی نمیشوند .مضافاً اينکه در پی ارتکاب اين جنايت ،قربانیان از حقوق
قانونیای که حق بر شناسايی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان میآورد ،محروم میشوند .بر اين
اساس ،نوشتار پیشرو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی ،ضمن بیان چیستی جنايت ناپديدسازی
اجباری اشخاص ،با توجه به اسناد و رويههای بینالمللی تحلیل کند که چگونه اين جنايت ،ماده 6
اعالمیه جهانی حقوق بشر را نقض میکند.
واژگان کلیدی
ناپديدسازی اجباری اشخاص ،ماده  6اعالمیه جهانی حقوق بشر ،حقوق بینالملل ،حقوق بشر ،فرد
 استاديار دانشگاه الزهراء(س)

m.ahmadinejad@alzahra.ac.ir
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مقدمه
ناپديدسازی اجباری ازجمله جرايمی است که حقوق بشری قربانیان را تضییع نموده و
محدوديتهای خاصی را برای ايشان بهوجود میآورد .محدوديتهايی که بهقدری شديد و عمیق
هستند که معادل ابطال و فسخ 4حق فرد به شناسايی شخصیت حقوقی 2هستند« .حق شناسايی
شخصیت حقوقی» 9يا «حق شناسايی در برابر قانون» 1،ازجمله حداقلهای حقوق بنیادين بشری
است که ابتدائاً در برابر اشکال مدرن بردهداری وضع شده است .اين حق که موضوع ماده 6
اعالمیه جهانی حقوق بشر است ،بهعنوان مفهوم محوری حقوق بشر ،صالحیت هر انسانی را
برای داراشدن حقوق و تعهدات حقوقی بیان میکند و هر انسانی را بهصِرف انسانبودنش
دربرمیگیرد و نتیجة مستقیم حق کرامت انسانی است1.
پديده ناپديدسازی اجباری يا غیرارادی اشخاص 6،ازجمله معضالتی است که مدت مديدی از
طرح آن در عرصه بینالمللی نمیگذرد .ازاينرو تنها در اسناد معاهداتی خاصی از آن ياد شده است.
رويه بینالمللی نیز بیشتر در سالهای اخیر به اين عمل توجه کرده است .لذا بررسی اين پديده در
مقاالت و کتب معتبر فارسیزبان بهندرت به چشم میخورد .بر اين اساس در نوشتار حاضر ،نگارنده
بر آن است که با بررسی و مطالعه جنايت ناپديدسازی اجباری ،آن را بهعنوان عملی که حق بنیادين
مجنیعلیه را نسبت به شناسايی شخصیت حقوقیاش 7نقض میکند ،معرفی نمايد .بديهی است
تحلیل جنايت ناپديدسازی اجباری و ارتباط آن با ماده  6اعالمیه جهانی حقوق بشر ،بدون
1. Derogation
2. Article 6 of The Universal Declaration of Human Rights: “Everyone has the right to recognition
everywhere as a person before the law.”; Article 16 of The International Covenant on Civil and Political
”Rights: “Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.

«هر انسانی حق دارد تا همه جا در برابر قانون بهعنوان يک شخص به رسمیت شناخته شود».
«حق بر شناسايی شخصیت حقوقی» ،که در متون حقوقی تحت عناوين «حق بر شخصیت حقوقی» يا «حق افراد بر شناسايی
در مقابل قانون» نیز موسوم است ،موضوع ماده  6اعالمیه جهانی حقوق بشر ،ماده  46میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
و ماده  9کنوانسیون امريکايی حقوق بشر و ماده  1منشور آفريقايی حقوق بشر و مردم است.
نکته ديگری که تأکید بر آن در ابتدای سخن الزم به نظر میرسد اين است که اگرچه در نگاه نخست و به لحاظ عنوان،
عبارت «شخصیت حقوقی» در «حق بر شخصیت حقوقی» با تعبیر شخصیت حقوقی در خصوص اشخاص حقوقی قرابت
لفظی دارند ،عبارت اخیر که حول محور شخص حقیقی و شخص حقوقی میچرخد ،از بحث ما خارج است و صرفاً تشابه در
واژگان و عبارتبندی اين عناوين با حق بر شخصیت حقوقی وجود دارد.
"3. "Right to recognition of juridical personality" or "Right to recognition of the Legal Personality
4. Right to recognition before the law
5. Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,
A/HRC/19/58 /Rev.1, 2 March 2012, para. 42, Preamble. & Johanne Morsink, The Universal Declaration
of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent, University of Pennsylvania Press, USA, 2011, p. 44.
6. Enforced or Involuntary Disappearances of Persons

 .5موضوع ماده  6اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  46میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
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درنظرگرفتن اسناد و رويههای بینالمللی میسر نخواهد بود .لذا تحقیق حاضر ،توصیفی تحلیلی است
که با روش کتابخانهای و با بهرهمندی از اسناد و رويههای موجود در عرصه بینالمللی در پی پاسخ
به اين پرسش اصلی است که با توجه به اسناد و رويههای بینالمللی در زمینه حقوق بشر ،مفهوم
جنايت ناپديدسازی اجباری اشخاص چیست و بر چه اساسی ناقض ماده  6اعالمیه جهانی حقوق
بشر محسوب میشود؟ در اين راستا نگارنده برای پاسخ به پرسش مطروحه پس از بررسی مفهوم و
ماهیت ناپديدسازی اجباری ،و بیان ممنوعیت اين جنايت در اسناد بینالمللی ،با عنايت به اسناد و
رويههای بینالمللی ،جنايت ناپديدسازی اجباری را مصداق بارز نقض حق بر شخصیت حقوقی
افراد ،موضوع ماده  6اعالمیه جهانی حقوق بشر معرفی میکند.
 .6مفهوم و ماهیت ناپدیدسازی اجباری اشخاص
پديده ناپديدسازی اجباری ،نوع جديدی از نقض حقوق بشر است که در سراسر جهان ارتکاب
میيابد 8.ناپديدسازی اجباری اشخاص بهعنوان پديدهای شوم که در دهههای هفتاد و هشتاد در
برخی از مناطق جهان بخصوص امريکای جنوبی و باالخص در شیلی و آرژانتین خودنمايی میکرد،
ابعاد وسیعی يافته است بهطوریکه در ساير مناطق جهان نیز میتوان آن را مشاهده کـرد 3.امروزه
تعدد ارتکاب اين جنايت به حدی است که واکنش جدی جامعه بینالمللی را برانگیخته است .در اين
خصوص ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موارد متعددی برای افزايش ناپديدشدنهای اجباری
يا غیرارادی در مناطق مختلف جهان ،ابراز نگرانی عمیق کرده است41.
جامعه بینالمللی اولبار برای توقف اين معضل بینالمللی در چارچوب حمايت بینالمللی از
حقوق بشر اقدام کرد 44.از اوايل دهه ،4371سازمانهای غیردولتی ،دادگاههای حقوق بشر
منطقهای و نهادهای معاهدهای در مبارزه با اين عمل شنیع تالش کردند .در واقع ،علیرغم
چندين دهه حضور و ماندگاری اين پديده در صحنه بینالمللی ،ديرزمانی از طرح مباحث مربوط
به ناپديدسازی اجباری اشخاص در حوزه حقوق بینالملل کیفری نمیگذرد42.
ناپديدسازیهای اجباری عموماً در امريکای التین ،آسیا ،اروپا و شمال آفريقا ،در چارچوب
8. Vitkauskaitė-Meurice, Justinas Žilinskas, “The Concept of Enforced Disappearances in International
Law”, Mykolas Romeris University, Lithuania, Jurisprudence, vol. 120, No 2, 2010, p. 197.

 .3بیگزاده ،ابراهیم؛ «بررسی جنايت نسلکشی و جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی» ،مجله
تحقیقات حقوقی ،شماره  24و  ،22ص ،34زمستان  4976تا تابستان .4977
10. General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2012,
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, A/RES/67/180,
3 April 2013, para. 10; General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 26 January
2011, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, A/HRC/16/48, para. 2.
11. Irena Giorgou, “State Involvement in the Perpetration of Enforced Disappearance and the Rome
Statute”, Journal of International Criminal Justice 11, Oxford University Press, 2013, p. 1003.
12. Ibid., pp. 1001-1002.
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سازوکاری توسط دولت يا با حمايت دولت با هدف ارعاب مخالفان سیاسی 49اِعمال میشود.
ازاينروست که در برخی موارد ،ناپديدسازی اجباری با عنوان «تروريسم دولتی» 41معروف شده
است 41.ريشههای ناپديدسازی اجباری و استفاده اصلی آن بهعنوان نظامی برای ازبینبردن مخالفان
سیاسی و تهديد و ارعاب جامعه نشان میدهد که هدف خاص اين جرم ،حمايت از دولت است 46.در
ظاهر ،اين جرم بدين صورت واقع میشود که معموالً تعدادی از افراد که سالح حمل میکنند ،در
لباس شخصی ،يا گاهی در لباس رسمی ،بدون ارائه دلیل موجه و حکمی مبنی بر اجازه بازداشت،
قربانی را ربوده و در اين فرايند اگر الزم باشد ،اعمال خشونت میکنند .در واقع ،ناپديدسازی اجباری
يا غیرارادی با جرم و جنايت بینالمللی و نقض شنیع حقوق بشر آغاز میشود 47.مجرمین پس از
ربودنِ 48قربانی ،تمامی ارتباطات قابل تصور فرد ناپديدشده را با جامعهای که به آن تعلق دارد ،قطع
میکنند و هرگونه امکان رديابی يا اطالعاتی را درمورد زندهبودن يا مرگ فرد مورد نظر از بین
میبرند 43.به عبارت ديگر ،ربايندگان ،حالتی از عدم اطمینان را درمورد وجود شخص ناپديدشده
ايجاد میکنند 21.همچنین نکته مهم در خصوص اهمیت اين جرم ،توجه به اين امر است که
ناپديدسازی اجباری ،ازجمله جرايمی است که در شرايط مختلفی چون عرصه مخاصمات مسلحانه
بینالمللی ،درگیریهای داخلی و وضعیت عادی قابلیت ارتکاب دارد24.
«کارگروه ناپديدشدنهای اجباری يا غیرارادی» 22در تفسیرهای عمومی خود در خصوص
ناپديدسازی اجباری ،اين عمل را «جرم مستمر» 29توصیف میکند .همچنین کارگروه ناپديدشدنهای
13. Intimidating political opponents
14. State terrorism
15. M. Berman, R. Clark, “State Terrorism: Disappearances”, Rutgers Law Journal, vol. 13, Spring
1982, p. 531.
16. Irena Giorgou, op. cit., p. 1004.
17. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Enforced or Involuntary
Disappearances”, Fact Sheet, No. 6/Rev.3, United Nations Office at Geneva, 2009, p. 1.

 .68اين بازداشت يـا حـبس يا ربودن بايد به قصد محرومکردن اشخاص از حمايت قانون برای مدت زمان طوالنی باشد.
ابراهیم بیگزاده؛ «بررسی جنايت نسلکشی و جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی» ،مجله تحقیقات
حقوقی ،شماره  24و  ،22ص ،34زمستان  4976تا تابستان .4977
 .63عموماً پس از گذشت مدت زمانی که شخص طبیعتاً در آن تاريخ زنده نیست بهعنوان نشانهای از احتمال اينکه قربانی
مرده است ،میتوان به مرگ وی پیبرد.
20. Human Rights Law Centre, International Human Rights Reports, vol. 9, Department of Law,
University of Nottingham, 2002, p. 171.

 .26کاظمی ،سیدعلی؛ «بررسی مفهوم ناپديدی اجباری افراد» ،فصلنامه پلیس بینالملل ،سال اول ،شماره  ،2ص ،32
تابستان .4983
22. Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
کارگروه ناپديدسازی اجباری يا غیرارادی طی قطعنامه شماره 21کمیسیون حقوق بشر ايجاد شد .در سپتامبر سال 2141
قطعنامه  A/HRC/RES/27/1شورای حقوق بشر ،آخرين قطعنامهای است که مأموريت کارگروه را تمديد کرده است.
23. Continuous Crime
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اجباری معتقد است که ناپديدسازی اجباری ،اقدامی منحصربهفرد ،تلفیقی و بههمپیوسته 21بوده و ترکیبی
از اعمال 21که در کنار هم رخ میدهند ،نیست 26.به عبارتی اين کارگروه ،ناپديدسازی اجباری را جرم
واحدی دانسته و تمامی جرايم در حین ارتکاب ناپديدسازی اجباری را مشمول عنوان ناپديدسازی
اجباری میداند .درنتیجه ،تعداد عواملی که میتوانند بهطور مستقیم يا غیرمستقیم در اين عمل دخیل
باشند ،بر میزان پیچیدگی اين عمل میافزايد 27.ازاينرو به لحاظ ماهیت چندگانه ناپديدسازی اجباری
اشخاص ،اين اقدام ،نقض بسیار جدی حقوق بشر شناخته شده است 28و به نظر غالب حقوقدانان ،منع
ارتکاب ناپديدسازی اجبارى در حقوق بینالملل به قاعدهای آمره تبديل شده است23.
با وقوع ناپديدی اجباری ،حقهای بشری متعددی که برای زندگی انسان ضروری هستند ،انکار
میشوند .ازجمله مهمترين حقوقی که مستقیماً با ناپديدشدنهای اجباری نقض میشوند ،عبارتاند از:
«حق افراد به شناسايی شخصیت حقوقی»« 91،حق آزادی و امنیت شخصی»« 94،ممنوعیت شکنجه و
و ساير رفتارها يا مجازاتهای ظالمانه ،غیرانسانی يا اهانتآمیز» 92.عالوه بر اين ،ناپديدسازی اجباری،
تهديدی بزرگ برای حق حیات بوده و بسیاری از اوقات به نقض حق حیات 99منجر میشود 91.اين
پديده ،ناقض تعدادی از حقوق مندرج در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز
هست ،ازجمله حق احترام به حیات خانوادگی 91،حق استاندارد مناسب زندگی 96و حق تحصیل97.
 .2ناپدیدسازی اجباری اشخاص در اسناد بینالمللی
اولین سند بینالمللی در زمینه ناپديدسازی اجباری ،اعالمیه حمايت از کلیه اشخاص ناپديدشدة
24. A unique and consolidated act
25. Not a combination of acts
26. Philip Grant, General Allegation to the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary
Disappearances, 25 May 2011, para. 35.
27. Susan McCrory, “The International Convention for the Protection of all Persons from Enforced
Disappearance”, Human Rights Law Review 7:3, Oxford University Press, 2007, p. 552.
28. Vitkauskaitė-Meurice, Justinas Žilinskas, op. cit., p. 211.

 .23میرمحمدصادقی ،حسین؛ «لزوم رعايت حقوق بنیادين بشر بهعنوان آمره بینالمللی» ،ديدگاههای حقوق قضايی ،شماره
 91و  ،91ص  ،411بهار و تابستان .4981
30. Juridical personality: the right to recognition as a person before the law. (guaranteed under Articles
16 of the ICCPR).
31. The right to liberty and security of person. (guaranteed under Articles 9 of the ICCPR ).
32. The prohibition against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
(guaranteed under Articles 7 of the ICCPR).
33. The right to life (guaranteed under Articles 6 of the ICCPR ).
34. Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance(1992) , Article 1(2) .
35. The Rights to Privacy and Family Life (guaranteed under Articles 17 of the ICCPR).
)36. The Right to Adequate Standard of Living (guaranteed under Articles 11 of the ICESCR
)37. The Right to Education. (guaranteed under Articles 13 of the ICESCR
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اجباری (اعالمیه سازمان ملل متحد) مصوب  4332مجمع عمومی 98است .اين اعالمیه که پس
از تأيید کارگروه ناپديدشدن اجباری و کمیسیون حقوق بشر ،توسط مجمع عمومی سازمان ملل
متحد به اتفاق آرا طی قطعنامه  499/17در  48دسامبر  4332تصويب شد ،عمل ناپديدسازی
اجباری را شرح میدهد و ارتکاب آن را در تمامی شرايط نهی میکند .اعالمیه مذکور از اينکه در
بسیاری از کشورها ،ناپديدسازیهای اجباری به شیوهای پايدار توسط مقامات رسمی از شاخهها
يا سطوح مختلف دولت ،يا توسط گروههای سازمانيافته يا افراد خصوصی اقدام میشود ،يا از
طرف ،و با حمايت مستقیم يا غیرمستقیم ،رضايت يا موافقت دولت صورت میگیرد ،نگرانی
عمیق خويش را ابراز نموده و در ادامه اين عملکرد را که افراد را از دسترسی به قانون و
حمايتهای قانونی محروم میکند ،تضعیفکننده ارزشهای جوامع و نقضکننده حقوق بشر و
آزادیهای بنیادين دانسته ،و ناپديدشدنهای اجباری را زمانی که بهعنوان بخشی از رويهای
11
سازمانيافته 93ارتکاب يابد ،تحت عنوان «جنايت علیه بشريت» معرفی نمود.
دو سال بعد به تأسی از اعالمیه مذکور ،برای توقف ناپديدسازی اجباری که در میان کشورهای
امريکای التین شايع بوده و در امريکای التین به مشکلی حاد مبدل شده بود« ،کنوانسیون کشورهای
امريکايی در خصوص ناپديدسازی اجباری اشخاص  14»4331در بین کشورهای امريکايی عضو
سازمان کشورهای امريکايی 12مصوب شد 19.کنوانسیون امريکايی ناپديدسازی اجباری اشخاص،
ناپديدشدن اجباری را جرمی بزرگ و نفرتانگیز علیه حیثیتِ ذاتی انسان دانست و اعالم کرد که
«ناپديدسازی اجباری شامل نقضهای متعدد حقوق غیرقابل تعلیق و حقوق بشر حیاتی» 11است11.
چهار سال پس از تصويب کنوانسیون امريکايی ناپديدسازی اجباری اشخاص در سال ،4338
اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری ،ناپديدشدنهای اجباری را درصورتیکه بخشی از حمله گسترده
يا سازمانيافته علیه افراد غیرنظامی ارتکاب يابد ،تحت عنوان «جنايت علیه بشريت» ،به رسمیت
شناخت 16.اين معاهده ،ناپديدسازی اجباری را اينچنین تعريف کرده است« :توقیف ،حبس يا ربودن
اشخاص توسط يا با اجازه ،حمايت يا رضايت يک دولت يا سازمان سیاسی ،و به دنبال آن ،امتناع از
38. UNGA resolution 47/133, the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance 1992.
39. Systematic practice
40. Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, UN Doc. A/47/49
(1992), Preamble.
41. The Inter-American Convention on Enforced Disappearance of Persons 1994
)42. The Organization of American States (OAS
43. Carrie Booth Walling, Susan Waltz, “Human Rights: From Practice to Policy”, October 2010,
Proceedings of a Research Workshop, University of Michigan, 2011, p. 17.
”44. “Violates numerous non-derogable and essential human rights
45. Inter-American Convention on Enforced Disappearance of Persons, Preamble.
46. Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7 (1)(i).
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اعتراف به محرومیت اين اشخاص از آزادی يا امتناع از دادن اطالعات درمورد سرنوشت يا محل
وجود آنان ،با هدف دورکردن اين افراد از حمايت قانون ،برای مدت زمان طوالنی» 17.به گفته
پروفسور کاسسه ،در زمان تصويب اساسنامه رم در سال  ،4338ناپديدسازی اجباری حتی تحت
قوانین عرفی بینالمللی هم جرم محسوب نمیشد 18.لکن امروزه طبیعتِ «ناپديدسازی اجباری
اشخاص» بهعنوان جنايت علیه بشريت ،در اسناد بینالمللی و در رويه دادگاههای بینالمللی و ساير
نهادهای بیندولتی به رسمیت شناخته شده است 13.در اين راستا ذکر اين نکته الزم است که بر
اساس دو سند بینالمللی خاصِ ناپديدسازی اجباری« :اعالمیه حمايت از کلیه اشخاص ناپديدشدة
اجباری» و «کنوانسیون کشورهای امريکايی در خصوص ناپديدسازی اجباری اشخاص» ،هنگامی
که ناپديدسازی اجباری بهصورت سازمانيافته انجام شود ،بهمنزله «جنايت علیه بشريت» 11خواهد
بود .همچنین در کنفرانس رم که جهت تأسیس ديوان بینالمللی کیفری تشکیل شد ،بحث
قابلتوجهی در اين خصوص درگرفت تا سرانجام ،ناپديدسازی اجباری در اساسنامه ديوان بینالمللی
کیفری در مفهوم «جنايتی علیه بشريت» تعريف شد 14.همچنین گفتنی است ،دادگاه بینالمللی
يوگسالوی سابق ( )ICTYدر قضیه تاديچ 12اعالم کرد که اگر عمل ناپديدشدن اجباری طی عمل
گسترده و سازمانيافته بزرگتری انجام شود ،بهمنزله جنايت علیه بشريت است؛ بدين معنی که نیاز
نیست مرتکب ،جرائم متعددی انجام دهد .حتی اگر ارتکاب جداگانة ناپديدسازی اجباری محصول
يک نظام سیاسی مبتنی بر ترور يا تعقیب قانونی باشد ،مصداق جنايت علیه بشريت خواهد بود .در
واقع اين بدان معنی است که ممکن است فردی که تنها مرتکب ناپديدسازی اجباری علیه افراد
غیرنظامی شده است 19،به جنايت علیه بشريت متهم شود11.
در پی نارسايی 11اعالمیه  4332سازمان ملل و ضرورت تدوين سندی جامع و الزامآور در
47. Ibid., Article 7 (2) (i).
48. Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 80.
49. Irena Giorgou, op. cit., p. 1009.
50. “The systematic practice of such acts is of the nature of a crime against humanity”, Declaration on
the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, Preamble.
51. Irena Giorgou, op. cit., p. 1003.
52. Prosecutor v. Dusan Tadic, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (May 7,
1997), Case No. IT-94-1-T.

 .79درصورتیکه در داخل يک عمل گسترده و سازمانيافته بزرگتری انجام شود.
54. Philip Linghammar, Time for Enforced Disappearance to Disappear, 2nd Term Paper Human Rights
Studies, Supervisor: Dr. Olof Beckman, 2008, p. 17.

 .77اعالمیه  4332سازمان ملل که بر اساس قطعنامه مجمع عمومی تصويب شده است ،الزامآور نیست چرا که قطعنامههای
مجمع عمومی غیرالزامی ( )no-bindingاست .اين در حالی است که ديوان بینالمللی دادگستری ،بارها بر ماهیت توصیهآمیز
اين قطعنامهها تأکید کرده است.
(Shirley V. Scott, Anthony John Billingsley, Christopher Michaelsen, International Law and the Use of
Force: A Documentary and Reference Guide: A Documentary and Reference Guide, Greenwood
)Publishing Group, Oxford, USA, 2010, Chapter 6, p. 175.
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زمینه ناپديدسازی اجباری ،و با تالش کارگروه سازمان ملل متحد درمورد ناپديدسازی اجباری،
برای جلوگیری از گسترش اين پديده در سراسر جهان ،در سال  2116تالشهای بینالمللی برای
ايجاد سندی الزماالجرا با گستره جهانی در خصوص ناپديدسازی اجباری به ثمر نشست و
کنوانسیونی بین المللی برای حمايت از کلیه افراد در مقابل ناپديدشدن اجباری ،توسط سازمان
ملل متحد (کنوانسیون سازمان ملل متحد) 16به تصويب رسید .اين کنوانسیون با ساير اسناد
موجود در زمینه ناپديدسازی اجباری تفاوت دارد چرا که برخالف «اعالمیه  »4332برای دولتها
الزامآور بوده و همچنین برخالف کنوانسیون امريکايی ناپديدسازی اجباری اشخاص که
معاهدهای منطقهای است ،گسترهای جهانی دارد.
در «کنوانسیون بینالمللیِ حمايت از کلیه افراد در مقابل ناپديدشدن اجباری ،مصوب سازمان
ملل متحد» ،ممنوعیت ناپديدسازی اجباری در ارتباط با تمامی انسانها گسترش يافته و همچنین
«حق افراد بر اينکه در معرض ناپديدسازیهای اجباری قرار نگیرند» 17در اين متن پذيرفته شده
است .اين حق ،بنا بر بند  4ماده  4کنوانسیون مذکور ،در شرايط استثنايی و فوقالعاده ،غیرقابل
تعلیق است 18.نکته قابلتوجه در مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد ،تشکیل کمیته ناپديدسازیهای
اجباری 13در بخش دوم کنوانسیون است 61که بر اساس ماده  91اين کنوانسیون ،صالحیت
رسیدگی به شکايات فردی را نیز در اين حوزه داراست.
نوآوری ديگر کنوانسیون اين است که تعريفی که از جرم ناپديدسازی اجباری ارائه داده است ،با
مفهومی که اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری از ناپديدسازی بهعنوان جنايت بینالمللی ارائه نموده،
تمايز کلیدی دارد چرا که اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری« ،ناپديدسازی اجباری اشخاص» را
جنايت علیه بشريت دانسته و تصريح میکند که تنها زمانی اين امر ارتکاب میيابد که ناپديدسازی
اجباری بهعنوان بخشی از يک حمله گسترده يا سازمانيافته ،مستقیماً علیه افراد غیرنظامی 64انجام
لذا جامعه بینالمللی نیازمند سندی الزامور بود تا بتواند به نحو مؤثرتری با اين جنايت بشری مبارزه کند.
56. The United Nations International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
)Disappearance (United Nations Convention
57. The Right not to be Subject to Enforced Disappearance

 .78تعداد محدودی از حقوق هست که دولتها نمیتوانند در شرايط اضطراری آنها را تعلیق کنند .اين حقوق ،که حقوق غیرقابل
تعلیق نامیده میشوند ،برای تمتع کامل از حقوق و آزادیهای بشری الزم هستند و در هیچ اوضاعواحوالی حتی در زمانهای فوقالعاده
و اضطراری قابل فسخ نیستند .به عبارت ديگر ،در زمان صلح و در زمان جنگ يا شرايط نظامى نیز مورد احتراماند.
(Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual
on Human Rights for Judges, Presecutors and Lawyers, United Nations Publications, 2003, p. 449).

نکته حائز اهمیت در اين خصوص اينکه هرگونه شرطی که مغاير با حقوق غیرقابل تعلیق باشد ،فاقد اعتبار خواهد بود .ناصر
قرباننیا؛ «ماهیت عام تعهد به رعايت حقوق بشر و مسئله شرط» ،حقوق اسالمی ،سال ششم ،شماره  ،24تابستان  ،4988ص.71
59. Committee on Enforced Disappearances
60. Article 26 of the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
61. As part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population.
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شود؛ درحالیکه کنوانسیون سازمان ملل متحد بهگونهای طراحی شده که تمامی موارد ناپديدسازی
اجباری را پوشش میدهد .در نتیجة اين تمايز ،سازوکارهای قضايی داخلی و همکاریهای
بینالمللی در اين دو معاهده با هم متفاوتاند .دادگاههای ملی میتوانند برای رسیدگی به جرم
ناپديدسازی اجباری در هر دو تعريف اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری و کنوانسیون  2116سازمان
ملل متحد ،صالحیت داشته باشند ،درحالیکه ديوان بینالمللی کیفری تنها در شرايطی که در
اساسنامهاش بهشدت محدود شده است ،صالحیت رسیدگی به اين جنايت را خواهد داشت62.
بهعبارتی ،اگر نقض حقوق بشر ،ناشی از ناپديدسازی اجباری بهعنوان بخشی از حملهای گسترده يا
سازمانيافته ،مستقیماً علیه افراد غیرنظامی صورت گیرد ،جنايتِ واقعشده در حیطه حقوق بینالملل
کیفری بوده ،و ديوان بینالمللی کیفری خود را صالح میداند که در اين خصوص اظهارنظر کند69.
در غیر اين صورت ،رسیدگی به اين جرم از جهت نقض حقوق بشر ،ابتدا در صالحیت مراجع
قضايی داخلی و سپس در صالحیت مراجع صالحیتدار بینالمللی است .البته نبايد از نظر دور
داشت که در چنین مواقعی که يک جنايت از شدت برخوردار است ،کل جامعه بینالمللی میتواند
خارج از سه اصل صالحیت سرزمینی ،شخصی و واقعی ،مرتکبین را بر مبنای صالحیت جهانی
محاکمه کند .به عبارتی ،دادگاههای ملی در خصوص جنايت ناپديدسازی اجباری ،بدون توجه به
تابعیت مرتکب و جايی که جرم در آنجا ارتکاب يافته است و بدون اينکه منافع مستقیم آن کشور بر
اثر ارتکاب اين جنايت صدمه ديده باشد ،به جنايت ناپديدسازی اجباری رسیدگی کنند.
 .9رویه بینالمللی در خصوص ناپدیدسازی اجباری اشخاص و ماده  1اعالمیه
جهانی حقوق بشر
«حق فرد بر شناسايی شخصیت حقوقی» 61،يکی از حقوق بنیادين بشری است که در ماده 6
62. Susan McCrory, op. cit., p. 551.
 .19در اين خصوص ،توجه به اين نکته حائز اهمیت است که ديوان کیفری بینالمللی طبق ماده  4اساسنامهاش نسبت به
صالحیت کیفری ملی جنبه تکمیلی( )Complementaryدارد و در صورتی اعمال صالحیت مینمايد که دادگاه ملی نتواند يا
مايل نباشد به اعمال صالحیت بپردازد .ربکا واالس؛ حقوق بینالملل ،ترجمه و تحقیق :سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو ،شهر
دانش ،4931،چاپ سوم ،ص .461البته ازآنجايیکه محاکم ،بازوی کمکی ديوان کیفری بینالمللی به شمار میآيند و
بههیچوجه جايگزين آن قلمداد نمیشوند ،بديهی است که محاکمات فرمايشی و صوری ،و يا وضع مجازاتهای نامتناسب با
شدت جرايم ادعايی ،و يا عدم اجرای مجازات به نحوی مناسب نمیتواند نافی صالحیت ديوان به شمار آيد .سیدقاسم زمانی،
«استقرار ديوان کیفری بینالمللی ،بیمها و امیدها» ،پژوهشهای حقوقی ،شماره  ،4984 ،2ص .68
 .14شايان ذکر است که ،اگر چه در نگاه اول و به لحاظ عنوان عبارت «شخصیت حقوقی» در «حق بر شخصیت حقوقی»
با تعبیر شخصیت حقوقی در خصوص اشخاص حقوقی قرابت لفظی دارند ،عبارت اخیر که حول محور شخص حقیقی و
شخص حقوقی میچرخد ،از اين بحث خارج است و صرفاً تشابه در واژگان و عبارتتبندی اين عناوين با حق بر شخصیت
حقوقی وجود دارد.
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اعالمیه جهانی حقوق بشر 61و ماده  46میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 66ذکر شده است.
اين حق پس از حق حیات ،ازجمله حقوق بشری ممتاز و برجستهای است که نقض آن ،اجرای
ساير حقوق بشری را متوقف میکند .حق مذکور يکی از نیازهای اساسی انسانها برای تمتع از
کلیه آزادی های اساسی است زيرا اين حق ،شناسايی افراد را در برابر قانون تضمین میکند67.
«حق فرد به شناسايی شخصیت حقوقی» که مفهوم محوری حقوق بشر است ،صالحیت هر
انسان را برای داراشدن حقوق و تعهدات حقوقی بیان میکند و اغلب بهعنوان حق برخورداری از
حقوق و نتیجهای مستقیم از حق کرامت انسانی توصیف میشود68 .
در اين راستا ،يکی از جرايمی که مستقیماً حق فرد بر شناسايی شخصیت حقوقیاش را نقض
میکند ،و شناسايی وی را بهعنوان شخص در حیطه قانون و نزد مراجع قانونی مسدود میکند،
«ناپديدسازی اجباری اشخاص» است .در سالهای اخیر ،رغبت مراجع نظارتی بینالمللی در
استناد به نقض حق بر شخصیت حقوقی در خصوص ارتکاب ناپديدسازی اجباری در تنظیم آرای
خود افزايش يافته است .بهعنوان نمونه ،ديوان حقوق بشر کشورهای امريکايی 63،سابقاً در پرونده
والسکوئز 71که در خصوص ناپديدسازی اجباری بود ،به نقض ماده  9کنوانسیون امريکايی حقوق
بشر (حق بر شخصیت حقوقی) 74استناد نکرده بود .همچنین در قضیه بريتون علیه گويانا به
تخطی از اين حق تصريح نشده است .ديوان تنها اشاره میکند که ناپديدسازی اجباری افراد بشر،
نقض متعدد و مستمر بسیاری از حقوقی است که تحت کنوانسیون امريکايی حقوق بشر،
72
دولتهای عضو ،موظف به احترام و تضمین آنها هستند.
اين در حالی است که اخیراً توجه رويه بینالمللی به حق افراد بر شناسايی شخصیت حقوقی رو به
فزونی است .بهطور مثال ،ديوان امريکايی در قضیه چیتی علیه گواتماال در خصوص ناپديدسازی اجباری
65. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law
«هرکس حق دارد که همه جا در برابر قانون بهعنوان شخص شناسايی شود».
66. Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.
67. Mónica Feria Tinta, The Landmark Rulings of the Inter-American Court of Human Rights on the
Rights of the Child: Protecting the Most Vulnerable at the Edge, Martinus Nijhoff Publishers,
Netherlands, 2008, p. 220 & Case of the Yean and Bosico Children v. Dominican Republic, Judgment of
September 8 2005, Inter-Am Ct. H.R., para. 113(a).
68. Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,
A/HRC/19/58/Rev. 1, 2 March 2012, para. 42, Preamble; See in particular article 5 of the African Charter
on Human and People’s Rights, where those two rights are associated.
69. Inter-American Court of Human Rights
70. Velasquez Rodriguez v. Honduras, Judgment of July 29, 1988, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988).
71. Article 3 (Right to Juridical Personality): “Every person has the right to recognition as a person
”before the law.

ماده ( 9حق بر شخصیت حقوقی)« :هر کس حق دارد که در برابر قانون بهعنوان شخص شناخته شود».
72. Franz Britton v. Guyana, Case 12.264, Report No. 1/06, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.127 Doc.
4 rev. 1 (2007) para. 20.
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بیان میدارد :با توجه به پیچیدگی اين نقضِ شديدِ حقوق بشر ،واقعیت اين است که قربانی اين جنايت
بهواسطه ناپديدشدن که يکی از جدیترين اشکال قراردادن فرد در خارج از حمايت قانون است ،نمیتواند
از ساير حقوقش بهره برده و آنها را اعمال کند .نهتنها حقوقی که او مستحق دستیابی به آن است
پذيرش نمیشود ،بلکه وجود آن شخص نیز انکار میشود 79و اين امر او را در نوعی برزخ حقوقی ،يا
وضعیت حقوقی نامشخص نزد جامعه ،دولت و حتی جامعه بینالمللی قرار میدهد 71.درنتیجه ،عدم
پذيرش و عدم تأيید محرومیت از آزادی فرد يا اعالمنکردن محل اختفای او ،همراه با ساير عناصر
ناپديدسازی ،منجر به «کاهش حمايت قانون» 71میشود و امنیت شخصی و حقوقیِ فرد را نقض میکند
و بهطور مستقیم ،مانع پذيرش شخصیت حقوقی فرد میشود .به عبارتی ،شناسايی او را بهعنوان شخص
نزد قانون انکار میکند 76.ازاينروست که ديوان امريکايی تصريح میکند که ناپديدسازی اجباری به
تجاوزی نسبت به حق شناسايی فرد بهعنوان شخص در برابر قانون ،تبديل شده است77.
در زمینه ارتباط میان ناپديدسازی اجباری و نقض حق افراد به شناسايی شخصیت حقوقی در
سالهای اخیر ،چندين پرونده در کمیسیون و ديوان حقوق بشر کشورهای امريکايی 78مطرح شده
است که در اين موارد ،چه در مرحله بررسی نزد کمیسیون و چه در حکم ديوان در خصوص
ناپديدسازی اجباری ،تصمیم کمیسیون 73يا حکم ديوان 81به نقض ماده  9کنوانسیون امريکايی (حق
بر شخصیت حقوقی) بهعنوان يکی از حقوق اصلی نقضشده در ناپديدسازی اجباری تعلق گرفته
است .بهعنوان نمونه میتوان به پرونده ويکتور مانوئل اوريبه اشاره کرد که در سال  2144کمیسیون
حقوق بشر کشورهای امريکايی به آن رسیدگی کرد .در اين پرونده که انجمن بستگان ناپديدشدگان
اجباری و کانون وکالی کلمبیا آن را به کمیسیون ارائه کردند ،خواهانها ادعا کردند که در نوامبر
 ،4387با رضايت مأموران جمهوری کلمبیا ،افراد ناشناس ،آقای اوربیه را از زندان السیرا 84ربودند و از
73. A denial of that person’s existence
74. Case of Chitay Nech et al. v. Guatemala, Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and Costs,
Judgment of 25 may 2010, Inter-Am.Ct.H.R., para. 98; and also: Case Anzualdo Castro v. Perú,
Preliminary Exception, Merits, Reparations and Costs. Judgment of 22 of September of 2009. Series C
No. 202, para. 90, and Case Radilla Pacheco v. México, Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and
Costs. Judgment of November 2009. Series C No. 209, para. 157.
75. The subtraction from the protection of the law
76. Case of Chitay Nech et al. v. Guatemala, Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and Costs,
Judgment of may 2010, Inter-Am.Ct.H.R., para. 99.
77. Ibid., para. 102. “Consequently, the Court reiterates that in the cases of forced disappearance of
”persons… This turns into a violation to the right to recognition as a person before the law.
78. The Inter-American Court of Human Rights
79. Saúl Filormo Cañar Pauta v. Ecuador, Case 295-03, Report No. 1/11, Inter-Am.C.H.R. , 2011, para.
36 & 38(1); Andrés Mestre Esquivel v. Colombia, Case 268-06, Report No. 75/08, Inter-Am. C.H.R.,
OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008), paras. 1& 2 & 46.
80. Case of Chitay Nech et al. v. Guatemala, op. cit., para. 309(4); Jeremías Osorio Rivera et al v. the
Republic of Peru, Case 11.845, Report No. 140/11, Judgment of 31 October of 2011, Inter-Am.C.H.R.,
paras. 115 & 116.
81. La Sierra
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زمان ناپديدشدنِ قربانی تا کنون ،سیستم قضايی نیز نتوانسته حقیقت را روشن کند .در اين قضیه،
خواهانها ادعا کردند که موادی از کنوانسیون امريکايی حقوق بشر ،ازجمله «حق برخورداری افراد از
شخصیت حقوقی» ،موضوع ماده  9کنوانسیون نقض شده است .اين موضوع پس از بررسی و تأيید در
کمیسیون امريکايی ،به ديوان حقوق بشر کشورهای امريکايی ارجاع شد82.
در سال « 2119انجمن کاوش و جستجوی کودکان ناپديدشده» 89،پروندهای را در کمیسیون
امريکايی طرح کرد .موضوع اين پرونده ،ناپديدشدن کودکی به نام ايمیلیندا هرناندز بود .کمیسیون در اين
خصوص اعالم کرد که با توجه به اقامه دعوای خواهانها ،ناپديدی اين کودک ،بخشی از طرحی
سازمانيافته از ناپديدشدن اجباری کودکان در درگیریهای مسلحانه در سالهای  4381تا  4332در
السالوادور بود .ازاينرو کمیسیون مقرر داشت که در صورت درستیِ ناپديدسازی اجباری کودک ،ماده 9
کنوانسیون هم موضوع نقض حقوق وی است .لذا در نهايت پس از بررسیهای بهعملآمده ،کمیسیون
در سال  2118نقض ماده  9را در اين خصوص تأيید کرد 81.پس از ارجاع به ديوان ،اين پرونده همراه با
سه پرونده ديگر 81که آنها نیز در خصوص ناپديدی اجباری کودکان در درگیریهای مسلحانه در
السالوادور بوده و انجمن تفحص برای کودکان ناپديدشده آن را به کمیسیون ارجاع کرده بود ،همراه با
هم رسیدگی شد .ديوان نیز در نوامبر  2142در حکم خويش با استدالالت مشابهی ،نقض ماده 9
کنوانسیون امريکايی حقوق بشر (حق بر شخصیت حقوقی) را در خصوص اين چهار پرونده تأيید کرد86.
کودکانی که موضوع جرم ناپديدسازی اجباری قرار میگیرند ،يا به لحاظ ناپديدسازی اجباری والدينشان از
ايشان جدا شده و با هويت جعلی ،تمام عمر خويش را طی میکنند ،نیازمند حمايت مضاعفی هستند
چون عالوه بر اينکه اين کودکان از حق احترام به حیات خانوادگی خويش محروم میشوند ،شناسايی آنان
نزد قانون با هويتی ساختگی صورت میپذيرد که اين امر نیز شناسايی آنان را در برابر قانون نقض میکند.
در ديوان اروپايی حقوق بشر نیز مواردی در خصوص ناپديدسازی اجباری مطرح شده است؛87
ازجمله در پرونده کورت علیه ترکیه ،که در اين پرونده ،ديوان اروپايی در بخش واقعیات پرونده به قواعد
82. Víctor Manuel Isaza Uribe and Family v. Colombia, Case 10.737, Report No. 102/11, InterAm.C.H.R. (2011), para. 1, 2 , 38, 44.
83. The Association for the Search for Disappeared Children
84. Emelinda Lorena Hernández v. El Salvador, Case 732-03, Report No. 11/08, Inter-Am. C.H.R.,
OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008), paras. 1, 49 , 51(2).
85. Jose Adrian Rochac Hernandez v. El Salvador, Case 731-03, Report No. 90/06, Inter-Am. C.H.R.,
OEA/Ser.L/V/II.127 Doc. 4 rev. 1 (2007); Santos Ernesto Salinas v. Brazil, Case 733-03, Report No.
10/08, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008); Manuel Antonio Bonilla Osorio
and Ricardo Ayala Abarca v. El Salvador, Case 1072-03, Report No. 66/08, Inter-Am. C.H.R.,
EA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008).
86. Cases 12,577, 12,646, 12,647, 12, 667 Merits Rochc Hernandez et al. El Salvador, Inter-Am.C.H.R.,
Report No. 75/12, Judgment of 7 November 2012, paras. 4, 185, 186, 236.

 .85در ديوان اروپايی حقوق بشر ،پروندههای متعددی در خصوص ناپديدسازی اجباری مطرح شده است .ازجمله:
Case of Kaya v. Turkey, European Court of Human Rights, [1998] IIHRL 12 (19 February1998).
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مرتبط بینالمللی اشاره و در توضیحاتش اذعان کرد که ارتکاب سازمانيافتة ناپديدسازی اجباری ،ماهیت
«جنايت علیه بشريت» داشته و نقض «حق شناسايی بهعنوان شخص در برابر قانون» است88.
همین طور کمیته حقوق بشر 83در قضیه گرويا علیه الجزاير اعالم میکند که يکی از
حقهايی که ممکن است در صورت ارتکاب ناپديدسازی اجباری نقض شود ،حق بر شخصیت
حقوقی است چرا که اين عمل ،شناسايی افراد را در برابر قانون انکار میکند31.
بهعالوه کارگروه سازمان ملل در خصوص ناپديدسازی اجباری ،همواره تأکید میکند که
ناپديدشدن اجباری ،به حق افراد بر شناسايی بهعنوان شخص در برابر قانون ،تجاوز میکند 34.در اين
خصوص ،کارگروه سازمان ملل تصريح کرده که :حق بر شناسايی شخصیت حقوقی ،حقوق بشر را
بهطور گستردهای در سطح جهانی و منطقهای به رسمیت میشناسد .در واقع بین يکی از عناصر
تعريف قانونی ناپديدسازی اجباری ـ قراردادن فرد ناپديدشده در خارج از حمايت قانون ـ و حق
شناسايی بهعنوان شخص در برابر قانون ،ارتباط محکمی وجود دارد 32.همچنین نظر به اينکه کارگروه
در تفسیرهای عمومی خود در خصوص ناپديدشدن اجباری ،آن را بهعنوان جرم مستمر معرفی 39و
تصريح میکند که نقض حق شناسايی بهعنوان شخص در برابر قانون در اين اقدام ،تا زمان
پايانيافتن ناپديدی و مشخصشدن سرنوشت يا محل نگهداری فرد ادامه پیدا میکند 31،کارگروه
ناپديدشدن اجباری را نمايانگر نمونهای از تجاوز به حق فرد به شناسايی بهعنوان شخص در برابر
قانون 31دانسته و تصريح میکند که مأموريت بشردوستانة کارگروه بايد برای انکار حق فرد به
شناسايی شخصیت حقوقی در سطح داخلی ،بهعنوان تضمینی بینالمللی در نظر گرفته شود 36.بر اين
88. Case of Kurt v. Turkey (24276/94) [1998] Eur. Ct. H.R., 44 (25 May 1998), para. 64.
 .83کمیته حقوق بشر در آرای متعددی به جنايت ناپديدسازی اجباری پرداخته است .لکن به لحاظ فقدان ارتباط مستقیم متن
آرا با حق بر شخصیت حقوقی ،از ذکر مشروح آنان صرفنظر میشود .برخی از آرای مذکور عبارتاند از:
Elcida Arévalo Perez et al. v. Colombia, Human Rights Committee, Communication No. 181/1984, U.N.
Doc. CCPR/C/37/D/181/1984 (1989); Mojica v. Dominican Republic, Human Rights Committee,
Communication No. 449/1991, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/449/1991 (1994); Ximena Vicario v. Argentina,
Human Rights Committee, Communication No. 400/1990, U.N. Doc. CCPR/C/53/D/400/1990 (1995) .
90. Human Rights Committee of the Covenant on Civil and Political Rights, Communication 1327/04,
Grioua v. Algeria, 10 July 2007, paras. 7.8, 7.9.
91. Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,
A/HRC/19/58/Rev.1, 2 March 2012, para. 42, Preamble .
92. Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,
A/HRC/19/58/Rev.1, 2 March 2012, para. 42, Preamble .
93. Philip Grant, General Allegation to the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary
Disappearances, May 25, 2011, para. 35.
94. Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,
A/HRC/19/58/Rev.1, 2 March 2012, para. 42 (4).
95. Enforced disappearance represents a paradigmatic violation of the right to be recognized as a person
before the law.
96. Jeremy Sarkin, Statement by the Chair-Rapporteur of the Working Group on Enforced or
Involuntary Disappearances, Nineteenth session of the Human Rights Council, 2012, para. 10.
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اساس ،پذيرش حق فرد به شناسايی شخصیت حقوقی ،مستلزم تعهد دولتها به شناسايی کامل
شخصیت حقوقی افراد ناپديدشده و احترام به حقوق خويشاوندان نزديک آنان است 37.با درنظرگرفتن
موارد فوق ،نیک پیداست که ارتکاب ناپديدسازی اجباری ،با تخلف از حق افراد به شناسايی شخصیت
حقوقی در رويه نهادهای نظارتی و قضايی بینالمللی ارتباطی تنگاتنگ دارد.
نتیجه
«ناپديدسازی اجباری» ،نوع جديدی از نقض حقوق بشر است که در برخی از اسناد و رويههای
بینالمللی به آن پرداخته شده است .در ناپديدسازی اجباری ،مجرمین پس از ربودن فرد ،تمامی
ارتباطات قابل تصور میان فرد ناپديدشده و جامعهای را که به آن تعلق دارد ،قطع میکنند .همچنین
هرگونه امکان رديابی وی يا دستیابی به اطالعاتی را ،درمورد زندهبودن يا مرگ فرد مورد نظر از
بین میبرند .بر اين اساس در قواعد حقوقبشری اين امر بر عهده دولتهاست که از ارتکاب چنین
اقداماتی ممانعت به عمل آورند و در صدد حفظ و حراست از حقوق بشری قربانیان تالش کنند.
همان گونه که مالحظه شد ،رسیدگی به جرايم مرتکبان ناپديدسازی اجباری بر عهده مراجع
قضايی داخلی و مراجع قضايی و نظارتی بر اجرای حقوق بشر در سطح بینالمللی است .مرجع قضايی
اولیه برای مقابله با ناپديدشدن اجباری ،دادگاههای داخلی هستند و اگر اين عمل ،جزيی از يک
عملیات وسیع و سازمانيافته باشد که مستقیماً علیه افراد غیرنظامی ارتکاب يافته ،داخل در مفهوم
جنايت علیه بشريت خواهد بود که پس از مراجع داخلی صالحیتدار ،تمامی مراجع داخلی از باب
صالحیت جهانی ،صالحیت رسیدگی خواهند داشت .همچنین ديوان بینالمللی کیفری نیز بنا بر
اساسنامه خويش ،مرجع صالح بینالمللی برای رسیدگی به اين جنايت خواهد بود؛ اگرچه نبايد از نظر
دور داشت که صالحیت ديوان بینالمللی کیفری نسبت به صالحیت کیفری ملی ،جنبه تکمیلی دارد.
علیاالصول ،ناپديدسازی اجباری ،اقدامی منحصربهفرد و تلفیقی است که نقض بسیار جدی
حقوق بشر شناخته شده است .از اين منظر ،ناپديدسازی اجباری که در اسناد بینالمللی بنا بر
شرايطی که ذکر شد ،حتی در برخی موارد« ،جنايت علیه بشريت» شناخته شده است ،يکی از
جدیترين اشکال قراردادن فرد در خارج از حمايت قانون بوده و ناقض ماده  6اعالمیه جهانی
حقوق بشر است .ازاينرو با نقض«حق بر شخصیت حقوقی فرد» ،اجرای ساير حقوق بشری را در
خصوص مجنیعلیه متوقف میکند .مروری بر آنچه گذشت نشان میدهد که رويههای قضايی و
شبهقضايی بینالمللی نیز اين سخن را تصديق و تأيید کردهاند.

97. Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,
A/HRC/19/58/Rev.1, 2 March 2012, para. 42 (6).
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منابع:
الف) فارسی
ـ کتاب
 واالس ،ربکا؛ حقوق بینالملل ،ترجمه و تحقیق :سیدقاسم زمانی و مهناز بهراملو ،شهر دانش،
چاپ سوم.4931 ،
ـ مقاله







بیگزاده ،ابراهیم؛ «بررسی جنايت نسلکشی و جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان
کیفری بینالمللی» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  24و  ،22زمستان  4976تا تابستان
.4977
زمانی ،سیدقاسم؛ «استقرار ديوان کیفری بینالمللی ،بیمها و امیدها» ،پژوهشهای حقوقی،
شماره .4984 ،2
قرباننیا ،ناصر؛ «ماهیت عام تعهد به رعايت حقوق بشر و مسئله شرط» ،حقوق اسالمی،
سال ششم ،شماره  ،24تابستان .4988
کاظمی ،سیدعلی؛ «بررسی مفهوم ناپديدی اجباری افراد» ،فصلنامه پلیس بینالملل ،سال
اول ،شماره  ،2تابستان .4983
میرمحمدصادقی ،حسین؛ «لزوم رعايت حقوق بنیادين بشر بهعنوان آمره بینالمللی»،
ديدگاههای حقوق قضايی ،شماره  91و  ،91بهار و تابستان .4981

ب) انگلیسی
- Books
 Carrie Booth Walling, Susan Waltz, Human Rights: From Practice to
Policy, October 2010, Proceedings of a Research Workshop, University
of Michigan, 2011.
 Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford University Press,
2003.
 Morsink, Johanne, The Universal Declaration of Human Rights: Origins,
Drafting, and Intent, University of Pennsylvania Press, USA, 2011.
 Scott, Shirley V., Anthony John Billingsley, Christopher Michaelsen,
International Law and the Use of Force: A Documentary and Reference
Guide, Greenwood Publishing Group, Oxford, USA, 2010.
 Tinta, Mónica Feria, The Landmark Rulings of the Inter-American Court
of Human Rights on the Rights of the Child: Protecting the Most

6931 پاییزـ زمستان/75  شماره/ دوره سیوچهارم/مجله حقوقی بینالمللی



011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Vulnerable at the Edge, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2008.
- Articles
 Giorgou, Irena, “State Involvement in the Perpetration of Enforced
Disappearance and the Rome Statute”, Journal of International Criminal
Justice 11, Oxford University Press, 2013.
 McCrory, Susan, “The International Convention for the Protection of all
Persons from Enforced Disappearance”, Human Rights Law Review 7:3,
Oxford University Press, 2007.
 Philip Linghammar, “Time for Enforced Disappearance to Disappear”,
2nd Term Paper Human Rights Studies, Supervisor: Dr. Olof Beckman,
2008, p. 17.
 Vitkauskaitė-Meurice, Dalia and Žilinskas, Justinas, “The Concept of
Enforced Disappearances in International Law”, Mykolas Romeris
University, Lithuania, Jurisprudence, vol. 120, No. 2, 2010.
- Awards and Other Instruments
 Andrés Mestre Esquivel v. Colombia, Case 268-06, Report No. 75/08,
Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008).
 Case Anzualdo Castro v. Perú, Preliminary Exception, Merits, Reparations
and Costs. Judgment of 22 of September of 2009. Series C No. 202.
 Case of Chitay Nech et al. v. Guatemala, Preliminary Exceptions, Merits,
Reparations and Costs, Judgment of 25 may 2010, Inter-Am.Ct.H.R.
 Case of Jeremías Osorio Rivera et al. v. the Republic of Peru, Case
11.845, Report No. 140/11, Judgment of 31 October of 2011, InterAm.C.H.R.
 Case of Jose Adrian Rochac Hernandez v. El Salvador, Case 731-03, Report
No. 90/06, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.127 Doc. 4 rev. 1 (2007).
 Case of Saúl Filormo Cañar Pauta v. Ecuador, Case 295-03, Report No.
1/11, Inter-Am.C.H.R., 2011.
 Case of the yean and Bosico children v. Dominican Republic, Judgment
of September 8 2005, Inter-Am Ct. H.R.
 Case Radilla Pacheco v. México, Preliminary Exceptions, Merits,
Reparations and Costs. Judgment of 23 of November of 2009. Series C,
No. 209.
 Cases 12,577, 12,646, 12,647, 12, 667 Merits Rochc Hernandez et al. El
Salvador, Inter-Am.C.H.R., Report No. 75/12, judgment of 7 November
2012.
 Clark, Roger S. and M. Berman “State Terrorism: Disappearances”,
Rutgers Law Journal, vol. 13, Spring 1982.
 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
 Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance,

015



...  بهعنوان،تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بینالملل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





















UN Doc. A/47/49 (1992).
Elcida Arévalo Perez et al. v. Colombia, Communication No. 181/1984,
U.N. Doc. CCPR/C/37/D/181/1984 (1989).
Emelinda Lorena Hernández v. El Salvador, Case 732-03, Report No.
11/08, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008).
Franz Britton v. Guyana, Case 12.264, Report No. 1/06, Inter-Am.
C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.127 Doc. 4 rev. 1 (2007).
General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 20
December 2012, International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance, A/RES/67/180, 3 April 2013.
General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 26
January 2011, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary
Disappearances, A/HRC/16/48.
General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 26
January 2011, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary
Disappearances, A/HRC/16/48.
Grant, Philip, General Allegation to the United Nations Working Group
on Enforced or Involuntary Disappearances, 25 May 2011.
Grant, Philip, General Allegation to the United Nations Working Group
on Enforced or Involuntary Disappearances, 25 May 2011.
Human Rights Committee of the Covenant on Civil and Political Rights,
Communication 1327/04, Grioua v. Algeria, 10 July 2007.
Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or
Involuntary Disappearances, A/HRC/19/58/Rev.1, 2 March 2012.
Human Rights Law Centre, International Human Rights Reports, vol. 9,
Department of Law, University of Nottingham, 2002.
Inter-American Convention on Enforced Disappearance of Persons.
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance.
Kaya v. Turkey, [1998] IIHRL 12 (19 February1998).
Kurt v. Turkey (24276/94) [1998] Eur. Ct. H.R., 44 (25 May 1998).
Manuel Antonio Bonilla Osorio and Ricardo Ayala Abarca v. El Salvador,
Case 1072-03, Report No. 66/08, Inter-Am. C.H.R., EA/Ser.L/V/II.130 Doc.
22, rev. 1 (2008).
Mojica v. Dominican Republic, Communication No. 449/1991, U.N. Doc.
CCPR/C/51/D/449/1991 (1994).
Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights in
the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges,
Presecutors and Lawyers, United Nations Publications, 2003.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
“Enforced or Involuntary Disappearances”, Fact Sheet, No. 6/Rev.3,

6931 پاییزـ زمستان/75  شماره/ دوره سیوچهارم/مجله حقوقی بینالمللی



011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ











United Nations Office at Geneva, 2009.
Prosecutor v. Dusan Tadic, International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia (May 7, 1997), Case No. IT-94-1-T.
Rome Statute of the International Criminal Court, adopted at a diplomatic
conference in Rome on 17 July 1998.
Santos Ernesto Salinas v. Brazil, Case 733-03, Report No. 10/08, InterAm. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008).
Sarkin, Jeremy, Statement by the Chair-Rapporteur of the Working
Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Nineteenth session of
the Human Rights Council, 2012.
The Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons
1994 (Inter-American Convention).
The United Nations International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance (United Nations Convention).
Velasquez Rodriguez v. Honduras, Judgment of July 29, 1988, InterAm.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988).
Víctor Manuel Isaza Uribe and Family v. Colombia, Case 10.737, Report
No. 102/11, Inter-Am.C.H.R. (2011).
Ximena Vicario v. Argentina, Communication No. 400/1990, U.N. Doc.
CCPR/C/53/D/400/1990 (1995).

مجله حقوقی بینالمللی /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان /6931صفحات 631ـ 615
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و
ضرورت پیوستن ایران به آن


عبداهلل عابدینی

شناسه دیجیتال اسناد )10.22066/cilamag.2017.27968 : (DOI
تاريخ دريافت5331/3/3 :

تاريخ پذيرش5331/6/53 :

چکیده
«کنوانسیون بینالمللی برای حمايت از همه افراد در برابر ناپديدسازی اجباری» در تاريخ  33دسامبر سال
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را برطرف و کارهای انجامشده پیش از خود را کامل کرده است .اين در حالی است که تحت شرايطی،
ناپديدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشريت قرار میگیرد .اين نوشتار ،ابتدا نگاهی به تاريخچه
پیدايش مفهوم ناپديدسازی اجباری خواهد داشت .سپس ،آوردههای کنوانسیون با ساير اسناد حقوقبشری
منطقهای و بینالمللی بررسی و در پايان ،مباحثی درباره نگاه ايران در زمان تدوين و تصويب کنوانسیون و
ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.
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«چند نفر مرد از راه میرسند .آنها بهزور وارد خانههای مردم میشوند؛ چه غنی ،چه فقیر،
در کلبهها و آلونکها ،در يک روستا يا در يک شهر ،همه جا .در هر لحظهای از شب يا روز
سر میرسند ،معموالً با لباسهای عادی و گاهی با لباسهای فرم ،اما همیشه مسلح هستند،
بدون اينکه دلیل يا حکم بازداشتی ارائه کنند و همیشه بدون اينکه بگويند چه کسی هستند يا
از چه کسی دستور میگیرند ،يکی از اعضای خانواده را به درون ماشین میکشند و برای اين
کار ،اگر الزم باشد به زور متوسل میشوند»5.

مقدمه
موضوع اين نوشتار ،بررسی جرم ناپديدسازی اجباری از منظر حقوق بینالملل بشر است که از پايان
دهه  5392میالدی ،توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است .بر اساس آمار منتشره ،از سال
 5392حدود چهلهزار نفر بر اثر ناپديدسازی اجباری در  32کشور به سرنوشتی نامعلوم دچار
شدهاند 3.امروزه ،ناپديدسازی اجباری ،يکی از معضالت جهانی شده و صرفاً محدود به منطقه خاصی
از جهان نیست 3.در تقويم روزهای جهانی که سازمان ملل اعالم کرده 32 ،اوت ،روز جهانی
ناپديدسازی تعیین شده است 4.گرچه اين رويه ،روزگاری محصول حکومتهای ديکتارتوری شناخته
میشد ،امروزه در وضعیتهای پیچیدهای چون مخاصمات و آشوبهای داخلی نیز جهت سرکوب
مخالفان به کار برده میشود1.
همان گونه که کمیته مربوط به ناپديدسازی اجباری اشاره میکند« ،ناپديدسازی اجباری
بهعنوان راهبردی برای اشاعه ترس و وحشت در درون جامعه به کار برده میشود .احساس عدم
1. Enforced or Involuntary Disappearances, Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights, Fact Sheet No. 6/Rev.3, p. 1, Available at:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet6Rev3.pdf

تاريخ بازديد تارنماها 3 :خرداد  5331و  33مه 3256
2. See, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances of 26 January 2011, pp.
40-557,
;also
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france-priorities_1/human-rights_1101/enforceddisappearances_6493/index.html.
3. Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances of 27 December 2005, paras.
4-5.

کارگروه مزبور معتقد است که فقر ،بیسوادی ،ضعف دستگاه قضايی ،پذيرش سرنوشت ،ترس از تالفی ،کانالها و سازوکارهای
ناکارآمد ،نظام نهادينهشدة بیکیفرماندن و رويه سکوت ،ازجمله مواردی است که موجب میشود تا موارد مربوط به ناپديدسازی
اجباری يا غیرارادی هرگز گزارش نشود.
4. See, http://www10.gencat.cat/drep/AppJava/cat/ambits/Pau/angles/calendar.jsp
 .7بهعنوان نمونه ،در مخاصمه داخلی در پی بحران کشور لیبی ،رئیس کارگروه مربوط به ناپديدسازی اجباری ،در خصوص موج
ناپديدسازی صدها تن در کشور لیبی اعالم خطر کرد .بر اساس گزارش رئیس کارگروه ،آقای جرمی سارکین ،افراد ناپديدشده
به محل نامعلومی برده میشوند که در آنجا ممکن است مورد شکنجه و ديگر رفتارهای توهینآمیز قرار گیرند يا حتی اعدام
شو ند .اخیراً کارگروه مزبور در خصوص اقدامات اخیر دولت چین در خصوص ناپديدسازی برخی افراد در اين کشور نیز هشدار
داده است .برای مطالعه بیشتر ،ن.ک:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10889&LangID=E
=http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38058&Cr=china&Cr1
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امنیتی که از طريق اين رويه به وجود میآيد ،به خانواده و بستگان شخص ناپديدشده محدود
نمیشود و بر طبقات مختلف اجتماعی آن جامعه تأثیرگذار خواهد بود» 6.در واقع« ،ضمن نقض
فاحش قوانین داخلی ،میتوان عمدهترين دلیل وقوع اين پديده را مأموران دولتی دانست که در
راستای اجرای خط مشی دولت در مقابله با اعضای جنبشهای شورشی و عمدتاً مخالفان سیاسی
و حامیان آنها مرتکب ناپديدسازی اجباری میشوند»9.
ناپديدسازی ،جرمی به شمار میرود که با ارتکاب آن ،نقضهای ديگر حقوقبشری نیز ازجمله
حق بر حیات ،حق بر آزادی و امنیت شخصی ،حق بر رهايی از شکنجه و رفتارهای ترذيلی و حق
بر حضور در برابر قانون به وقوع میپیوندد .بااينحال ،همان طور که کارگروه مربوط به ناپديدسازی
نیز اذعان دارد ،اين جرم ،جرم «يکتا و منسجم» 9به حساب میآيد3.
در اعالمیه جهانی حقوق بشر  5349گرچه بهطور صريح ،سخنی از ناپديدسازی اجباری به میان
نیامده است ،مواد متعددی به موضوع حقوق انسانی فرد در خصوص حق حیات ،آزادی و امنیت
شخصی (ماده  ،)3شناسايی برخورداری از حق حضور در برابر دادگاه (ماده  ،)9حق رهايی از شکنجه
(ماده  )1و حق رهايی از دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه و تبعید پرداخته است .میثاق حقوق
مدنی و سیاسی  5366نیز به موادی در خصوص حمايت از فرد اشاره دارد :حق حیات (ماده  ،)6حق
رهايی از شکنجه (ماده  ،)9حق آزادی و امنیت شخصی و رهايی از بازداشتهای خودسرانه و
غیرقانونی (ماده  ،)3حق حضور در برابر دادگاه (ماده  )56و اصل قانونیبودن جرم و مجازات (ماده
 .)51اين مواد ،پايه و اساس استنادی و استداللی بسیاری از رسیدگیها در کمیته حقوق بشر قرار
گرفته است که در بخشهای بعدی بدانها اشاراتی خواهد شد.
در قانون داخلی بسیاری از کشورهای جهان ،ازجمله در قوانین اساسی به موضوع مصونیت
اشخاص از تعرض ،ممنوعیت دستگیری ،تبعید بدون مجوز قانونی و ممنوعیت مطلق شکنجه اشاره
شده است 52.در قانون اساسی ايران نیز در فصل سوم ،ذيل عنوان حقوق ملت ،طی اصولی متعدد
به اين مسئله اشاره شده است که در صدر آنها ضمن برجستگی اصل برائت (اصل  )39و اصل
6. Enforced or Involuntary Disappearances, op. cit., p. 2.
7. Tullio Scovazzi and Gabriella Citroni, The Struggle against Enforced Disappearance and the 2007
United Nations Convention, Martinus Nijhoﬀ Publishers, 2007, p. 7.
8. Unique and Consolidated Act
9. Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, General Comment on Enforced
Disappearance as a Continuous Crime, para. 2, Available at:
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/GC-EDCC.pdf

 .60ازجمله مواد  4و  1اصالحی قانون اساسی اياالت متحده امريکا ،مواد  5تا  3قانون اساسی آلمان و مواد  54 ،53و 33
قانون اساسی ژاپن .ن.کhttp://www.constitution.org :
در قوانین داخلی برخی از کشورها ازجمله ارمنستان ،استرالیا ،آذربايجان ،کانادا ،کنگو ،فرانسه ،آلمان ،مالی ،انگلستان ،پرو و هلند
نیز ناپديدسازی اجباری ممنوع اعالم شده است .ن.ک:
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule98#top.
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قانونیبودن جرم و مجازات (اصل  ،)39اشخاص از تعرض مصون هستند (اصل  )33و هیچکس را
نمیتوان بدون مجوز قانونی دستگیر کرد (اصل  )33يا به محلی خاص تبعید کرد يا به اقامت در
محلی خاص مجبور کرد (اصل  )33و اينکه حق رهايی از شکنجه از يک سو (اصل  )39و از سوی
ديگر ،دادخواهی نزد مراجع صالحه ،حق مسلم هر فرد به شمار میآيد و همه افراد ملت حق دارند
اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دسترسی به دادگاهی منع
کرد که بهموجب قانون ،حق مراجعه بدان را دارد( .اصل .)34
 .6پیشینه و مفهوم ناپدیدسازی اجباری
6ـ .6گذری تاریخی بر پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری
درمورد گذشتة اين جرم ،میتوان به رويه منظم دولت نازی آلمان در خالل جنگ جهانی دوم اشاره
کرد که در آن بر اساس حکم  9دسامبر  5345هیتلر ،واحدهای اطالعاتی آلمان (گشتاپو) ،طی نقشهای
به نام «شب و مه» 55،اقدام به ربودن مخفیانه و شکنجه صدها تن از مخالفان دولتی در سرزمینهای
اشغالی کرده و بیشتر آنها را به قتل میرساندند 53.افراد مزبور میبايست طی هشت روز محاکمه و
سپس کشته میشدند .در غیر اين صورت ،هرگز نشانهای از فرد دستگیرشده به دست نمیآمد .نکته
جالب توجه اينکه فیلد مارشال ويلهیم کیتل 53،فرمانده عالی نیروهای مسلح آلمان که مسئول اجرای
حکم هیتلر بود ،طی رسیدگی به اتهامات وی در دادگاه نورنبرگ اذعان داشت که اين رويه ،مغاير
حقوق بینالملل بوده و او از اين موضوع اطالع داشته است54.
در خالل دهههای  5362تا  5392میالدی میتوان رويهای مشخص از ناپديدسازی اجباری را در
دوران حکومت دولتهای نظامی ديکتاتورمآب امريکای التین مشاهده کرد .در اين دوران ،بسیاری از
دولتهای امريکای مرکزی و التین ازجمله شیلی ،آرژانتین ،گواتماال ،کلمبیا ،بولیوی ،السالوادور،
مکزيک ،برزيل ،پرو ،هندوراس و هائیتی ،با طرح دکترين امنیت ملی ،به برخی از افراد جامعه ،مانند
نمايندگان احزاب و اتحاديههای تجاری ،معلمان ،دانشجويان و اعضای گروههای فرهنگی ،عنوان دشمن
داخلی ،معاند و تروريست داده میشد و برای رهايی از اين تهديدات ،دولتهای مزبور ،افراد را ناپديد
میکردند .از ديگر سو ،اين دولتها قصد داشتند تا نوعی ترس را در جامعه ترويج کنند که مجموعه اين

)11. Nacht und Nebel Erlass (Night and Fog
12. Garibian, Sévane, “Enforced Disappearances of Persons”, in Online Encyclopedia of Mass Violence,
Available at: http://www.massviolence.org/Article?id_article=192.
13. Field-Marshal Wilhelm Keitel
14. The Trial of German Major War Criminals – Proceedings of the International Military Tribunal Sitting
at Nuremberg, vol. 18, London, 1950, p. 214.
Available at: https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-XVIII.pdf.
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اقدامات را به «تروريسم دولتی» 51تعبیر میکنند 56.طبق آمارها ،فقط در آخرين جلسه ،کارگروه پنجنفرة
مربوط به ناپديدسازی اجباری ،بیش از  322پرونده را بررسی کرد .از سال  5392به بعد ،تعداد  12هزار
پرونده از  92کشور جهان در اين نهاد بررسی شد59.
در دهه  5392نیز چنین رويهای در برخی از کشورهای جهان ازجمله عراق مالحظه میشود
که بر اساس آن ،دولت صدام حسین طی عملیاتی موسوم به انفال به ناپديدسازی اجباری صدها
هزار نفر از مردم اين کشور اقدام کرد59.
در سالهای اخیر نیز پس از واقعه  55سپتامبر ،دولت اياالت متحده امريکا با طرح نظريه
«جنگ علیه ترور» 53،اقداماتی را صورت داده است که در بخشی از اين اقدامات ،نیروهای اطالعاتی
اين کشور ،زندانهايی را در خارج از کشور امريکا ازجمله افغانستان ،عراق و برخی کشورهای
اروپايی موسوم به «سايتهای سیاه» 32برپا کردهاند که مظنونان به ارتکاب اعمال تروريستی علیه
اين کشور را پس از دستگیری مخفیانه در قالب «دستگیریهای فوقالعاده» 35بدانجا منتقل

 .67تروريسم دولتی ،چنان شديد است که منجر به نقض بنیادين حقوق بینالملل میشود .در اين حالت ،دولت بهطور نظاممند
يا موردی با نقض مقررات بنیادين و شناختهشدة حقوق بشر و بشردوستانه ،به سرکوب و حذف مخالفان ،گروههای سیاسی،
قومی ،مذهبی و نژادی اقلیت اقدام میکند .در قطعنامه  3631مجمع عمومی در ارتباط با روابط دوستانه ،دولتها ملزم شدهاند
تا از سازماندهی يا تحريک به اقدامات و اعمالی مانند جنگهای داخلی و تروريسم در سرزمین دولت ديگر يا از بیتفاوتی نسبت
به سازماندهیهای انجامشده بهمنظور ارتکاب اعمال تروريستی پرهیز کنند .برخی حقوقدانان معتقدند پارهای نقضهای دولتی
در حقوق بینالملل عرفی در قالب جنايت علیه بشريت يا جنايت جنگی گنجانده شده است و ازاينرو ،تروريسم دولتی را فاقد
جايگاه حقوقی در حقوق بینالملل موضوعه میدانند .برای مطالعه بیشتر در اين خصوص ن.ک :محسن عبداللهی ،تروريسم:
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،شهر دانش ،5392،صص  41-12و همچنین:
Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among
)States in Accordance with the Charter of the United Nations, General Assembly Resolution 2625 (XXV
of 24 October 1970, Principle 1. Also, Yves Daudet, International Action against State Terrorism, in,
Terrorism and International Law, Edited by Rosalyn Higgins and Maurice Flory, Routledge, 1997, pp. 202216.
16. Scovazzi and Citroni, op. cit., pp. 7-8.
17. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37829&Cr=disappearances&Cr1.

 .68عملیات انفال در دوره زمانی پايان جنگ تحمیلی عراق علیه ايران ( 5396تا  )5393و توسط نیروهای بعثی عراق به
سرکردگی علی حسن المجید علیه مردم شمال عراق که عمدتاً کردهای ساکن در اين منطقه بودند ،اتفاق افتاد که بهواقع ،نوعی
نسلزدايی علیه اقلیتهای کرد اين کشور صورت گرفت .از اتهامات صدام حسین و  6تن ديگر از فرماندهان ارشد ارتش وقت
عراق ،نسلزدايی انجام شده در اين عملیات بود که در دادگاه ويژه عراق پس از اشغال اين کشور توسط امريکا و متحدانش
مطرح شد .برای مطالعه بیشتر ،ن.ک:
https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal.
19. War on Terror
20. Black Sites
21. Extraordinary Rendition or Irregular Rendition, See: https://www.opensocietyfoundations.org/voices/
20-extraordinary-facts-about-cia-extraordinary-rendition-and-secret-detention.
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میکنند 33.دولت امريکا معتقد است که اين افراد طی مخاصمه نظامی فعال ،دستگیر نشدهاند و از
طرفی ،رزمندگانی غیرقانونی تلقی میشوند .ازاينرو ،تحت شمول مقررات کنوانسیون سوم ژنو در
خصوص رفتار با اسرای جنگی قرار نمیگیرند« 33.اتحاديه آزادیهای مدنی در امريکا» 34اين نوع
از دستگیرهای فراقانونی را نوعی ناپديدسازی اجباری قلمداد کرده و معتقد است که دستگیرشدگان
بايد در دادگاهی با رعايت موازين عادالنه دادرسی محاکمه شوند و از طرفی ،مکانهای نگهداری
از دستگیرشدگان نیز بايد برچیده شود 31.اين اقدام امريکا يادآور رويه دولت نازی آلمان در خالل
جنگ جهانی دوم است که پیشتر به آن اشاره شد؛ ضمن اينکه مطابق ماده  59کنوانسیون حمايت
از همه افراد در برابر ناپديدسازی اجباری « ،3226هیچکس را نبايد بهصورت مخفیانه بازداشت
کرد» .در اين خصوص ،دولتها ملزماند تا شرايط مشخصی را در خصوص بازداشت و سلب آزادی
افراد در قوانین داخلی خود تصويب کنند36.
با اوجگیری رويه ناپديدسازی اجباری در اين سالها ،سازمان ملل متحد نیز موضوع را در دستور
کار نهادهای اصلی و فرعی خود قرار داد .دولت فرانسه در سال  5393پیشنويس قطعنامهای را
در خصوص اين موضوع به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد .کمیسیون حقوق بشر آن زمان
نیز کارگروهی را در خصوص بررسی دقیق مسائل مربوط به ناپديدسازی اجباری يا غیرارادی تعیین
کرد .در اين میان نیز شکايتهای متعددی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای
منطقهای چون ديوان امريکايی حقوق بشر به ثبت رسید .در قطعنامه  33/593به تاريخ  32دسامبر
 ،5399مجمع عمومی نگرانی خود را در قبال گزارشهای دريافتی در خصوص رويه ناپديدسازی
اجباری در نقاط مختلف جهان ابراز کرد39.
نهايتاً اينکه در  59دسامبر سال  5333مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع« ،اعالمیه حمايت از
 .22جورج بوش ،رئیسجمهور وقت امريکا در سال  3226با اعالم اين خبر که دولت وی در راستای جنگ علیه ترور ،مظنونان
به ارتکاب اعمال تروريستی علیه کشور امريکا را مخفیانه دستگیر میکند ،در خصوص نحوه دستگیریها و تعداد اين
بازداشتشدگان ،اطالعی ارائه نکرد .برای مطالعه بیشتر ،ن.ک:
Jordan J. Paust, Secret Detentions, Secret Renditions, and Forced Disappearances During the Bush
Administration’s War on Terror, in, The theory and Practice of International Criminal Law, essays in honor
of M. Cherif Bassiouni, 2008, Martinus Nijhoff Publishers, pp. 253-267. also; http://ccrjustice.org/learnmore/reports/report:-record.

 .29در اين خصوص ،ن.ک:
Hamdan v. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al., Supreme Court of The United States, No. 05–184, June
29, 2006, paras. 1-2, available at: https://www.law.cornell.edu/supct/html/05-184.ZS.html.
24. American Civil Liberties Union
25. See, http://www.aclu.org/human-rights_national-security/statement-khaled-el-masri.

 .21در خصوص بازداشتهای مخفیانه ،در حال حاضر ،کارگروهی در چارچوب شورای حقوق بشر فعالیت میکند .ن.ک:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx.
27. Resolution 33/173 of 20 December 1978, Available at:
http://www.un.org/documents/ga/res/33/ares33r173.pdf.
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همه اشخاص در برابر ناپديدسازی اجباری» 39را در  35ماده تصويب کرد و در آن ،با يادآوری اينکه
کرامت ذاتی ،برابری و حقوق غیرقابل سلب همه افراد خانواده بشری ،بنیان آزادی ،عدالت و صلح در
جهان تلقی میشود( ،مقدمه اعالمیه) ناپديدسازی را جرمی علیه کرامت بشری تلقی کرد (ماده 5
اعالمیه) و مسئولیت بینالمللی کیفری مرتکبان آن نیز به رسمیت شناخته شد (ماده  4اعالمیه) .حتی
رويه منظم چنین اقدامی بهمنزلة جنايت علیه بشريت ،مدنظر قرار گرفت (مقدمه اعالمیه).
اعالمیه حقوق بشر وين نیز در سال  5333در بخش دوم خود ،ذيل بند  ،63ضمن استقبال از
تصويب اعالمیه حمايت از همه اشخاص در برابر ناپديدسازی اجباری در سال گذشته آن ،با تکرار
ماده  3اعالمیه ،درباره حمايت از همه اشخاص در برابر ناپديدسازی اجباری ،از همه دولتها
میخواهد تا در قبال قانونگذاری و اقدامات اداری و قضايی در خصوص پیشگیری و مبارزه با اعمال
مربوط به ناپديدسازی اجباری ،اقدامات مؤثری انجام دهند .با تأکید مجدد بر مبارزه با چنین جرمی
در اعالمیه حقوق بشر وين ،تصويب کنوانسیونی در خصوص جرمانگاری و مبارزه مؤثر در سطح
جهانی که از الزام حقوقی نیز برخوردار باشد ،پايهريزی شد33.
مطابق ماده  3اعالمیه مجمع عمومی نیز دولتها ملزم شدند تا در سطح ملی و منطقهای با
همکاری يکديگر و سازمان ملل ،اقدام به پیشگیری و محو چنین جرمی کنند .در اين راستا ،سازمان
کشورهای امريکايی در تاريخ  3ژوئن  ،5334اولین کنوانسیون الزماالجرا را در اقتباسی از اعالمیه
مجمع عمومی طی  33ماده در خصوص مقابله با ناپديدسازی اجباری در سطح منطقهای به تصويب
رساند 32.کنوانسیون مزبور در  39مارس  5336الزماالجرا شد .اهمیت مضاعف اين کنوانسیون از آنجا
ناشی میشود که بیشتر کشورهای عضو سازمان کشورهای امريکايی ،همان گونه که پیشتر اشاره
شد ،خود به نوعی مبتال به مسئله ناپديدسازی بودند و پديده مزبور بهعنوان رويهای معمول نزد
حکمرانان نظامی وقت و علیه مخالفان حکومتی به کار گرفته میشد35.
شايان ذکر است که رويهقضايی قابلاعتنايی نیز در اين خصوص در ديوان امريکايی حقوق بشر
درباره رسیدگی به جرم ناپديدسازی اجباری به وجود آمده است 33.در واقع ،رويهقضايی در سطح
28. Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance of 18 December 1992,
A/RES/47/133, Available at: http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance.htm.
29. Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/23, 12 July 1993, Available at:
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.en
30. Inter-American Convention on the Forced Disappearance of Persons of June 9 1994, Available at:
http://www.oas.org/juridico/English/Treaties/a-60.html.

 .96برای مشاهده محاکمه و سوابق جرائم ارتکابی برخی از سران نظامی امريکای التین و ساير نقاط دنیا ازجمله عراق و
يوگسالوی سابق ،ن.کhttp://www.trial-ch.org/no_cache/en/resources/trial-watch/search.html :
 .92عمده رويهقضايی موجود در خصوص ناپديدسازی اجباری ،در رويه کمیته حقوق بشر ،ديوان امريکايی حقوق بشر و ديوان
اروپايی حقوق بشر وجود دارد .ناگفته پیداست که تا پیش از تصويب اسناد مرتبط در مجمع عمومی و کنوانسیون  3226در اين
زمینه ،رويهقضايی تا حد بسیاری ،ابعاد مختلف اين موضوع را روشن ساخته است .توجه به ويژگی ماهیت مستمر ناپديدسازی
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منطقه امريکا و در قالب ديوان امريکايی حقوق بشر ،از سطح کمی و کیفی بااليی برخوردار است.
اين امر نیز برخاسته از رويه موجود در کشورهای امريکای التین و مرکزی در دهههای  62تا 92
میالدی بود که منجر به ايجاد رويهای عادی در میان کشورهای اين حوزه شد .اين کشورها عمدتاً
مبتنی بر رژيمهای سیاسی بودند که از کودتاهای نظامی متعدد ،سربرآورده بودند بهطوریکه اولین
قضیهای که در پیشگاه ديوان امريکايی مطرح شد ،در خصوص ناپديدسازی اجباری و مربوط به
دانشجويی به نام والسکوئز رودريگز 33بود که گرچه اولین مورد مطروحه در زمینه ناپديدسازی تلقی
میشد ،از غنای حقوقی خاصی نیز برخوردار بود 34.بهطور کلی ،در دو سال  5399و  ،5393حدود
يکسوم آرای ديوان امريکايی در خصوص جرم ناپديدسازی اجباری بوده است31.
به جهت اهمیت پرونده رودريگز ،گزيدهای از اين پرونده در اينجا بیان میشود .در اين پرونده،
نیروهای اطالعاتی هندوراس ،وی را در سال  5395از دانشگاه محل تحصیل خود بهزور به درون
ماشینی بدون پالک کشیدند .وی پس از بازپرسیهای متعدد ،به محلی نامعلوم برده شد و پس از آن،
پلیس و مقامات مربوطه در خصوص سرنوشت وی اظهار بیاطالعی کردند 36.بعدها مشخص شد که
پس از شکنجههای بسیار ،وی به طرز وحشتناکی کشته و جسد پارهپاره وی در نقاط مختلف پايتخت،
پراکنده شد .موضوع ناپديدسازی وی از طريق خانواده قربانی در محاکم کیفری هندوراس پیگیری شد
اما نتیجه خاصی نداشت .اين موضوع به کمیسیون امريکايی حقوق بشر ارجاع شد و کمیسیون نیز با
احراز نقضهای برخی از مواد کنوانسیون امريکايی حقوق بشر ،ازجمله ماده ( 4حق حیات) و ماده 9
(حق بر آزادی شخصی) پرونده را برای رسیدگی به ديوان ارجاع کرد39.
ازجمله مواردی که در رأی ديوان از برجستگی خاصی برخوردار است ،موضوع مربوط به قاعدة
«طی مراحل داخلی جبران خسارت» 39است که دولت هندوراس در اعتراضات مقدماتی خود ،اين
موضوع را در کمیسیون مطرح کرد .ديوان نیز ضمن تأيید استدالالت کمیسیون در خصوص طی
اين قاعده از سوی خانواده قربانی ،اعتراض دولت هندوراس را قابل قبول ندانست.
درمورد خاص ادله اثبات و بار اثبات ،ديوان امريکايی چنین اظهار داشت که «اگر اثبات شود
که سیاست رسمی ناپديدسازی در هندوراس از سوی دولت به مرحله اجرا درآمده يا نسبت به آن
اجباری ،تغییر جهت بار اثبات در دعوا و عدم صالحیت محاکم نظامی و ويژه در رسیدگی به موضوع ناپديدسازی اجباری ازجمله
دستاوردهايی است که توسط رويهقضايی مرتبط در اين خصوص به وجود آمده است .ن.ک:
Scovazzi and Citroni, op. cit., p.101.
33. Velásquez Rodríguez
34. Velasquez Rodriguez Case, Judgment of July 29, 1988, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988).
 .97برای مشاهده پروندههای شاخص در اين زمینه ،ن.کhttp://www.javier-leon-diaz.com/id5.html :

36. Rodriguez Case, para. 3.
37. Ibid., para. 4.
38. The Rule of Prior Exhaustion of Domestic Remedies, (para. 61).
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مماشات شده و ناپديدشدن شخص موردنظر در پرونده ،ارتباطی با اين سیاست داشته باشد ،در
نتیجه ،به نظر میرسد که ادعای کمیسیون حقوق بشر امريکايی درمورد بار اثبات ادعا ،صحیح
خواهد بود .استاندارد اثبات در رسیدگیهای بینالمللی به نسبت داخلی غیررسمیتر است .در
رسیدگیهای داخلی ،استاندارد اثبات ،بسته به ماهیت ،ويژگی و جدیبودن پرونده ،متفاوت است.
ادله پیششرط يا مفروضتلقیشده در رسیدگیهای مربوط به ناپديدسازی حائز اهمیت است زيرا
در فرايند ناپديدسازی ،تمام سعی و تالش بر اين است که اطالعاتی در زمینه ربودن فرد يا وضعیت
فعلی يا سرنوشت وی باقی نماند»33.
يکی از ادعاهای هندوراس در رد اين شکايت اين بود که از زمان وقوع اين اتفاق ،تغییرات سیاسی
در اين کشور در بخش دولتی و پارلمانی به وجود آمده است اما ديوان اين ادعا را نپذيرفت و اعالم کرد
که تغییرات سیاسی ،ارتباطی به فرايند تعیین مسئولیت بینالمللی دولت به دلیل نقض حقوق بشر ندارد.
در نهايت ،ديوان با احراز حقايق اعالم کرد که دولت هندوراس بايد غرامت مالی متناسب با خسارات
مالی و غیرمالی وارده در اين زمینه را به خانواده رودريگرز پرداخت کند42.
نکته قابل توجه ديگر در خصوص امريکای التین ،اينکه عمده کشورهايی که در دهههای گذشته،
درگیر مسئله ناپديدسازی اجباری از سوی حکومتهای زمان خود بودند ،ازجمله بولیوی ،برزيل ،آرژانتین،
شیلی ،هندوراس ،پرو ،پاراگوئه ،نیکاراگوئه و ونزوئال ،کنوانسیون مزبور را به تصويب رساندهاند ،درحالیکه
ساير دول عضو سازمان ازجمله اياالت متحده امريکا و کانادا حتی معاهده مزبور را امضا نکردهاند 45.در
کنوانسیون امريکايی حقوق بشر  5363نیز در اين خصوص موادی قابل استناد وجود دارد که از آن جمله
میتوان به ماده ( 3حق بر حضور در دادگاه) ،ماده ( 4حق بر حیات) ،ماده ( 1حق بر برخورد و رفتاری
انسانی) و ماده ( 9حق بر آزادی شخصی) اشاره داشت.
در سطح منطقه اروپا ،جدای از موادی که در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و آزادیهای اساسی
 5312می توان به بحث ناپديدسازی مربوط دانست ،کنوانسیونی مخصوص ناپديدسازی اجباری
وجود ندارد و شايد دلیل آن نیز اين باشد که در اين منطقه از جهان ،گستره و شدت ارتکاب اين
جرم به حدی نبوده که دولتهای عضو شورای اروپا را متقاعد کند تا در اين زمینه کنوانسیون
ويژهای تدوين کنند .بااينحال ،کمیته وزيران و پارلمان اروپا ،قطعنامه و توصیههايی را در اين
خصوص تصويب کرده است .بهعنوان مثال ،کمیته وزيران در سال  3226و در پاسخ به توصیه
شماره  5953و قطعنامه پارلمان اروپا به شماره  5463در سال  3221درباره ناپديدسازی اجباری ،با
تأيید اينکه جرم مزبور بهعنوان مصداقی از نقض شديد حقوق بشر قلمداد میشود ،تأسف خود را از
ارتکاب اين عمل در اروپا ابراز میدارد و از چارچوب بینالمللی اتخاذشده در مجمع عمومی جهت
39. paras. 126, 128 and 131.
40. paras. 158 and 166.
41. See: http://www.oas.org/juridico/English/sigs/a-60.html.
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تصويب کنوانسیونی در اين خصوص ،حمايت میکند .الزم به يادآوری است که در خصوص بحث
ناپديدسازی اجباری ،ديوان اروپايی حقوق بشر نیز با توسل به مواد ( 3حق بر حیات)( 3 ،ممنوعیت
شکنجه) و ( 1حق بر آزادی و امنیت) کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،رويهقضايی خاص خود را در
اين زمینه به وجود آورده است که اشاراتی به آن خواهد شد.
در پیشگاه ديوان اروپايی حقوق بشر ،عمده دعاوی مربوط به ناپديدسازی اجباری ،مربوط به
دو کشور ترکیه و روسیه است 43.در پرونده ماگومادوف علیه روسیه در سال  ،3221ديوان به مورد
ناپديدسازی در منطقه جغرافیايی چچن پرداخت .خواهانها دو برادر به نام ماگومادوف هستند که
بردار سومشان در زمان بازجويی خانهشان در سال  3222توسط نیروهای امنیتی روسیه دستگیر
شد و از آن زمان ،اطالعاتی در خصوص وی در دسترس نیست .در اثر جستجوهای اين خانواده،
اطالعات ناچیزی به دست آمد .پلیس محلی اعالم کرده بود که وی به اتهام ارتکاب جرم دستگیر
شده بود که پس از بازجويیهای اولیه مشخص شد ،اتهام علیه وی نادرست بوده و فردای همان
روز دستگیری آزاد شده است ،درحالیکه نامی از برادر سوم در دفتر ثبت پلیس محلی وجود نداشت.
جالب آنکه در زمان طرح دعوا در خصوص سرنوشت برادر سوم در ديوان اروپايی حقوق بشر ،برادر
نخست نیز ناپديد شد درحالیکه وی برای آخرين بار در سال  3224از مسکو با خانواده خود تماس
گرفته بود .ديوان در نهايت اعالم کرد که حق بر حیات (ماده  ،)3ممنوعیت شکنجه (ماده  )3و حق
بر آزادی و امنیت شخصی (ماده  )1در قبال دو برادر ماگومادوف توسط دولت روسیه نقض شده
است43.
در چارچوب اتحاديه افريقا نیز سندی خاص به ناپديدسازی نپرداخته است و توجه به ناپديدسازی
اجباری را میتوان از برآيند مواد مندرج در منشور افريقايی حقوق بشر و خلقها به دست آورد .در
اين خصوص میتوان به مواد  ( 4حق بر حیات)( 1 ،احترام به کرامت انسانی و شناسايی وضعیت
حقوقی) و ( 6حق بر آزادی و امنیت) اشاره کرد .کمیسیون افريقايی حقوق بشر و خلقها نیز به
پارهای شکايات فردی در اين خصوص پرداخته است44.
در قالب رويهقضايی بینالمللی میتوان به رويه کمیته حقوق بشر سابق (بهعنوان نهادی
شبهقضايی) نیز اشاره داشت .در يکی از پروندههای قابل توجه ،میتوان به پرونده بوشرف علیه الجزاير
در کمیته حقوق بشر اشاره داشت .البته اين نکته شايان ذکر است که در نگاهی کلی به فهرست
پروندهها در کمیته در خصوص ناپديدسازی اجباری ،بیشتر دعاوی اقامهشده ،علیه کشورهای امريکای
42. Scovazzi and Citroni, op. cit., pp. 207-208.
43. Magomadov and Magomadov v. Russia, ECHR, 12 July 2007, available at:
http://ehrac.org.uk/resources/magomadov-and-magomadov-v-russia/.
44. See, for example, “204/97: Movement burkinabé des droits de l'Homme et des peuples/ Burkina Faso”,
Available at: www.achpr.org/files/sessions/29th/comunications/204.97/achpr29_204_97_eng.pdf .
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التین است که دلیل اين موضوع ،پیشتر بیان شد .پرونده بوشرف ،مربوط به دستگیرشدن پسر خانم
او به همراه دو فرد ديگر توسط دو مأمور لباس شخصی به تاريخ  31ژوئیه  5331است 1 .روز بعد از
اين واقعه ،يک پلیس ،پسر ديگر خانم بوشرف را با همان ماشینی که پسر نخستش دستگیر شده بود،
دستگیر کرد .در  1اوت  5331پسر دوم وی و دو نفر ديگر آزاد شدند اما از پسر نخست او خبری نشد.
اين سه نفر تأيید کردند که فرزند نخست خانم بوشرف را در همان مقر پلیسی که نگهداری میشدند
ديدهاند و اظهار داشتند که تحت شکنجه نیز قرار گرفته بودند .حتی افراد ديگری هم شهادت دادند
که فرزند او را در برخی بازداشتگاههای پلیس ديدهاند اما خانم بوشرف ،هر بار که به بازداشتگاههای
مزبور مراجعه میکرد ،با انکار مأموران پلیس روبهرو میشد .بر همین اساس ،وی از سال  5331تا
 5339چهارده بار به مقامات دولتی الجزاير مراجعه کرد که هر بار نتیجهای به دست نیاورد .نهايتاً،
ادعای وی بهصورت قضايی مطرح شد که با صدور قرار منع تعقیب و تأيید آن توسط محکمه عالی
در سال  ،3224موضوع به لحاظ قضايی نیز به نتیجهای نرسید .با طرح شکايت خواهان در کمیته
حقوق بشر در آوريل  3226وی به نقض مفاد مرتبط با میثاق حقوق مدنی و سیاسی  5366استناد
کرد؛ ازجمله حق بر جبران خسارت مؤثر (بند  3از ماده  ،)3ممنوعیت شکنجه (ماده  ،)9حق بر آزادی
و امنیت (ماده  )3و مواد  54و  56درمورد حق بر دادرسی عادالنه و شناسايی بهعنوان شخص نزد
دادگاه .کمیته در پايان ،ضمن رد ادعای خواهان در خصوص مواد  54و  56به دلیل عدم اثبات
موضوع ،ساير ادعاهای خواهان را موجه تشخیص داد و از دولت الجزاير خواست تا خسارت را در اين
زمینه بهطور مؤثر جبران کند؛ ازجمله از طريق تحقیق جامعی درمورد ناپديدشدن فرزند وی ،اطالعات
الزم درمورد سرانجام اين تحقیقات ،پرداخت غرامت متناسب و تعقیب کسانی که در اين قضیه مسئول
بودهاند41.
همچنین میتوان به سابقه جرمانگاری ناپديدسازی اجباری در دادگاه بینالمللی کیفری برای
يوگسالوی سابق و اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری اشاره داشت .در حقوق بینالملل کیفری
معاصر ،ناپديدسازی اجباری در زمره جرائم علیه بشريت و بهويژه در اساسنامه ديوان بینالمللی
کیفری درج شده است .در قالب رويه داخلی نیز دادگاههای برخی از دولتها موضوع را از زاويه
حقوق داخلی و بینالملل بررسی کردند.
در ماده  9اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری که میتوان آن را تجلی عرف بینالمللی در اين
خصوص دانست ،ناپديدسازی اجباری جرمانگاری شده است .ماده  9اشعار میدارد که در صورت
وقوع حمالت گسترده يا نظاممند و منظم علیه جمعیتی غیرنظامی و با علم بدان حمله ،اقداماتی از
قبیل ناپديدسازی اجباری اشخاص (بند نهم) جرم علیه بشريت تلقی میشود.
45. Boucherf v. Algeria, Communication No. 1196/2003, 27 April 2006, available at: http://www.univie.ac.at/
bimtor/dateien/hrc_2006_boucherf_vs_algeria.pdf.
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دادگاه بینالمللی کیفری برای يوگسالوی سابق ،با توجه با رهآورد اساسنامه رم ،در رأی سال
 3222خود در پرونده کوپرسکیچ اعالم کرد که بهرغم اينکه ناپديدسازی اجباری بهعنوان يکی از
مصاديق جرائم علیه بشريت در اساسنامه دادگاه مزبور قید نشده است ،ازآنجاکه اين جرم موجب
نقض فاحش حقوق بشر بوده و از طرفی ،در اسنادی چون اعالمیه مجمع عمومی  5333و
کنوانسیون امريکايی ناپديدسازی اشخاص  5334ممنوع شده است ،به اين نتیجه میرسد که
میتوان اين جرم را در دسته «ساير اعمال غیرانسانی» 46مندرج در بند نهم ماده ( 1جرائم علیه
بشريت) اساسنامه دادگاه جای داد 49.نکته جالب توجه اينکه شیوه نگارش مواد  1اساسنامه دادگاه
يوگسالوی سابق و ماده  9اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری يکسان است ،با اين تفاوت که
اساسنامه رم ،موارد بیشتری را تحت شمول جرائم علیه بشريت آورده و عناصر مادی و معنوی اين
جرائم را تا حدودی تشريح کرده است.
در حقوق بینالملل بشردوستانه نیز عباراتی نزديک به ناپديدسازی اجباری در حقوق بشر وجود
دارد که میتوان آن را در قالب «افراد گمشده» 49مدنظر قرار داد 43.گرچه اصوالً ناپديدسازی اجباری
در زمان صلح امکان وقوع دارد 12،با توجه به يافتة ديوان بینالمللی دادگستری در نظريه مشورتی
مشروعیت کاربرد سالحهای هستهای که بر اساس آن ،قواعد حقوق بینالملل بشر در زمان
46. Other Inhumane Acts
47. See, IT-95-16-T, 14 January 2000, available at: http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/tjug/en/kuptj000114e.pdf.
48. Missing Persons See, Rule 117, Available at: http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/
v1_cha_chapter36_rule117#Fn2.

 .43افراد گمشده کسانی هستند که در نتیجه مخاصمه مسلحانه بینالمللی يا غیربینالمللی يا حتی آشوب داخلی ناپديد شدهاند.
اغلب از سرنوشت و محل تقريبی حضور اين اشخاص ،به داليل مختلف ،اطالعی در دست نیست .ممکن است اين افراد بر اثر
اسارت يا در قتلعام ،بازداشت ،ربوده يا کشته شده باشند .برای مطالعه بیشتر در اين خصوص ،ن.ک:
Monique Crettol and Anne-Marie La Rosa, “The Missing and Transitional Justice: The Right to Know and
the Fight Against Impunity”, International Review of the Red Cross, vol. 88, No. 862, June 2006, pp. 355362, also; Marco Sassòli et Marie-Louise Tougas, “The ICRC and the Missing”, International Review of
the Red Cross, 2002, vol. 84, No. 848, pp. 727-759.

 .70ناپديدسازی اجباری بهعنوان مصداقی از جرم علیه بشريت ،در زمره اقداماتی غیرانسانی قرار میگیرد که در يک زمینه
خاص يعنی حمله گسترده و منظم علیه جمعیت غیرنظامی صورت میپذيرد و ازاينرو ،ضرورتی ندارد که اين دسته از جرائم در
طول مخاصمه مسلحانه ارتکاب يابد .برای مطالعه بیشتر ،ن.ک:
Robert Cryer et al, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University
Press, 2007, pp. 191-192.

بااينحال ،شعبه استیناف دادگاه بینالمللی کیفری در قضیه کوناراک اعالم کرد که برای احراز وقوع جرم علیه بشريت ،عنصر
خطمشی ،از منظر حقوق بینالملل عرفی ،بههیچوجه ،عنصری از عناصر جرائم علیه بشريت به شمار نمیآيد .در واقع ،شعبه
مزبور ،با اتخاذ اين ديدگاه ،آستانه وقوع جرم مزبور را پايین آورد .ن.ک:
;Prosecutor v. Kunarac et al. (Case IT-96-23 and IT-96-23/I-A), Judgment, 12 June 2002, para. 98. also
William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press,
2004, pp. 45-47.
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مخاصمه مسلحانه نیز قابل اعمال است 15،اين جرم در طول مخاصمات مسلحانه بینالمللی و
غیربینالمللی نیز قابلیت اعمال دارد.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ در کار برجستة جمعآوری قواعد عرفی حقوق بشردوستانه
بینالمللی 13،ذيل فصل پنجم از قواعد خود درباره «رفتار با غیرنظامیان و اشخاصی که توان رزم
ندارند» 13،طی قاعده  39خود به مسئله ناپديدسازی اجباری توجه داشته است .اين قاعده اشعار
میدارد« :ناپديدسازی اجباری ممنوع است» .يافتة کمیته اين بوده که بر اساس رويه دولتها ،اين
ممنوعیت نهتنها در مخاصمات بینالمللی ،بلکه در مخاصمات غیربینالمللی نیز حکمفرماست.
همچنین به اين موضوع اشاره شده که ممکن است ناپديدسازی ،تعدادی از قواعد حقوق بشردوستانه
را نقض کند؛ ازجمله ممنوعیت سلب خودسرانه حیات ،ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ترذيلی و
ممنوعیت قتل عمد؛ ضمن اينکه طرفهای مخاصمه بینالمللی و غیربینالمللی ،مطابق ماده 36
کنوانسیون چهارم ژنو  5343و ماده  33پروتکل الحاقی اول  ،5399بايد اقدامات الزم را در خصوص
ثبت ،مالقات و اطالعرسانی در خصوص فرد محرومشده از آزادی انجام دهند که اين اعمال ،زمینه
پیشگیری از ناپديدسازی اجباری است زيرا طرفین مخاصمه ملزماند تا اقدامات الزم را جهت ثبت و
آمارگیری از افرادی که در نتیجه مخاصمه ناپديد شدهاند ،به عمل آوردند .در کتابچه راهنمای نظامی
برخی کشورها مانند کلمبیا ،السالوادور ،اندونزی و پرو نیز ناپديدسازی ممنوع اعالم شده است14.
بااينحال ،محور اين نوشتار درمورد ناپديدسازی اجباری در حقوق بینالملل بشر است و اشاره مذکور
در حقوق بینالملل بشردوستانه ،کافی به نظر میرسد.
6ـ .2تعریف و عناصر جرم ناپدیدسازی اجباری
ارائه تعريف جامع و مانع در شناسايی و جرمانگاری پديده ناپديدسازی اجباری از اهمیت برخوردار
است .در کنوانسیون سال  3226به نحو کافی به اين موضوع پرداخته شده است .ناپديدسازی
اجباری چنین تعريف شده است« :توقیف يک شخص بهوسیله يا با تأيید مقاماتی که قربانی را
بهطور مخفیانه و بدون ارتباط با دنیای خارج نگهداری کردهاند و محبوسنگاهداشتن وی را انکار
میکنند»11.
تعريف ماده  3کنوانسیون  3226از ناپديدسازی ،کاملتر است .اين ماده اشعار میدارد که
ناپديدسازی اجباری عبارت است از «دستگیری ،بازداشت ،ربودن يا هر شکلی از اشکال سلب آزادی
51. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, para. 25.
52. http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home.
53. Treatment of Civilians and Persons Hors de Combat.
54. http://www.icrc.org, Ibid.
55. H. Victor Condé, A Handbook of International Human Rights Terminology, Second Edition, 2004, pp.
66-67.
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توسط مأموران دولتی يا توسط اشخاص يا گروهی از اشخاص که بر اساس تجويز ،حمايت يا با
رضايت دولت ،اقدام به انکار هرگونه اطالعاتی درباره سلب آزادی يا با پنهانکاری درباره سرنوشت
يا محل تقريبی شخص ناپديدشده میکنند ،بهنحویکه فرد ناپديدشده بهدور از هرگونه حمايت
قانونی قرار میگیرد» .اين در حالی است که اعالمیه  5333مجمع عمومی ،تعريفی از اين جرم
ارائه نمیکند و صرفاً به مصاديق حقهای بشری نقضشدة اينگونه افراد در صورت ارتکاب
ناپديدسازی اشاره میکند (ماده  5اعالمیه).
کنوانسیون امريکايی ناپديدسازی اجباری اشخاص  5334نیز در ماده  3خود ،تعريف کمابیش
مشابهی از اين جرم ارائه میکند .اين ماده اظهار میدارد « :سلب آزادی شخص يا اشخاص از
آزادیشان از سوی مأموران دولتی يا توسط اشخاص يا گروهی از اشخاص بر اساس تجويز ،حمايت
يا رضايت دولت و عدم اطالعرسانی و انکار هرگونه اطالعاتی درباره سلب آزادی يا ارائه هرگونه
اطالعاتی درباره سرنوشت يا محل تقريبی شخص ناپديدشده که درنتیجه ،مانع از مراجعه وی برای
جبران خسارتهای حقوقی قابل اعمال و تضمینات آيین دادرسی میشود» .در واقع میتوان تعريف
ارائههشده در کنوانسیون امريکايی را راهنمای کنوانسیون  3226دانست.
درمورد عناصر اين جرم بايد به چند نکته اشاره کرد .نخست اينکه اين جرم لزوماً توسط ارکان
دولتی در قالب مأموران دولتی يا اشخاص منتسب به دولت که تأيید و رضايت دولت را به همراه
دارند ارتکاب میيابد و درنتیجه ،همواره عنصر دولت ،نقش تعیینکنندهای در تعريف اين جرم ايفا
میکند .بنابراين ،بايد افرادی را که توسط اشخاص يا گروههای غیرقابل انتساب به دولت ربوده
شده و ناپديد میشوند ،در قالب جرمی مانند آدمربايی قرار داد.
نکته ديگر اينکه وجود عنصر دولتی در اين جرم ،انگیزههای عمدتاً سیاسی ارتکاب از سوی
مرتکب را جلوهگر میسازد و بهنوعی ،عنصر روانی جرم مزبور ،مورد توجه قرار میگیرد؛ ضمن اينکه
جرم ناپديدسازی ،نوعی «جرم مرکب» 16به حساب میآيد چرا که عناصر جرم از اعمال متعدد ترکیب
شده است .گفته شده« ،جرم مرکب ،جرمی است که عنصر مادی آن از اعمال متعدد ترکیب شده
(کالهبرداری) يا اينکه عمل واحد ،منشأ چند جرم شود (تیراندازی با تفنگ در يک جمع که منجر به
چند قتل شود) يا اينکه مصاديق آن در قانون مجازات ،متعدد باشد» 19.در اينجا نیز پس از ناپديدشدن
شخص يا اشخاص ،دولت يا مأموران دولتی يا افرادی که عملشان منتسب به دولت است ،درباره
سرنوشت فرد يا حتی مکان تقريبی استقرار فعلی وی نیز پنهانکاری میکنند و از اين طريق« ،حق
بر دانستن» 19خانواده و بستگان فرد ناپديدشده را نیز نقض میکنند که در ماده  36کنوانسیون 3226
56. Compound Crime
 .75باهری ،محمد؛ حقوق جزای عمومی( ،تقريرات) ،رهام ،5395 ،ص .395
58. The Right to Know or the Right to the Truth
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درج شده است و فرايند بیاطالعگذاردن خانواده فرد قربانی ناپديدسازی ،هر لحظه ،جزئی از جرم را
تشکیل میدهد که اين امر بر شدت جرم و مجازات آن خواهد افزود.
از طرف ديگر ،اين جرم ،حالت استمرار (جرم مستمر) 13نیز دارد (بند اول ماده  59اعالمیه
 )5333زيرا سوءنیت فاعل ،هر آن در حال تکرار است و از سوی ديگر ،طبیعت جرم چنین است که
حالت استمرار را با خود به همراه دارد 62.يعنی از زمان ربودن فرد ،اين جرم آغاز میشود و تا زمانی
که دولت ،اطالعی از وضعیت فرد ناپديدشده ارائه نکند ،اين جرم هنوز در حال ارتکاب است65.
ويژگی مستمر اين جرم سبب شده که حتی در فرض آغاز ناپديدسازی و سپس پیوستن دولت مزبور
به سند الزامآور در اين خصوص ،مسئولیت دولت ،همچنان باقی باشد و اثر آن سند به ماقبل نیز
تسری پیدا کند .اين وضعیت در خصوص فرد مرتکب نیز جاری است و محاکم بینالمللی کیفری
بايد چنین راهبردی را در خصوص استمرار اين جرم اتخاذ کنند63.
نکته پايانی اينکه فرد ناپديدشده ،از دسترسی به قانون و دادگاه ،محروم خواهد بود و ازاينرو،
يکی ديگر از حقوق بنیادين بشری وی نقض میشود؛ حقی که در اعالمیه حقوق بشر و میثاق
حقوق مدنی و سیاسی و همین طور اعالمیه  5333و کنوانسیون امريکايی و اروپايی حقوق بشر
بدان اشاره شده است.
 .2مقابله با ناپدیدسازی اجباری در عرصه بینالمللی
2ـ .6کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری
همان گونه که مالحظه شد ،موضوع ناپديدی اجباری اشخاص از همان دهههای آغازين فعالیت
ملل متحد ،يکی از موضوعات مطرح حقوقبشری در سطح سازمان ملل متحد بوده و هماکنون نیز
کارگروه مربوط به ناپديدسازی در اين خصوص ،تفسیری کلی ارائه کرده است که اين حق را در سطح فردی (حق فرد بر دانستن
از نقضهايی که بر حقوق وی اثر گذارده اند ،حق اعضای خانواده فرد قربانی) و در سطح جمعی (تضمینی برای عدم ارتکاب
مجدد به چنین جرائمی) قابل تفکیک میداند .درباره ناپديدسازی اجباری ،حق بر دانستن حقیقت يعنی حق بر دانستن روند و
نتايج تحقیقات ،سرنوشت يا اطالعاتی در خصوص فرد ناپديدشده ،اوضاعواحوال ناپديدشدهها و شناسايی مرتکبان .برای مطالعه
بیشتر ،ن.ک:
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, General Comment on the Right to the Truth
in Relation to Enforced Disappearances, preamble and para. 1, available at: http://www2.ohchr.org/
english/issues/disappear/docs/GC-right_to_the_truth.pdf
59. Continuous Crime

 .10اردبیلی ،محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی ،جلد اول ،چاپ ششم ،میزان ،5393 ،ص  .566همچنین برای مشاهده تفسیر
کلی کارگروه از اين موضوع ،ن.ک:
General Comment on Enforced Disappearance as a Continuous Crime, para. 1.
61. Ibid.
62. Ibid., paras. 3-6.
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مورد تدقیق نهادهای حقوقبشری آن است 63.همان طور که پیش از اين گفته شد ،سابقه موجود
در چارچوب سازمان ملل متحد در قبال واکنش به پديده ناپديدسازی اجباری ،نتايجی دربرداشت
که از قطعنامه  5399مجمع عمومی بهعنوان اولین اقدام نهاد مزبور در اين خصوص و تشکیل
کارگروهی درمورد بررسی موضوع طی قطعنامه 5392تا زمان صدور اعالمیه ناپديدسازی مصوب
مجمع عمومی در سال  5333ادامه داشت.
کمیسیون حقوق بشر در سال  3223کارگروه ويژهای را برای تدوين کنوانسیونی الزماالجرا
درباره موضوع ناپديدسازی تشکیل داد .طی مذاکراتی سه ساله ،بیش از  92کشور و همچنین
سازمانهای غیردولتی و حتی خانوادهها و بستگان افراد ناپديدشده در جلسات اين کارگروه شرکت
کردند .در اولین جلسه شورای حقوق بشر در ژوئن « 3226کنوانسیون بینالمللی پیرامون حمايت
از همه افراد در قبال ناپديدی اجباری» به تصويب رسید 64.اين کنوانسیون با تصويب و توديع دولت
عراق بهعنوان بیستمین سند تصويب ،در  33دسامبر  3255الزماالجرا شد .اين کنوانسیون در 32
دسامبر  3226در مجمع عمومی به تصويب رسیده بود که مقرر شد با توديع بیستمین سند تصويب،
الزماالجرا شود (ماده  33کنوانسیون مزبور).
کمیسیونر عالی حقوق بشر در اين خصوص اظهار داشت «با الزماالجراشدن اين کنوانسیون،
يکی از خألهای قانونی مهم در زمینه قانونگذاری حقوق بشر در قبال پیکار علیه ناپديدی اجباری
اشخاص ،بهعنوان يکی از شديدترين جرائم غمبار در عرصه بینالمللی برطرف شده است .اين
کنوانسیون ،خالقانه چارچوب بینالمللی مستحکمی را در خصوص مبارزه با بیکیفرماندن و تحقق
عدالت ارائه میکند و درنتیجه ،اثر بازدارنده مهمی در پی خواهد داشت .وی خاطرنشان میسازد
که درد و رنج ناشی از عدم اطالع از سرنوشت عزيزان و بستگان شخص ناپديدشده ،خود بهنوعی
شکنجه محسوب میشود»61.
کنوانسیون از  41ماده تشکیل شده که بدون استثنا (اعم از وضعیت جنگی يا تهديد به جنگ،
ناآرامیهای سیاسی داخلی يا هر نوع وضعیت اضطرای عمومی ديگر) ،هرگونه ناپديدی اجباری را
غیرقانونی قلمداد میکند (ماده  .)3ماده  52کنوانسیون امريکايی ناپديدسازی اجباری اشخاص نیز به
اين موضوع توجه کرده است .طرفهای متعهد کنوانسیون ،از نگهداری مخفیانه اشخاص در بازداشت،
63. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx.
64. http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm.
برای مشاهده ترجمه فارسی کنوانسیون ،ن.ک :کنوانسیون بینالمللی حمايت از تمامی اشخاص در برابر ناپديدسازی اجباری،
ترجمه :مژگان عطار ،شماره  ،33مجله حقوقی بینالمللی ،پايیزـ زمستان 5399؛ مژگان عطار؛ حمايت از افراد در برابر ناپديدسازی
اجباری در کنوانسیون  3226و قوانین ايران ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی،
5399؛ محمدتقی تقیزاده؛ ناپديدسازی اجباری اشخاص در حقوق بینالملل کیفری ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق
دانشگاه قم.5335 ،
65. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=36856&Cr=human&Cr1=rights.
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منع شدهاند (بند اول ماده  )59و ملزم به احراز مسئولیت کیفری هر فردی هستند که اقدام به مباشرت،
دستوردادن (آمر) ،تسهیل يا ترغیب (معاونت) به ارتکاب يا شروع به ارتکاب ناپديدی اجباری میکند
(بند اول ماده  .)6همچنین کنوانسیون مزبور ،رويه منظم و گسترده ناپديدی اجباری را جرم علیه
بشريت توصیف کرده است (ماده  .)1دولتها متعهد شدهاند تا از شکات ،شهود ،بستگان افراد
ناپديدشده ،وکیل مدافع آنها و بازپرسها حمايتهای الزم را به عمل آوردند.
همچون ساير نهادهای حقوقبشری مبتنی بر معاهده در ساختار سازمان ملل 66،کمیتهای از
 52کارشناس بیطرف و مستقل که صالحیتشان در زمینه حقوق بشر بر اساس شايستگیشان
احراز شده باشد ،با اقدام به نظارت و ارزيابی عملکرد دول متعهد در اين خصوص ،نظارت بر اجرای
کنوانسیون را بر عهده خواهند داشت (ماده  36به بعد) .بیش از  92کشور ديگر نیز قصد خود را
مبنی بر انجام اقدامات اولیه در خصوص امضا و تصويب ابراز کردهاند .در حال حاضر 99 ،کشور آن
را امضا کردهاند 69.پیش از اين نیز کارگروهی در خصوص ناپديدشدنهای اجباری و غیرارادی
تشکیل شده بود که اولین کارگروه حقوقبشری ملل متحد در ارتباط با بررسی موضوعی حقوق
بشر با ماهیتی جهانی شناخته میشود69.
مطابق مواد  35و  ،33دولتهای متعهد میتوانند در هر زمان اعالمیهای را صادر کرده و بر
اساس آن ،صالحیت کمیته را درمورد دريافت و بررسی مکاتباتی به رسمیت بشناسند که بر اساس
 .11در حال حاضر ،هفت کمیته فعال حقوقبشری مبتنی بر معاهده در ساختار سازمان ملل وجود دارند که بهترتیب آغاز به کار
عبارتاند از :کمیته محو تبعیضنژادی ،کمیته حقوق بشر ،کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،کمیته محو تبعیض علیه
زنان ،کمیته مقابله با شکنجه ،کمیته حقوق کودک و کمیته کارگران مهاجر .برای مطالعه بیشتر درباره نحوه سازوکارهای اين
کمیتهها ،ن.ک:
Olivier De Schutter, International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge
University Press, 2010, pp. 791-854.

 .15برای مشاهده وضعیت کنوانسیون ،ن.ک:
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4〈=en.
68. Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances of 26 January 2011, op. cit.,
paras. 2-10.

اين کارگروه پنجنفره توسط قطعنامه شماره  32کمیسیون حقوق بشر در تاريخ  33فوريه  5392شکل گرفت .در سال میالدی
گذشته ،اين کارگروه که در سیامین سالگرد تأسیس خود ،گزارش ساالنه خود را صادر کرد ،از همان ابتدا مأموريت داشت تا
اقدامات انساندوستانهای را در خصوص مساعدت به خانوادهها درباره اطالع از سرنوشت يا محل نگهداری عضو ناپديدشدة
خانوادهشان انجام دهد .بااينحال ،کارگروه اذعان دارد که از سوی خانواده های بسیاری ،صدها پرونده به وی ارجاع شده که
هرگز نتوانسته پاسخی در خصوص سرنوشت افراد ناپديدشده به خانوادههای چشمانتظار ارائه کند .بااينحال ،اين کارگروه ،نقش
مؤثری در نظارت بر اجرای اعالمیه  5333مجمع عمومی ايفا کرد و شورای حقوق بشر نیز طی قطعنامه  9/53تمايل خود را به
ادامه کار اين نهاد ،ابراز داشت .هماکنون اين نهاد با دولتهای جهان در خصوص پروندههايی که به آن ارجاع میشود ،مکاتباتی
را صورت میدهد تا از سرنوشت قربانیان ناپديدسازی غیرارادی و اجباری ،اطالعاتی به دست آورده و در اختیار خانوادههای آنان
قرار دهد .برای مطالعه بیشتر در خصوص فعالیتهای اين کارگروه ،ن.ک:
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm.
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آن ،اشخاص يا نمايندگان وی يا دولت عضو ديگر ،مدعی میشود که آن دولت ،تعهدات مندرج در
اين کنوانسیون را رعايت نکرده است .در غیر اين صورت ،کمیته ،صالحیتی برای بررسی مکاتبات
انجامشده در اين خصوص ندارد .در اين زمینه ،دولتهای اروگوئه ،مالی ،فرانسه ،شیلی ،آلبانی و
آرژانتین ،اعالمیههای مزبور را صادر کردهاند .دولتهای کوبا و ونزوئال نیز درمورد طرق حلوفصل
اختالف ناشی از اجرا يا تفسیر کنوانسیون (داوری و مراجعه به ديوان بینالمللی دادگستری) ،حق
شرطهايی را وارد کردهاند (بند  3ماده .)43
در خصوص ارتباط میان اعالمیه مجمع عمومی درباره حمايت از اشخاص در برابر ناپديدسازی
اجباری  5333و کنوانسیون  3226در خصوص ناپديدسازی اجباری بايد خاطرنشان کرد که اعالمیه
مزبور ،پايه و مبنای نگارش کنوانسیون جديد بوده است ،بهنحویکه تقريباً تمامی مفاد اعالمیه در
کنوانسیون حاضر نیز تکرار شده است .بهعنوان مثال ،تأکید هر دو سند بر اين است که ناپديدسازی
اجباری در عرصه حقوق بینالملل بشر ،جرم شناخته میشود و دولتها متعهد میشوند که در
قوانین جزايی خود ،چنین پديدهای را جرمانگاری کنند (ماده  4اعالمیه و کنوانسیون) و در صورت
ارتکاب گسترده و در قالب رويهای منظم و نظاممند ،ناپديدسازی اجباری از ماهیت جرائم علیه
بشريت ،پیدا خواهد بود (بند چهارم مقدمه اعالمیه و ماده  1کنوانسیون).
2ـ .2جرمانگاری ناپدیدسازی اجباری
مطابق ماده  3کنوانسیون  3226دولتها بايد به اندازه کافی در زمینه سرنوشت افراد ناپديدشده و
مرتکبان جرم مذکور ،تحقیق کنند .در راستای اصل مبنايی قانونیبودن جرم و مجازات ،ماده  4نیز
تأکید دارد که دولتها بايد جرم ناپديدسازی اجباری را در قوانین کیفری خود بگنجانند و همان طور
که پیشتر گفته شد ،همه افرادی که بهنوعی در انجام اين جرم دست دارند ،محاکمه و مجازات شوند
و با توجه به شدت عمل انجامشده ،مجازات متناسبی را با آن تعیین کنند (بند اول ماده  .)9ازاينرو،
هیچ حکم يا دستور دولتی و غیردولتی نمیتواند مجوزی برای ارتکاب ناپديدسازی اجباری قرار گیرد
(بند آخر ماده  .)6حتی دولتهای عضو کنوانسیون بايد مواعد مرور زمانی موجود در قوانین آيین
دادرسی کیفری خود را در خصوص جرائمی با چنین شدت ارتکابی ،برای مدت طوالنی تعیین کنند
(ماده  .)9ماده  9کنوانسیون امريکايی نیز مقررات مشابهی در اين خصوص دارد.
ضمن اينکه هر دولتی که متهم به ارتکاب چنین جرمی را در سرزمین تحت صالحیت خود دستگیر
کرد بايد وی را به کشور صالح جهت رسیدگی استرداد يا وی را به دادگاه بینالمللی کیفری صالح تسلیم
کند (مواد  52و  .)55کنوانسیون مقرر میدارد در هنگام استرداد متهم نبايد به دلیل توجیه سیاسیبودن
نوع جرم ،از تسلیم وی به کشور يا مرجع ذیصالح ،اعراض شود (ماده  .)53در ماده  1کنوانسیون
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امريکايی به اين موضوع توجه شده است .نکته شايان توجه در خصوص استرداد اينکه اگر کشوری
داليلی قانعکننده در دست داشت که در صورت استرداد ،بیم بهخطرافتادن شخص به دلیل ارتکاب
ناپديدسازی اجباری علیه وی وجود دارد ،بايد از استرداد وی خودداری کند (ماده 63.)56
ماده  1کنوانسیون ،ارتکاب ناپديدسازی اجباری را جرم علیه بشريت قلمداد میکند .اين ماده
چنین اشعار میدارد« :رويه منظم و گسترده ناپديدسازی اجباری ،جرمی علیه بشريت به شمار
میآيد که در حقوق بینالملل تعريف شده است و بايد آثار تعیینشده برای چنین جرائمی در حقوق
بینالملل برای اين جرم نیز تحمیل شود» .پیشتر اعالمیه  5333مجمع عمومی در بند چهارم
مقدمه خود ،اين جرم را از مصاديق جرائم علیه بشريت به حساب آورده بود .کنوانسیون امريکايی
 5334نیز به پیروی از اعالمیه  ،5333در مقدمه خود به اين امر اشاره دارد که رويه منظم
ناپديدسازی اجباری ،جرم علیه بشريت تلقی میشود .بنابراين ،اقدام کنوانسیون اخیر ،در حوزه
حقوق بینالملل بشر ،گامی به جلو تلقی میشود.
بااينحال ،سالها پیش از اين ،جرمانگاری اين پديده در حقوق بینالملل که ماده  1کنوانسیون
حاضر به آن احاله داده است ،انجام شده بود .انعکاس اين يافته که بهنوعی پیشتر از اين ،در حقوق
بشردوستانه نیز در قالب کنوانسیون چهارم و پروتکل الحاقی اول وجود داشت ،در ماده  9اساسنامه
رم  5339جلوهگر شد .همان طور که در سطور پیشین گفته شد ،دادگاه بینالمللی کیفری برای
يوگسالوی سابق ،ناپديدسازی اجباری را مصداقی از بند آخر ماده  1خود (ساير اعمال غیرانسانی)
قرار داد و آن را جرم علیه بشريت در نظر گرفت .ازاينرو میتوان حقوق بینالملل بشر را در اين
زمینه ،الهامبخش و الهامگیرنده از دو حوزه حقوق بینالملل بشردوستانه بهعنوان مجموعه قواعد
مکمل حقوق بشر و حقوق بینالملل کیفری بهعنوان وجه ضمانت اجرای قواعد حقوق بشر و
بشردوستانه قلمداد کرد92.
کارگروه پنجنفرة مربوط به ناپديدسازی اجباری پیش از الزماالجراشدن کنوانسیون  ،3226در
خصوص مفهوم جنايت علیه بشريت ،نظريه کلی را اراده کرده که شايان توجه است .اين کارگروه
با توجه به اسناد موجود در اين خصوص ،قطعنامه  5393مجمع عمومی سازمان کشورهای امريکايی
را يادآور میشود که به ارتباط میان ناپديدسازی و جرم علیه بشريت اشاره داشت .اعالمیه 5333
مجمع عمومی سازمان ملل ،کنوانسیون امريکايی مربوط به ناپديدسازی اشخاص ،توجه به تعريف
 .13در حقوق بینالملل بشر ،از اين قاعده تحت عنوان  Non-refoulementنام برده شده است .برای مشاهده مطالعه تفصیلی
در مورد اين قاعده ،ن.ک:
http://www.unhcr.org/publications/legal/419c75ce4/refugee-protection-international-law-scope-contentprinciple-non-refoulement.html.

 .50برای مطالعه بیشتر ،ن.ک:
Brian Finucane, “Enforced Disappearance as a Crime under International Law: A Neglected Origin in the
Laws of War”, The Yale Journal of Internatioanl Law, vol. 35, 2010, pp. 171-197.
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جرائم علیه بشريت در کد جنايت علیه صلح و امنیت بشری کمیسیون حقوق بینالملل 95،اساسنامه
رم و در نهايت ،کنوانسیون  ،3226مواردی است که در آن بهنحوی به موضوع جرم علیه بشريت
و ارتباط آن با ناپديدسازی اجباری پرداخته شده است .کارگروه معتقد است که کارهای مقدماتی
کنوانسیون نشان میدهد که دولتها بر اين باور نبودهاند تا ناپديدسازی را بهعنوان جرمی علیه
بشريت تعريف کنند بلکه کیفیات اين جرم را بیشتر بر اساس اسناد و منابع حقوق بینالملل ،مطمح
نظر قرار داده بودند .بهعنوان جرم علیه بشريت ،ناپديدسازی با اعمال «عناصری زمینهای» 93به
وقوع خواهد پیوست .کارگروه متذکر میشود که حقوق بینالمللی که مدنظر دولتها بوده ،امروزه
صرفاً با توجه به رهآوردهای حقوق بینالملل کیفری در قالب ديوان بینالمللی کیفری و دادگاههای
موردی و مختلط ،معنادار خواهد بود .به همین دلیل ،کارگروه ،عناصر زمینهای را در رأی کوناراک
در سال  3223جستجو میکند 93.اين عناصر در ماده  9اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری تکرار
شدهاند و عبارتاند از:
5ـ وجود حمله 3ـ علیه جمعیت غیرنظامی 3ـ بهطور منظم يا گسترده 4ـ علم عامل به عمل حمله.
شعبه مقدماتی اول ديوان بینالمللی کیفری نیز در تصمیم سال  3229خود در قضیه احمد هارون و علی
قشیب به اين آورده دادگاه يوگسالوی در قضیه کوناراک اشاره میکند 94.همچنین ماده  9اساسنامه رم در
اساسنامه ديگر دادگاههای مختلط مانند سیرالئون و کامبوج آمده است .در نهايت ،کارگروه نتیجهگیری
میکند که به اين اقناع رسیده است که اين مقرره اساسنامه رم ،امروزه جزئی از حقوق بینالمللی عرفی
به حساب میآيد و تفاسیر آينده نیز بايد بر اساس اين ماده به عمل آيد91.
 .9دیدگاه ایران نسبت به کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن
برای نخستین بار ،زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل در سال  5399قطعنامهای درمورد اشخاص
ناپديدشده صادر کرد ،به دلیل صدور اين سند ،بدون رأیگیری نمیتوان به ديدگاه مشخص ايران
در اين خصوص ،دست پیدا کرد96.
 .56کارگروه مزبور ،تعريف موجود در کد جنايت علیه صلح و امنیت بشری کمیسیون حقوق بینالملل را پذيرفته است .ماده 59
اين کد مقرر میدارد« :هريک از اشکال ذيل که بهنحو منظم يا در مقیاس وسیع به تحريک يا هدايت يک دولت يا هر گروه و
سازمانی ارتکاب يابد.»...
72. Contextual Elements
73. Kunarac and Others Case, 12 June 2002, IT-96-23 & 23/1-A, paras. 71-105.
74. The Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun («Ahmad Harun») and Ali Muhammad Ali Abd-AlRahman («Ali Kushayb») n° ICC-02/05-01/07, 27 April 2007, paras. 60-62.
75. Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, General Comment on Enforced
Disappearances as a Crime against Humanity, Available at:
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/GCas_crime_against_humanity.pdf.
76. A/RES/33/173.
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در زمان تصويب اعالمیه مهم  5333درمورد حمايت از همه اشخاص در برابر ناپديدسازی
اجباری ،همین اتفاق افتاد و بدون انجام رأیگیری ،قطعنامه مزبور تصويب شد که بعدها مبنای
اساسی کنوانسیون  3226قرار گرفت 99.همین موضوع موجب شده که کارگروه ناپديدسازی اجباری
در گزارش سال  3223از ايران بخواهد که تعهدات خود را ذيل ماده  53قطعنامه مجمع عمومی در
خصوص تحقیق و بررسی برای روشنشدن سرنوشت قربانیان ذیربط به انجام برساند؛ ازجمله
اينکه با روشن شدن موضوع ،مرتکبین ناپديدسازی اشخاص را به پای میز محاکمه بکشاند99.
همچنین به اين نکته توجه داده شده که پروندههای متعددی به دولت ايران ارسال شده تا در
خصوص سرنوشت اشخاص ذیربط که در ايران ناپديد شدهاند اقدامات الزم را انجام دهد که در
همین راستا ،کارگروه ناپديدسازی اعالم میکند با همکاری دولت ايران ،سرنوشت  53پرونده از
 51پرونده ارسالی مشخص شده است اما هنوز درمورد  125پرونده جاری ،پاسخی دريافت نکرده
است 93.در همین راستا ،آخرين گزارش کارگروه مزبور در سال  3256نیز در بررسی وضعیت
کشورها ،هنگامی که به ايران میرسد اعالم میکند که پرونده جديدی در خصوص اعالم
ناپديدسازی در ايران در سال  5393اتفاق افتاده که از دولت ايران خواسته شده در اينباره اطالعات
الزم را در اختیار کارگروه قرار دهد تا به اطالع خانواده فرد مزبور برساند92.
در سال  3225که کمیسیون حقوق بشر (شورای حقوق بشر فعلی) مشغول بررسی طرحی در
زمینه تدوين و تصويب نهايی کنوانسیونی در زمینه مقابله با ناپديدسازی اشخاص بود ،کارگروهی از
سوی اين کمیسیون ،مأموريت يافت تا در خصوص اين موضوع ،گزارشهای الزم را ارائه کند .به
همین منظور ،جلسات متعددی توسط اين کارگروه با شرکت کشورهای عضو ملل متحد جهت بحث
و بررسی در خصوص ابعاد مختلف معاهدهای الزامآور جهت حمايت از اشخاص در زمینه ناپديدسازی
اجباری تشکیل شد .ايران نیز در خصوص کلیت اين سند و برخی مفاد پیشنهادی آن اظهارنظرهايی
انجام داد که بررسی آن ،ديدگاه ايران را در خصوص اين کنوانسیون روشن میکند.
در جلسه پنجم و پايانی کارگروه ذیربط که از  53تا  33سپتامبر  3221به طول انجامید،
موضوعات مختلفی در خصوص گنجاندن مواد مختلف در سند پايانی پیشنهاد شد و دولتها نیز
ديدگاههای خود را مطرح کردند .ماده  32کنوانسیون اعالم میکند که در زمان فوريتداشتن
موضوع با تشخیص کمیته ناظر کنوانسیون ،از دولت ذیربط خواسته میشود تا اطالعاتی را درمورد
شخص يا اشخاص معینی که خانواده يا نماينده قانونی وی درخواست کردهاند ،به کمیته ارائه کند.
77. A/RES/47/133.
78. Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, E/CN.4/2002/79, 18
January 2002, paras. 169-172.
79. Ibid., paras. 173-174.
80. Communications, Cases Examined, Observations, and Other Activities Conducted by the Working
Group on Enforced or Involuntary Disappearances, A/HRC/WGEID/108/1, 15 April 2016, para. 60.
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دولت ايران در خصوص درج اين مقرره ،مخالف و معتقد بود که بايد معیار قابلیت پذيرش ديگری
برای تشخیص ضرورت درخواست دريافت اطالعات بر مبنای حقايق در اين ماده درج شود .اما
ک ارگروه با اين ديدگاه ايران موافق نبود و بر اين نظر بود که تشخیص ضرورت بر مبنای معیار
حقايق ،امری است که در بندهای همین ماده درج شده است؛ ازجمله اينکه اين درخواست بهطور
آشکار ،بیپايه و اساس نباشد يا اينکه موجب سوءاستفاده از حق ارائه چنین درخواستی نباشد و
پیشتر به مقامات ذیصالح داخلی مراجعه شده باشد95.
درمورد ماده  35کنوانسیون ،دولت ايران چنین بیان داشت که «جمهوری اسالمی ايران،
صالحیت کمیته [ناظر پیشبینیشده در کنوانسیون را] در خصوص دريافت و بررسی مکاتبات
اشخاص نمیپذيرد» 93.اين ماده اعالم میدارد که دولت عضو کنوانسیون میتواند در زمان پیوستن
به اين سند اعالم کند که به کمیته ذیربط اجازه نمیدهد که مکاتبات قربانیان ناپديدسازی اجباری
را دريافت کند .همچنین در بخش مربوط به بحث و بررسی راجع به شکل نهايی سند و ماهیت
نهاد نظارتی آن ،نماينده دولت ايران در کنار دولتهايی چون آنگوال ،کانادا و هلند ،ديدگاه کلی
خود را در اينباره چنین اعالم کرد که در ارزيابی نهايی ،ايران معتقد است که سند حاضر بايد به
شکل پروتکلی الحاقی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی الحاق شود و کمیته حقوق بشر بايد بهعنوان
نهاد ناظر بر آن ،عهدهدار وظايف محوله باشد .بااينحال ،اين نکته نیز از سوی ايران و همسو با
کشورهای فوقالذکر مطرح شد که ايران با ماده پیشنهادی در راستای دستیابی به اجماع ،مخالفت
نخواهد کرد93.
از طرفی ،ايران درمورد تعهد به جرمانگاری ناپديدسازی اجباری در قوانین کیفری داخلی چنین
اظهار داشت که اگر قوانین کیفری کشوری دارای مقرراتی درباره مجازات ناپديدسازی باشد ،تعهدی
بر دوش دولتها برای جرمانگاری مشخص در خصوص ناپديدسازی اجباری وجود نخواهد داشت.
دولت چین نیز نظری مشابه با ايران مطرح کرد94.
نکته ديگری که ايران در خصوص آن در پیشنويس کنوانسیون اظهارنظر کرد ،مربوط به
سازوکار حلوفصل اختالفات بود .در ماده  43چنین پیشبینی شده بود که در صورت بروز اختالف
میان دولتهای عضو و عدم حلوفصل آن از راههای مسالمتآمیز چون مذاکره ،رجوع به داوری
و ديوان بینالمللی دادگستری بايد در دستور کار قرار گیرد .دولتهای شرکتکننده در جلسه بر
اختیاری بودن اين مقرره تأکید داشتند اما ايران معتقد بود که بايد چنین مادهای از سند نهايی
81. Report of the Intersessional Open-ended Working Group to Elaborate a draft Legally Binding
Normative Instrument for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, E/CN.4/2006/57, 2
February 2006, para. 46.
82. Ibid., para. 59.
83. Ibid., para. 84.
84. Ibid., para. 102.
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کنوانسیون حذف شود 91.ازآنجاکه کنوانسیون در خصوص بحث حق شرط ،مقررهای را پیشبینی
نکرده بود ،دولت مصر معتقد بود که بر اساس مقررات حقوق معاهدات و رويهقضايی ،امکان درج
حق شرط در زمان پیوستن به سند نهايی وجود خواهد داشت .دولت ايران نیز از اين نظر حمايت
کرد 96.همه موارد باال درمورد اظهارنظرهای ايران نشان میدهد که دولت ايران تمايل چندانی به
پیوستن به کنوانسیون مزبور نداشت و مايل نبود در قبال نهاد نظارتی آن يا رجوع به رکن حلوفصل
اختالف ،دچار مخاطرات احتمالی در قبال اختالفات احتمالی با ساير اعضا يا در تقابل با گزارشهای
کمیته نظارتی مربوطه قرار گیرد .بااينحال ،ايران بهرغم حضور فعال در فرايند تدوين و تصويب
پیشنويس نهايی کنوانسیون در سال  3221توسط کارگروه ويژه کمیسیون حقوق بشر سابق ،از
امضای کنوانسیون خودداری کرده است.
سخن آخر در اين قسمت اينکه همان گونه که ذکر شد ،دولت ايران ،عضو کنوانسیون حمايت از همه
اشخاص در برابر ناپديدسازی اجباری نیست و حتی آن را امضا نکرده است .اين امر نشانگر آن است که
دولت ايران حتی تمايلی به داشتن حداقل تعهد نسبت به کنوانسیون در قالب امضا نیز ندارد .از طرفی ،در
حال حاضر ،تعداد  36دولت اين سند را امضا کردهاند و تنها  19دولت ،عضو آن هستند .اين میزان نیز
نشاندهنده اقبال نهچندان رضايتبخش دولتها به اين کنوانسیون است .در زمره دولتهايی که وضعیتی
مشابه ايران دارند میتوان به اياالت متحده امريکا ،بريتانیا ،چین ،روسیه ،کانادا و رژيم صهیونیستی اشاره
کرد .نکته جالب اينکه حتی دولتهای اروپايی چون سوئیس ،سوئد ،نروژ ،لوکزامبورگ و ايرلند نیز از
سالهای نخست تصويب کنوانسیون در  3226صرفاً آن را امضا کردهاند و هنوز اسناد تصويب را توديع
نکردهاند .ضمن اينکه تمامی همسايگان ايران نیز جز جمهوری آذربايجان که آن را در  3229امضا کرده
و عراق که در  3252به آن پیوسته ،طرف اين کنوانسیون قرار نگرفتهاند.
اين نکته بديهی است که رويکرد پیوستن به اسناد حقوقبشری ،امری مقبول و مطلوب جامعه
بینالمللی برای حمايت هرچه بیشتر از موجود بشر در سطح داخلی و بینالمللی است .اما اين نکته را
نیز نبايد از نظر دور داشت که وضعیت پیوستن دولتها به بسیاری از اسناد حقوقبشریِ الزامآور ،روند
معناداری دارد که بحث از آن در اين مقال نمیگنجد .بهطور گذرا اشاره میشود که بر اساس تارنمای
ملل متحد در خصوص وضعیت معاهدات ،اسناد حقوقبشری زير ،چند عضو دارند :کنوانسیون
پیشگیری و مجازات جرم نسلزدايی  45 :5349دولت امضاکننده و  549دولت عضو؛ کنوانسیون محو
کلیه اشکال تبعیضنژادی  99 :5366دولت امضاکننده و  599دولت عضو؛ میثاق حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی  95 :5366دولت امضاکننده و  564دولت عضو؛ میثاق حقوق مدنی و سیاسی
 94 :5366دولت امضاکننده و  569دولت عضو؛ کنوانسیون عدم قابلیت اعمال مرور زمان بر جنايات
85. Ibid., paras. 153-154.
86. Ibid., para. 159.
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جنگی و جنايات علیه بشريت  3 :5369دولت امضاکننده و  11دولت عضو؛ کنوانسیون سرکوب و
مجازات جرم تبعیضنژادی  35 :5393دولت امضاکننده و  523دولت عضو؛ کنوانسیون محو کلیه
اشکال تبعیضنژادی علیه زنان  33 :5393دولت امضاکننده و  593دولت عضو؛ کنوانسیون علیه
شکنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهای ظالمانه ،غیرانسانی يا خوارکننده  93 :5394دولت امضاکننده
و  513دولت عضو؛ کنوانسیون علیه تبعیضنژادی در ورزش  93 :5391دولت امضاکننده و  62دولت
عضو؛ کنوانسیون حقوق کودک  542 :5393دولت امضاکننده و  536دولت عضو؛ کنوانسیون
بینالمللی درمورد حمايت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها  39 :5332دولت
امضاکننده و  49دولت عضو؛ کنوانسیون حقوق افراد دچار معلولیت  562 :3226دولت امضاکننده و
 566دولت عضو؛ کنوانسیون حمايت از همه اشخاص در برابر ناپديدسازی اجباری 36 :دولت
امضاکننده و  13دولت عضو 99.اين آمار بسیار کلی در نگاه کلنگر ،حکايت از اين امر دارد که در
اسنادی با موضوعاتی چون مرور زمان در جنايات بینالمللی ،تبعیضنژادی در ورزش و حمايت از
اشخاص در برابر ناپديدسازی اجباری ،اقبال مشابهی با ساير اسناد وجود ندارد و اين خود میتواند
داليل متعددی داشته باشد ازجمله بهخطرافتادن مقامات دولتی به دلیل ارتکاب جنايت بینالمللی به
سبب وجود امکانات دولتی و امکان اجرای آن يا وجود تعهدات گسترده در حمايت از اشخاص در
قبال ناپديدسازی اجباری بهويژه اينکه دولت با توجه به امکانات وسیع خود در مظان نخست اتهام در
خصوص ناپديدسازی اشخاص قلمداد میشود.
کوتاهسخن اينکه دولت ايران برای تصمیمگیری در خصوص پیوستن به کنوانسیون حمايت از
همه اشخاص در برابر ناپديدسازی اجباری بايد ظرفیتهای داخلی خويش را در اين خصوص مدنظر
قرار دهد .گاهی پیوستن به معاهدات حقوقبشری در صورت نبود امکانات و ظرفیتهای الزم در
کشور ،نتیجهای جز اعمال فشار بر آن کشور نخواهد داشت که اين موضوع ،خود دو جنبه مثبت و
منفی دارد .جنبه مثبت اين نکته ،ارتقای اجباری ظرفیتهای الزم داخلی برای اجرای تعهدات
دولت در خصوص مقررات معاهده حقوقبشری ذیربط است و پیوستن به آن میتواند آغاز حرکتی
برای اين موضوع قلمداد شود .جنبه منفی اين موضوع میتواند اين نکته باشد که در صورت پیوستن
به معاهدهای حقوقبشری بدون درنظرگرفتن امکانات و ظرفیتهای داخلی و همچنین ،عدم تمايل
يا توان الزم برای ارتقای سطح جامعه داخلی بهصورت مورد نظر معاهده مزبور ،ممکن است آن
دولت ،ناقض تعهدات ذیربط شناخته شود و انتشار گزارشهای ادواری و رسیدگی به شکايات
واصله توسط نهادهای ناظر میتواند فشارهای مختلف بینالمللی را بر آن دولت وارد آورد بخصوص
اينکه برای برخی دولتها ازجمله ايران بر اساس شرايط خاص سیاسی ،گزارشگر ويژه نیز تعیین
شده است و اين امر ،بیش از پیش میتواند ايران را فاقد تمايل يا توانايی الزم برای اجرای تعهدات
87. https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_en.
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حقوقبشری خويش جلوه دهد.
نتیجه
پديده ناپديدسازی اجباری در دوران معاصر به حدی شدت پیدا کرد که در برخی مناطق جغرافیايی مانند
امريکای التین در دهههای  92و  92میالدی ،فزونی بسیاری پیدا کرد و بهعنوان ابزاری در دست
حکومتهای برآمده از بطن کودتای نظامی به کار گرفته شد .حتی در اين دهه ،چندين فیلم سینمايی
نیز با دستمايه و موضوع ناپديدسازی اجباری در اين حوزه ساخته شد 99.متأسفانه بهرغم اينکه درمورد
ناپديدسازی ،بیشتر از عملکرد گذشتة برخی دولتها صبحت شد ،امروز اين پديده شوم ،همچنان در
ناآرامیهای داخلی ،شورشها و مخاصمات مسلحانه داخلی نیز قربانی میگیرد.
بر اساس گزارش مبسوطی که يک روزنامهنگار فعال در اين زمینه تهیه کرده ،عالوه بر ارتکاب
ناپديدسازی اجباری توسط گروههای شورشی در سريالنکا در دهههای  92 ،92و  32میالدی ،در
میانه سالهای  3253تا  3256نیز موج قابلتوجهی از ناپديدسازی اجباری اشخاص توسط گروههای
شورشی و مخالف دولت و حتی دولت ،ارتکاب پیدا کرده است 93.همچنین بر اساس گزارشی که در
تارنمای کمیساريای عالی حقوق بشر قابل دسترسی است ،نیروهای نظامی مخالف دولت سوريه ،پس
از شروع مخاصمات در اين کشور ،اشخاص حامی دولت ،مدافعان حقوق بشر ،روزنامهنگاران و رهبران
مذهبی را دستگیر کرده و با تهديد به مرگ آنها ،از دولت ،خواستار آزادی زندانیان خود هستند .بر
اساس اين گزارش ،رويه مشابهی توسط دولت نیز گزارش شده است32.
همین طور ،بر اساس گزارش ديدهبان حقوق بشر ،در میانه سالهای  3226تا  3253در دوران
رياست جمهوری وقت مکزيک 31 ،هزار نفر از اشخاص در اين کشور توسط مأموران دولتی دچار
ناپديدسازی شدهاند .عجیبتر اينکه گزارش اعالم میکند ،برخی مأموران دولتی با گروههای
سازمانيافته در اين کشور همکاری میکنند تا با ربودن افراد ،از خانوادههای آنها اخاذی کنند35.
 .88اين فیلمها عبارتاند از  Missingمحصول 5393؛  Official Storyمحصول 5391؛  Imagining Argentinaمحصول
 3223و  The Judge and the Generalمحصول  .3229در اين زمینه ،ن.ک:
http://humanrightshistory.umich.edu/problems/disappearances.

بهعنوان مثال ،فیلم آخر درمورد يک قاضی است که در سال  5339در شیلی برای رسیدگی به جنايات ژنرال پینوشه تعیین
میشود .بر اين اساس ،هیچکس انتظاری از وی نداشت زيرا او ازجمله افرادی بود که حامی کودتای پینوشه علیه حکومت قانونی
وقت ،سالوادور آلنده بود .بااينحال ،روايت فیلم بهنحوی است که نشان میدهد قاضی مزبور در نهايت با مراجعه به گذشته خود،
نقش خويش را در تراژدی آن دوران بازگو میکند .ن.ک:
http://www.imdb.com/title/tt1267389/plotsummary?ref_=tt_ov_pl.
89. http://groundviews.org/2014/01/09/enforced-disappearances-in-sri-lanka-2006-2013.
90. “Without a Trace: Enforced Disappearances in Syria”, 19 December 2013, available at:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ThematicPaperEDInSyria.pdf.
91. “Mexico: Crisis of Enforced Disappearances”, available at: https://www.hrw.org/news/ 2013/02/20/
mexico-crisis-enforced-disappearances.
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کنوانسیون  3226درمورد مقابله با ناپديدسازی اجباری ،گامی است که جامعه بینالمللی در راستای
حمايت و ترويج حقوق بینالملل برداشته است و الزماالجراشدنِ نسبتاً زودهنگام اين سند در  33دسامبر
 3252نشان از آن دارد 33که اراده جدی برای مقابله با اين پديده شوم که دولتها و گروههای غیردولتی
مرتکب میشوند ،وجود دارد .ايران هنوز به عضويت اين کنوانسیون درنیامده است .در اين میان ،جا دارد
که همه دولتها طرف اين سند قرار گیرند و اقدامات الزم را با ناپديدسازی اجباری که ترکیبی از امکان
نقض حقهای مختلف بشری است ،مدنظر قرار دهند؛ نکتهای که شورای حقوق بشر از همه دولتها
خواسته است 33.به تعبیری ،ارتکاب ناپديدسازی به نحوی است که رد پايی از فرد ناپديدشده باقی
نمیماند و اين بسیار ناگوارتر از کشتن و مرگ است 34.ناپديدسازی نهتنها فرد يا افراد ناپديدشده را از
حقوق بنیادين خويش محروم میکند بلکه در ديدی میانه ،خانواده و اطرافیان فرد ناپديدشده و در نگاهی
وسیعتر ،جامعه ذیربط و در تحلیل نهايی ،جامعه بینالمللی را متأثر میکند.
تعداد دولتهای عضو اين سند در برابر ساير معاهدات حقوقبشری تقريباً اندک است .اگر زمانی
دولت ايران ،قصد پیوستن به اين کنوانسیون را داشته باشد بايد تمام ظرفیتهای داخلی خود را در
خصوص اين موضوع ،مطمح نظر قرار دهد و در اين مسیر ،بايد همه ابزارهای الزم ازجمله ابزارهای
قانونی و اجرايی را برای برآوردن تعهدات ناشی از کنوانسیون مهیا سازد.

92. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en.
93. A/HRC/RES/16/16, 12 April 2011, para. 2.
94. Scovazzi and Citroni, op. cit., p. 397.
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چکیده
مفهوم يا نظريه ژنوسید فرهنگی که به تعبیری عبارت از امحای عمدی يادمانها ،هويت يا فرهنگ يک
گروه ،بدون حذف فیزيکی آن گروه است ،هرچند در ماده  3پیشنويس کنوانسیون ژنوسید آمده بود ،در
متن نهايی بهکلی حذف شد و انواع ژنوسید ،به کشتن گروههای ملی ،قومی ،نژادی و مذهبی محدود شد.
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مفهوم ،سر باز زدهاند .باوجود اين ،در جهان معاصر ،جنايتها و اعمالی ديده میشود که يا بر پايه عوامل
فرهنگی يا به قصد نابودی نشانها و سنتهای يک فرهنگ صورت میگیرد که در تعريف هیچيک از
جنايات بینالمللی و ازجمله ژنوسید فیزيکی گنجانده نمیشوند اما نزديکترين حالت به مفهوم ژنوسید
فرهنگی يا نابودسازی فرهنگی هستند .بنابراين ،نظر به انکارناپذيری برخی واقعیات جهان معاصر ،اين
مقاله سعی دارد ظرفیتهای حقوق بینالملل کنونی را در شناسايی نظريه ژنوسید فرهنگی و درنتیجه،
جرمانگاری اعمال صورتگرفته علیه فرهنگ يک ملت ،بسنجد .اين بررسی با نگاهی نوين صورت میگیرد
که در نهايت به اين نتیجه میرسد که هرچند حقوق بینالملل موضوعة معاصر ،تاب پذيرش اين نظريه را
ندارد ،میتوان نشانههايی از وجود زمینههای بروز اين مفهوم را يافت.
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مقدمه
ژنوسید در حقوق بینالملل ،يکی از سنگینترين و فجیعترين جنايتها شناخته شده و برای مرتکبان
آن مجازات تعیین شده است .اين جنايت از حیث قصد و نیت خاص آن يعنی قصد نابودی يا
هالکت گروهی معین ،از ديگر جرايم متمايز میشود .ژنوسید ،آنگونه که در کنوانسیون 2391
ملل متحد در خصوص منع و مجازات جنايت ژنوسید آمده است ،ممکن است بر مبنای عناصر ملی،
قومی ،نژادی يا مذهبی ارتکاب يابد و اعضای چنین گروههايی را از طريق اقداماتی چون کشتن،
ايراد صدمات شديد جسمی يا روحی ،قراردادن آنان در معرض شرايط نامناسب زندگی ،اقدامات
تحمیلی بهمنظور جلوگیری از توالد و تناسل و انتقال اجباری اطفال يک گروه به گروه ديگر در
معرض نابودی قرار دهد.
با نگاه به برخی رويدادهای جامعه جهانی در گذشته و حال ،مشخص میشود که گاه اقداماتی
برای نابودی يک گروه فرهنگی انجام میگیرد .اين تمايز ،نه در نژاد ،نه ملیت ،نه قوم و نه مذهب،
بلکه صرفاً در فرهنگ است و اين عمل را میتوان ژنوسید فرهنگی نام نهاد .بر اين اساس ،ژنوسید
فرهنگی میتواند دو چهره داشته باشد :الف) کلیه اقدامات فیزيکی را دربرمیگیرد که بهمنظور
ازبین بردن و نابودی فیزيکی يک گروه فرهنگی انجام شود؛ ب) در معنی دوم ،بدون اينکه بحث
کشتن فیزيکی گروه در بین باشد ،هرگونه عملی به نیت نابودی کلی يا بخش اعظمی از يک
فرهنگ را ژنوسید فرهنگی مینامند .در اين حالت ،بدون حذف فیزيکی گروه ،افراد آن از ارزشهای
فرهنگی موجود ،محروم میشوند و يادبودهای ملی ،کتابخانهها ،آرشیوها ،موزهها و گالریهای
هنری آنها تخريب میشود.
مقاله حاضر ،بیشتر به مفهوم دوم نظر دارد ،چرا که کشتن و نابودی فیزيکی يک گروه فرهنگی
را میتوان تحت عناوين مجرمانه ديگر ،قابل مجازات دانست .در واقع ،اينگونه اعمال ،از آن جهت
که بخشی از برنامه امحا و انقراض فیزيکی گروهی خاص بوده و با اين قصد انجام میشود ،همواره
ممکن است جرمی بهموجب حقوق بینالملل باشد 2.بنابراين ،موضوع اين مقاله ،مفهوم دوم ژنوسید
فرهنگی است .مقصود ،زمانی است که يک گروه دارای چنان جمعیتی است که کشتار فیزيکی آن
مقدور نیست .در اين وضعیت ،اشغالگران عموماً دست به ژنوسید فرهنگی میزنند و کاری را که
نمیتوانند در يک نسل با کشتار فیزيکی انجام دهند در طی چند نسل از راه ژنوسید فرهنگی و
زبانی به سرانجام میرسانند و با نابودی فرهنگ يک گروه ،اندکاندک ،خود آن گروه را نابود
میکنند 1.اين همان مفهومی است که در ماده  3پیشنويس کنوانسیون منع ژنوسید وجود داشت.
1. Prosecutor v. Krstić, IT-98-33-T, Trial Chamber Judgment, 2 August 2001, para. 580.
2. Skutnabb-Kangas, Tove and Bucak Sertac, “Killing a Mother Tongue - How the Kurds Are Deprived of
Linguistic Human Rights”, in: Linguistic Human Rights, Overcoming Linguistic Discrimination. Ed. Tove
Skutnabb-Kangas and Robert Phillipson in collabouration with Mart Rannut. Mouton de Gruyter, Berlin,
1994, pp. 347-370.
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بنابراين ،ژنوسید فرهنگی در اين شکل عبارت است از امحای عمدی حافظه جمعی ،هويت يا
فرهنگ يک گروه ،بدون حذف فیزيکی آنها .اين عمل ،شامل حمله به نهادهای سیاسی و
اجتماعی ،فرهنگ ،زبان ،احساسات ملی ،مذهب و موجوديت اقتصادی يک گروه است.
اين شکل از ژنوسید در متن نهايی کنوانسیون ژنوسید گنجانده نشد و در نهايت ،جرم ژنوسید
به« اقدام برای نابودی فیزيکی گروه» محدود ش د .بنابراين ،سؤال اصلی که اين مقاله در صدد
يافتن پاسخی برای آن است ،سنجش امکان جرم انگاری و شناسايی ژنوسید فرهنگی در نظم
نوين حقوق بینالملل ،ورای کنوانسیون منع ژنوسید و بر پايه ساير منابع حقوق بینالملل و رويه
و دکترين نوين است .به عبارت ديگر ،آيا در شرايط فعلی حقوق بینالملل ،امکان شناسايی
ژنوسید فرهنگی به عنوان جرم قابل مجازات يا عمل خطای بین المللی که موجد مسئولیت باشد،
وجود دارد يا خیر؟
مقاله پیش رو بر دو بخش اصلی استوار است .عالوه بر بخش نخست که به تعاريف و کلیات
نظر دارد ،محتوای اصلی مقاله بر دو بخش بنا نهاده شده است که ابتدا تحوالت اخیر جامعه جهانی
از نگاه امکان انطباق اعمال رخداده با عنوان ژنوسید فرهنگی بررسی میشود و سپس در بخش
پايانی ،ظرفیتهای حقوق بینالملل کنونی در خصوص شناسايی ژنوسید فرهنگی با توجه به
رويکردهای نوين و حمايتی سنجیده میشود.
 .6تبیین مفاهیم
9

6ـ .6مفهوم ژنوسید
در سال  2391در پی فجايع جنگ دوم جهانی و قساوتهای نازیها علیه میلیونها يهودی ،مجمع
عمومی ملل متحد ،کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید 9را تنظیم کرد تا تضمین کند که چنین
اعمالی ديگر تکرار نخواهد شد و مرتکبان آن بیکیفر نخواهند ماند.
 .9دلیل انتخاب واژه «ژنوسید» از اين جهت بوده است که به نظر نگارندگان ،معادلهای فارسی اين واژه يعنی عباراتی چون
نسلکشی ،نسلزدايی ،قتلعام ،کشتار جمعی و  ...هیچکدام آينه تمامنمای معنی واژه و منعکسکننده تمام جوانب آن نیست.
بنابراين ،لفظ «ژنوسید» گوياتر و به مقصود ،نزديکتر است .همچنین ،تلفظ فرانسوی اين واژه (ژنوسید) از آن جهت انتخاب شد
که اوالً ،از تلفظ انگلیسی آن يعنی «جنوسايد» در زبان فارسی معمولتر و مرسومتر است و ثانیاً ،اصطالح ناصحیح «ژنوسايد»
که ترکیبی از تلفظ انگلیسی و فرانسوی است ،هیچ مبنای زبانشناختی ندارد.
همچنین اضافه میشود که واژه ژنوسید از دو لفظ التین «ژنوس» ( )genosبه معنی «قوم»« ،قبیله» يا «تیره» و کلمه «سید»
( )cideبه معنای «کشتن» تشکیل شده است و واژه ژنوسید به لحاظ واژهشناسی يعنی کشتن گروهی از مردم با علقههای
طايفهای ،نژادی يا قومی مشترک.
Chehata, Hanan, The Cultural Genocide of Palestine, Published by Middle East Monitor, London, 2010,
p. 4.
4. The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted by Resolution
260 (III) A of the United Nations General Assembly on 9 December 1948.

022



مجله حقوقی بینالمللی /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان6931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نخستین ردّ پای تعريف ژنوسید را میتوان در آثار لمکین يافت که میگويد« :نابودی يک ملت
يا يک گروه قومی» همراه با «برنامه هماهنگشدهای از اعمال تبعیضآمیز بهمنظور نابودی
بنیادهای اساسی زندگی گروههای ملی که به قصد اضمحالل خود گروه انجام میشود» 1.تعريفی
ديگر عبارت است از «نابودی عمدی کل يا بخشی از يک گروه اقلیت نژادی ،جنسی ،مذهبی،
طايفهای ،قومی يا سیاسی ،توسط يک دولت يا عوامل آن»6.
از نظر حقوقی بهموجب ماده  1کنوانسیون  ،2391ژنوسید به هريک از اعمال زير که بهمنظور
ازبینبردن تمام يا بخشی از يک گروه ملی ،قومی ،نژادی يا مذهبی صورت گیرد ،اطالق میشود:
الف) کشتن اعضای يک گروه؛
ب) ايراد صدمات جدی جسمی يا روحی به اعضای يک گروه؛
ج) قراردادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگی که منجر به ازبینرفتن قوای جسمی
آن گروه ،بهطور کلی يا جزئی شود؛
د) اقدامات تحمیلی بهمنظور جلوگیری از توالد و تناسل يک گروه؛ و
هـ) انتقال اجباری اطفال يک گروه به گروه ديگر.
طبق ماده  6اساسنامه رم« :منظور از ژنوسید در اين اساسنامه ،هريک از اعمال مشروحه ذيل
است که به قصد نابودی تمام يا قسمتی از يک گروه ملی ،قومی ،نژادی يا مذهبی از حیث همین
عناوين ارتکاب میيابد:
الف) قتل اعضای يک گروه؛
ب) ايراد صدمه شديد به سالمت جسمی يا روحی يک گروه؛
ج) قراردادن عمدی يک گروه در معرض وضعیتهای نامناسب زندگی که منتهی به زوال قوای
جسمی کلی يا جزئی آن بشود؛
د) اقداماتی که بهمنظور جلوگیری از توالد و تناسل يک گروه صورت گیرد؛ و
هـ) انتقال اجباری اطفال يک گروه به گروه ديگر».
6ـ .2مفهوم فرهنگ
نخستین کسی که فرهنگ را از تعريف کالسیک آن خارج کرد و مترادف با تمدن به کار گرفت،
مردمشناس انگلیسی ،ادوارد تیلور بود که در سال  2182فرهنگ را بهعنوان مجموعهای کامل،
شامل دانش ،عقايد ،هنر ،اخالق ،قانون ،آداب و رسوم و توانايیهايی که بشر بهعنوان عضوی از
 5. Lemkin, Raphael, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of GovernmentProposals for Redress, Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944, p. 79-95.
6. Porter, J. N. (ed.), Genocide and Human Rights, a Global Anthology. Washington, DC: University Press
of America, 1982.
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جامعه آنها را اخذ میکند ،معنا
در نگاه تیلور ،فرهنگ يا تمدن ،مجموعة درهمتنیدهای است که شاملِ دانش ،دين ،هنر،
اخالقیات ،آداب و رسوم و هرگونه توانايی و عادتی است که انسان بهعنوان عضوی از جامعه ،آن
را کسب میکند 1.به اين معنا انسانِ «بیفرهنگ» و جامعه « بیفرهنگ» وجود ندارد زيرا زندگیِ
اجتماعی ،يعنی باهمزيستن ،به معنای در فرهنگ زيستن است .زيستن در ابتدايیترين قبیله يا
بزرگترين و پیچیدهترين جوامع پیشرفته ،از اين جهت يکسان است زيرا هر دو ،زيستن در شرايط
ويژه انسان است ،يعنی زيست در فرهنگ يا فضای فرهنگی ،اگرچه هريک از سازمايههای فرهنگ،
از نظر صورت و معنا يا سادگی و پیچیدگی ،در جامعههای گوناگون با هم فرقهای اساسی دارند3.
6ـ .9نظریه ژنوسید فرهنگی
هرچند کنوانسیون منع ژنوسید بر پايههای فکری رافائل لمکین 21بنا نهاده شده است 22،مالحظه
میشود که کنوانسیون مزبور ،عنصر فرهنگ موجود در تعريف لمکین را در تعريف ژنوسید نگنجانده
است.
نظريه ژنوسید فرهنگی ،حکايت از اين دارد که ژنوسید ،تنها به معنی نابودی فیزيکی يک ملت
نیست ،بلکه عالوه بر آن ،نابودی «بنیانهای اساسی زندگی» 21يک گروه نژادی را که به هدف
نابودسازی خود گروه انجام شود نیز در بر میگیرد .اين رويکرد از ديد برخی با نگاه لمکین همخوانی
دارد23.بهطور کلی ،عمل ژنوسید ،مستقیماً علیه گروه ملی است اما اقدامات صورتگرفته همواره
بهطور مستقیم ،افراد را بهعنوان اعضای گروه ،متأثر میکند .ژنوسید ،حمالت هماهنگشدهای است
7. Tylor, Edward, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion,
Art, and Custom, vol. 1, 6th edition, London, John Murry, Albemarle Street, W, 1920, pp. 1-3. Online
complete text of book is available at: https://archive.org/details/primitiveculture01tylouoft (last visited in:
15/02/2016).
8. Ibid., p. 1.

 .3آشوری ،داريوش؛ تعريفها و مفهوم فرهنگ ،آگاه ،2311،صص 223ـ.221
هرچند در باب تعريف فرهنگ ،قلم ها زده شده و هر نويسنده و دانشمندی به فراخور ديدگاه خود آن را تعريف کرده است ،آنچه
تیلور بیان می دارد ،شايد از جهت هدف مقاله حاضر ،کامل ،جامع و مانع به نظر برسد .لذا از ذکر تعاريف متنوعی که در اين
خصوص وجود دارد خودداری میشود.
جهت مطالعه بیشتر در باب مفهوم فرهنگ ،ن.ک:
حقشناس ،فرامرز؛ «تعاريف فرهنگ ،نقش فرهنگ در نظام اجتماعی و فرهنگ سازمانی» ،نشريه دانشگاه انقالب ،شماره  31و
 ،33تابستان و پايیز  ،2383صص 281ـ.262
10. Raphael Lemkin
11. Kinloch, Graham C., & Mohan, Raj P. (eds), Genocide: Approaches, Case Studies, and Responses,
New York, Algora Publishing, 2005, p. 16.
12. The Essential Foundations of Life
13. Koivunen, Kristiina, “Cultural Genocide and Fayli Deportation, Examples of Genocide Process in Iraqi
Kurdistan”, Journal of Zankoy Sulaimani, Part B. No. 41, July 2013, p. 436.
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که علیه جوانب مختلف زندگی گروه هدف صورت میگیرد .اهداف چنین برنامههايی ،ازجمله
میتواند جداسازی نهادهای اجتماعی و سیاسی ،فرهنگ ،زبان ،عواطف ملی ،مذهب و موجوديت
اقتصادی گروههای ملی باشد29.
لمکین برای ارائه کامل نظريه ژنوسید خود ،عناوينی را که بر مبنای آنها اين عمل ارتکاب
میيابد ،دستهبندی کرده است .اين دستهبندی شامل هشت عنوان يا مبناست :سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی ،مذهبی ،اخالقی ،اقتصادی ،زيستشناختی و جسمانی21.
فارغ از اينکه همه انواع ژنوسید مندرج در تقسیمبندی لمکین را میتوان از مبنايی حقوقی
برخوردار دانست يا نه ،نظريه او قدری مجمل بود و بعدها در دکترين مدرن ،ديگر انديشمندان آن
را توسعه دادند و برخی از اصطالح قومکشی 26نیز برای اين مفهوم استفاده کردند .ژنوسید فرهنگی
در تعبیری نوتر ،امحای عمدی حافظه جمعی ،هويت يا فرهنگ يک گروه ،بدون حذف فیزيکی
آنهاست .اين عمل ،شامل حمله به نهادهای سیاسی و اجتماعی ،فرهنگ ،زبان ،عواطف ملی،
مذهب و موجوديت اقتصادی يک گروه است28.
مصاديق ژنوسید فرهنگی ممکن است شامل ممنوعیت ابراز وجود روح ملی گروههای هدف و
ازجمله شامل اعمالی چون کنترل شديد تمام فعالیتهای فرهنگی بشود .در اين نوع ژنوسید ،کلیه
اعمال ملی در زمینه فرهنگ و هنر ،غیرممکن میشود و جمعیت عمومی از ارزشهای فرهنگی
موجود ،محروم و يادمانهای ملی ،کتابخانهها ،آرشیوها ،موزهها و گالریهای هنری تخريب
میشود21.
برخی نیز اين نظريه را اينگونه بیان داشتهاند که ژنوسید فرهنگی عبارت است از عملی به
نیت نابودی کلی يا بخش اعظمی از يک فرهنگ .اين عمل از طريق محرومیت مردم از فرصتهای
استفاده از يک زبان ،مناسک دينی ،خلق آثار هنری به روش مرسوم ،نهادهای اصلی اجتماعی و
تمام خاطرات و سنتها عملی میشود23.
 .2رویدادها و تحوالت اخیر جامعه جهانی و ارتکاب ژنوسید فرهنگی
با بررسی جامعهشناختی ـ تاريخیِ مختصر ،مشخص میشود که جامعه جهانی در تحقق اهداف
کنوانسیون منع ژنوسید ،از آن جهت که برخی اعمال مجرمانه با تکیة صرف بر آن کنوانسیون،
14. Lemkin, op. cit., p. 79.
15. Ibid., xix.
16. Ethnocide
17. Van Bruinessen, Martin, “Genocide of the Kurds”, in: The Widening Circle of Genocide, Genocide: a
Critical Bibliographic Review. vol. 3. Edited by Israel. W. Charny. Institute of the Holocaust and Genocide,
Jerusalem. Transaction Publishers, New Brunswick and London, 1994, pp. 165-191.
18. Lemkin, op. cit., 84.
19. Kuper, Leo, Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century, Yale University Press, 1981, p. 31.
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قابلیت جرمانگاری و اعمال کیفر ندارد ،ناکام مانده است .به عبارت ديگر ،اعمالی ديده میشود که
بهمنظور نابودسازی يک گروه ملی و معین انجام میگیرد و هرچند عنصر اساسی ژنوسید را با خود
دارد ،در زير تعريف ماده  1کنوانسیون مزبور نمیگنجد و درعینحال ،نمیتوان آن را جز در زير
عنوان ژنوسید گنجاند.
خمرهای سرخ 11در دهه  2381اکثر معابد و تمثالهای بودايیها ،مساجد اقلیت چَمهای12
مسلمان و تمام کلیساهای مسیحیان کشور کامبوج را هدف نابودی و حرمتشکنی قرار داده بودند.
در دهه  2331صربها به همراه نیروهای صرب بوسنی ،تمام کتابخانهها ،مساجد و ديگر اماکن و
نشانههای دينی و فرهنگی وابسته به مسلمانان بوسنی را نابود کردند .چند سال پیش نیز يعنی در
مارس سال  ،1112مجسمه بودا در بامیان که يکی از هفت عجايب جهان بود 11،در جريان حمالت
نظامی طالبان تخريب شد13.
برخی انديشمندان بر اين باورند که اعمال دولت عراق در خصوص کردهای آن کشور ،نوعی
ژنوسید فرهنگی بوده که به قصد نابودی کلی زبان کردی در میان اين اقوام در درازمدت انجام
شد .اين عمل به آن سبب انجام شد که زبان ،که يکی از قدرتمندترين عناصر هويتی يک ملت
است ،از میان برود19.
در کردستان جنوبی ،نوعی سیاست اجباری همگونسازی تحت نام «عربیسازی» 11در دهه
 2381تشديد شد .عربی سازی ،تنها آموزش زبان کردی را ممنوع نمی کرد ،بلکه فرهنگ کردی،
نظیر موسیقی ،رقص و جشن ها و پوشیدن لباس کردی را نیز محدود میکرد؛ بخصوص در
سلیمانیه ،حتی رفتن به گردش نیز دشوار بود .ورود کردها به دانشگاهها و همچنین استخدام
آنها در نهادهای دولتی و نیروهای مسلح ،مشکل بود 16.اين اعمال بهزعم نگارنده ،از آن جهت
20. The Khmer Rouge regime
خِمِرهای سُرخ ،نام گروهی با تفکرات و ايدئولوژی مائويستی بود که از سال  2381تا  2383میالدی بر کشور کامبوج حکومت
میکرد .اين حکومت برآمده از حزب کمونیست کامبوج بود و روش حکومتی آن در اين سالها منجر به نسلکشی و قتلعام
حدود يک میلیون و هفتصدهزار نفر شد که  12۲کل جمعیت کامبوج بود .رژيم خِمِرهای سُرخ با حمله ارتش ويتنام سقوط
کرد.
21. The Chams, or Cham people
 .22مقصودی ،محمدعلی؛ «سیستم حقوقی و مراحل تنفیذ قانون در افغانستان» ،مجموعه مقاالت همايش حمايت از اموال
فرهنگی و تاريخی در حقوق بینالملل ،شهر دانش ،2332 ،ص .316
23. Francioni, Francesco, and Lenzerini, Federico, “The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and
International Law”, EJIL (2003), vol. 14, No. 4, p. 620.
24. Nebez, Jemal, “The Kurdish Language from Oral Tradition to Written Language”, Berlin, Germany,
2000. An online article published by Kurdish Academy of Language, available at:
www.kurdishacademy.org./?q=node/135 (last visited on: 11/01/2016).
25. Arabization
26. Koivunen, op. cit., p. 440.
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می تواند نوعی ژنوسید فرهنگی محسوب شود که دلیل ارتکاب آن ،داليل مذهبی و اعتقادی
نبوده است ،چرا که مسلمانان عرب اين کشور و کردها هر دو اهل سنت هستند و اختالف مذهبی
میان آنها نیست .عالوه بر آن ،حزب بعث حاکم بر اين کشور ،کامالً سکوالر بوده و تبعیضهای
مذهبی بهندرت رخ میداد.
گويی خاورمیانه ،مهد تمدنهای باستانی که فرهنگهای متعدد در دل خود دارد ،بیش از ديگر
نقاط جهان ،موضوع وقوع اينگونه جرايم بوده و هست .عالوه بر مصاديق فوقالذکر ،برخی
وحشیگریهای گروه تروريستی داعش (دولت اسالمی عراق و شام) و اعمال ددمنشانه اين گروه،
جز در قالب ژنوسید فرهنگی نمیگنجد.
بهعنوان مثال ،کتابخانه عمومی و موزه موصل ،خانه تنديسها و مصنوعاتی که مربوط به
دوران باستانی امپراتوری آشوريان و اکد بود ،پايتخت باستانی امپراتوری آشوری يعنی نینوا و
خُرساباد ،شهرهای باستانی آشوريان و صومعه مسیحی و منارهای از عصر يزيد ،و ديگر يادبودها و
آثار تاريخی و فرهنگی که متعلق به تمام مردم خاورمیانه و همچنین جهان بود به دست بیرحم
گروه مزبور نابود شد و اکنون جز نامی از آنها در میان نیست18.
در ويديويی که يکی از افراد ناشناس داعش منتشر کرد ،وی میگفت« :آثاری که پشت سر
من میبینید ،همه بتهايی هستند که در اعصار گذشته پرستش میشدند» و در موردی نیز شخصی
ديگر گفت« :پیامبر به ما دستور داده است که تنديسها و مجسمهها را دور بريزيم و صحابه وی
نیز هرگاه کشوری را فتح میکردند ،چنین میکردند» 11.مسئله اينجاست که نیت واقعی اعمال
داعش ،مبنی بر بتشکنی که به نام اسالم انجام میشود ،درحقیقت ،چیز ديگری است و مقاصد
آنها بهوضوح ،ژنوسیدگونه است و در واقع برآناند که تمام آنچه را از آشوريان ،دوران يزيد،
مسیحیان ،شیعیان و ديگر اقلیتهای دينی در عراق و سوريه برجای مانده است ،از حافظه بشريت
محو کنند13.
اين حوادث و جنايات ،تنها به اين خاطر ارتکاب نمیيابد که صرفاً مشتی کاغذ و چوب و سنگ،
تکه تکه شود و از بین برود ،بلکه هدف اين است که فرهنگ يک ملت يا مردم از تاريخ زدوده
27. Noradounkian, Emma, “Destroying the Memory of a People: ISIS' Cultural Genocide of Religious
Minorities”, An online article published by Assyrian International News Agency, available at:
http://mironline.ca (last visited on: 15/01/2016).
28. Reuters, Thomas, “ISIS Fighters Destroy Priceless Iraq Antiquities”, CBC News, February 25, 2016,
available at: http://www.cbc.ca/news/world/isis-fighters-destroy-priceless-iraq-antiquities-1.2973313. (last
visited: 15/01/2016).
29. Fournet, Caroline, The Crime of Destruction and the Law of Genocide: Their Impact on Collective
Memory, Farnham: Ashgate Publishing, 2007, available at:
https://books.google.ca/books?id=mAn-ExeN_p8C&dq=cultural+genocide&source=gbs_navlinks_s, 43.
(last visited: 17/01/2016).
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شود 31و اين همان دلیلی است که موجب میشود اين اعمال ،ژنوسید و از نوع فرهنگی آن دانسته
شود.
از ديگر جرايم مدرن عصر حاضر ،امحای زبان يک گروه يا اعمال محدوديت بر آداب و رسوم
آنان است که میتواند نوعی ژنوسید فرهنگی را رقم بزند 32.هم زبان و هم آداب و رسوم ،هر دو از
قدرتمندترين عناصر فرهنگی هر ملتی محسوب میشوند و قطعاً میتوان با نابودی آنها به نابودی
فرهنگ رسید .بهعنوان مثال ،سیستم مدرسه محلی هندیها در کانادا که آخرين آن در اواخر دهه
 2331تعطیل شد ،نمونهای از اين شکل ژنوسید است که دولت کانادا علیه ملیت سابق هندوها
اعمال میکرد و بهاصطالح ،قصد «گرفتن هند از کودکان» داشت31.
نمونههای فوقالذکر ،مصاديق اندکی از انواع گسترده جرايم علیه فرهنگ يک ملت است که
در عصر حاضر رخ میدهد .قطعاً نمیتوان اين اعمال را عمل تبعیض ساده فرض کرد .بدون شک،
اينگونه جرايم از سطح تبعیض ساده فراتر میرود ،چرا که هدفی شديدتر يعنی نابودی فرهنگ يا
يکی از عناصر آن را دنبال میکند .از طرف ديگر ،زير عناوين مجرمانه ديگر مانند جرايم علیه
بشريت و ژنوسید (فیزيکی) نمیگنجد ،چرا که در موارد گفتهشده بههیچوجه ،بحث کشتار فیزيکی
يا آسیب فیزيکی و شکنجه و آزار جسمانی مطرح نمیشود و هرآنچه هست پايههای معنوی و
فرهنگی يک جامعه را هدف قرار میدهد .در اين موارد ،فرهنگ بهعنوان عنصری معنوی در زندگی
انسان ،مورد تهديد است و در اين کار ،قتل و صدمه و کشتار فیزيکی مطرح نیست .ازاينرو بناچار
بايد در پی يافتن عنوان مجرمانهای خاص برای اين اعمال بود و بهزعم نگارنده ،همسو با بسیاری
از حقوقدانان ،عنوان «ژنوسید فرهنگی» ،نزديکترين و متناسبترين عنوان است.
بنابراين مالحظه میشود که برخی جرايم نوين عصر حاضر ـ بخصوص با پديداری جنايتکارانی
چون داعش و اعمال خاصی که آنها مرتکب میشوند ـ بايد در زير عنوان جديد ژنوسید فرهنگی
بررسی شود و گزيری از اين امر نیست .اما حال بايد ديد که آيا حقوق بینالملل کنونی ،ظرفیت
پذيرش اين عنوان را در پوشش عملی قابل مجازات يا مسئولیتزا دارد يا خیر؟

30. Vrdoljak, Ana Filipa, International Law, Museums, and the Return of Cultural Objects, Cambridge:
Cambridge University Press, 2006. Available at:
https://books.google.ca/books?id=hYWMhDUrGBUC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false (last
visited: 17/01/2016).
31. David Nersessian, “Rethinking Cultural Genocide under International Law Human Rights Dialogue:
"Cultural Rights"”, (Spring 2005), Carnegie Council for Ethics in International Affairs, available at:
https://www.carnegiecouncil.org/publications/archive/dialogue/2_12/section_1/5139.html/:pf_printable
(last visited: 26/12/2016).
32. Puxley, Chinta, “Aboriginal Adoptees Suing Ottawa for ‘Cultural Genocide’”, Global News, February
9, 2015, accessed March 31: http://globalnews.ca/news/1820290/ aboriginal-adoptees-suing-ottawa-forcultural-genocide/. (last visited: 20/01/2016).
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 .9سنجش ظرفیتهای حقوق بینالملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی
9ـ .6امکانسنجی شناسایی ژنوسید فرهنگی بهموجب حقوق بینالملل موضوعه
بهزعم برخی انديشمندان ،تنها تعريف حقوقی قابل پذيرش از ژنوسید ،تعريف مندرج در کنوانسیون
منع ژنوسید است که در واقع ،تنها تعريف کاربردی ،عملی و کارا است 33.همان طور که ديده
میشود ،اين تعريف بههیچوجه «ژنوسید فرهنگی» را دربرنمیگیرد و ازآنجاکه اين مفهوم در متن
اولیه کنوانسیون وجود داشته و بعد با مخالفت صريح دولتها روبهرو و بهعمد از متن نهايی
کنوانسیون حذف میشود ،حتی با تفسیر نیز نمیتوان اين مفهوم را داخل در تعريف مندرج در ماده
 1کنوانسیون گنجاند.
اما فارغ از اينکه مفهوم ژنوسید فرهنگی در کنوانسیون منع ژنوسید آمده باشد يا خیر ،همان طور
که در مبحث پیشین ديده شد ،نمیتوان منکر وجود پديده ژنوسید فرهنگی در عصر حاضر شد.
بنابراين عدم شمول کنوانسیون بر اين موضوع ،قطعاً نقیصهای تلقی خواهد شد که جامعه جهانی را
با خأل حقوقی روبهرو میکند .لذا الزم است کوشش شود تا در قالب حقوق بینالملل موضوعه و از
خالل ساير اسناد بینالمللی به جبران آن پرداخته شود .شماری اسناد بینالمللی هستند که میتوانند
در خصوص موضوع ،راهگشا و ياریدهنده باشند؛ اسنادی که بهگونهای ژنوسید فرهنگی و فروپاشی
فرهنگی بومیها را با اشاره به نابودی غیرفیزيکی گروه به رسمیت شناختهاند.
الف .کنوانسیون  6391منع ژنوسید و مفهوم ژنوسید فرهنگی
در قطعنامه شماره ( 22 ،36)2دسامبر  2396مجمع عمومی ،دول عضو ملل متحد تأيید کردند که
ژنوسید ،يک جرم بهموجب حقوق بینالملل عام است 39.اين تصديق در ماده  2کنوانسیون منع و
مجازات جرم ژنوسید منعقده در سال  2391تأيید شد 31که تصريح میکرد که ژنوسید ،جرمی
بهموجب حقوق بینالملل است ،خواه در زمان صلح ارتکاب يافته باشد يا در زمان جنگ .بهموجب
اين کنوانسیون ،ژنوسید به هريک از اعمال زير که بهمنظور ازبینبردن تمام يا بخشی از يک گروه
ملی ،قومی ،نژادی يا مذهبی صورت گیرد ،اطالق میشود:
الف) کشتن اعضای يک گروه؛
ب) واردکردن صدمات جدی جسمی يا روحی به اعضای يک گروه؛
ج) قراردادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگی که منجر به ازبینرفتن قوای جسمی
آن گروه ،بهطور کلی يا جزئی شود؛
33. Campbell, Kenneth J., Genocide and the Global Village, Palgrave Macmillan, 2001, pp. 22-23.
)34. The Crime of Genocide, GA Res. 96 (I), UN GAOR, 1st session, 55th meeting, UN Doc A/RES/96(I
(11 December 1946).
35. Opened for signature 9 December 1948, 78 UNTS 277 (entered into force 12 January 1951).
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د) اقدامات تحمیلی بهمنظور جلوگیری از توالد و تناسل يک گروه؛ و
هـ) انتقال اجباری اطفال يک گروه به گروه ديگر.
نسخه پیشنويس اين کنوانسیون ،متضمن مفهوم «ژنوسید فرهنگی» نیز بوده است که در
اولین پیشنويس« ،نابودی گسترده و منظم بناهای تاريخی و مذهبی يا تغییر کاربری آنها به
استفادههای نامتعارف» و «نابودی يا پراکندهکردن اسناد و موضوعات تاريخی ،هنری يا مذهبی که
در عبادات مذهبی دارای ارزش است» 36و در نسخه آخر« ،نابودی  ...کتابخانهها ،موزهها ،مدارس،
بناهای تاريخی ،مکانهای عبادت و ديگر نهادها و اموال فرهنگی يک گروه» را وقتی همراه با
قصد نابودی فرهنگ آن گروه صورت گیرد ،ژنوسید فرهنگی میدانست 38.اما کمیته ششم مجمع
عمومی که متن نهايی کنوانسیون را تهیه کرد ،اين مفهوم را رد و حذف کرد31.
کمیته ويژه ژنوسید ملل متحد در هنگام تدوين پیشنويس اولیه کنوانسیون ژنوسید ،ماده  3آن
را اينگونه تدوين کرده بود:
«هرگونه عمل عمدی که به قصد نابودی زبان ،مذهب يا فرهنگ يک گروه ملی ،نژادی يا
مذهبی بر پايه باورهای دينی يا با منشأ ملی يا نژادی ،به شرح ذيل ارتکاب يابد:
 .2ممنوعیت استفاده از زبان گروه در مراودات روزانه يا در مدارس يا چاپ و انتشار مطبوعات
به زبان آن گروه؛
 .1نابودی يا ممنوعیت استفاده از کتابخانهها ،موزهها ،مدارس ،بناهای تاريخی ،مکانهای
عبادت يا ديگر نهادها و اشیاء فرهنگی آن گروه»33.
اين ماده در طرح نهايی کنوانسیون بهکلی حذف شد و برخی دلیل حذف آن را نامشخصبودن
تعريف و دامنه موضوع میدانستند ،هرچند اختالفنظر میان آنها وجود داشت 91.بنابراين ،در حقوق
بینالملل موضوعه کنونی ،چنین تعريفی از ژنوسید موجود نیست92.

36. Article II (2)(e) of the Draft Convention for the Prevention and Punishment of Genocide (UN Doc.
E/447), annexed to ECOSOC res. 77 (V), 6 August 1947.
37. Ad Hoc Committee on Genocide, Report of the Committee and Draft Convention Drawn up by the
Committee, UN ESCOR, UN Doc E/794 (24 May 1948) annex (‘Draft Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide’) art. III(2) .
38. 83rd Meeting, Held at Palais de Chaillot, Paris, on Monday, 25 October 1948, UN GAOR, 6th Comm.,
3rd session, UN Doc A/C.6/SR.83 (25 October 1948) 202.
39. Summary Record of Meetings, U.N. ESCOR, 7th Session, Supp. No. 6, at 6, U.N. Doc. E/3/SR.175225 (1948).
40. Ibid., pp. 1029–1035.
41. Morsink, Johannes, “Cultural Genocide, the Universal Declaration, and Minority Rights”, 21 HUM.
RTS. Q. 1009, 1019 (1999).
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ب .کنوانسیون  6379الهه و مفهوم ژنوسید فرهنگی
کنوانسیون  2319الهه در خصوص حمايت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه،
نخستین سند بینالمللی است که به حمايت از اموال فرهنگی بهطور خاص در زمان مخاصمات
مسلحانه میپردازد .بااينحال ،اين سند ،از خود فرهنگ حمايت نمیکند ،بلکه بر حمايت از اموال
فرهنگی و میراث فرهنگی بشريت در کل تمرکز دارد .در واقع ،اين سند ،از هويتهای خاص يک
گروه حمايت نمیکند .باوجود اين ،نمیتوان بهسادگی از کنار موضوع گذشت و نظر به خأل موجود
در خصوص ژنوسید فرهنگی بايد سعی کرد که از خالل اين کنوانسیون نیز راهی برای مقابله با
اين پديده نوين پیدا کرد.
رافائل لمکین استدالل میکند که بايد از اموال تشکیلدهندة هويت ملی يک گروه نیز حمايت
شود و چنانچه خسارت به اين اموال يا توقیف و مصادره آنها تنها به دلیل مقابله با افرادی خاص
که بهعنوان مثال ،لهستانی ،يهودی يا اهل چک هستند ،انجام شود ،ممکن است به سمت اين
جرم برود 91.در اين مقام ،آنچه وی معیار و رکن اساسی میداند ،قصد و نیت خاص ضربهزدن به
يک گروه معین است .يعنی چنانچه آسیبرساندن به اموال فرهنگی ،تنها به اين نیت خاص انجام
شود که آن اموال به گروه يا ملتی معین تعلق دارند و از اين طريق ،قصد داشته باشند که احساسات
فرهنگی آن گروه جريحهدار شود و آثار فرهنگی آنان بهعنوان عنصری از فرهنگشان از بین برود،
جرم مزبور تحقق يافته است .پس هرچند کنوانسیون از فرهنگ حمايت نمیکند و صرفاً موضوع
اموال را مطرح میکند ،میتوان با چنین استداللی و با تفسیری مترقیانه از مواد ،آن راه را برای
پیگیری و تعقیب جرم ژنوسید فرهنگی نیز باز کرد.
ج .شناسایی ژنوسید فرهنگی در قالب اسناد کلیدی حقوق بینالملل کیفری
تعريف مندرج در ماده  1کنوانسیون منع ژنوسید ،بعدها در بند دوم ماده  9اساسنامه ديوان بینالمللی
کیفری برای يوگسالوی سابق نیز عیناً ذکر شد .بهعالوه ،شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز
معتقد است که تعريف ژنوسید ،مندرج در کنوانسیون با حقوق بینالملل عرفی همسو است 93.همین
تعريف در بند دوم ماده  1اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی برای رواندا نیز آمده است.
اين تعريف ،مجدداً بدون هیچ تغییری در ماده  28پیشنويس کمیسیون حقوق بینالملل در
خصوص جرايم علیه صلح و امنیت بشری که کمیسیون در  2336آن را تصويب کرد ،درج شد .اما
بند  21تفسیر کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص ماده  28اين پیشنويس بهصراحت ،مفهوم
«ژنوسید فرهنگی» را از متن خارج کرد .بهزعم کمیسیون:
42. Lemkin, op. cit., pp. 79-95.
43. Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993),
para. 45.
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«همان طور که در کارهای مقدماتی کنوانسیون ديده میشود ،تخريب و نابودی مورد بحث در
واقع ،نابودی مادی يک گروه با ابزارهای فیزيکی يا زيستی است و نه نابودی ملی ،زبانی ،مذهبی،
فرهنگی يا ديگر اشکال هويتی يک گروه .عنصر ملیت يا مذهب يا عنصر نژادی يا قومی در تعريف
اصطالح نابودی يا تخريب که بايد تنها در شکل مادی آن (اعم از قالب فیزيکی يا زيستی) مدنظر
قرار گیرد ،نمیگنجد .پیشنويس  2398کنوانسیونی که دبیرکل ارائه کرد و پیشنويس تنظیمی
کمیته ويژه ژنوسید در سال  2391که حاوی مقرراتی در باب «ژنوسید فرهنگی» بود ،اين موارد را
پوشش میداد :ارتکاب هرگونه عمل عمدی به قصد نابودی زبان ،مذهب يا فرهنگ يک گروه،
نظیر ممنوعیت استفاده از زبان گروه در محاورات روزانه يا در مدارس يا چاپ و انتشارات به زبان
آن گروه يا نابودی يا ممنوعیت استفاده از کتابخانهها ،موزهها ،مدارس ،بناهای تاريخی ،مکانهای
عبادت يا ديگر نهادها يا اشیاء فرهنگی گروه .بااينحال ،متن کنوانسیون که کمیته ششم آن را
تنظیم و مجمع عمومی آن را تصويب کرد ،مفهوم «ژنوسید فرهنگی» را که در هر دو متن
پیشنويس  ...آمده بود ،دربرنداشت .سه بند نخست اين ماده ،اعمال «ژنوسید فیزيکی» و دو بند
ديگر ،اشکال «ژنوسید زيستی» 99را فهرست میکند.
سه سال بعد ،ماده  6اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری ،بار ديگر تعريف ژنوسید مقرر در ماده
 1کنوانسیون ژنوسید را کلمه به کلمه ذکر کرد .اين امر که تعريف ژنوسید ،آنقدر وسیع شود که
مفهوم «ژنوسید فرهنگی» را نیز دربربگیرد ،هیچگاه در طول فرايند کاری کمیته ويژه برای تأسیس
ديوان بینالمللی کیفری و همچنین کمیته مقدماتی تأسیس دادگاه کیفری بینالمللی و نیز کنفرانس
ديپلماتیک تام االختیار ملل متحد برای تأسیس دادگاه کیفری بینالمللی ،مطلوب نبوده است91.
تعريف عرفی ژنوسید مندرج در ماده  1کنوانسیون ژنوسید ،اخیراً در ماده  22اساسنامه ديوان
ويژه عراق و ماده  9قانون تأسیس شعب فوقالعاده در محاکم کامبوج برای تعقیب جرايم ارتکابی
در طول حکومت جمهوری کامبوج نیز درج شده است96.
9ـ .2بررسی مفهوم ژنوسید فرهنگی در رویهقضایی بینالمللی
يکی از شعب رسیدگی ديوان کیفری بینالمللی يوگسالوی در قضیه کرستیچ ،نظريه ژنوسید
فرهنگی را رد کرد .اين شعبه با يادآوری روند پیشنويس کنوانسیون ژنوسید و نظر کمیسیون حقوق
بینالملل ،نظر داد که «حقوق بینالملل عرفی ،تعريف ژنوسید را به اعمالی که به قصد نابودی
44. Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, UN Doc A/51/10,
pp. 90-91.
45. O’Keefe, Roger, “Protection of Cultural Property under International Criminal Law”, Melbourne
Journal of International Law, vol. 11, 2010, p. 49.
46. O’Keefe, Roger, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge University Press,
USA, 2006, p. 356.
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فیزيکی يا زيستی تمام يا بخشی از يک گروه انجام میشود ،محدود میکند» .درنتیجه« ،حمله
سازمانيافته ،تنها علیه نشانهای فرهنگی و جامعهشناختی يک گروه بشری بهمنظور نابودی اين
نشانها که برای آن گروه ،ايجاد هويتی متمايز از سايرين میکند ،داخل در تعريف ژنوسید
نمیشود» 98.ديوان همچنین میافزايد« :شعبه بدوی بیان میکند در جايی که نابودی فیزيکی يا
زيستی رخ دهد ،در اغلب موارد ،درعینحال حمالت علیه اموال و نشانهای فرهنگی و مذهبی
گروه هدف نیز انجام میگیرد؛ حمالتی که بهدرستی میتواند دلیلی بر قصد نابودی فیزيکی گروه
در نظر گرفته شود .در اين پرونده ،شعبه بدوی ،تخريب عمدی مساجد و خانههای متعلق به اعضای
گروه را به عنوان دلیلی بر قصد نابودی گروه در نظر میگیرد»91.
شعبه تجديدنظر نیز متعاقباً اين امر را تصديق کرد که تعريف کنوانسیون از ژنوسید ،بیانگر
حقوق بینالملل عرفی است 93و شعبه رسیدگیکننده ،بهدرستی اصل حقوقی حاکم را شناسايی
کرده است 11.قاضی شهابالدين در نظريه مخالف خود پذيرفت که مفهوم «ژنوسید فرهنگی»،
خارج از عنصر مادی ژنوسید ،طبق تعريف حقوق بینالملل عرفی قرار میگیرد .بااينحال ،بر آن
نکتهای که شعبه پیشنهاد داده بود تأکید کرد که « ممکن است نابودی فرهنگ ،مثبِت قصدی
باشد که از جمیع اوضاع واحوال حاصل شود و مبتنی بر نابودی گروه به اين طريق باشد» 12.در
پرونده کرستیچ ،ويرانکردن مساجد اصلی ،مؤيد قصد نابودی گروه مسلمان صرب بوسنی بود11.
در قضیه حق شرط بر کنوانسیون ژنوسید ،ديوان بینالمللی دادگستری نیز بیان داشت که اصول
کنوانسیون ژنوسید« ،اصولی هستند که از جانب ملل متمدن بهعنوان [اصولی] الزامآور برای
دولتها ،فارغ از هرگونه تعهد معاهدهای به رسمیت شناخته شده است» 13.اين موضع ،از مبنای
عرفی تعريف مندرج در ماده  1حکايت دارد و مفهوم مخالف آن به معنی عدم پذيرش نظريه ژنوسید
فرهنگی است.
ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه «اجرای کنوانسیون ژنوسید» ،عدم پذيرش مفهوم
«ژنوسید فرهنگی» را بهعنوان مفهوم حقوقی بینالمللی با اطمینان کامل ،تصديق کرد:
«از نگاه ديوان ،تخريب میراث تاريخی ،فرهنگی و مذهبی نمیتواند بهعنوان عمل تحمیل
عمدی شرايط ناگوار زندگی منتج به نابودی فیزيکی يک گروه در نظر گرفته شود .هرچند ممکن
47. Prosecutor v. Krstic’, IT-98-33-T, Trial Chamber Judgment, 2 August 2001, para. 580.
48. Ibid.
49. Prosecutor v. Krstic’, IT-98-33-A, Appeals Chamber Judgment, 19 April 2004, para. 25.
50. Ibid., para. 26.
51. Ibid., partial dissenting opinion of judge Shahabuddeen, para. 53.
52. Ibid.
53. Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports 1951, p. 15 at p. 23. See
also Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the
Congo v. Rwanda), ICJ General List No. 126, Jurisdiction and Admissibility, 3 February 2006, para. 64.
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است اين تخريبها فوقالعاده مهم باشد و درعینحال ،مستقیماً بهمنظور امحای تمام آثار فرهنگی
يا مذهبی از حضور يک گروه انجام شده باشد و با ساير هنجارهای حقوقی در تعارض باشد ،اين
عمل در تقسیمبندی عمل ژنوسید در ماده  1کنوانسیون قرار نمیگیرد .در اين خصوص ،ديوان
بیان میکند که در طول رسیدگی متن پیشنويس کنوانسیون ،کمیته ششم مجمع عمومی تصمیم
گرفت که ژنوسید فرهنگی را داخل در فهرست اعمال قابل مجازات نکند .بهعالوه ،کمیسیون
حقوق بینالملل در نهايت ،اين رويکرد را تأيید میکند  ...از اين گذشته ،ديوان بینالمللی کیفری
برای يوگسالوی سابق در پرونده کرستیچ ،نظری مشابه اتخاذ کرده و بیان داشته که حتی در حقوق
عرفی ـ علیرغم توسعههای اخیر ـ تعريف عمل ژنوسید ،محدود به موارد نابودی فیزيکی يا
بیولوژيکی يک گروه شده است .ديوان نتیجه میگیرد که نمیتوان تخريب میراث تاريخی ،مذهبی
و فرهنگی را عملی دانست که در تعريف ژنوسید در ماده  1کنوانسیون ژنوسید بگنجد»19.
ديوان بینالمللی دادگستری میافزايد« :ديوان همچنین مالحظات مقرر در پرونده کرستیچ را
تصديق میکند که «هرجا نابودی فیزيکی يا زيستی رخ دهد در اغلب موارد درعینحال ،حمالت
علیه اموال و نشانهای فرهنگی و مذهبی گروه هدف نیز انجام میگیرد؛ حمالتی که بهدرستی
میتواند بهعنوان دلیلی بر قصد نابودی فیزيکی گروه در نظر گرفته شود»11.
اين موضعگیری درعینحال باعث نمیشود که ديوان ،عمل فیزيکی تخريب اموال فرهنگی را
ممنوع اعالم نکند .ديوان در قرار موقت صادره در اين پرونده به مقامات يوگسالوی اعالم کرد:
«به نهادهای وفادار به عزت بگوويچ دستور دهند که بالفاصله تخريب کلیساهای ارتدوکس و
عبادتگاهها و ديگر میراث فرهنگی صرب را متوقف کنند و به بدرفتاری با کلیه کشیشان ارتدوکس
در زندان پايان دهند»؛ 16يا « به مقامات وفادار به عزت بگوويچ برای توقف فوری هرگونه تخريب
بعدی کلیساهای ارتدوکس و اماکن مذهبی و ساير میراث فرهنگی صربها و آزادسازی و توقف
بدرفتاری با کلیه پیروان ارتدوکس در زندان» ،دستور الزم داده شود18.
بر اين اساس ،مالحظه میشود که رويهقضايی که بیشتر متکی به حقوق معاهدهای و عرفی
بود ،نتوانست مفهوم ژنوسید فرهنگی را بهعنوان جرم در نظر بگیرد ،اما بهکلی راه را برای پديداری
اين مفهوم ،نبسته است .همان طور که مالحظه شد ،ديوان بینالمللی کیفری برای يوگسالوی
54. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia
and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) (Merits), ICJ Reports, 2007, 4, 124, p. 344.

 .77رأی ديوان کیفری بینالمللی برای يوگسالوی سابق در پرونده ( Vidoje Blagojević and Dragan Jokićبندهای 611
الی  )669نیز متضمن نتیجهگیری يکسان است.
56. Application of the Convention of Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Order of 13 September 1993, p. 331.

 .75ضیايی بیگدلی ،محمدرضا و همکاران؛ آراء و نظرات مشورتی ديوان بینالمللی دادگستری ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه
عالمه طباطبايی ،2311 ،قضیه .31
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سابق در پرونده کرستیچ بیان میدارد که هرگاه حمالت و اعمال علیه عناصر فرهنگی و اموال
فرهنگی يک گروه بتواند بهعنوان دلیلی بر قصد نابودی فیزيکی گروه در نظر گرفته شود ،میتوان
اين عمل را قابل مجازات دانست .هرچند ديوان اين حالت را نیز تحت عنوان «ژنوسید فرهنگی»
نام نمیبرد ،نفس شناسايی چنین عملی ،هم در شعبه تجديدنظر تصديق میشود و هم ديوان
بینالمللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون ژنوسید ،اين امر را مجدد تأيید میکند .با اينکه
هیچيک از اين محاکم ،نام ژنوسید فرهنگی را بر عمل «تخريب اموال فرهنگی بهعنوان دلیلی بر
قصد نابودی فیزيکی يک گروه» نمینهد ،دست حقوق بینالملل را در تعقیب و مجازات مرتکبان
اينگونه جرايم ـ که در عصر حاضر بر بسیاری از اعمال و بخصوص بر اعمال گروه داعش بهآسانی
انطباقپذير است ـ باز میگذارد.
9ـ .9بررسی و ضرورت شناسایی ژنوسید فرهنگی از منظر حقوق بینالملل بشر
میثاق حقوق مدنی و سیاسی ،حاوی مقرراتی است که بهگونهای متمايز از فرهنگ حمايت میکند.
ماده  18اين میثاق بیان میدارد« :در کشورهايی که اقلیتهای نژادی ،مذهبی يا زبانی وجود دارند،
اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از اين حق محروم کرد که مجتمعاً با ساير افراد
گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل
کنند يا به زبان خود تکلم کنند» .اين ماده ،هرچند از آزادیها و اعمال فرهنگی حمايت میکند،
دقیقاً مشابه حمايت در برابر ريشهکنی فرهنگی نیست11.
ماده  18میثاق حقوق مدنی و سیاسی که محرومیت افراد يک گروه از حق بهرهمندی از
فرهنگشان را ممنوع میکند ،با ممنوعیت پیشنهادشده برای ژنوسید فرهنگی بهموجب کنوانسیون
منع ژنوسید متفاوت است ،چرا که متن پیشنويس اين کنوانسیون بهصراحت ،اعمالی را منع میکرد
که به نیت نابودی فرهنگ بر پايههای نژادی يا باورهای مذهبی باشد درحالیکه ماده  18میثاق،
وجود و اثبات علم و آگاهی از شرايط عمل ارتکابی را الزم نمیداند13.
میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در شق (الف) بند  2ماده  21بیان میدارد« :دول
عضو میثاق حاضر ،حق هرکس را در مشارکت در زندگی فرهنگی به رسمیت میشناسند» .باز هم،
بهرغم شناسايی حق تمام مردم در اجرای آزادیهای فرهنگی خود ،اين میثاق ،درباره مسائل تخطی
و تجاوز به آن حقوق ،مقرراتی ندارد.
کنوانسیون حقوق کودک ( )2313در مواد  13و  31به موضوع فرهنگ میپردازد .شق (ج) بند
58. Beanal v. Freeport-McMoran, Inc., 197 F.3d 161, 167-169 (United States Court of Appeals, 5th Circuit.
1999).
59. Herz, Richard L., “Litigating Environmental Abuses under the Alien Torts Claims Act: A Practical
Assessment”, Virginia Journal of International Law, vol. 40, (2000), p. 629.
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 2ماده  13اين کنوانسیون مقرر میدارد :کشورهای طرف کنوانسیون موافقت میکنند که توسعه
احترام به والدين کودک ،هويت فرهنگی ،زبان و ارزشهای ادبی و ملی کشوری که در آن زندگی
میکند و احترام به موطن اصلی کودک و به تمدنهای متفاوت با تمدن وی ،بايد جزء آموزش و
پرورش کودکان باشد .ماده  31نیز مقرر میدارد :در کشورهايی که اقلیتهای قومی و مذهبی يا
اشخاص بومی زندگی میکنند ،کودکی که متعلق به اين اقلیتهاست بايد به همراه ساير اعضای
گروه از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود يا زبان خويش برخوردار
باشد .هرچند اين کنوانسیون بیان میدارد که دول عضو تضمین خواهند کرد که کودکان «در مقابل
هرگونه تبعیض يا مجازات بر مبنای وضعیت ،فعالیتها ،عقايد يا باورهای والدين آنها حمايت
میشوند» ،ضمن اينکه به حمايت از آزادیهای فرهنگی فردی نظر میکند ،به مسئله
ريشهکنکردن يک فرهنگ بهطور کلی نمیپردازد61.
کنوانسیون  1111يونسکو در خصوص تنوع فرهنگی بیان میدارد که هر شخصی از حق
اظهارکردن خود و ايجاد و پخش فعالیتهای خود به هر زبانی برخوردار است .هر شخصی از حق
بهرهمندی از آموزش و تربیت کیفی که به هويت فرهنگی او احترام کامل بگذارد ،برخوردار است
و تمام افراد حق دارند در زندگی فرهنگی دلخواه خود مشارکت کنند و آداب و رسوم فرهنگی خود
را بهجا آورند .هدف اين کنوانسیون ،حمايت از محصوالت فرهنگی نظیر فیلم و موسیقی است.
ايده اصلی که در پشت اين کنوانسیون وجود دارد اين است که کارهای فرهنگی صرفاً دارای ارزش
تجاری نبوده و بايد حمايت شود .باوجود اين ،باز هم اين کنوانسیون به مقوله نابودی و انقراض
فرهنگی نمیپردازد.
در هنگام تصويب اعالمیه ملل متحد در خصوص حقوق مردم بومی 62،بحث مفهوم ژنوسید
فرهنگی بهشدت مطرح شد و مخالفان و موافقانی پیدا کرد .در متن نهايی اعالمیه 61،عبارت
«ژنوسید فرهنگی» حذف شد و قید صريحی در اين خصوص مقرر نشد 63.حذف اشاره مستقیم به
60. Anayiotos, Daphne, “The Cultural Genocide Debate: Should the UN Genocide Convention Include a
Provision on Cultural Genocide, or Should the Phenomenon be Encompassed in a Separate International
Treaty”, 22 The New York University Law Review, 99, 102, 2009, p. 11.
61. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
62. Adopted by the General Assembly under Resolution 61/295, 107 th plenary meeting, 13 September
2007.

 .19ماده  8متن اولیه پیشنويس اين اعالمیه تضمین میکرد:
حق جمعی و فردی مردم بومی است که موضوع هرگونه قومکشی و ژنوسید فرهنگی قرار نگیرند .اين حق ،شامل جلوگیری و
جبران در برابر موارد زير است:
الف) هرگونه اقدام که هدف يا اثر محرومیت آنان از کرامت بهعنوان مردمی متمايز يا از ارزشهای فرهنگی يا هويتهای نژادی
را در پی داشته باشد؛
ب) هرگونه اقدامی که هدف يا اثر محرومیت آنان از سرزمینشان ،قلمرو يا منابعشان را در پی داشته باشد؛
ج) هر شکل از انتقال جمعیت که منجر به نقض يا ناديدهگرفتن هريک از حقوق آنان شود؛
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ژنوسید فرهنگی در اين اعالمیه ،تا حدی بهموجب ديگر مقررات آن جبران شده است .برای مثال،
بند دوم ماده  8بیان میدارد« :مردمان بومی از حق دستهجمعی برای زندگی در آزادی ،صلح و
امنیت بهعنوان مردمانی متمايز برخوردارند و نبايد در معرض هیچ اقدام مبتنی بر ژنوسید يا هر
اقدام خشونتآمیز ديگر ،ازجمله جابهجايی اجباری کودکان يک گروه به گروهی ديگر ،قرار گیرند».
بنابراين ،باوجود اينکه عبارت ژنوسید فرهنگی از متن نهايی اعالمیه حذف شد ،عبارت «هرگونه
اقدام مبتنی بر ژنوسید» مندرج در بند دوم ماده ،گويای نوعی ژنوسید در شکل فرهنگی آن يا همان
ژنوسید فرهنگی است 69.عالوه بر آن ،ماده  1اين اعالمیه مقرر میدارد« :افراد و مردمان بومی
حق دارند که در معرض همانندسازی اجباری يا نابودی فرهنگشان قرار داده نشوند» .باوجود اين،
ايرادها و موانعی پیش روی اين اعالمیه است :اعالمیه از نیروی الزامآور برخوردار نیست و همچنین
در حال حاضر ،اين ديدگاه با تعريف مورد پذيرش جامعه بینالمللی از ژنوسید ،سازگار نمینمايد و
نمیتواند موجد قاعدة پذيرفتهشدة حقوق بینالملل عرفی باشد 61.قطعاً اعالمیه نمیتواند خصوصیتی
افزون بر «حقوق نرم» داشته باشد 66.عالوه بر آن ،اين اعالمیه در فرض اثرداشتن ،صرفاً در
خصوص مردم بومی اعمال میشود و نه اقلیتهای قومی68.
بنابراين مشاهده میشود که حقوق بینالملل بشر در بررسی تقريباً جامع ،متضمن شناسايی
مفهوم ژنوسید فرهنگی نیست و اسناد بینالمللی حقوق بشر که مختصراً مقرراتی از آنها ذکر شد،
اين مفهوم را منعکس نمیکنند.
ضرروت شناسايی مفهوم مزبور در حیطه حقوق بینالملل بشر ،بیشتر خودنمايی میکند .حق
بهرهمندی از آموزش ،حق اظهار فرهنگ و آداب و رسوم فرهنگی ،حق برخورداری از نامهای
متعلق به يک فرهنگ و اجازه آموختن آموزههای فرهنگی در مدارس ،نحوه پوشش و ممنوعیت
کلی تبعیض و محو همهجانبه آن ،همه حکايت از ضرورت توجه به مفهوم ژنوسید فرهنگی دارد61.
د) هر شکل از يکپارچهسازی و ادغام با ديگر فرهنگها يا نحوه زندگی تحمیلی بهموجب قانون ،اجرا يا ديگر اقدامات؛
هـ) هرگونه تبلیغات مستقیم علیه آنها.
64. Mako, Shamiran, “Cultural Genocide and Key International Instruments: Framing the Indigenous
Experience”, International Journal on Minority and Group Rights, 19, 2012, p. 188.
65. Geer, Martin, “Foreigners in Their Own Land: Cultural Land and Transnational Corporations
Emergent International Rights and Wrongs,” Virginia Journal of International Law, vol. 38 (1998), p. 396.
66. Mako, op. cit., p. 188.
67. Sautman, Barry, “Cultural Genocide in International Context”; in Cultural Genocide and Asian State
Peripheries, Sautman, B. (Ed.), Palgrave Macmillan, New York, 2006, p. 14.
”See also: Leon, Terri, “The Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Three Case Studies,
New England International and Comparative Law, Annual 6, 2000, p. 57.

 .11جهت مالحظه تفصیلی حقهای مزبور و ممنوعیت تبعیض در خصوص آنها ن.ک :مسعود راعی و سیدعلی حسینیآزاد؛
« نگاهی به رويه و عملکرد ديوان اروپايی حقوق بشر در زمینه ادعاهای نقض حقوق و آزادیهای دينی» ،مجموعه مقاالت
همايش جايگاه اديان الهی در نظامهای حقوقی ،دانشیاران ايران ،2339 ،صص 231ـ ،266بهويژه صص 211ـ.211
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قطعاً در حوزه حقوق بشر ،مباحث مجازات و تعقیب بهسان حقوق بینالملل کیفری مطرح نمیشود
اما بايد ممنوعیت اعمال ناقض تعهدات حقوقبشری که پايههای شکلدهی ژنوسید فرهنگی
محسوب میشود ،تقويت شده و در اين راه ،قدم نخست آن است که توجه به فرهنگ و عناصر آن
پررنگتر شود .اين اعمال بهوضوح ،نقض تعهد مندرج در ماده  18میثاق حقوق مدنی و سیاسی
است .در نهايت ،واضح و مبرهن است که هدف سازمان ملل متحد در محو اشکال تبعیض نیز
نمیتواند کامل شود مگر اينکه به مقوله فرهنگ نظر شود.
9ـ .9دکترین مدرن حقوق بینالملل معاصر در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی
برخی انديشمندان بر اين باورند که هرچند ژنوسید فرهنگی در کنوانسیون منع ژنوسید بهعنوان
جرم شناسايی نشده است ،در واقع ،عمل مزبور ،شکلی مجرمانه دارد63.
رافائل لمکین که درحقیقت ،معمار و طراح اصلی کنوانسیون منع ژنوسید بود 81،اينگونه مفهوم
ژنوسید را تبیین میکند« :بهطور کلی ،ژنوسید لزوماً به معنی نابودی بیدرنگ يک ملت نیست ...
بلکه به معنی داللت بر برنامه هماهنگشدة ارتکاب اعمال مختلفی است که به هدف نابودی
بنیانهای اساسی زندگی گروهی ملی و به قصد نابودکردن خود آن گروه است .اهداف چنین
برنامهای میتواند فروپاشی نهادهای سیاسی و اجتماعی ،فرهنگ ،زبان ،عواطف ملی ،مذهب و
موجوديت اقتصادی يک گروه ملی باشد و همچنین میتواند شامل نابودی امنیت ،آزادی ،سالمت
و کرامت شخصی و حتی حیات افراد متعلق به آن گروه باشد .ژنوسید ،مستقیماً علیه گروه ملی
بهعنوان يک موجوديت انجام میشود و اقدامات صورتگرفته ،مستقیماً علیه افراد ،نه به داليل
شخصی ،بلکه بهعنوان عضوی از آن گروه ملی است»82.
اين موضوع بايد بهدقت مدنظر قرار گیرد که معنی «نابودسازی» 81چیست و چگونه اين عمل
میتواند شکل «خیلی عظیم» به خود بگیرد .آيا الزم است گروه مزبور بهطور فیزيکی کشته شود؟
يا ممکن است به روشهای نرم و ظاهراً متمدن کشته شود؟
تمايز میان اين دو مفهوم از نابودی ،میان تعاريف ارائهشده ،دو رويکرد و شکاف به وجود آورد.
يک رويکرد ،نگاهی مضیق به موضوع داشت و رويکرد ديگر ،مفهوم ژنوسید را بهطور موسع تفسیر
میکرد.
اين واقعیت که ژنوسید فرهنگی بهموجب کنوانسیون منع ژنوسید به رسمیت شناخته نشده
69. Kuper, op. cit., p. 31.
70. Lemkin, Raphaël, “Genocide as a Crime under International Law”, American Journal of International
Law, vol. 41, 1947, p. 145.
71. Lemkin, Raphaël, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government,
Proposals for Redress (1944), p. 79.
72. Destruction
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است ،باعث نمیشود که توسعههای رو به جلوی متبلورشده در حقوق بینالملل در اواخر قرن بیستم
در خصوص مفهوم ژنوسید ،ناديده گرفته شود .برخی دادگاهها ،همچنین يونسکو و آيسسکو و برخی
محققان که اعمال اخیر گروه داعش را محکوم کردهاند ،نمونه تخريب اموال فرهنگی را ،دلیلی بر
نابودی فیزيکی عمدی يک گروه دانستهاند .همان گونه که در سال  ،1112شعبه ديوان کیفری
بینالمللی برای يوگسالوی سابق استدالل کرده بود« :غالباً حمالت علیه اموال مذهبی ـ فرهنگی
و نمادهای گروه مزبور بهطور همزمان رخ میدهد؛ حمالتی که بهدرستی میتواند دلیلی بر قصد
نابودی فیزيکی آن گروه قلمداد شود»83.
ترديدی نیست که سازمان ملل متحد در دهه  2391که قدرتهای غربی در آن توانستند علیه
مفهوم ژنوسید فرهنگی جبهه گرفته و مانع تدوين آن شوند ،سازمانی بسته و انحصاری بود.
بااينحال ،باز هم در اين خصوص که در سازمان مللِ بسطيافته پس از دوران استعمار ،بیشتر
دولتها خواهان ممنوعیت ژنوسید فرهنگی باشند ،نشانهای در دست نیست ،چرا که عملکرد برخی
از آن دولتها میتواند به ضرر خود آنها باشد .بهعنوان مثال ،ممکن است اعمال ارتکابی رهبران
اياالت متحده در جنگ ويتنام ،خود آنها را متهم به ژنوسید فرهنگی کند89.
در گزارشی که به کمیسیون فرعی ملل متحد درمورد ممنوعیت تبعیض و حمايت از اقلیتها
در سال  2311ارائه شد ،توصیه میشد که موضوع ژنوسید فرهنگی مطمح نظر قرار گیرد و اين امر
میتواند از طريق پروتکل الحاقی تحقق يابد 81.اما تا کنون چنین نشده است و ملل متحد معتقد
است که تصويب مقرراتی معادل آنچه در ماده  3پیشنويس وجود داشت بسیار زمانبر است و
شمار تصويبکنندگان آن اندک خواهد بود 86.بهرغم اينکه برخی نويسندگان برآناند که ژنوسید
فرهنگی وارد کنوانسیون شده است 88،تابعانِ قاعدهسازِ حقوق بینالملل نشان دادهاند که تمايلی به
اين امر ندارند .باوجود اين ،طرفداران ممنوعیت ژنوسید فرهنگی اين امر را تأيید میکنند که چنین
جرمی تنها در قالب تابعی از ژنوسید فیزيکی میتواند ظهور کند .يعنی تنها زمانی که اين عمل با
عمل ژنوسید فیزيکی همراه باشد ،قابل جرمانگاری و ممنوعشدن است81.
73. Fournet, Caroline, The Crime of Destruction and the Law of Genocide: Their Impact on Collective
Memory, Farnham: Ashgate Publishing, 2007, p. 43.
74. Lippman, Matthew, “The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide:
Fifty Years Later”, 15 Arizona Journal of International and Comparative Law, 415, 1998, pp. 476-480.
75. Whitaker, Benjamin, Special Rapporteur, Review of Further Developments in Fields with which the
Sub-Commission Has Been Concerned: Revised and Updated Report on the Question of the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide Prepared by Mr. B. Whitaker, U.N. ESCOR, Human Rights SubCommission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 38th Session, at 37, 40, U.N.
Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6 (1985).
76. Morsink, op. cit., p. 1055.
77. Lippman, Matthew, “The Drafting of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide”, 3 The Boston University International Law Journal, 1985, pp. 62-63.
78. Lippman, Matthew, “The 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide:
Forty-Five Years Later”, 8 Temple International and Comparative Law Journal, 38 (1999), p. 177.
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تحلیلگران ،به اين نتیجه رسیدهاند که در جنگهای يوگسالوی سابق ،نابودی فیزيکی و
فرهنگی ،همراه بودهاند .اين قتلها و تبعیدهای عمده ،انگیزة نژادی داشت و همراه با آن ،هزاران
مسجد ،کلیسا ،موزه ،کتابخانه و خانههای باستانی بهطور منظم ،نابود میشد83.
پیشنهادهای بسیاری که درمورد اين مفهوم در طول نیمقرن گذشته به ملل متحد ارائه شده
است ،معیارهايی را برای آن ارائه میدهد که فصل مشترک همه آنها ،پیوند اساسیِ ژنوسیدِ
فرهنگی با ژنوسید فیزيکی و زيستی و نیز لزومِ وجودِ قصد است .اما ملل متحد ،اين پیشنهادها را
قبول نمیکند و نشان میدهد که جرمی تحت عنوان ژنوسید فرهنگی وجود ندارد و اين مفهوم
بهطور دقیق قابل استنباط نیست 11.ازاينرو ويلیام شاباث معتقد است که هرچند ممکن است
خلعکردن راهبههای بودايی و سرکوبی چَمهای مسلمان در زمان خمرهای سرخ کامبوج ،جرايم
علیه بشريت باشد ،يا بهعنوان «آزار بر اساس زمینههای مذهبی ،نژادی يا سیاسی» در طول جنگ
تعريف شود و همچنین ممکن است ناقض تعهدات حقوقبشری بهموجب میثاق حقوق مدنی و
سیاسی باشد ،اين اعمال نمیتواند ژنوسید محسوب شود 12.او استدالل خود را بر اساس ماده 1
کنوانسیون منع ژنوسید بنا میکند.
از باب قصد نیز کنوانسیون ژنوسید ،بسیار دقیق عمل میکند .بهموجب کنوانسیون« ،قصد و
نیتی بسیار خاص» الزم است که آن تنها قصد کشتن يا نابودی مردم نیست بلکه عالوه بر آن،
قصد کشتن يا نابودی آنها به اين دلیل که يک گروه خاص را تشکیل میدهند نیز الزم است11.
ژنوسید ،جرمی عمدی ،حسابشده ،نظاممند و با سوءنیت است که رهبران سیاسی يک دولت ،اجازه
آن را دادهاند و بنابراين جرم مزبور از بیرحمیها و قساوتهايی نظیر پاکسازی نژادی متمايز
است13.
کمیسیون حقوق بینالملل متذکر شده است که در خصوص ژنوسید« ،نابودی مدنظر ،نابودی
مادی يک گروه ،چه به طريق فیزيکی چه از راه بیولوژيکی است» 19.همان گونه که دو تن از
محققان نیز میگويند« :حذف يک فرهنگ ،زبان ،مذهب و نظیر آنها پديدهای است که در تحلیل
79. Sautman, Barry, “Cultural Genocide and Tibet”, Texas International Law Journal, vol. 38: 173, 2003,
p. 184.
80. Ibid., p. 185.
81. Schabas, William A., “Problems of International Codification; Were the Atrocities in Cambodia and
Kosovo Genocide?”, 35 New England Law Review, 287, 2001, p. 291.
82. Koskenniemi, Martti, “Evil Intention or Vicious Acts: What is Prima Facie Evidence of Genocide?”, in
Helsinki: Finnish Branch of the International Law Association, Liber Amicorum Bengt Broms 180, p. 182
(Matti Tupamaki (Ed.), 1999).

 .19در خصوص پاکسازی قومی ،عمل به قصد راندن افرادی خاص به بیرون از يک قلمرو صورت میگیرد ،نه به قصد انقراض
يا نابودسازی کامل آنها.
84. Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-Eighth Session, U.N. GAOR,
51st Session, Supp. No. 10, at 90, U.N. Doc. A/51/10 (1996).
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نهايی ،متفاوت از براندازی يا انقراض فیزيکی يک گروه است» 11.ويلیام شاباث نیز بیان میکند
که در پرتو کنوانسیون منع ژنوسید ،تا زمانی که ژنوسید فرهنگی به ژنوسید فیزيکی يا بیولوژيکی
وابسته نباشد ،غیرممکن به نظر میرسد که بتوان آن را جرم قابل مجازات دانست16.
در نهايت ،بهرغم اينکه برخی نويسندگان ،ژنوسید فرهنگی را نوعی ژنوسید میدانند18،
واقعیتهای حقوق بینالملل کنونی و آنهم با درنظرگرفتن دکترينهای نوين ،تنها تا آستانهای
محدود میتواند اين جرم را شناسايی کند .اين آستانه تا اين حد است که اعمال علیه فرهنگ و
عناصر فرهنگی ،تنها زمانی جرم شناخته میشود که بهعنوان دلیلی بر ژنوسید فیزيکی جلوه کند.
به عبارت ديگر ،عملی که تحت عنوان ژنوسید فرهنگی بیان میشود ،در واقع ،جرمی بهموجب
حقوق بینالملل نیست ،مگر زمانی که عمل مزبور ،بخشی از يک برنامه برای امحا و انقراض
گروهی خاص بوده و با اين قصد انجام شود 11.در ژنوسید ،اعم از فیزيکی يا فرهنگی ،برنامهريز يا
طراح اين جرم بايد انگیزه نژادپرستانه يا تبعیضآمیز داشته باشد و در کل از آن استفاده کند و در
جايی که اين امر موجود نباشد ،عمل رخداده ،ژنوسید نیست13.
نتیجه
حقوق بینالملل موضوعة کنونی ،اعم از معاهدهای و عرفی ،تاب پذيرش دقیق و کامل مفهوم
ژنوسید فرهنگی را ندارد و اين واقعیت از بررسی اسناد و قواعد حقوق بینالملل ،رويهقضايی و
عملکرد دولتها بهروشنی پیداست .کنوانسیون منع ژنوسید و ديگر کنوانسیونهای الزامآور
بینالمللی ،اين مفهوم را شناسايی نکردهاند و حتی در قالب تفسیر و توسعه حقوق نیز نمیتوان
پديداری اين مفهوم را به آن اسناد نسبت داد .بنابراين ،در اسناد بینالمللی الزامآور يا حقوق بینالملل
عرفی ،عنوان ژنوسید فرهنگی موجود نیست .اين مفهوم ،تنها در سند حمايت از مردم بومی ملل
متحد که ـ نموداری از حقوق نرم و قوامنیافته است ـ ديده میشود و البته سازمانهای بینالمللی
و سیاستمداران ،به انحای مختلف ،آن را عنوان میکنند 31اما شکل الزامآور به خود نمیگیرد.
85. Chalk, Frank, Jonassohn, Kurt, The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies,
New Haven: Yale University Press, 1990, p. 23.
86. Schabas, William A., Genocide in International Law: The Crimes of Crimes, Cambridge University
Press, 2000, p. 187.
87. Tinker, George E., Missionary Conquest: The Gospel and Native American Cultural Genocide,
Fortress Press & Minneapolis, 1993, p. 6; Mark A. Michaels, “Indigenous Ethics and Alien Laws: Native
Traditions and the United States Legal System”, 66 Fordham Law Review, 1998, pp. 1569–1570; Julie C.
Lythcott-Haims, “Where Do Mixed Babies Belong? Racial Classification in America and Its Implications
for Transracial Adoption”, 29 Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, 1994, p. 551.
88. George J. Andreopoulos, “Introduction: The Calculus of Genocide”, in Genocide: Conceptual and
Historical Dimensions (George J. Andreopolous (Ed.), 1994, pp. 1–27.
89. Schabas, op. cit., p. 255.
90. Leon, op. cit., p. 58.
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باوجود اين ،فقدان ژنوسید فرهنگی در نظام حقوقی بینالمللی ،محدوده و کاربرد اين مفهوم را
در قالب اجزای ژنوسید فیزيکی (همان طور که در مقدمه آمد) منحصر میکند و همراه با نابودی
فیزيکی يک گروه که بیشتر درمورد مردم بومی مطرح است ،ديده میشود .کما اينکه اين امر،
همان گونه که در يافتههای ديوان بینالمللی کیفری برای يوگسالوی سابق ديده میشود ،نافی
اهمیت موضوع در هنگام تحلیل عناصر نابودسازی غیرفیزيکی و فرهنگی برای ژنوسید نیست32.
يعنی اين عمل تنها درصورتیکه بتواند دلیلی بر قصد نابودی فیزيکی گروه باشد ،قابل تعقیب
میشود.
بنابراين ،بايد به اين واقعیت اذعان کرد که نظم کنونی حقوق بینالملل ،توان آن را ندارد که
مفهوم ژنوسید فرهنگی را بهعنوان عمل مجرمانه بپذيرد و شناسايی کند .اما با توجه به پديدههای
کنونی جهان ،نظیر داعش ،وقت آن است که در ساختار کنونی حقوق بینالملل برای چنین امری
تالش شود .اين مقاله در صدد بود تا امکان شناسايی و رخنه اين مفهوم را در حقوق بینالملل
بسنجد .بر اين اساس ،بايد ابتدا بیان کرد که مفهوم ژنوسید فرهنگی لزوماً نبايد با اين دقت و
اختصاص بیان شود ،بلکه میتواند اقداماتی با موضوع مقابله با «نابودسازی فرهنگی» يا «حمايت
در برابر نابودی فرهنگها» 31جهت مقابله با پديدههای گفتهشده را نیز در بر بگیرد .از طرف ديگر،
ازآنجاکه يکی از عناصر بنیادی جرم ژنوسید« ،کشتن» است ،شايد «ژنوسید فرهنگی» دقیقترين
معادل و اصطالح برای پديده بیانشده در بند  1مقاله حاضر نباشد ،اما بیترديد ،نزديکترين مفهوم
به آن است.
با تکیه بر رويکرد حمايتی و نوين مقاله ،بايد مسائلی را يادآور شد؛ ازجمله اينکه يکی از اهداف
اصلی ملل متحد ،همواره امحای کلیه اشکال تبعیض بوده است .اگر اين امر قابل دستیابی است و
چنانچه گامهای جامعه بینالمللی در اين مسیر استوار است ،پس خطر ازبینرفتن فرهنگ يک ملت
بر مبنای تبعیض ،توجه بیشتری را میطلبد 33.عالوه بر آن ،احترام به فرهنگهای مختلف و
متفاوت ،نهتنها موجب ترويج و بهبود صلح و تفاهم میشود ،بلکه با ترقی ديگرپذيری ،موجب
پايداری ،ثبات و تقويت جوامع مدنی میشود .فرهنگ ،بیانگر تجربیات متفاوت ،روشهای مختلف
برای رويارويی با موانع و مشکالت و راههای متفاوت برای حمايت از کرامت بشر است .با نظر به
اين راههای متنوع و متعدد ،میشود دانش گستردهای به نفع بشريت داشت .بر اين اساس ،حذف
و محو فرهنگهايی خاص ،به زيان کل جهان خواهد بود 39.همچنین ،همان طور که در اساسنامه
رم تحت عنوان «جنايات فجیع علیه انسانیت» ديده میشود ،میتوان بر اين بود که اين جرم،
91. Mako, op. cit., p. 190.
92. Propodsed by: Daphne Anayiotos in Ibid., p. 17.
93. Anayiotos, op. cit., p. 15.
94. Ibid., p. 16.
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دربربگیرد31.

مفهوم «نابودسازی فرهنگی» را نیز
عمده اعمالی که شکل ژنوسید فرهنگی به خود میگیرد ،فارغ از اينکه نام آنها چه باشد،
عبارتاند از :امحای نهادهای آموزشی اقلیتها ،متوقفساختن زبانهای اقلیت ،تحريف اطالعات
تاريخی و آمارهای جمعیتی ،ضبط يا توقیف آرشیوهای فرهنگی ،قطع روابط با خويشاوندان خارج
از کشور و انحالل اجتماعات قومی .اگر نتوان نام اين اعمال را ژنوسید فرهنگی نهاد ،قطعاً
نابودسازی و اضمحالل فرهنگ را در پی خواهد داشت که دستکم ،نقض تعهد مندرج در ماده 18
میثاق حقوق مدنی و سیاسی خواهد بود 36.تنها از منظر کنوانسیون که فهرست اعمال منتهی به
ژنوسید را بیان میکند ،اعمال فوقالذکر میتواند مثالهايی برای نابودسازی فرهنگ باشد .الزم
است که اين اعمال بهعنوان اعمالی مجرمانه که علیه تمدن بشريت صورت میگیرد جرمانگاری
شود .اين اعمال آنقدر مهم و سنگین است که سزاوار مجازاتی نظیر مجازات جرايم علیه بشريت
است .ضمن اينکه اين حقیقت تلخ را نمی توان منکر شد که نابودسازی و اضمحالل فرهنگی در
طول سالها همواره رخ داده است و اين تکلیف بشريت است که فرهنگها و نشانهای فرهنگی
را از اين آفت خانمانسوز در امان نگه دارد 38.بنابراين ،عدم جرمانگاری ژنوسید فرهنگی ،بخصوص
باوجود واقعیتهای عصر حاضر ،خأل حقوقی محسوب میشود و ازاينرو اين مقاله در صدد يافتن
راهحلی برای جبران اين نقیصه بود و مشاهده شد که در حقوق بینالملل کنونی ،ظرفیتهايی برای
پذيرش مفهوم ژنوسید فرهنگی وجود دارد و روزنههای امیدی برای جایگرفتن اين مفهوم در نظم
نوين حقوقی ديده میشود؛ هرچند به زمانبربودن و صعوبت آن اذعان میشود.

95. Hatchell, Michael P., “Closing the Gaps in United States Law and Implementing the Rome Statute: A
Comparative Approach”, 12 ILSA Journal of International and Comparative Law (2005), p. 194.
96. “Will United States Endorse Cultural Genocide in Romania”, New York Times, May 7, 1976, Section
1, p. 15.

 .35نگارندگان ،همسو با برخی انديشمندان خاطرنشان میکنند که اکنون زمان آن است که جامعه جهانی متحد شده و عهدنامه
يا کنوانسیونی در مقابله با اين معضل منعقد کند .در اين میان ،نقش ملل متحد يا هر گروهی از دولتها مانند اتحاديه اروپايی
میتواند تعیینکننده باشد)Anayiotos, op.cit., p. 18( .
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چکیده
از بدو ورود فضای سايبر به زندگی بشريت ،مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در اين فضا ،چالش
جدی بوده است .شیوه قانونگذاری در فضای سايبر ،مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای
سايبر است .نگرش نخست ،مبتنی بر انحصار دولتها در عرصه قانونگذاری فضای سايبر است و نگرش
دوم که ملهم از دکترين میراث مشترک بشريت است ،مخالف ورود انحصاری دولتها به اين عرصه است.
هر يک از اين دو رويکرد ،موجد روشهای قانونگذاری مختلفی در فضای سايبر است .روشهای
قانونگذاری ملی ،بینالمللی و خودانتظامی در زمره روشهای قانونگذاری در فضای سايبر به شمار میآيند.
اگرچه توسل به هر يک از روشهای قانونگذاری با اشکاالتی در عرصه اجرا روبهروست ،در اين میان
میتوان رويکردی بینابین و مختلط را برگزيد تا ضمن رفع نواقص ديگر روشها ،زمینه را برای نیل به
تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سايبر هموار سازد .نگرش دولت جمهوری اسالمی
ايران ،اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است .بااينحال ،عملکرد ايران در سطح بینالمللی و بهويژه
در اتحاديه بینالمللی مخابرات ،حاکی از پذيرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سايبر است.
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مقدمه
ويژگی فضای سايبر اين است که در عین مفیدبودن میتواند پناهگاه امن هنجارشکنان باشد.
پیشگیری از جرايم در فضای سايبر ،منوط به جرمانگاری مناسب در اين فضاست .تفاوت قوانین
داخلی کشورها و فقدان قوانین بینالمللی کافی در اين زمینه ،مبنای حقوقی مناسب برای تعقیب
مجرمین بالقوه را با چالشی حقوقی مواجه میکند .لذا از بدو ورود فضای سايبر به زندگی بشريت،
موضوع قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در اين فضا از اهمیت بسزايی برخوردار بوده است .با
جهانشمولی اينترنت و نگرانی دولتها از تأثیرپذيری حاکمیت آنها ،قانونگذاری در اين فضا از
اهمیت زيادی در مناسبات بینالمللی برخوردار شد.
شیوه قانونگذاری در فضای سايبر ،بسته به نوع نگرش به حاکمیت دولت در اين فضا متفاوت است.
درمجموع ،دو نگرش نسبت به حاکمیت دولت در اين فضا وجود دارد :حاکمیت انحصاری دولت بر
فضای سايبر و تعمیم نظريه میراث مشترک بشريت بر فضای سايبر .روش قانونگذاری ملی ،منبعث از
نگرش حاکمیت انحصاری دولت ،و روشهای قانونگذاری بینالمللی ،خودانتظامی و مختلط ،منبعث از
نگرش میراث مشترک بشريت در فضای سايبر است .کشورهای درحالتوسعه ،از نگرش مبتنی بر
حاکمیت ،و کشورهای غربی ،حامیان حقوق بشر و نهادهای فنی فضای سايبر ،از نگرش مبتنی بر میراث
مشترک بشريت حمايت کردهاند .در اين نوشتار ،سعی بر آن است تا نظريات درباره قانونگذاری در فضای
سايبر از منظر حقوق بینالملل و حقوق ايران ،تحلیل و بررسی شود.
 .6نظریات حاکمیت در فضای سایبر
دو نگرش نسبت به حاکمیت در فضای سايبر مطرح است .طبق ديدگاه اول ،فضای سايبر همچون
سرزمینِ قابل تقسیم میان دولتهاست و دولت ،يگانه مرجعی است که میتواند صالحیت
قانونگذاری خويش را بر فضای سايبر اعمال کند  .طبق ديدگاه دوم ،فضای سايبر بهمثابة میراث
مشترک بشريت است که حاکمیت هیچ دولتی به نحو انفرادی و انحصاری بر آن امکانپذير
نیست.
6ـ .6حاکمیت انحصاری بر فضای سایبر
اين ديدگاه ،حاصل پذيرش مفهوم وستفالیايی حاکمیت 9در فضای سايبر است .حامیان اين نگرش
بر اين باورند که دولت ،بهترين نهاد حاکمیتی موجود در فضای سايبر است 2.اين نگرش ،يادآور
1. Westphalian Concept of Sovereignty
2. Viktor Mayer-Schonberger, “The Shape of Governance: Analyzing the World of Internet Regulation”,
Virginia Journal of International Law, No. 43, 2002-2003, p. 613.
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نظريه «متعلق به هیچکس» 9،راجع به دريای آزاد در گذشته است 1که به هر دولتی اجازه میدهد
به اندازه قدرت خود بر فضای سايبر ،اعمال حاکمیت کند.
ازآنجاکه اينترنت ،مرزگذر است ،اعمال حاکمیت از سوی همه دولتها میتواند مشکالت
حقوقی متعددی برای کشورها و افراد ايجاد کند؛ ضمن آنکه فضای سايبر برخالف دريای آزاد در
گذشته ،میان چند دولت تقسیم نشده است .هرچند سختافزارهای رايانهای ازجمله سرورهای
اينترنتی از نظر فیزيکی تحت حاکمیت صالحیتهای ملی قرار دارد و همین امر ،مستمسک برخی
دولتها برای توجیه کنترل سختگیرانة اينترنت شده است ،اطالعات موجود در اين سختافزارها و
سامانههای عامل آنها درحقیقت اينگونه نیست 1.ازآنجاکه اينترنت ،فاقد حاکمیت مرکزی است6،
طبق اين نظريه ،میان حاکمیتها تعارض شکل خواهد گرفت.
6ـ .2فضای سایبر به مثابه میراث مشترک بشریت
با انقالب مردمی فرانسه و تحوالت بعدی در ساير کشورها ،حاکمیت مردم بهعنوان يکی از
مفروضات بنیادين مشروعیت سیاسی دولت مطرح شد 7.در اين دوره که در آن «حاکمیت
فراوستفالیا»8مطرح میشود 1،حاکمیت دولتها تحت الشعاع دو پديده جهانشمولی و حقوق
بین الملل قرار گرفت 91.دو نظريه «متعلق به همه» 99و « میراث مشترک بشريت» 92،برآمد اين
نگرش به حاکمیت است که طبق آن ،هیچ کشوری حق اعالم حاکمیت بر مناطق خارج از
3. Res nullis
 .4نظريه متعلق به هیچکس که تا ابتدای قرن هفدهم بر دريا حاکم بود ،معادل نظريه دريای بسته بوده است که قابل مالکیت
و حاکمیت بود .با انتشار کتاب دريای آزاد گروسیوس در سال  9611میالدی ،نظريه متعلق به همه ( )res communisنضج
گرفت .ن.ک :احمد متیندفتری؛ سیر تحول حقوق بینالملل دريايی (از گروسیوس تا کنفرانسهای ژنو) ،گنج دانش،9987 ،
صص .991-991
5. Jack Goldsmith, “Regulation of the Internet: Three Persistent Fallacies”, Chicago-Kent Law Review,
vol. 73, 1998, p. 1229.

اگرچه امکان شناسايی کاربران در سامانههای رايانهای ،طبق روش آدرسدهی ( IPV6نسل ششم و مدرنترين نوع شناسه
پروتکل ـ روش آدرسدهی ـ است که طبق آن شماره  IPهر دستگاه معین میشود) آسان شده است ،استفاده از وی.پی.ان با
تغییر نشانی پروتکل ( )IPروشها ،مانع شناسايی کاربران در فضای سايبر میشود.
6. Dina Koutouki, “Human Rights: Benefits of Information Technology”, University of New Brunswick
Law Journal, No. 48, 1999, p. 268.
7. W. Michael Reisman, “Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law”, Yale Law
School Legal Scholarship Repository, vol. 84, Issue 1, 1990, p. 867.
8. Post-Westphalian Sovereignty
9. Andrew Linklater, “Citizenship and Sovereignty in the Post-Westphalian State”, European Journal of
International Relations, vol. 2, 1996, p. 77.
10. Jackson, John H., “Sovereignty - Modern: A New Approach to an Outdated Concept”, (2003). Georgetown
Law Faculty Publications and Other Works. p. 782. http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/110.
11. Res communis
12. Common Heritage of Mankind
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صالحیت خود را نداشته و همچنین نمی تواند مانع استفاده کشورهای ديگر از آن شود 99.طبق
اين نظر ،صالحیت قانونگذاری به مرجعی فراتر از دولتها واگذار میشود .امروزه اين نظريه در
مناطقی چون دريای آزاد ،بستر عمیق دريا ،قطب جنوب ،فضای ماورای جو و اجرام آسمانی
پذيرفته شده است91.
بااينحال ،انگاشت فضای سايبر بهعنوان میراث مشترک بشريت ،با مشکالتی فنی و حقوقی
روبهروست .بهطور مثال ،عواملی چون برتری دانش و ثروت ،حاکمیت برابر در فضای سايبر را
تحت تأثیر قرار میدهد 91.همچنین اگرچه اصل میراث مشترک بشريت در برخی مناطق ،تبديل
به عرف بینالمللی شده است ،نحوه بهرهبرداری از آن ،موضوعی مستقل محسوب میشود96.
 .2روشهای قانونگذاری در فضای سایبر
قانونگذاری ملی ،بینالمللی ،خودانتظامی و مختلط از اقسام روشهای قانونگذاری در فضای سايبر
به شمار میآيند .روش قانونگذاری ملی ،حاکی از رويکرد حاکمیت انحصاری دولتها بر فضای
سايبر ،و روشهای بینالمللی ،خودانتظامی و مختلط ،متأثر از نگرش مبتنی بر دکترين تعمیم نظريه
میراث مشترک بشريت بر فضای سايبر است.
2ـ .6روش قانونگذاری ملی
در اين روش ،نهادهای قانونگذاری ملی نسبت به قانونگذاری و جرمانگاری در فضای سايبر اقدام
میکنند 97.بايد توجه داشت که در اين روش اوالً ،نمیتوان از جرمانگاری تمام جرايم در فضای
سايبر ،اطمینانخاطر داشت و ثانیاً ،اين روش میتواند موجب تعارض قوانین در فضای سايبر شده
و اصل قانونیبودن جرم و مجازات و اصل منع مجازات مضاعف را تحت تأثیر قرار دهد .ازآنجاکه
اين روش ،مستعد تصويب قوانین فراسرزمینی و انحصاریسازی فضای سايبر است ،میتواند منجر
 .69جالب توجه است که در خصوص درياها موضع کشورهای غربی و قدرتمند بر نظريه متعلق به هیچکس ،و موضع کشورهای
درحالتوسعه بر نظريه متعلق به همه قرار داشت (ن.ک :متیندفتری؛ همان) درحالیکه در فضای سايبر ،موضع اين دو گروه
برعکس است.
14. Anthony Aust, Handbook of International Law, Cambridge University Press, New York, 2010, p. 40.
15. Anupam Chander & Madhavi Sunder, “The Romance of the Public Domain”, California Law Review,
vol. 92, 2004, p. 1331.
16. Antonio Segura-Serrano, “International Regulation and the Role of International Law”, Max Plank
Yearbook of United Nations Law, vol. 10, 2006, pp. 254-255.

 .65در کنار گزينه قانونگذاری ملی که مطلق کشورها را دربرمیگیرد به گزينههای ديگری چون حاکمیت قانون کشور فرستنده
يا حاکمیت قانون کشور گیرنده اشاره شده است که اين مدل از نظام حقوقی ناظر بر ماهواره گرفته شده است:
Graham J. H. Smith, Internet Law and Regulation, Sweet and Maxwell, London, 2002, p. 533.
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به تصويب قوانین انسدادی 98توسط کشورها برای جلوگیری از اعمال صالحیت کشورهای خارجی
شود .از سوی ديگر ،عملکرد برخی کشورها ازجمله چین در قانونگذاری حداکثری ،منجر به
خودسانسوری در فضای سايبر شده است91.
ازآنجاکه قانونگذاری در فضای سايبر توسط مراجع ملی ،مبتنی بر يکی از مبانی شناختهشده
صالحیت است در ادامه به نقد و بررسی قانونگذاری در فضای سايبر بر مبنای صالحیت سرزمینی،
صالحیت شخصی ،صالحیت واقعی و صالحیت جهانی پرداخته میشود.
الف .صالحیت سرزمینی
الزمه توسل به صالحیت سرزمینی در فضای سايبر ،وجود مرزهای دقیق است تا مقررات دولتی
در حیطه آن عینیت يابد 21.عدم امکان اجرای قواعد سنتی بر فضای بیانتهای سايبر از
پیچیدگیهای اين فضاست .يکی ديگر از معضالت صالحیت سرزمینی در فضای سايبر ،ناپیدابودن
محل ارتکاب جرم در اين فضاست .اغلب نمیتوان محل وقوع جرم را شناسايی کرد .حتی اگر
تارنماها با کد کشوری بهعنوان محل وقوع جرم مالک گرفته شود ،اين اشکال درمورد تارنماهای
با کد عمومی باقی میماند .هرچند برخی کشورها معیارهايی مانند محل وقوع سامانههای رايانهای،
دادههای رايانهای و ذخیره اطالعات را بهعنوان معیار تعیین سرزمین در نظر گرفتهاند،
قانونگذاریهای متعارض موجب میشود يک عمل در آن واحد در صالحیت سرزمینی چند کشور
قرار گیرد.

18. Blocking Laws
بر اساس اين قوانین ،دولت واضع قانون ،اتباع خود را از شناسايی و اجرای برخی قوانین خارجی منع میکند .برای مطالعه بیشتر،
ن.ک:
Jennifer A. Zerk, “Extraterritorial Jurisdiction: Lessons for the Business and Human Rights Sphere from
Six Regulatory Areas”, Corporate Social Responsibility Initiative, No. 59, 2010, p. 103; A. V. Lowe,
“Blocking Extraterritorial Jurisdiction: The British Protection of Trading Interests Act”, The American
Journal of International Law, vol. 75, No. 2, 1981, pp. 257-282.

 .63اطالق عبارت «اطالعات مضر» در قوانین چین ،بدون تصريح مصاديق آن ،دست دولت چین را برای اعمال حداکثر
حاکمیت خويش در فضای سايبر باز میگذارد .از سوی ديگر ،صاحب تارنما نمیتواند قضاوت کند که چه محتوياتی از تارنمای
وی ،اطالعات مضر محسوب میشود ،چه اين امر منجر به خودسانسوری میشود .ن.ک:
Hu, L., “Shaping the Virtual State: Internet Content Regulation in China” (1994-2009), (Thesis). University
of Hong Kong, Pokfulam, Hong Kong SAR. 2011, pp. 35-36. Retrieved from http://dx.doi.org/10.5353/
th_b4642170.

 .20برخی معت قدند که مرزها در فضای سايبر تقريباً همان مرزهاست لیکن دچار تغییرات کارکردی شده است .ن.ک :رسول

افضلی ،محمدباقر قالیباف و میثم احمدی فیروزجائی؛ «تبیین تحوالت مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی» ،پژوهشهای
جغرافیای انسانی ،دوره  ،11شماره  ،9912 ،9ص .291
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ب .صالحیت شخصی
اعمال صالحیت شخصی در فضای سايبر ،مستلزم احراز تابعیت مجرم يا بزهديده است .شناسايی
مجرم در اين فضا منوط به تعیین شناسة 29اوست 22درحالیکه فرد بهراحتی با استفاده از برنامههای
رايانهای ،قادر به جعل شناسة خود است 29.ثانیاً ،الزمه اعمال صالحیت شخصی منفعل در اين فضا،
انجام تحقیقات در رايانههای واقع در خارج از کشور (ولو از راه دور) است که موجب نقض حاکمیت
سرزمینی کشور محل اطالعات خواهد شد 21.عالوه بر اين ،اعمال موسع صالحیت شخصی در
فضای سايبر به روند تجارت الکترونیک در فضای سايبر ،لطمه خواهد زد21.
ج .صالحیت واقعی
اعمال صالحیت واقعی نیز با اين اشکال روبهروست که ضابطه دقیقی برای توسل به آن وجود ندارد26.
البته دست دولتها برای اعمال صالحیت واقعی کامالً باز نیست و بايد از اعمال موسع صالحیت
واقعی امتناع کرد .لذا در اين زمینه الزم است میان اعمال صالحیت واقعی و اصل آزادی اينترنت،
موازنهای عادالنه برقرار شود که در نتیجة آن ،اعمال صالحیت واقعی در فضای سايبر در چارچوب
موازين حقوقبشری صورت پذيرد 27.دادگاه آلمان در قضیه توبن در رابطه با انکار هولوکاست توسط
يک استرالیايی در تارنمايی در استرالیا ،صالحیت واقعی را اعمال کرد 28.دادگاه فرانسه نیز در رابطه
 .26شناسه پروتکل ( )IPشماره اختصاصی هر رايانة متصل به اينترنت است.
 .22اين نظريه در قضايای مختلفی مطرح شده است:
Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc., Award 19 June 1996; Inset Systems Inc. v.
Instruction Set Inc., Award 17 April 1996; Martiz Inc. v. Cybergold Inc., Award 19 August 1996; Dow
Jones & Company Inc. v. Gutnick, Award 10 December 2002, Gator.com Corp. v. L.L. Bean Inc., Award
15 February 2005.

 .29وی.پی.انها ) (VPNو برنامههای تغییر شناسة پروتکل در اين زمرهاند.
24. Jack Goldsmith, “The Internet and the Legitimacy of Remote Cross-Border Searches”, University of
Chicago Legal Forum, vol. 16, 2001, p. 2.

همانطور که در جريان دعوای اياالت متحده امريکا علیه ايوانفوگورشکف ،انجام تحقیقات سايبری توسط پلیس فدرال از
سامانهها ی واقع در خاک روسیه بدون کسب اجازه اين کشور بهعنوان نقض اصل عدم مداخله و حاکمیت کشور روسیه مطرح
بود .ن.ک:
United States of America v. Aleksey VladimirovichIvanov, Crim. No. 3:00CR00183(AWT), Award 6
December 2001.
25. James R. Pielemeier, “Why General Personal Jurisdiction over ‘Virtual Stores’ Is a Bad Idea”,
Quinnipiac Law Review, vol. 27, 2009, p. 671.

 .21دادگاه بريتانیا در پرونده پرين ،يک تبعه فرانسه را برای انتشار محتويات قبیح در يک تارنمای امريکايی به دلیل مشاهده
اين سايت در اداره پلیس لندن توسط يک افسر پلیس محکوم کرد .ن.ک:
R v. Stephane Laurent Perrin EWCA Crim. 747, 2002, Award 22 March, 2002, paras. 2-4.
27. Robert Uerpmann-Wittzack, “Principles of International Internet Law”, German Law Journal, vol. 11,
2010, pp. 1255-1256.
28. Bundesgerichtshof, Toeben (Federal Court), Award 12 December 2000.
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ارائه يادبودهای نازیها در يک سرور مستقر در اياالت متحده معتقد بود که حقوق کیفری فرانسه
نقض شده است 21.همچنین طبق قانون میهندوستی امريکا ،اداره تحقیقات فدرال مجاز است با قرار
قضايی به پیامهای پستهای صوتی افراد ،دسترسی داشته باشد 91يا مقامات مجاز بدون رعايت
الزامات قانون شنود ،اطالعات رايانهای افراد را رهگیری کنند99.
د .صالحیت جهانی
صالحیت جهانی ،يکی ديگر از مبانی قانونگذاری در فضای سايبر است .بايد توجه داشت که برخی
اقدامات در برخی مناطق ،مورد ادعای صالحیت هیچ دولتی نیست و لذا اعمال صالحیت در
خصوص آنها نهتنها مداخله در حاکمیت ديگر دولتها نیست ،بلکه برای جلوگیری از تبديلشدن
آن منطقه به پناهگاه امن متخلفین و پرهیز از شکلگیری «سرزمین بیقانون» 92الزم است .دزدی
دريايی در آبهای آزاد در گذشته و اقدامات مجرمانه در اينترنت در زمان حاضر از نمونههای اين
وضعیت است .ماده  22کنوانسیون جرايم سايبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) 99جايگاه
صالحیت جهانی در فضای سايبر را تأيید میکند 91.مبانی صالحیت جهانی برای برخی جرايم
سايبری مانند تحريک به نسلکشی در معاهدات بینالمللی موجود است 91و قوانین داخلی دولتها،
برخی جرايم سايبری را مانند هرزهنگاری کودکان ،مشمول صالحیت جهانی قرار دادهاند96.
29. Ibunal de Grande Instance de Paris, UEJF et Licra c/ Yahoo! Inc., Award 20 November 2000.
30. USA Patriot Act, 2001, Title ll, Sec 209.
31. Ibid., Sec 217.
32. Lawless Territory
See Steve Coughlan, Robert J. Currie, Hugh M. Kindred, Teresa Scassa, “Global Reach, Local Grasp:
Constructing Extraterritorial Jurisdiction in the Age of Globalization”, Dalhousie Law School, prepared for
the Law Commission of Canada, Canada, 2006, p. 34.
33. Council of Europe Cybercrime Convention, Budapest, (Adopted 2001, Entered into Force 2004).

کنوانسیون جرايم سايبری شورای اروپا معروف به کنوانسیون بوداپست با هدف نیل به هماهنگسازی قوانین داخلی دولتهای
اروپايی در حیطه فضای سايبر در  29نوامبر  2119در بوداپست به امضا گذاشته شد و متعاقباً يک پروتکل الحاقی راجع به
نژادپرستی و بیگانهستیزی در  7نوامبر  2112در استراسبورگ فرانسه نیز به آن اضافه شد.
 .94بند (د) ماده « :22در جايی که جرم مورد نظر ،مطابق قوانین جزايی قابل مجازات شناخته شده ،توسط تبعه (کشور عضو)
ارتکاب يافته يا جرم ارتکابی ازجمله جرايم واقع در حوزه صالحیت جهانی حقوق جزا باشد».
See Armando A. Cottim, “Cybercrime, Cyberterrorism and Jurisdiction: An Analysis of Article 22 of the
COE Convention on Cybercrime”, European Journal of Legal Studies, vol. 2, Issue 3, 2010.
35. Kelly A. Gable, “Cyber-Apocalypse Now: Securing the Internet against Cyberterrorism and Using
Universal Jurisdiction as a Deterrent”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43, Issue 1, 2010,
p. 45.

 .91اياالت متحده امريکا و بلژيک در قوانین داخلی خود ،هرزهنگاری کودکان را از زمره جرايم تحت صالحیت جهانی تلقی
کردهاند .ن.ک:
18 U.S. Code § 2252, 18 U.S. Code § 1466A , Act ofMoniteur Belge - Belgisch Staatsblad, 10 February
1999, Article 10.
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درمجموع ،قانونگذاری ملی ،مشکالتی برای دولت ها و کاربران ايجاد خواهد کرد .اين شیوه
موجب اعمال فراسرزمینی قوانین خواهد شد که تعارض قوانین میان دولت ها را به دنبال خواهد
داشت و همچنین موجب اعمال همزمان چند نظام حقوقی بر کاربران فضای سايبر و متعاقباً
سردرگمی کاربران خواهد شد .لذا کاربران ،خودبهخود ملزم به رعايت قوانین متعدد و حتی
متناقض خواهند بود 97،درحالی که ممکن است از محتوای آن قوانین بیخبر باشند 98.در اين شیوه
همچنین خطر چندکیفری وجود دارد؛ خصوصاً آنکه افراد نمی دانند کدام قانون را بايد پاس بدارند
و در نهايت مجبور خواهند بود مضیقترين قانون را رعايت کنند 91.در واقع ،ماهیت جهانشمولی
موجب میشود افراد بر اساس معیارهای مختلف صالحیتی ،تحت شمول قوانین چند کشور قرار
گیرند 11.بااينحال ،موافقتنامه های معاضدت قضايی و تعهدات حقوق بشر میتوانند اين معضل
را کاهش دهند.
2ـ .2روش قانونگذاری بینالمللی
روش قانونگذاری بینالمللی با توجه به يکپارچگی اينترنت و مشکالت ناشی از قانونگذاری ملی
مطرح شد 19.اين شیوه در بهترين شکل با انعقاد معاهدات بینالمللی محقق میشود .بهطور مثال،
ماده  9پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک ،مورخ  2111در خصوص فروش ،فحشا و
هرزهنگاری کودکان بهصراحت بر نقش اينترنت در توزيع هرزهنگاری کودکان اشاره دارد و از
کشورها میخواهد اينگونه افعال را جرمانگاری کنند .همچنین يکی از مهمترين کنوانسیونهای
مربوط به فضای سايبر ،کنوانسیون بوداپست در خصوص جرايم سايبری است .بااينحال ،اين
37. Viktor Mayer-Schönberger, op cit., pp. 8-9.
38. David R. Johnson& David Post, "Law and Borders-The Rise of Law in Cyberspace", Stanford Law
Review, Vol. 48, Issue 5, 1996, p. 1401.

مخالفین اين نظر معتقدند محدوديتهای صالحیت فنی موجب میشود اغلب بارگذاران ،نگران نقض قوانین خارجی نبوده و
صاحبان تارنما نیز میتوانند محدوديتهايی برای ورود بارگذاران ايجاد کنند .همچنین بارگذار همواره از اين امر مطلع است که
ممکن است اطالعاتش وارد حوزه صالحیت کشوری شود که در آنجا غیرقانونی است .ن.ک:
Jack L. Goldsmith, “The Internet and the Abiding Significance of Territorial Sovereignty”, Indiana Journal
of Global Legal Studies, vol. 5, Issue 2, 1998, p. 484.

 .93زمانی که يک عمل از نظر يک کشور جرم باشد و از نظر کشوری ديگر جرم نباشد ،اين مشکل بیشتر است .ن.ک :جینا
دی آنجلیز؛ جرايم سايبر ،ترجمه :سعید حافظی و عبدالصمد خرمآبادی ،دبیرخانه شورای عالی اطالعرسانی ،9989،ص 19؛ همین
طور در مواردی که دعوا از نظر يک کشور ،حقوقی و از نظر کشور ديگر ،کیفری است؛ مثالً سرقت اسرار تجاری در امريکا اقدام
متخلفانه کیفری و در انگلستان ،اقدام متخلفانه حقوقی است .ن.ک:
David S. Wall, Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age, Polity Press, Cambridge,
2008, p. 162.

 .40جاللی فراهانی ،امیرحسین؛ درآمدی بر آيین دادرسی کیفری جرايم سايبری ،خرسندی ،9981 ،ص .17
41. Wolff Heintschel von Heinegg, “Legal Implications of Territorial Sovereignty in Cyberspace”, 4th
International Conference on Cyber Conflict, 2012, p. 10.
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کنوانسیون نمیتواند بهعنوان معاهدهای جامع تلقی شود ،چه آنکه اوالً ،تمام جرايم سايبری را
دربرنمیگیرد و ثانیاً ،اين کنوانسیون صرفاً برای کشورهای اروپايی الزماالجراست .در هر صورت،
معاهدات منطقهای و دوجانبه ،پاسخگوی حل مشکالت نبوده و معاهده اينترنتی در سطح بینالمللی
مورد نیاز است 12.برخی از قواعد آمره ،نظیر ممنوعیت دزدی دريايی ،بردهداری و نسلزدايی نیز در
فضای سايبر قابل اعمال است19.
سازمانهای بین المللی نیز در فرايند بینالمللیسازی قانونگذاری در فضای سايبر ،نقش
قابلتوجهی داشتهاند .پیش از همه ،آنسیترال با تصويب قانون نمونه آنسیترال در خصوص تجارت
الکترونیکی در سال  119116نقش چشمگیری در هماهنگ سازی قوانین ملی کشورها درباره
مسائ ل مربوط به تجارت الکترونیک داشته است .گروه هشت 11نیز در اولین اقدام خود در سال
 9117کمیته فرعی جرايم رايانهای 16ر ا برای مقابله با جرايم سايبری تأسیس و متعاقباً يک
برنامه اقدام ده اصلی را در اين رابطه تصويب کرد 17.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در
سالهای  2111و  2119تالش هايی برای تنظیم امنیت اطالعاتی و سايبری انجام داد 18.پس
از تالش اتحاديه اروپا برای تصويب کنوانسیون جرايم سايبری ،اتحاديه عرب به پیشنهاد اياالت
متحده عربی يک مدل قانونی در خصوص همسان سازی قوانین ملی کشورهای عربی را در سال
 2119پذيرفت 11.شورای همکاری خلیج فارس نیز در کنفرانس  2117به دولتها توصیه کرد
که رويکردی متحدانه را در خصوص مواجهه با موضوعات سايبری اتخاذ کنند 11.سازمان
کشورهای امريکا يی ،سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،سازمان همکاری و اقتصادی آسیا ـ
اقیانوسیه و سازمان کشورهای مشترکالمنافع نیز در يکسانسازی قواعد بینالمللی تالشهايی
داشتهاند.

42. Solange Ghernaouti-Hélie, “We Need a Cyberspace Treaty: Regional and Bilateral Agreements Are
Not Enough”, Inter Media, vol. 38, Issue 3, 2010, p. 5.
43. Jovan Kurbalija, An Introduction to Internet Governance, DiploFoundation, Malta, 2014, pp. 91-92.
44. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996.

 .47شامل کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،ايتالیا ،امريکا ،بريتانیا و روسیه.
46. Subcommittee on High-tech Crimes
47. Ten-Point Action Plan to Fight High-Tech Crimes, The Meeting of G8 Justice and Home Affairs
Ministers, 10 December 1997.
48. General Assembly Resolution 55/63 (2000), UN General Assembly Resolution 57/239 (2003).
49. Decision of the Arab Justice Ministers Council, 19th Session 2003.

 .70اين کنفرانس از کشورها میخواهد به معاهدهای ملهم از کنوانسیون بوداپست بپیوندند ،قوانین داخلی خود را با مدل
پیشنهادی امارات متحده عربی منطبق کنند ،قوانین داخلی را يکسانسازی و بر تشکیل گروهی کارشناسی ،تشريک مساعی
کنند .ن.ک:
Recommendations of the Conference on Combating Cybercrime in the GCC Countries, (2007).
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اما شايد مهمترين تالش ،اجالس جهانی جامعه اطالعات 19در سال  2119باشد که در آن
تشکیل سازمان بینالمللی اينترنت و انعقاد معاهدهای اينترنتی پیشنهاد شد .اتحاديه بینالمللی
مخابرات در مه  2117آژانس جهانی جرائم سايبری 12و متعاقباً گروه کارشناسان ارشد 19را با هدف
ارائه پیشنهادهايی برای جرمانگاری سايبری بنیانگذاری کرد 11.باالخره سند اصالحی مقررات
اتحاديه بینالمللی مخابرات 11با اعطای وجهه حقوقی بینالمللی به قانونگذاری در فضای اينترنت
با رأی اکثريت کشورها به تصويب رسید 16.بايد توجه داشت که فناوری محوری فضای سايبر
موجب میشود که سهم کشورهای مختلف در تنظیم نظام حقوقی حاکم بر فضای سايبر متفاوت
باشد .به همین دلیل ،يکی از مدلهای پیشنهادی در قانونگذاری بینالمللی در فضای سايبر ،تقسیم
وظايف و امتیازات بر مبنای مؤلفههايی مانند قدرت ،ثروت و تخصص است .اين روش که از آن
تحت عنوان «هندسه متغیر» 17ياد میشود ،در ساختار شورای امنیت ،صندوق بینالمللی پول و
سازمان تجارت جهانی اعمال شده است 18.اين راهکار در ماده  11اعالمیه اجالس جهانی جامعه

)51. World Summit on the Information Society (WSIS
پیرو پیشنهاد دولت تونس در شورای اتحاديه بینالمللی مخابرات در سال  2119مقرر شد اين اجالس در دو مرحله 2119
سوئیس و  2111تونس برگزار شود .مجمع عمومی سازمان ملل در  29دسامبر  2119طی قطعنامهای اين اجالس را در راستای
اجرای اعالمیه هزاره سازمان ملل اعالم کرد .ن.کA/RES/56/183 :
)52. Global Cybercrime Agenda (GCA
اين آژانس ،مرکز هماهنگی اقدامات بینالمللی در زمینه امنیت سايبری است که تحت مديريت دبیرکل اتحاديه بینالمللی
مخابرات است .ن.ک:
ITU Global Cybersecurity Agenda (GCA), International Telecommunication Union, 2007, p. 12.
)53. High-Level Experts Group (HLEG
54. Stein Schjølberg and Solange Ghernaouti-Hélie, A Global Protocol on Cybersecurity and Cybercrime,
Cybercrimedata, Oslo, 2009, p. i.
55. Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, (signed 2012).

 .71از  911نماينده 81 ،نماينده ازجمله روسیه ،چین و ايران اين سند را امضا کردند .ن.ک:
Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Article 10.1.
57. Variable Geometry Approach

هندسه متغیر از مهندسی هوانوردی اقتباس شده و به بالهای هواپیما مربوط است که با تغییر جهت ،خصیصههای ايرودينامیکی
را تغییر میدهد .ن.ک:
Alex Mills, “Towards a Public International Perspective on Private International Law: Variable Geometry
and Peer Governance”, Faculty of Laws, 2012, p. 15.

در میان طرفداران اين روش میتوان به ديدگاه قاضی تاناکا اشاره کرد که در قضیه آفريقای جنوب غربی ،رفتار نابرابر در
موضوعات متفاوت را نهتنها مجاز بلکه ضروری دانست .ن.ک:
South West Africa (Diss. Op. Tanaka), Second Phase, Judgment, ICJ Reports, 6, 1996, p. 306.

 .78اين متغیرها شامل حق وتو ،میزان حق رأی و پرداخت هزينه است که بهمنظور ايجاد هماهنگی و ايجاد موازنه بینالمللی
بهکار گرفته میشود .ن.ک:
Alex Mills, op. cit., pp. 15-16.
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اطالعاتی 11نیز مندرج است که مسیر مشارکت همه ذینفعها (اعم از عمومی و خصوصی) را در
مديريت فضای سايبر هموار میسازد .در اين روش بهعنوان مثال میتوان برای دولتها و
سازمانهای فنی ،حق رأی بیشتر و برای نمايندگان جامعه مدنی ،حق رأی کمتری اختصاص داد.
مشکل محتمل در استفاده از روش هندسة متغیر اين است که ايجاد چنین نظامی نیازمند مذاکراتی
طوالنی و جزيی برای جلب منافع همه گروههاست61.
2ـ .9روش خودانتظامی
از نظر برخی حقوقدانان ،به جهت ماهیت يکپارچه و فرامرزی فضای سايبر ،قواعد سنتی صالحیت،
مناسب بافت اينترنت نیست و بايد برای اينترنت ،حاکمیتی جداگانه به رسمیت شناخت 69.نتیجه
اين نگرش ،شیوه خودانتظامی در قانونگذاری در فضای سايبر خواهد بود 62.در روش خودانتظامی
بهجای دولتها ،شرکتهای سايبری يا مالکان تارنما ملزم به ايجاد محدوديت در فضای سايبر
هستند 69.مهمترين دلیل خودانتظامی فضای سايبر اين است که فضای سايبر برخالف دولتها
غیرمتمرکز و جهانی است 61.همچنین اين روش ،عالوه بر اينکه کارايی قانونگذاری ملی را داراست،
بهمراتب ،سادهتر و ارزانتر بوده 61و بهدلیل نقش پیشگیرانه اين روش از آمار جرايم در فضای سايبر
نیز کاسته خواهد شد.
روش خودانتظامی در عمل با مشکالتی روبهروست .اوالً ،به دلیل حذف نهاد دولت بهعنوان
رکنی فرادستی ،موجب هرجومرج در فضای سايبر خواهد شد 66.ثانیاً ،از نظر حامیان «مشترکات
 .73ماده  11اعالمیه مذکور ،وظايف ذینفعان را به اين شرح بیان میدارد :دولتها بهعنوان مقام سیاستگذار ،بخش خصوصی
در بخش توسعه اينترنت در موضوعات فنی و اقتصادی ،جامعه مدنی در بخش توسعه سطوح اجتماعی اينترنت ،سازمانهای
بیندولتی با هدف هماهنگسازی و سازمانهای بینالمللی بهعنوان توسعهدهندة استانداردهای فنی.
60. Jovan Kurbalija, op. cit., p. 109.
61. Noel Cox, “The Regulation of Cyberspace and the Loss of National Sovereignty”, Information and
Communications Technology Law, vol. 11, 2002, p. 8.

 .12در اصطالح به طرفداران خودانتظامی در فضای سايبر ( )Cyberiansاطالق میشود.
 .19مصداق اين روش که تحت عنوان کد بهعنوان قانون ( )code as lawمطرح است ،بهکارگیری روند ثبتنامی برای
جلوگیری از دسترسی افراد زير  98سال به محتويات جنسی است .بااينحال ،اين روش با احتمال دورزدن سريع قوانین مواجه
است .ن.ک:
Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, Basic Books, New York, 2000, p. 247; M. Gercke,
Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries, ITU Development Sector’s ICT
Applications and Cybersecurity Division, Switzerland, 2011, p. 285.
64. Neil W. Netanel, “Cyberspace Self-Governance: A Skeptical View from Liberal Democratic Theory”,
California Law Review, vol. 88, Issue 2, 2000, pp. 400 – 401; Antonio Segura-Serrano, op. cit., p. 194.
65. Molly Land, “Toward an International Law of the Internet”, New York Law School Legal Studies, vol.
5, 2013, p. 16.
66. Jack L. Goldsmith, “Against Cyberanarchy”, University of Chicago Law Review, No. 40, 1998, p.
1250.
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ابتکاری» 67،الزام تأمین کنندگان خدمات اينترنتی به خودسانسوری ،خالقیت در محیط ديجیتال
را تحت الشعاع قرار میده د .همچنین الزمه اقدام نهادهای فنی و صاحبان تارنماها ،داشتن
پشتوانه قانونی توسط دولتهاست ،درحالیکه دولت ها در حال حاضر از اين نظر حمايت
نمی کنند68.
2ـ .4روش مختلط
برخی معتقدند که نبايد مديريت اينترنت را به قانونگذاری ملی يا قانونگذاری بینالمللی يا شیوه
خودانتظامی واگذار کرد .هر يک از سه شیوه قانونگذاری در خصوص مشروعیت يا اجرا ،اشکاالتی
دارد .با مالحظه شکل پايین 61مشخص میشود که برخالف قانونگذاری بینالمللی که از باالترين
سطح اجرا و پايینترين سطح مشروعیت برخوردار است ،خودانتظامی دارای باالترين سطح
مشروعیت و پايینترين سطح اجراست .همچنین قانونگذاری ملی ،حالتی بینابین بوده و همواره با
ضعف نسبی در اجرا و مشروعیت مواجه است.
روش بینالمللی
روش قانونگذاری ملی
روش خودانتظامی
انتخاب روشی مختلط ،زمینه را برای حل معضالت ناشی از مشروعیت و اجرا و همچنین نیل
به تفاهم میان همه بازيگران فعال در فضای سايبر باز خواهد کرد .خصیصه برخی جنبههای اينترنت
مانند جرايم و تجارت اينترنتی بهگونهای است که نیازمند قانونگذاری است ،درحالیکه مناسب است
جنبههای زيربنايی فضای سايبر با توجه به تخصصیبودن در اختیار نهادهای غیردولتی حفظ شود.
همچنین همکاری بینالمللی برای يکسانسازی حقوقی الزم است .کنوانسیون بوداپست به شیوه
مختلط توجه داشته و در ماده  29به همکاری بینالمللی و در ماده  99به قانونگذاری متقابل توجه
کرده است.
اين مسئله از سوی طیف مقابل ،بیجواب گذاشته نشد و ديويد پست در مقالهای تحت عنوان «علیه هرجومرج سايبری»،
ديدگاههای گلد اسمیت را به چالش کشید .ن.ک:

David G. Post, “Against ‘Against Cyberanarchy’”, Berkeley Technology Law Journal, vol. 17, 2002, p. 378.
67. Creative Commons

مشترکات ابتکاری ،نهادی غیرانتفاعی با هدف گسترش و حمايت از آزادی انتشار و استفاده از محتويات سايبری است که
خواهان تغییر مقررات کپی رايت است .میان اين گروه و حامیان حقوق مالکیت فکری اختالفات بسیاری وجود دارد.
68. Andrew D. Murray, The Regulation of Cyberspace, Routledge Cavendish, Oxon, 2007, pp. 76-77 & 124.
69. Viktor Mayer-Schonberger, op. cit., p. 34.
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 .9قانونگذاری در فضای سایبر از منظر حقوق ایران
9ـ .6رویکرد ایران در قانونگذاری فضای سایبر
رويکرد ايران در حیطه مديريت داخلی اينترنت ،مبتنی بر قانونگذاری ملی است .پیرو ابالغ
«سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانهای رايانهای» از سوی مقام رهبری 71،شورای عالی
انقالب فرهنگی« ،مقررات و ضوابط شبکههای اطالعرسانی رايانهای» را در سال 9981تصويب
کرد .طبق اين قانون بهموازات حق دسترسی آزاد به اطالعات ،بر رعايت حقوق داخلی در موضوعات
اجتماعی ،فرهنگی و فنی کشور تأکید شد .مقررات پراکندة ديگری مانند آيیننامه نحوه اخذ مجوز
و ضوابط فنی نقطه تماس بینالمللی ،آيیننامه واحدهای ارائهکننده خدمات اطالعرسانی و اينترنت
رسا ( ،)ISPمصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال  ،9981قوانین پنجساله توسعه و
قانون تجارت الکترونیک نیز وجود دارد ،لیکن نخستین قانون جامع و متمرکز در ايران ،قانون جرايم
رايانهای ،مصوب  9988و قوانین اصالحی آن ،مندرج در قانون آيین دادرسی کیفری  9912است.
اگرچه رويکرد قوانین داخلی ايران بر روش قانونگذاری ملی تکیه دارد ،نگرش انتقادی ايران
به نحوة مديريت زيرساختهای سايبری در سازمان اينترنتی ،انتصاب اسامی و کدهای رقمی
(آيکان) 79مبیّن پذيرش روش بینالمللی در اين عرصه از سوی ايران است .آيکان يکی از مراجع
مهم در شیوه خودانتظامی در فضای سايبر است که درعینحال از قوانین داخلی امريکا تبعیت
میکند .انتقاد دولتها به آيکان ،مربوط به اساسنامه اين سازمان است که طبق آن ،وزارت بازرگانی
امريکا دارای حق وتو بر تصمیمات سازمان بوده و تغییرات سازمان بايد به تصويب دولت امريکا
برسد 72.بدين جهت در يادداشت ايران بر پیشنويس چهارم گزارش دبیرکل اتحاديه بینالمللی
مخابرات چنین آمده است« :مهمترين بخشهای اينترنت که مربوط به سیاست عمومی است تحت
حاکمیت همکاری میان دولتها يا سازمانهای بینالمللی نیست بلکه تحت حاکمیت دولتهای
انفرادی است ...موضوع فاجعهبار آن است که برخی دولتها کنترل اساسی بر بخشهای حیاتی

 .50نامه شماره  9172/9مورخ 9981/9/99دفتر مقام رهبری.
)71. Internet Corporation for Assigned and Numbers (ICANN
آيکان طبق قانون شرکتهای غیرانتفاعی و منفعت عمومی برای اهداف خیريه و عمومی ايالت کالیفرنیا تشکیل شد و وظیفه
مديريت تارنماهای اينترنتی و شناسه پروتکلها ( )IPsرا در فضای سايبر بر عهده دارد.
72. Rebecca E. Casey, “ICANN or ICANN’t Represent Internet Users”, Faculty of the Virginia
Polytechnic Institute and State University, Virginia, 2008, pp. 1-2.

کنترل منحصرانه اياالت متحده بر فضای سايبر ،نهتنها موجب افزايش امنیت فضای سايبر نمیشود ،بلکه ادامه اين روند ،منجر
به اتخاذ مواضع تقابلی نظیر ملیکردن اينترنت از جانب کشورهای درحالتوسعه میشود .ن.ک:
The Future US Role in Internet Governance: 7 Points in Response to the U.S. Commerce Dept.’s “Statement
of Principles”, Internet Governance Project, Concept Paper by the Internet Governance Project,
www.internetgovernance.org, 28 July, 2005, p. 4.
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اينترنت دارند» 79.حمايت ايران از نتايج اجالس اتحاديه بینالمللی مخابرات که منجر به ايجاد
فشار بر اياالت متحده و تغییر اساسنامه آيکان شد 71،مؤيد عدم مخالفت ايران با شیوه قانونگذاری
بینالمللی عادالنه است.
رأ ی مثبت ايران به سند اصالحی اتحاديه بین المللی مخابرات در سال  2192نیز بیانگر
حمايت از رويکرد بین المللی است .رويکرد ايران در کنار کشورهای ديگری نظیر چین و کوبا
در تقابل با سیطره اياالت متحده بر اين فضا ،مبتنی بر مشارکت بیشتر سازمان ملل و دولتها
در مديريت کالن فضای سايبر است 71.اين امر منجر به اتخاذ تصمیماتی در جريان اجالس
جهانی جامعه اطالعاتی  2111تونس شد که مسیر را بر بین المللی سازی فضای سايبر هموار
ساخت؛ 76همان طور که در نامه نماينده دائ م ايران در سازمان ملل به دبیرکل اين سازمان به
ايجاد فضای مشارکت جمعی دولت ها ،بخش خصوصی ،جا معه مدنی و نهادهای بین المللی
اشاره شده است77.
امروزه طرح شبکه ملی اطالعات 78و مجموعه قوانین حاکم بر فضای سايبر در ايران،
نشاندهنده رويکرد ملی ايران به قانونگذاری در فضای سايبر است .بااينحال ،اعمال روش
قانونگذاری ملی در قوانین داخلی و پذيرش روش بینالمللی در مديريت آيندة اين فضا حاکی از
تمايل ايران به اعمال روش مختلط در قانونگذاری در اين فضا است.
9ـ .2صالحیت قانونگذاری در فضای سایبر در حقوق ایران
با توجه به اينکه امروزه رويکرد اصلی ايران ،قانونگذاری ملی در عرصه فضای سايبر است بايد
شیوههای قانونگذاری ايران بررسی شود .اين قانونگذاری با اتکا بر اقسام صالحیت ،شامل صالحیت
سرزمینی ،شخصی ،واقعی و جهانی امکانپذير است.
73. Comment from the Administration of the Islamic Republic of Iran on Fourthdraft of the SecretaryGeneral’s Report for the Fifth World Telecommunication/Information and Communication Technology
Policy Forum, 2013, p. 2.

 .54مطابق موافقتنامه پروژه مشترک ( )Joint Project Agreementمیان وزارت بازرگانی امريکا و آيکان ،اين سازمان،
ساالنه موظف به ارائه گزارش به جامعه جهانی است.
75. John W. Berry, “The World Summit on the Information Society (WSIS): A Global Challenge in the
New Millennium”, Network of Illinois Learning Resources in Community Colleges, vol. 56, 2006, p. 10.

 .51در سند اجالس چنین آمده است« :تمام دولتها بايد دارای نقش و مسئولیتی برابر برای حاکمیت اينترنت و تضمین
پايداری ،امنیت و تداوم اينترنت باشند» .ن.ک:
Tunis Agenda for the Information Society, 2005, para. 68.
77. The Letter from Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations, Consultation
on “Enhanced Coopery Issues Pertaining Action on International Public Policy to the Internet”, 14
December 2010.

 .58تبصره  2ماده  16قانون برنامه پنجساله توسعه و مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در تاريخ 9912/91/9
شبکه ملی اطالعات و راهکارهای ايجاد آن را تبیین کردهاند.
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ماده  9قانون مجازات اسالمی ،مصوب  9912و قوانین مرتبط با فضای سايبر ،ازجمله قانون
تجارت الکترونیکی ،مصوب  ،9982قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهای رايانهای،
مصوب  ،9971قانون جرايم رايانهای ،مصوب  9988و مقررات اصالحی آن ،مندرج در آيین دادرسی
کیفری  9912اصل را بر صالحیت سرزمینی قرار دادهاند .تقريباً در تمام مواد قانون جرايم رايانهای
و مواد مرتبط در قانون آيین دارسی کیفری ،عبارت «هرکس» بدون توجه به تابعیت مرتکب به
کار رفته است .هرچند معیار صالحیت سرزمینی در جرايم گوناگون سايبری متفاوت است ،معیار
صالحیت سرزمینی در ماده ( 9دسترسی غیرمجاز) ،ماده ( 2شنود غیرمجاز) و ماده ( 9جاسوسی
رايانهای) قانون جرايم رايانهای ،معیار وقوع «سامانههای رايانهای» در قلمرو ايران است .معیار
صالحیت سرزمینی در مواد  6و  7قانون جرايم رايانهای نیز وقوع «دادههای رايانهای» در قلمرو
ايران است .بند (الف) ماده  661قانون آيین دادرسی کیفری ،معیار ديگری اضافه میکند و «ذخیره
اطالعات» در قلمرو ايران را نیز مشمول صالحیت سرزمینی ايران قرار میدهد 71.بهعالوه بند (ب)
اين ماده ،تارنماهای دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ايران ( )irرا در حکم خاک ايران قلمداد
کرد ه و جرايم ارتکابی در اين تارنماها را به مانند جرايم ارتکابی در قلمرو ايران میداند81.
صالحیت شخصی فعال در ماده  7قانون مجازات اسالمی بهطور موسع آمده است و تمامی
جرايم ازجمله جرايم رايانهای را دربرمیگیرد .ماده  8قانون مجازات اسالمی نیز به صالحیت
شخصی منفعل ،اختصاص يافته است ،هرچند اعمال آن ،مشروط به جرمانگاری متقابل شده است.
اغلب جرايم ارتکابی در فضای سايبر از سوی بارگذاران ارتکاب میيابد .لذا قانون جرايم رايانهای
در اغلب موارد ،همانند ارتکاب هتک حیثیت و نشر اکاذيب در مواد  96و  97بارگذار را مجرم تلقی
کرده است و لذا او مشمول صالحیت قانونی ايران میشود .بااينحال ،ماده  91در باب انتشار،
توزيع ،معامله ،تولید ،ذخیره يا نگهداری محتويات مستهجن ،عالوه بر بارگذار ،پیادهساز را نیز
مشمول مجازات دانسته است.
صالحیت واقعی در ماده  1قانون مجازات اسالمی آمده است و صراحتاً اقدام علیه امنیت داخلی
يا خارجی را در حیطه صالحیت ايران میداند .همچنین مطابق بند (پ) ماده  661قانون آيین
دادرسی کیفری ،ارتکاب جرم در خارج از ايران علیه سامانهها يا تارنماهای مورد استفاده قوای
سهگانه ،نهاد رهبری ،نمايندگیهای رسمی دولت ،نهادهای ارائهکننده خدمات عمومی و عالوه بر
اين ،حمله گسترده به تارنماهای مرتبه باالی کد کشوری را در شمول صالحیت محاکم ايران کرده
است.
 .53دادههای مجرمانه يا داده هايی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است ،به هر نحو در سامانههای رايانهای و ارتباطاتی يا
حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی ،دريايی و هوايی جمهوری اسالمی ايران ذخیره شده باشد.
 .80جرم از طريق تارنماهای دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ايران ارتکاب يافته باشد.
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در خصوص صالحیت جهانی ،ماده  1قانون مجازات اسالمی ،جرايمی را که طبق عهدنامهها
و مقررات بینالمللی تحت صالحیت جهانی قرار گرفته در صالحیت تمامی کشورها و ازجمله ايران
میداند .در قوانین ايران در اين خصوص صراحتی وجود ندارد .بااينحال ،جرايم موضوع بند (ت)
ماده  661قانون آيین دادرسی کیفری 89راجع به جرايم رايانهای علیه اطفال کمتر از  98سال82
میتواند تحت شمول صالحیت جهانی ايران قرار گیرد.
بنابراين قوانین ايران در اغلب موارد ،بخصوص موضوعات مرتبط با سامانهها ،دادهها و
تارنماهای اينترنتی با تعیین صالحیت بر مبنای مکان دادهها ،صالحیت سرزمینی را پذيرفته است.
اين قوانین ،صالحیت شخصی را درباره جرايم علیه اشخاص ،صالحیت واقعی را راجع به سامانهها
و تارنماهای حکومتی و صالحیت جهانی را صرفاً در خصوص سوءاستفاده از اطفال شناسايی کرده
است .لذا رويکرد ايران در صالحیت قانونگذاری در فضای سايبر ،دربردارنده طیف متنوعی از
صالحیتهای قانونگذاری سرزمینی ،شخصی ،واقعی و جهانی است؛ هرچند در عرصه منطقهای با
نظر به عضويت ايران در سازمان همکاریهای اسالمی میتوان يکسانسازی قوانین ملی در سطح
منطقه را پیشنهاد داد .اين روش در گذشته در اتحاديه اروپا 89،اتحاديه عرب 81و شورای همکاری
خلیج فارس 81نیز تجربه شده است .اين امر با توجه به ديدگاه مشترک کشورهای عضو سازمان
کنفرانس اسالمی به برخی مقوالت فضای سايبر ،همچون هرزهنگاری و قلمرو آزادی بیان در حوزه
مذهب ،ممکنالحصول خواهد بود.
نتیجه
ديدگاه حاکمیت انحصاری دولت بر فضای سايبر که متأثر از پذيرش مفهوم وستفالیايی حاکمیت
در اين فضاست ،رفتهرفته با پیدايش مفاهیم سیاسی و حقوقی نظیر جهانشمولی ،مسئولیت
بینالمللی ،اصل عدم مداخله و قواعد حقوقبشری با چالش مواجه شد .متعاقباً رويکرد تعمیم نظريه
میراث مشترک بشريت با هدف خارجکردن اين فضا از انحصار دولتها مطرح شد .علیرغم امتیازات
ديدگاه اخیر ،اعمال آن در فضای سايبر با اين اشکال همراه است که تا کنون معاهدهای انتظامبخش
 .86بند (د) ماده  28قانون جرايم رايانهای مقرر میداشت« :جرايم رايانهای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده
سال ،اعم از آنکه مرتکب يا بزهديده ايرانی يا غیرايرانی باشد»( .مواد  28تا  19اين قانون ،با ماده  618قانون آيین دادرسی
کیفری مصوب  9912/92/1از تاريخ الزماالجراشدن قانون اخیر( )9911/1/9صريحاً لغو شده و بخش دهم قانون اخیر ،با عنوان
آيین دادرسی جرايم رايانهای ،مواد  661تا  687جايگزين آن شده است) .بند (ت) ماده  661قانون آيین دادرسی کیفری ضمن
تکرار همین متن ،قید «و مرتکب در ايران يافت شود» را به انتهای عبارت افزوده است.
 .82قید سوءاستفاده در اين بند ،محدود به هرزهنگاری نبوده و دامنه وسیعتری خواهد داشت.
83. Article 83 of Treaty on the Functioning of the European Union, (Entered into force 2009).
84. Decision of the Arab Justice Ministers Council, 19th session, 2003.
85. Recommendations of the Conference on Combating Cybercrime in the GCC Countries, 2007.
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در اين راستا در سطح بینالمللی تنظیم نشده است .دولتها در حیطه قانونگذاری سايبری ،يک يا
چند نوع از اقسام روشهای قانونگذاری را به کار بستهاند .اتخاذ منحصرانة هر يک از روشها،
مزايا و معايب خاص خود را دارد .در اين میان ،روش مختلط با رفع اشکاالت ناشی از اتکای صرف
بر هر يک از اقسام قانونگذاری ،روشی مرکب را ارائه کرده که تلفیقی از مزايای هر سه روش
قانونگذاری ملی ،بینالمللی و خودانتظامی است؛ روشی که بر مبنای آن ،زيرساختهای سايبری
در اختیار بخش خصوصی ،حاکمیت ملی در قالب قانونگذاری ملی و همکاریهای بینالمللی در
پرتو روش بینالمللی تجلی میيابد .لذا روش مختلط میتواند زمینه را برای نیل به تفاهم میان
کشورها و گروههای فعال در زمینه فضای سايبر باز کند.
باوجود تأکید قوانین داخلی ايران بر قانونگذاری ملی ،مواضع بینالمللی ايران در اتحاديه
بینالمللی مخابرات ،مبنی بر خروج زيرساختهای سايبری از انحصار قوانین کشورهای غربی در
کنار تأکید بر همکاری همهجانبه بینالمللی میان همه ذینفعان و پذيرش سند اصالحی اتحاديه،
گواه بر پذيرش روش مختلط در مديريت فضای سايبر از سوی ايران است .در راستای جلب منافع
همه ذینفعان بهويژه کشورهای درحالتوسعه در چرخه مديريت بینالمللی اين فضا میتوان از
رويکرد هندسة متغیر که حاوی حق رأی يا حق مديريت نابرابر باشد ،بهره جست .همچنین تدوين
کنوانسیونی مشابه کنوانسیون بوداپست میان کشورهای اسالمی ،درخور توجه است .جمهوری
اسالمی ايران میتواند در چارچوب سازمان همکاریهای اسالمی با تدوين مسائل مشترک اسالمی
در روند بینالمللیسازی فضای سايبر ،نقشآفرينی کند.
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الف) فارسی
 محمدباقر قالیباف و میثم احمدی فیروزجائی؛ «تبیین تحوالت مفهوم مرز در، ر سول، اف ضلی
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چکیده
به دلیل وجود صالحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیتهايی که مرزهای سیاسی
را درنورديده ،ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین يک دولت ،با لحاظ عناصر بینالمللی ،منجر
به اختالف دو يا چند دولت يا حتی دادگاههای بینالمللی در ادعای اعمال صالحیت بر اساس اصول
مختلفی شود .در اين حال ،کدام دادگاه داخلی يا بینالمللی ،صالحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق
جزای بینالملل بهخاطر حفظ حاکمیت دولتها برخالف حقوق بینالملل خصوصی ،نمیتوان پاسخ
قاطعی به اين سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد ،میتوان مواردی را يافت که دادگاه ،دست از
اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه ديگری را صالح میداند و بدين ترتیب ،تعارض صالحیت ،حل شده
يا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد .باوجود اين ،قواعد و راهحل هايی در قلمرو حقوق جزای
بینالملل وجود دارد که میتوان از آن برای حل تعارض يا پیشگیری از وقوع تعارض صالحیت استفاده
کرد .راهحلهايی همچون صالحیت برتر ،قاعدة «يا محاکمه کن يا مسترد کن» ،استرداد مجرمین ،منع
تعقیب مجدد ،احاله دادرسی کیفری و  ...مطرح شده که در اين مقاله ،ضمن بیان اين راهحلها،
پیشنهادهاي ی برای حل تعارض صالحیت ارائه خواهد شد.
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مقدمه
يکی از مباحث مهم حقوق جزای بینالملل ،مسئله تعیین قلمرو مکانی اجرای صالحیت محاکم
ملی و بینالمللی است زيرا پديده اعمال صالحیت کیفری بهصورت فراسرزمینی در عصر حاضر
بهسرعت ،رشد قابلتوجهی داشته است 0.اين امر تا حدی به دلیل اهمیتيافتن مسائلی چون
تروريسم و مبارزه با جرايم سازمانيافته و در کنار آن ،مسئله صالحیت جهانی 2و مبارزه با
بیکیفرماندن در طرح مضیقکردن مفهوم مصونیت بوده است 9.بهصورت سنتی در هنگام تدوين
قانون ،امکان و چگونگی اعمال فراسرزمینی آن مقررات نیز بهتفصیل مشخص میشود 1.برخالف
حقوق داخلی که قانونگذار واحد در اعطای صالحیت به هر محکمه مراقبت دارد که از ايجاد
صالحیتهای موازی دادگاهها اجتناب کند ،در جامعه دولتها ،به مقتضای اصل حاکمیت ،هر
دولتی مطابق با مصالح سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی خود ،جرايم را تعريف ،و صالحیتهای
محاکم داخلی را تعیین میکند .در واقع ،اهمیت صالحیت جزايی يک دولت را بايد در ارتباط اين
صالحیت با حاکمیت سیاسی آن دولت ارزيابی کرد .به همین خاطر ،نحوه رويکرد دولتها به
مسئله صالحیت ،در دو مقوله جزايی و مدنی متفاوت است  .پذيرش صالحیت تقنینی يا قضايی
کشور ديگر در امور مدنی ،امری رايج است .کشورها در بسیاری از موضوعات مدنی ،قانون کشور
خارجی و حتی احکام دادگاههای بیگانه را پذيرفته ،به آن استناد و آن را اجرا میکنند .اما
صالحیت جزايی بهخاطر ارتباط با حاکمیت ملی کشور بهسختی از طرف کشورهای ديگر پذيرفته
میشود ،تا آنجا که به نظر کسسه ،در عرصه روابط دولتها با يکديگر ،قواعد مسلمی برای حل
تعارض صالحیت جزايی وجود ندارد 1.به نظر میرسد منظور وی ،عدم تقید و التزام عملی دولتها
به قواعد حل تعارض جزايی است زيرا دولتها گاه بنا به مصلحت ها و منافع سیاسی روزمره و
موردی خود ،به اصل خاصی از اصول راجع به صالحیت جزايی متوسل میشوند و ممکن است
همان دولت در قضیه مشابهی به اصل ديگری از اصول راجع به صالحیت استناد کند ،و اال در
اينکه در روابط میان دولتها قواعد خاص ،تعیینکنندة وجود يا عدم صالحیت جزايی است،
ترديدی وجود ندارد 6.البته اين بدان معنا نیست که دولتها در تعريف صالحیتهای محاکم خود
1. Colangelo, Anthony, “Constitutional Limits on Extraterritorial Jurisdiction: Terrorism and the Intersection
of National and International Law”, Harvard International Law Journal, vol. 48, 2007, p. 121.
2. Hirst, Michael, Jurisdiction and the Ambit of the Criminal Law, Oxford University Press, London, 2003,
p.1.
3. Ireland-Piper, Danielle, “Extraterritorial Criminal Jurisdiction: Does the Long Arm of the Law
Undermine the Rule of Law?”, Melbourne Journal of International Law, vol. 13, 2008, pp. 2-4.
4. Painter, Richard, “The Dodd-Frank Extraterritorial Jurisdiction Provision: Was It Effective, Needed or
Sufficient?”, Harvard Business Law Review, vol. 1, 2011. p. 34.
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از هیچ قاعدهای پیروی نمیکنند .درحقیقت ،دولتها در اعطای صالحیت کیفری ،قبل از هر
چیز به دو اصل توجه دارند :اصل سرزمینی بودن جرايم و اصل صالحیت رسیدگی به جرايم اتباع
کشور؛ بدين معنا که اوالً ،قوانین ملی به دادگاههای داخلی تکلیف میکنند که جرمی را که در
قلمرو آن کشور ارتکاب يافته است تحت تعقیب و رسیدگی قرار دهند .ثانیاً ،در شرايطی ،جرايم
اتباع يک کشور ،حتی در قلمرو کشور بیگانه ،قابل رسیدگی در کشور متبوع مرتکب يا مرتکبین
تلقی میشو د .وجود چنین وضعیتی است که در جامعه دولتها ،صالحیت موازی مراجع ملی را
به وجود میآورد و گاه موجب میشود که رسیدگی به جرمی در صالحیت دو محکمه ملی متفاوت
قرار بگیرد و هرکدام از آنها بدون توجه به صالحیت محکمه ديگر ،خود را صالح به رسیدگی
بداند .اما در حقوق کیفری باوجود اينکه يک سری قواعد در قوانین داخلی هر کشور مقرر شده
است ،اين قواعد هیچگاه مانند قواعد حل اختالف و تعارض قوانین که در حقوق بینالملل
خصوصی مطرح میشود ،جلوهگر نشده است .اين در ح الی است که از حیث قضايی ،مشکالت
مشابهی در اين موارد بروز میکند .برای مثال ،در فرضی که تبعه عربستانی در عراق ،گردشگر
آلمانی را در جريان عملیات تخريبی به قتل میرساند و سپس به کشور ترکیه میگريزد ،امکان
اعمال صالحیت برای هر چهار کشور مطرح میشود ،همچنان که مسئله درخواستهای استرداد
چندگانه نیز قابل بررسی خواهد بود ،يعنی در صورت تقاضای استرداد ،کشور محل دستگیری،
متهم را به کدام يک از کشورهای مذکور مسترد خواهد کرد؟ همچنین در صورت تعارض
صالحیت دو دادگاه بینالمللی يا يک دادگاه بینالمللی و يک دادگاه ملی ،راهحل قضیه چه خواهد
بود؟ آيا سلسله مراتبی میان انواع مختلف صالحیتهای کیفری محاکم ملی و بینالمللی وجود
دارد؟ در فرض تزاحم صالحیتهای متقارن ،چگونه اختالف میان دولتهای متقاضی اعمال
صالحیت و نیز دادگاههای بینالمللی قابل حل است؟
بنابراين در اين مقاله ،پس از تبیین مسئله تحقیق و برشمردن شقوق مختلف صالحیت
کیفری ،ضمن اشاره به تفاوت میان حقوق بینالملل خصوصی و حقوق جزای بینالملل ،در زمینه
قواعد حل تعارض صالحیت ،نهايتاً راهحلهای موجود برای تعارض صالحیت در قلمرو حقوق
جزای بینالملل به همراه پیشنهادهای الزم بیان خواهد شد.
 .6تعریف مفاهیم
در ذيل به تعريف بعضی مفاهیم مرتبط با مقاله پرداخته میشود که در روشنشدن موضوع بحث،
کمک خواهد کرد.
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6ـ .6صالحیت
با توجه به حوزههای کاربرد صالحیت ،میتوان تعاريف مختلفی برای آن يافت .در اغلب موارد،
صالحیت ،به حاکمیت و اختیاراتی گفته میشود که دولت بر اشخاص ،اموال يا وقايعی اعمال
میکند 1.در حقوق داخلی و از نظر آيین دادرسی کیفری ،صالحیت« ،توانايی و شايستگی قانونی
و نیز تکلیف مرجع قضايی برای رسیدگی به دعوای کیفری» 8در حوزه حقوق جزای بینالملل
است .میتوان صالحیت را اينگونه تعريف کرد:
«شايستگی و قابلیت اعمال قوانین جزايی يک کشور در رسیدگی به جرايمی که در داخل يا
خارج از آن کشور ارتکاب میيابد» 3.میتوان به تعريف فوق ،صالحیت دادگاههای بینالمللی را
در رسیدگی به جرايم فوق نیز اضافه کرد.
6ـ .8انواع صالحیت
در حقوق جزای بینالملل ،تقسیمبندیهای گوناگونی از صالحیت ارائه شده؛ ازجمله در يک
تقسیمبندی به لحاظ مقام اعمالکنندة صالحیت ،به صالحیت تقنینی ،قضايی و اجرايی و در
تقسیمبندی ديگری به لحاظ قلمرو مکانی ،به صالحیت سرزمینی و فراسرزمینی تقسیم شده
است.
در صالحیت تقنینی از دامنه اجرای قانون بحث میشود و موضوع ،تعیین قانون صالح است01.
صالحیت قضايی يعنی اختیار و شايستگی دادگاهها ی کشور برای رسیدگی به دعاوی مطروحه
درمورد اشخاص ،اموال يا وقايع ،و صالحیت اجرايی يعنی اختیار اجرای تصمیمات توسط مقامات
اجرايی (از قبیل دستگیری اشخاص ،ضبط اموال و امثال آن) 00.شايان ذکر است بهموجب
صالحیت سرزمینی ،کلیه جرايم در داخل قلمرو حاکمیت يک کشور ،مطابق قوانین آن کشور
قابل تعقیب ،محاکمه و مجازات است ،اعم از اينکه مرتکب آن ،تبعه کشور يا بیگانه باشد02.
ازآنجاکه اصل صالحیت سرزمینی بهتنهايی نمیتواند از فرار مجرمین از مجازات جلوگیری کند،
برای رفع اين نقیصه ،اصول صالحیتی ديگری ظهور کرده که از آن به اصول صالحیت
 .5آکهرست ،مايکل؛ کلیات نوين حقوق بینالملل ،ترجمه :مهراب دارابپور ،جهان معاصر ،0912 ،ص .011
 .2آشوری ،محمد؛ آيین دادرسی کیفری ،جلد  ،2سمت ،0982 ،ص .93
 .3پوربافرانی ،حسن؛ حقوق جزای بینالملل ،جنگل ،0988 ،ص .3
 .60حسینینژاد ،حسینقلی؛ حقوق کیفری بینالمللی ،چاپ نهم ،میزان ،0989 ،ص .2
 .66پوربافرانی؛ همان ،ص .3
 .68پوربافرانی ،حسن؛ «ماهیت و انواع صالحیت در حقوق جزای بینالملل» ،مجله مجتمع آموزش عالی قم ،سال چهارم،
شماره  ،0980 ،02ص .061
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فراسرزمینی نام برده میشود و به موجب آن ،کشورها حق دارند دامنه اجرای قوانین خود را
نسبت به جرايمی که خارج از محدوده قلمرو آنها واقع میشود ،گسترش و تسری دهند 09.اين
اصول به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتاند از .0 :اصل صالحیت شخصی :به توسعه
صالحیت نسبت به جرايم توسط يا علیه اتباع در خارج از قلمرو حاکمیت يک کشور مربوط
میشود .2 .صالحیت واقعی :به توسعه صالحیت نسبت به جرايم اتباع يا بیگانگان در خارج از
قلمرو حاکمیت که علیه منافع اساسی و حیاتی کشور باشد مرتبط است .9 .صالحیت جهانی:
مطابق اين اصل ،هر کشوری می تواند بدون اينکه از لحاظ تابعیت مجرم يا مجنیعلیه ،محل
وقوع جرم يا منافع کشور صدمهديده ،هیچ رابطه سنتی با جرم داشته باشد ،بهمنظور جلوگیری از
بی مجازات ماندن مجرم ،او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد01.
6ـ .9تعارض صالحیت
در تقسیمبندی کلی میتوان تعارضهای صالحیتی را در دو بخش تعارض مثبت و منفی
تقسیم بندی کرد .در تعارض صالحیت منفی ،عملی مجرمانه واقع میشود اما دولتی حاضر نیست
نسبت به آن ،صالحیت کیفری اعمال کند .در فرض تعارض مثبت ،مسئلهای حداقل با حقوق
دو دادگاه داخلی يا بینالمللی ارتباط پیدا میکند و هريک از اين دادگاهها ،خود را واجد صالحیت
میداند .در اين صورت ،مسئله تعارض مثبت صالحیت پیش میآيد01.
6ـ .4قواعد حل تعارض
قواعد حل تعارض ،چنین تعريف شده است« :قواعدی که در قلمرو تنازع قوانین ،قانون قابل
اجرا را (در واقعه خارجی) از میان قوانین متنازع معین می نمايند .قواعد مذکور ممکن است
بهصورت اصول حقوقی حقوق بینالملل خصوصی بوده و يا بهصورت قانونی از قوانین موضوعه
کشور معینی باشد که واقعه خارجی در آن کشور روی داده است» 06.میتوان گفت که قواعد حل
تعارض نیز ازجمله قوانین موضوعه هر کشور است و بهوسیله قوه قانونگذاری وضع میشود و
 .69فرجیها ،محمد و امین آقايی؛ «جنبههای منفی و مثبت اصل صالحیت شخصی در حقوق جزای بینالملل» ،مجله مطالعات
بینالمللی پلیس ،شماره  ،3بهار  ،0930ص .1
 .64فروغی ،فضلاله؛ «مطالعه تطبیقی اصل صالحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمريکا» ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده
حقوقوعلومسیاسی ،دوره  ،98شماره  ،2تابستان  ،0981ص .260
 .67الزم به ذکر است که در حقوق جزای داخلی ،برخالف حقوق جزای بینالملل ،تعارض مثبت میان دو مرجع قضايی کمتر
رخ میدهد و در عمل ،بیشتر تعارض منفی پیش میآيد .از طرف ديگر ،در حقوق داخلی ،حل اختالف به عهده مرجعی است که
نسبت به طرفین اختالف ،مرجع باالتر محسوب میشود.
 .61جعفری لنگرودی ،محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق ،گنج دانش ،0912،شماره .0231
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مستقالً به اجرا درمیآيد .کشورهای مختلف ،يکسان و يکنواخت نیستند .بااينحال ،چون اين
قواعد به شکلی با حاکمیت ساير دولتها برخورد دارد ،دولتها ناگزير با توافق صريح و عقد
قرارداد يا با توافق ضمنی و ايجاد عرف بینالمللی ،خود را محدود میکنند .برای مثال ،میتوان
به قانون مقر دادگاه يا احاله درجه  0و  2اشاره کرد که کشورهای مختلف در قانونگذاری خود،
آن را پذيرفته و اجرا میکنند.
 .8علتیابی عدم قواعد قاطع حل تعارض در حقوق جزای بینالملل
ازآنجاکه اصل بر استقالل حاکمیت کشورهاست ،کشورها نمیتوانند يا مايل نیستند که قوانین
خود را در سرزمین کشور ديگری اجرا کنند و از طرف ديگر ،اجرای احکام جزايی کشور ديگر
درحقیقت ،قبول قانون جزايی کشور بیگانه و صالحیت قاضی خارجی است که باعث تضعیف
حاکمیت کشور میشود .به همین دلیل ،رويکرد سنتی کشورها تا کنون منع يا تحديد اعتبار
احکام کیفری خارجی در داخل کشور است .بنابراين ،قواعد حل تعارض در حقوق کیفری ،قواعد
يکجانبه ا ست و تنها به تعیین حدود صالحیت قانون مقر دادگاه اکتفا میکند بدون اعالم اينکه
در صورت احراز صالحیت قانون مذکور ،کدام قانون خارجی بايد اجرا شود .برخالف حقوق
بینالملل خصوصی که در آن قواعد حل تعارض قوانین اجرا میشود ،در حقوق جزای بینالملل،
چنین قواعدی بهصورت معین و مشخص وجود ندارد ،به اين دلیل که در امور کیفری همانند
ساير موارد مرتبط با حقوق عمومی (در تقابل با حقوق خصوصی) مانند قوانین مالیاتی ،دولتها
از اجرای قوانین دولت ديگر خودداری میکنند ،چنانکه از آن بهعنوان نماد اعمال حقوق عمومی
دولت ديگر تعبیر میشود 01،درصورتیکه طبق قواعد حل تعارض حقوق بینالملل خصوصی بر
اساس احاله ،چه بسا قوانین دولت ديگری به عنوان قانون حاکم شناخته شده و اعمال شود .در
واقع ،حقوق کیفری ،رابطه سنتی خود را با مفهوم حاکمیت دولت بهنحو وثیقی محفوظ نگاه
داشته است و قوانین به نظم عمومی و حاکمیت کشورها مربوط میشود 08.رسیدگیهای کیفری
در صالحیت دولت با اعمال قانون همان دولت مالزمه دارد ،درصورتیکه در حقوق بینالملل
خصوصی چنین مالزمهای ضرورتاً وجود ندارد و قانون حاکم پس از توصیف امر واقعة موضوع
دعوا و جاگذاری آن در دستههای ارتباط ،منجر به تعیین قانون حاکم میشود.

17. Lowenfeld, Andreas, Public Law in the International Arena: Conflict of Laws, International Law, and
Some Suggestions for Their Interaction, Sijthoff & Noordhoff, 1980, pp. 322-26.

 .62خالقی ،ابوالفتح و بهزاد جودکی؛ «دادگاه ذیصالح در بزه معاونت در جرم در قلمرو حقوق جزای بینالملل» ،مجله مطالعات
حقوقی شیراز ،دوره دوم ،شماره  ،0983 ،2ص .10
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در حقوق بینالملل خصوصی که راجع به روابط خصوصی افراد در سطح بینالمللی است،
حقوقدانان« ،تعارض قوانین» و «تعارض صالحیت دادگاهها» را از هم جدا کرده و برای هرکدام
از اين دو ،قواعد ويژهای را مطرح کرده اند .اما قواعد حل تعارض صالحیت دادگاهها ،قواعد حل
تعارض به معنای واقعی نیست بلکه قواعد «مادی» است که به تنهايی (و بدون مالحظه قاعده
يا قانون ديگر) مسئله صالحیت را حل میکند .به عبارت ديگر ،دادگاههای يک کشور بر اساس
قواعد داخلی اعالم میکنند که برای رسیدگی به مسئلهای صالحیت دارند يا نه 03.برای مثال،
عنصر «اقامتگاه» که در حقوق بینالملل خصوصی به عنوان يکی از قواعد حل تعارض محسوب
میشود می تواند معیاری همانند محل دستگیری يا حضور متهم تلقی شود .اين در حالی است
که در حقوق جزای بینالملل ،تعیین قانون صالح ،مقدم بر تعیین قاضی صالح است و در واقع،
صالحیت قضايی از صالحیت تقنینی تبعیت میکند 21زيرا در اين مورد ،برعکس قواعد حقوق
بینالملل خصوصی که در رفع تعارض قوانین ،قاضی اختیار اعمال بهترين قانون را دارد ،به دلیل
تقارن صالحیت تقنینی و قضايی ،مسئله اعمال بهترين قانون ،منتفی است 20.بنابراين در بحث
تعارض صالحیت در قلمرو حقوق جزای بینالملل ،مالک اصلی و تعیینکننده ،همانا صالحیت
تقنینی است و قاضی دادگاه جزايی ملزم به اجرای قوانین کشور خود است زيرا به تبع آن،
صالحیت قضايی و اجرايی مشخص خواهد شد.
گذشته از اين امر ،در عرصه حقوق بینالملل خصوصی ،منافع مرتبط با سرمايهگذاری و
تسهیل تجارت بینالمللی ،همگی عواملی است که دولتها را به سوی نوعی از هماهنگی و
همگامی در خصوص قواعد حل تعارض پیش برده ،درحالیکه در حقوق جزای بینالملل ،عالوه
بر وجهة حاکمیتی اعمال صالحیت ،در بسیاری از موارد ،منافع سیاسی طرفین در تعارض با
يکديگر قرار میگیرد ،بهگونهای که هر طرف تالش میکند که زمینه اعمال صالحیت دادگاههای
خود را فراهم کند .همچنین ممکن است تعارض درمورد اختالفاتی رخ دهد که هنجارهای حقوقی
گوناگون را دربرمیگیرد و با بیش از يک شاخه حقوق جزای بینالملل مرتبط است .پیچیدهترشدن
اختالفات بینالمللی اين امکان را فراهم میآورد تا يک اختالف ،همزمان از چند زاويه بررسی
شود و ديوانهای متفاوت را درگیر کند .از طرفی ،فقدان رويکرد سلسلهمراتبی بدين معناست که
دادگاهها و ديوانها در فضای مستقل و جداگانه عمل می کنند و رابطه ساختاری و سازماندهیشده

 .63شريعتباقری؛ همان ،ص .11
 .80فرامرزی ،هوشنگ؛ «حقوق جزای بینالملل» ،مجله کانون وکال ،شماره  ،0916 ،010ص .83
 .86دُنديو دُوابر ،هانری؛ رساله حقوق جنايی و قانونگذاری مقايسهای ،ترجمه :علی آزمايش ،پلیکپی دانشکده حقوق دانشگاه
تهران ،0910 ،صص .96-91
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بین آنان وجود ندارد و تعهدی به همکاری و هماهنگی با همديگر ندارند 22.اين عدم وفاق در
صالحیت نیز حتی در حوزه جرايم سايبری وجود دارد زيرا از يک طرف در فضای سايبری ،مرزی
وجود ندارد تا به روشنی بتوان به قاعده صالحیت سرزمینی استناد کرد و از طرف ديگر ،امکان
بهرهمندشدن از هويتهای چندگانة متفاوت در فضای سايبر ،اعمال صالحیت تابعیت را در
هالهای از ابهام فرو برده است 29.در حوزه سايبری بهرغم لزوم تسريع تصمیمگیری حلوفصل
مسائل جهانی راجع به اين حوزه ،تا کنون هیچ اقدامی در عرصه بینالمللی صورت نگرفته است.
نمونه بارز آن ،کنوانسیون اروپايی جرايم سايبر 21است که بهواقع ،مقررات راجع به صالحیت
کیفری ،بیتأ ثیرترين ضوابط آن را به خود اختصاص داده است .در اين زمینه ،ماده  22ذيل
بخش سوم (صالحیت) از فصل دوم (اقداماتی که بايد در سطح ملی انجام شود) چنین مقرر
میدارد .0 :هريک از اعضا بايد بهگونهای اقدام به وضع قوانین و ديگر تدابیر کند که در صورت
لزوم ،صالحیت رسیدگی به هريک از جرايم مصوب مندرج در مواد  2تا  00اين کنوانسیون را
داشته باشد :الف) جرم در قلمرو آن کش ور ارتکاب يابد؛ يا ب) جرم در کشتیای ارتکاب يابد که
پرچم آن کشور را برافراشته است؛ يا پ) جرم در هواپیمايی ارتکاب يابد که مطابق مقررات آن
عضو به ثبت رسیده است. ...
همان طور که مالحظه می شود ،هیچ نکته مرتبطی راجع به فضای سايبر بیان نشده است.
البته انزوای کامل اين ماده در بند  1آن به اوج میرسد که اشعار میدارد :در جايی که بیش از
يک عضو ،ادعای صالحیت رسیدگی به جرم مقرر در اين کنوانسیون را دارد ،در صورت صالحديد
به شور نشسته و شايستهتر ين عضو جهت پیگیرد را تعیین کنند .بديهی است ضرورتی برای ذکر
چنین مقرره ای نبود زيرا در صورت بروز چنین وضعیتی ،کشورها به اين امر مبادرت میکردند21.
میتوان اينگونه گفت که هر دولت ،خود به تعیین صالحیت جزايی خود میپردازد ،اما بايد
توجه داشت که دولتها در چارچوب ضوابط خاصی که جامعه دولتها و عرف بینالمللی آن را
بپذيرد ،به اين مهم همت می گمارند .بررسی محتوای قوانین جزايی کشورهای مختلف در باب
صالحیت جزايی ،تأيیدکننده اين امر است .دولتها باوجود اختالف ناچیز ،از چارچوب خاصی
پیروی می کنند .درنتیجه چنین نیست که هر دولتی بهصورت دلخواه ،صالحیت جزايی فرامرزی
 .88ايزدی ،علی؛ تعارض صالحیت بین دادگاهها و ديوانهای بینالمللی ،رساله دکتری حقوق بینالملل ،دانشکده
حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران ،0932 ،صص .12-11
 .89فروغی ،فضلاله و امیر البوعلی؛ «صالحیت کیفری مراجع قضايی در فضای سايبر» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره ،18
 ،0930ص .913
24. European Convention on Cyber Crime
 .87جاللی فراهانی ،امیرحسین؛ «صالحیت کیفری در فضای سايبر» ،مجله فقه و حقوق ،سال سوم ،شماره  ،00زمستان ،0981
ص .012
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و حتی سرزمینی خود را تعیین کند .همان گونه که اصول چهارگانه صالحیتی ،چارچوب اساسی
در اين مورد را تعیین میکند ،دولتها درون اين چارچوب ،به تعیین و توسعه صالحیت جزايی
خود میپردازند .مسئله مصونیت ديپلماتیک و عدم امکان تعقیب و محاکمه جزايی ديپلمات
خارجی ،حتی اعمال صالحیت جزايی درونمرزی ،دولت را محدود میکند 26.هرچند ممکن است
دولت در تعیین و اعمال صالحیت جزايی خود ،راه منحصربهفردی را در پیش گیرد ،مانند دولت
بلژيک در خصوص اصل صالحیت جهانی ،اما در اين مورد ،اين کشور ،متأثر از عرف بینالمللی
و فشار دولتها ،ناگزير به تغییر قوانین جزايی خود و پذيرش ضوابط بینالمللی و رويه دولتها
درمورد صالحیت جهانی شد 21.بنابراين ،جامعه جهانی اين اصول را بهعنوان اصول حاکم بر
تعیین صالحیت جزايی پذيرفته است.
 .9راهحلهای برونرفت از تعارض صالحیت کیفری
امروزه وجود جهات و مبانی مختلفی نزد هريک از دولتها برای اعمال صالحیت کیفری خود،
زمینه بروز اختالف و تعارض صالحیت میان آنها را برای رسیدگی به پروندة واحد ايجاد کرده
است .باوجود اين ،راهحلهايی برای پیشگیری يا حل چنین تعارضهايی نیز وجود دارد .ازآنجاکه
امکان دارد تعارض صالحیت در قلمرو دادگاههای ملی يا بینالمللی بهوجود آيد ،در ادامه به
بررسی هر کدام و راهکارهای حل تعارض پرداخته میشود.
9ـ .6راهحلهای تعارض صالحیت در قلمرو دادگاههای ملی
همان گونه که ممکن است جرم به جهات گوناگون با يک کشور پیوند داشته باشد و سبب تعدد
اصول صالحیت کیفری شود ،اين امکان وجود دارد که جرم واحد از جهتی به يک دولت و از
جهت ديگر به دولت ديگر مرتبط و سبب تحقق صالحیت برای هريک از آنها شود 28.در ادامه
به راهحلهايی که در حقوق جزای بینالملل برای اين موضوع مطرح شده اشاره میشود.
الف .قاعده صالحیت برتر
بر اساس حقوق جزای بینالملل ،صالحیتهای مختلفی برای دولتها در امور کیفری تعیین شده
است که خود میتواند زمینه تقارن و اختالف صالحیت میان دولتها را ايجاد کند .حل بسیاری
 .81مؤمنی؛ همان ،ص .012
 .85ن.ک :امیرحسین رنجبريان؛ «قانون  0333-0339بلژيک ،رأی  01فوريه  2112ديوان بینالمللی دادگستری ،صالحیت
کیفری جهانی در بوته آزمون» ،مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،شماره  ،0980 ،18صص.021 -066
 .82خالقی ،علی؛ جستارهايی از حقوق جزای بینالملل ،شهر دانش ،0988 ،ص .91
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از احتالفات صالحیتی میان دولتها تنها بهواسطه مصالحه آنها پس از طی بازة تقريباً طوالنی
مذاکراتی ممکن میشود .از طرفی ضوابط مختلفی برای اعمال صالحیت کیفری وجود دارد.
عالوه بر صالحیت سرزمینی که صالحیت اصلی و برتر است ،علقههای ديگری نیز وجود دارد
که زمینه اعمال صالحیت بهصورت فراسرزمینی يا تکمیلی را ايجاد میکند .اين موارد ،شامل
صالحیتهای شخصی ،واقعی و جهانی است 23.دلیل اينکه از صالحیت سرزمینی میتوان
به عنوان صالحیت اصلی يا برتر نام برد اين است که صالحیت سرزمینی از مصاديق بارز اعمال
حاکمیت و از نشانههای اقتدار يک کشور است و اين کشور در تعیین و اعمال صالحیت در قلمرو
حاکمیت خود ،هیچگ ونه توجه و وابستگی به حقوق ساير کشورها نخواهد داشت .به همین دلیل،
کشوری را نمی توان يافت که اصل صالحیت سرزمینی را نپذيرفته باشد ،درحالیکه بهعنوان
نمونه ،بسیاری از کشورها اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت مجنیعلیه را نپذيرفتهاند يا درمورد
اعمال اصل صالحیت شخصی ،محدوديتهايی را برای دادگاههای خود ايجاد کردهاند .ازاينرو
برخالف ساير صالحیت ها ،هیچ ايرادی به دولتی که اصل صالحیت سرزمینی را اعمال میکند
وارد نیست 91.به عبارت ديگر ،داليلی برای ترجیح صالحیت سرزمینی بر ساير انواع صالحیتها
وجود دارد و مهمترين آن ،محققبودن رابطه مستقیم و واقعی میان جرم و دولتی است که جرم
در آن واقع شده است .برای مثال ،بر خالف صالحیت جهانی که دولت ثالث ،نقش عامل جامعه
جهانی برای مبارزه با بیکیفرمانی را بر عهده میگیرد ،در اعمال صالحیت سرزمینی ،دولت
تعقیبکننده در واقع ،منافع خود را باالصاله دنبال می کند .حتی در فرض اعمال صالحیت جهانی
نیز ،تنها زمانی میتوان عمالً به نتايج اعمال اين صالحیت از حیث پیگرد مرتکب امیدوار بود
که دولتِ دارای صالحیت سرزمینی نیز با حسننیت ،وارد همکاری با دولت اعمالکنندة صالحیت
جهانی شود.
بعد از اين توضیحات ،حال چنانچه کشورهای مختلفی هرکدام با ادعای هريک از
صالحیتهای مذکور ،تقاضای رسیدگی به جرم را بنمايند ،حق تقدم با کداميک از کشورها
خواهد بود؟ عدهای معتقدند که در صورت تعارض اين اصول ،بنا به داليل متعدد ،ازجمله توجه
ضرر اصلی به کشور متضرر ،و نه دولت سرزمینی و اقتضای حق دفاع مشروع دولت متضرر و
امکان عدم حساسیت الزم در تعقیب مرتکب و اجرای عدالت از ناحیه دولت سرزمینی و حتی
اعمال حمايت شرورانة کشور محل وقوع از اقدامات مجرمانة مضر به منافع بنیادين دولت متضرر،
دولتِ دارای صالحیت واقعی ،صالح به رسیدگی خواهد بود .ازاينرو دونديو دووابر معتقد است در
باب تعارض صالحیت جزايی کشورها ،صالحیت واقعی ،بر تمام صالحیتها ارجح است و حقوق
29. Ryngaert, Cedric, Jurisdiction in International Law, Oxford University Press, London, 2008, pp. 85-133.
 .90پوربافرانی؛ همان ،ص .062
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بینالملل عرفی نیز در خصوص اعمال صالحیت واقعی ،رعايت قاعده منع تعقیب مجدد و نیز
قاعده جرم مضاعف را الزم نمیداند 90.اما بايد اصل صالحیت سرزمینی نسبت به ديگر
صالحیت ها دارای تقدم باشد زيرا حق حاکمیت داخلی هر کشور ايجاب میکند که ديگر کشورها
از مداخله در امور داخلی آن کشور اجتناب ورزند .زمانی که صالحیت اصلی اجرا شود ،ديگر نوبت
به صالحیت مکمل نمیرسد .در واقع ،هدف از تأسیس ديگر صالحیتها ،جلوگیری از
بی کیفرمانی مجرمین بوده است؛ حال اگر کشوری مثالً بر اساس صالحیت سرزمینی ،مرتکب را
مجازات کند ،بايد اين مجازات توسط کشور دارای صالحیت شخصی مدنظر قرار گیرد .به عبارت
ديگر ،وجود قواعدی همچون منع محاکمه و مجازات مضاعف ،برای جلوگیری از بروز چنین
مشکالتی بوده است.
سؤال ديگر اينکه درصورتیکه چند کشور ،همزمان در قضیه واحد بر اساس اصل صالحیت
سرزمینی تقاضای اِعمال قانون خود را بنمايند ،کدام کشور صالح است؟ برای مثال ،کسی از
داخل يک کشور ،تیری را شلیک کرده و در آن طرف مرز ،کسی را میکشد .در اين رابطه ،سه
نظريه داده شده است؛
 .0نظريه عمل ،که بهموجب آن ،جرم در محلی واقع می شود که مجرم در آنجا جرم را آغاز
کرده است .مطابق اين نظريه ،در مثال فوق ،محل وقوع جرم ،جايی است که تیر از آنجا شلیک
شده است.
 .2نظريه نتیجه ،که بهموجب آن ،محل وقوع جرم ،مکانی است که در آن نتیجه نهايیِ رفتار
مرتکب محقق شده است .مطابق اين نظريه ،در مثال فوق ،جرم در جايی واقع میشود که تیر
به مجنیعلیه اصابت کرده است.
 .9نظريه تلفیقی يا فراگیر ،که بهموجب آن ،هر دو کشوری که عمل يا نتیجه در کشور آنها
به وقوع پیوسته است ،میتوانند به جرم رسیدگی کنند .اين نظريه در واقع ،از جمع بین دو نظريه
قبلی و برای رهايی از اشکاالت آن دو نظريه به وجود آمده است 92.میتوان گفت که ماده 1
قانون مجازات اسالمی  0932بر اساس اين نظريه تدوين شده است99.
اين نکته الزم به ذکر است که به طور سنتی ،قاعده قانون حاکم بر جرم ،محل وقوع عمل91
بوده است که در حال حاضر ،انحصار اعمال خود را از دست داده است و برخی دولت ها اکنون
 .96دُوابر؛ همان ،ص .31
 .98جاويدزاده ،علیاوسط؛ صالحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بینالملل (بررسی تطبیقی در حقوق جزای فرانسه و ايران)،
پاياننامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع).0916 ،
 .99ماده  1قانون مجازات اسالمی با پذيرش نظريه سوم مقرر میدارد« :هرگاه قسمتی از جرم يا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت
ايران واقع شود ،در حکم جرم واقعشده در جمهوری اسالمی ايران است».
34. Lex loci delicti commissi
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خسارت91

قواعد ديگری چون مهم ترين رابطه موجود 91،منافع ملی 96يا تحلیل مقايسه ای میزان
را جايگزين آن کردهاند 1.در اين موارد ،به نظر میرسد که اصل « دارابودن عمده ترين رابطه»
می تواند در قالب اينکه کدام دولت ،بیشتر متضرر شده است ،اعمال شود .اين اصل بیانگر اين
است که در تعیین دولت دارای صالحیت و قانون قابل اعمال ،نوع خود جرم مؤثر است .برای
مثال ،در حقوق امريکا اصل بر اين است که محاکم اين کشور نسبت به جرايم عادی واقعشده
در خارج از کشور مانند سرقت ،صالح نیستند و بايد متهم را م سترد کنند .البته در مواقعی هم
حق عدم استرداد ،محفوظ است ،مانند زمانی که احتمال شکنجه يا سوء رفتار در کشور مبدأ
برود98.
93

ب .قاعده « محاکمه یا استرداد»
بر اساس اين ضابطه ،درمورد برخی جرايم بین المللی ،دولت ها در جريان انعقاد مقاولهنامههای
بین المللی ،متعهد می شوند که در فرض وقوع چنین جرمی و يافت شدن متهم به ارتکاب آن
جرم در سرزمین شان ،يا او را محاکمه يا به دولتی صالحیتد ار مسترد کنند که خواهان محاکمه
وی است .ازجمله در کنوانسیون ضد گروگانگیری  0313و کنوانسیون منع شکنجه ،0381
باوجود اينکه اين تعهد با عبارات متفاوتی در هريک از اين اسناد درج شده است ،در نهايت،
همگی بیانگر مفهوم واحدی هستند؛ بدين مع نی که دولتی که فرد متهم در حوزه صالحیتی
وی قرار دارد ،يا بايد وی را مورد پیگرد کیفری قرار دهد يا او را به دولتی که آمادگی رسیدگی
قضايی به اتهام مطروحه را دارد ،مسترد کند 11.ب رای واکنش مؤثر در برابر جرايم بین المللی،
بايد وظیفه ای مبنا قرار داده شود تا بدين وسیله ،دولت ها ملزم به عکس العمل در مقابل
مرتکبین جرايم موردنظر در بند (ج) ماده  11منشور سازمان ملل باشند که مقرر میدارد« :ملل
متحد موظف است که «احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر» را تشويق کند» ،چرا که بدون
شناسايی چنین وظیفه ای ،مرتکبین چنین جرايم سنگینی ،عمالً از تعقیب و مجازات ،رها
خواهند شد .اين همان وظیفه جامع« :يا استرداد يا محاکمه» است 10.مسئله قابلتأمل در اين
مورد اين است که آيا تعهد به محاکمه يا استرداد ،صرفاً در خصوص جرايم مندرج در همین
35. Most Significant Relationship
36. Governmental interests
37. Comparative impairment analysis
38. Dax Eric, Lopez, Note, “Not Twice for the Same: How the Dual Sovereignty Doctrine is Used to
Circumvent Non Bis In Idem”, 33 Vand. J. Transanat. 2002, p. 263.
39. Aut dedere aut prosequi / Aut dedere aut judicare.
40. Bassiouni, Cherif, Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law,
Martin Nijhoff, London, 1995, p. 3.

 .46فروغی ،فضلاله؛ «منشأ و ماهیت حقوقی اصل صالحیت جهانی» ،مجله مطالعات حقوقی ،شماره  ،0988 ،0ص .92
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اسناد و برای دولت ها ی عضو اسناد مزبور وجود دارد يا اينکه در موارد مرتبط با جنايتهای
بین المللی مهم مانند نسلزدايی  ،جنايت علیه بشريت و جنايتهای جنگی به صورت قاعده
عرفی درآمده و برای همه دولتها الزام آور است؟ با توجه به رويدادهای اخیر درمورد قضیه
عمر البشیر ،و عدم تبعیت دولت آفريقای جنوبی ،به نظر می رسد که باوجود واکنش گسترده
افکار عمومی نسبت به اقدام آفريقای جنوبی در عد م رعايت ضابطه محاکمه يا استرداد ،هنوز
عنصر الزام آوری و رويه گسترده بین المللی دولت ها برای شکل گیری يک تعهد عرفی در اين
خصوص در هاله ای از ابهام قرار دارد .تعهد مبتنی بر محاکمه يا استرداد در چارچوب قدر
متیقن خود يعنی همان اسناد بین المللی و دولتها ی عضو آن باقی مانده است ،به اين معنی
که باوجود عرفی شدن قواعد مندرج در کنوانسیونهای ژنو در خصوص جنايتهای جنگی،
بهعنوان مثال ،لزوم پیگرد کیفری اين موارد ،هنوز وجهه عرفی نیافته است .بدين ترتیب،
قاعده محاکمه يا استرداد ،به عنوان راهکار جايگزي ن ،جهت مقابله با پديده بیکیفریمانی و
اجتماع مساعی بین الملل ی برای رسیدگی به جنايت های بین الملل ی ،جايگاه خود را تنها در قالب
همان تعهد های معاهداتی ح فظ کرده است .نکته اساسی و قابل توجه اين است که صرف نظر
از اختالفیبودن برخی از جرايم مشمول صالحیت جهانی به موجب حقوق بین الملل عرفی ،اين
قاعده تنها برای اثبات اجازه يا تکلیف دولت های غیرعضو معاهده برای تعقیب و مجازات
جرايم مشمول اين معاهدات ک اربرد خواهد داشت و به هر حال ،اين لزوماً داللت ندارد بر اينکه
دولت های عضو معاهدات بین المللی ،توسط حقوق بین الملل از اجرای صالحیت جهانی مبتنی
بر معاهده نسبت به مرتکبینی که در سرزمین آن ها يافت شده و اتباع دولت های غیرعضو
معاهده هستند ،منع شده باشند12.
ممکن است اين سؤال پیش آيد که تعهد به استرداد يا تعقیب شامل چه مواردی است و
دولت ها ملزم به رعايت چه اصولی هستند؟ در همین راستا طرح نهايی کمیسیون حقوق
بین الملل 19با عنوان « تعهد به استرداد يا تعقیب» ،مصوب سال  2101در بند  20تعهد به
تعقیب را شامل عناصر معینی می داند .تعهد به تعقیب در واقع ،تعهد به ارائه پرونده به مراجع
تعقیبکننده است  .اين موضوع شامل تعهد به آغاز تعقیب نیست .درحقیقت بر اساس ادله است
که مراجع تصمیم می گیرند که تعهد به تعقیب می تواند منجر به آغاز رسیدگی شود يا خیر .اين
رسیدگیها بايد بدون تأ خیر و در اسرع وقت به ويژه پس از شکايت اولیه علیه مظنون انجام
شود .تعقیب بايد به موقع و در زمان مناسب انجام شود که باعث وقوع بی عدالتی نش ود.
 .48پیشین ،ص .98
43. “The Obligation to Extradite or Prosecute (Aut Dedere Aut Judicare), Final Report of the International Law
Commission”, Yearbook of the International Law Commission, 2014, vol. II (Part Two), Art. 21.
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ازاينرو اقدامات الزم بايد در محدوده زمانی منطقی و معقول انجام شود .در بند  22اين طرح
نیز تعهد به استرداد بايد تنها توسط دولتی انجام شود که بر اساس تعهد قانونی بین المللی
الزام آور برای آن دولت ،صالحیت داشته باشد متهمی را که در قلمروش حضور دارد ،تعقیب و
محاکمه کند .اخراج ،تحويل فوق العاده ،يا ساير شیوههای غیر رسمی انتقال را نمیتوان
جايگزين تعهد به استرداد کرد 11زيرا درخواست رسمی استرداد ،مستلزم رعايت حقوق اساسی
بشر است که ممکن است در اشکال غیر رسمی اعزام مظنون به کشور ديگر ،مانند تحويل
فوقالعاده ،رعايت نشود.
يکی از آرای مهمی که در خصوص اين قاعده مطرح شده ،شکايت بلژيک علیه سنگال
نزد ديوان بین المللی دادگستری در زمینه « اختالف دو کشور درمورد اجرای تعهد به محاکمه
حسن هابره ،رئیسجمهور سابق چاد ،توسط دولت سنگال» يا « استرداد وی به بلژيک با هدف
رسیدگی کیفری به جرايم وی» است .حسن هابره ،رئیس جمهور سابق چاد از سال  0381تا
 0331توسط ادريس دبی ،رئیس جمهور بعدی چاد به سنگال تبعید شد .دعوايی در سال 0330
از سوی يک نهاد غیردولتی علیه حسن هابره در دادگاه چاد مطرح شد .در سنگال نیز شکايتی
از سوی قربانیان چاد علیه وی طرح شد .دادگاه بدوی سنگال ،حسن هابره را به اتهام شکنجه،
اقدامات وحشیانه و جرايم علیه بشريت محکوم کر د و وی را در بازداشت خانگی نگه داشت.
دادگاه تجديدنظر سنگال ،رأی بدوی را نقض و اعالم کرد که مراجع قضايی سنگال ،صالحیت
رسیدگی به اين شکايات را ندارند زيرا جرايم موضوع شکايت ،در خارج از سرزمین سنگال و
توسط افراد خارجی ارتکاب يافته است .دلیل ديگر دادگاه تجديدنظر اين بود که جنايت علیه
بشريت در حقوق کیفری سنگال ،جرم انگاری نشده است (البته جرم شکنجه در حقوق کیفری
سنگال وجود داشت) .همچنین عنوان شد که ماده  663قانون آيین دادرسی کیفری سنگال،
دادگاههای سنگال را ملزم به اِعمال صالحیت فراسرزمینی نمی کند .سه نفر از قربانیان
دوتابعیتی چادی ـ بلژيکی در بلژيک در  91نوامبر سال  2111به استناد صالحیت جهانی طرح
دعوا کردند .بلژيک از سنگال خواست که به استناد کنوانسیون منع شکنجه ،حسن هابره را يا
محاکمه يا به بلژيک مسترد کند .در  1ژوئیه ،وزير دادگستری بلژيک بیان داشت که
محاکماش ،صالحیت رسیدگی ندارند زيرا شاکیان تبعه بلژيک هستند .سنگال ،موضوع را به
اتحاديه آفريقا محول کر د اما اين اتحاديه ،سنگال را موظف به رسیدگی دانست .ازاينرو سنگال
در سال  2118در خصوص جرايم اتهامی ،جرمانگاری و با اصالح قانون اساسی خود ،از اصل

44. http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/reports/7_6_2014.
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عطفبهماسبق نشدن قوانین جزايی عدول کرد 11.پس از شروع به رسیدگی ،سنگال اعالم کرد
که هزينه رسیدگی زياد است و خواستار تأ مین مالی اين هزينهها از جامعه بین المللی شد و
رسیدگی را متوقف کرد .بلژيک ،مسئله را مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون منع شکنجه
دانست و موضوع را به ديوان بین الملل ی دادگستری ارجاع کرد .در  21ژوئیه  2102ديوان ،رأی
نهايی خود را (با  01رأی موافق و  2نظر مخالف قضات) در اين زمینه صادر کرد .ديوان طی
اين رأ ی با احراز صالحیت خود و قابلیت استماع دعوا ،به اين نتیجه رسید که دولت سنگال با
عدم ايفای تعهدات مندرج در بند دوم ماده  6کنوانسیون منع شکنجه درمورد «انجام فوری
تحقیقات اولیه درباره جرايم ارتکابی ادعاشده علیه حسن هابره» و همچنین با «عدم ارجاع
پرونده حسن هابره به مقامات صالحیتدار به منظور تعقیب کیفری وی» ،موجبات نقض بند
اول ماده  1کنوانسیون منع شکنجه را فراهم آورده است 16.سرانجام ديوان با اتفاق آرا نتیجه
می گیرد که دولت سنگال ،درصورتی که قصد استرداد او را به بلژيک نداشته باشد بايد «بدون
هیچگونه تأخیر بیشتری» پرونده هابره را به مقامات صالحیت دار خود برای تعقیب کیفری و
محاکمه ارجاع کند .نکته مهمی که در رأ ی ديوان از حیث تعريف دقیق و گسترش مفهوم
« تعهد به استرداد يا محاکمه» وجود دارد ،تحلیلی است که از ماهیت بند اول ماده  1کنوانسیون
شکنجه در اين رأی ارائه شده است  .ديوان معتقد است که دولت محل دستگیری مرتکب
جرايم شديد بین المللی ،صرف نظر از درخواست استرداد از سوی دولت های ديگر ،فینفسه
متعهد به ارجاع پرونده به مقامات صالح داخلی برای تعقیب کیفری وی است .به عبارتی،
تعقیب کیفری متهم ،بهخودیخود ،تعهد بین الملل ی (برآمده از کنوانسیون مذکور) محسوب
می شود که نقض آن ،مسئولیت بین الملل ی دولت را در پی خواهد داشت .با اين وصف ،انتخاب
 .47علیرغم نظر محاکم سنگال در خصوص عطفبهماسبقنشدن درمورد اين جرايم ،بايد اظهار داشت که جرايم بینالمللی،
ويژگی عرفی دارند .بنابراين جرمانگاری آنها چه در قالب معاهدات بینالمللی و چه در چارچوب قوانین داخلی ،قاعده
عطفبهماسبقنشدن قوانین کیفری را نقض نمیکند .در دادگاه نورنبرگ نیز در قبال ايراد «اصل قانونیبودن جرايم» بیان شد
که اين اصل ،محدودکننده حاکمیت نیست بلکه بهطورکلی يک اصل منصفانه است زيرا شخصی که به دولتهای همسايه حمله
میکند بايد بداند که کارش خطاست .در دادگاه بینالمللی کیفری يوگسالوی سابق در قضیه تاديچ بیان شد که اعمالی چون
قتل عمد ،شکنجه ،هتکناموس بهعنف و رفتار غیرانسانی ،مطابق «اصول کلی حقوقی» در تمام نظامهای حقوقی ،جرم شناخته
شده و هیچ اختالف نظری در اين مورد وجود ندارد و در اين باب ،کسانی که مرتکب چنین اعمالی میشوند ،نمیتوانند برای
خالصی از تعقیب ،اصل قانونیبودن و عطفبهماسبقنشدن قوانین را بهعنوان دفاع مطرح کنند.
برای اطالعات بیشتر ،ن.ک :کريانگساک کیتیچايساری؛ حقوق کیفری بینالمللی ،ترجمه :حسین آقايی جنتمکان ،دانشور،
 ،0982صص .92-81
 .41ماده  1کنوانسیون منع شکنجه مقرر میدارد« :هر کشور عضوی که در قلمرو قضايی آن ،شخص متهم به ارتکاب يکی از
جرايم مذکور در ماده  1يافت شده است ،در صورت عدم استرداد وی ،در موارد پیشبینیشده در ماده  1پرونده را جهت تعقیب
به مقامات صالحیتدار متبوعه تسلیم میدارد».
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میان دو گزينة «استرداد» يا « انجام اقداماتی برای محاکمه متهم» (بر اساس کنوانسیون منع
شکنجه) به معنای وجود دو جايگزينِ دارای ارزش برابر نیست ،بلکه درخواست استرداد متهم،
تنها گزينه و اختیاری است که دولت میزبان متهم با پذيرش آن ،می تواند خود را از تعهد به
محاکمه رها کند 11.بنابراين اصل استرداد يا تعقیب ،متضمن تعهدی دوگانه برای دولت هاست؛
نخست برقراری يا تثبیت صالحیت برون سرزمینی به جرايم خاص در نظام داخلی ،دوم ،تعهد
به اجرای يکی از دو گزينه استرداد يا تعقیب  .طبیعی است اگر دولتی چنین صالحیتی را در
قوانین خود مقرر نکرده باشد نمی تواند در انتخاب گزينه تعقیب ،موضوع را به مرجع صالح
ارجاع کند18.و 13باوجود اين ،محدوديت هايی نیز در قوانین کیفری در اين خصوص وارد شده
است که بر فرض محاکمه فرد در يک کشور ،پیگرد مجدد وی را تحت عناوينی چون عدم
محاکمه مجدد يا عدم مجازات مضاعف ،منتفی میکند .در واقع ،فرض حل اختالف در
صالحیت کیفری و تعیین قانون حاکم ،تنها در قالب قاعده «محاکمه يا استرداد» میتواند
مشتمل بر دو فرض باشد :يا دولت مسلط بر متهم ،قانون خود را صالح دانسته و با عدم اجابت
درخواست استرداد ،قانون دادگاه محل 11را قابل اعمال می داند يا اينکه با استرداد متهم به
دولت متقاضی ،قانون طرف مقابل را قابل اعمال میداند که می تواند مشتمل بر اصل تابعیت،
محل وقوع جرم ،عمده ترين يا مؤ ثرترين رابطه میان دولت و جرم ارتکابی يا صالحیت حمايتی
باشد10.
ج .قاعده استرداد مجرمین یا انتقال محکومین
تمام تالش جامعه جهانی ،جلوگیری از بیکیفر مانی مجرمین است و در همین راستا اقداماتی
همچون استرداد مجرمین ،مبادله اخبار و اطالعات و نیابت قضايی بینالمللی و  ...را ارائه کردهاند
تا هدف پیشگفته تحقق يابد .يکی از اين راهحلهای معاضدتی و حل تعارض صالحیتها که
 .45بیگزاده ،ابراهیم و ندا میرفالح نصیری؛ «تعهد به استرداد يا محاکمه در حقوق عرفی و رويهقضايی بینالمللی» ،مجله
تحقیقات حقوقی ،شماره  ،0939 ،66صص .06-22
 .42اردبیلی ،محمدعلی؛ «استرداد يا تعقیب» ،حقوق کیفری بینالمللی؛ فرآيند ،نظريه و چشماندازها ،زير نظر نسرين مهرا،
میزان ،0931 ،صص .613-601
 .43الزم به ذکر است در تاريخ  91مه  2106حسن هابره برای ارتکاب جرايم جنگی ،جنايت علیه بشريت ،شکنجه ،زنای
بهعنف و بردگی به حبس ابد محکوم شد .منیر بالل ،وکیل مدافع وی ،محکومیت به حبس ابد را برای هابره ،شديد اعالم کرد.
از رأی مذکور در تاريخ  1ژوئن  2106تجديدنظرخواهی شد که تا کنون شعبه تجديدنظر ،نظر خود را اعالم نکرده است .برای
اطالعات بیشتر در اين زمینه ،ن.ک:
http://www.chambresafricaines.org
50. Lex fori
51. Abelson, Adam, “The Prosecute/Extradite Dilemma: Concurrent Criminal Jurisdiction and Global
Governance”, NYU Journal of International Law and Politics, vol. 16 2010, p. 8.
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دولتها با رضايت خود ،اقدام به آن میکنند ،استرداد مجرمین است .استرداد مجرمین ،ضمن
تفاوتی که با ديگر راهحلها از نظر شکلی و ماهوی دارد ،میتواند هدفِ حل تعارض صالحیت
کیفری را تأمین کند .استرداد ،بازپس گرفتن متهم يا مجرم از کشوری است که پس از ارتکاب
جرم به آنجا گريخته است .بديهی است که بازپسگیری توسط کشورهايی بهعمل میآيد که يا
جرم در سرزمین آنها واقع شده و واجد صالحیت سرزمینیاند يا مجرم تابعیت آنها را داشته و
واجد صالحیت شخصی اند يا جرم علیه منافع اساسی و حیاتی آنها واقع شده و واجد صالحیت
واقعی هستند يا اينکه جرم علیه تبعه آنها ارتکاب يافته و لذا واجد صالحیت مبتنی بر تابعیت
مجنیعلیه هستند .البته اين مورد ،کمتر مورد توجه قرار گرفته و مثالً در قانون استرداد مجرمین
ايران پذيرفته نشده است .بههرحال ،دولتی که خواهان استرداد مجرم است بايد رابطهای با جرم
يا مجرم يا مجنی علیه داشته باشد تا بتواند تقاضای استرداد او را بنمايد12.
امروزه انتقال محکومان نیز يکی از راههای معاضدت بینالمللی محسوب شده که در آن،
احکام اعتبار دادگاههای بیگانه بهرسمیت شناخته میشود .قطعنظر از موافقتنامههای دوجانبه،
دو سند بینالملل ی عمده در اين زمینه وجود دارد .يکی از آنها عبارت است از کنوانسیون شورای
اروپا درباره انتقال محکومان که در تاريخ  20مارس  0389در استراسبورگ به امضا رسیده و از
تاريخ اول ژوئیه  0381الزم االجرا شده است .سند ديگر ،موافقت نامه سازمان ملل درباره انتقال
زندانیان خارجی است که طی قطعنامهای در تاريخ  09دسامبر  0381به تصويب مجمع عمومی
اين سازمان رسیده و به عنوان الگويی برای تنظیم موافقتهای موردنظر اعضا به آنها معرفی
شده است .اين دو سند ،شرايط تقريباً مشابهای را در نظر گرفتهاند .برای اين انتقال ،شرايطی
نیاز است ازجمله .0 :جرم بودن عمل مرتکب در کشور اجراکننده  .2قطعیبودن حکم محکومیت
در کشور صادرکننده  .9باقی ماندن حداقل مدتی از حبس  .1محکومعلیه از اتباع کشور اجراکننده
باشد  .1موافقت محکوم علیه با انتقال خود19.
اشاره به قانون استرداد مجرمین ايران ،مصوب  0993نیز در اينجا مفید خواهد بود .بر اساس
ماده  0اين قانون« :در مواردی که بین دولت ايران و دول خارجه ،قرارداد استرداد منعقد شده،
استرداد طبق شرايط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و يا
اگر منعقد گرديده ،حاوی تمام نکات الزم نباشد ،استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله
متقابل به عمل خواهدآمد».
 .78پوربافرانی؛  ،0988همان ،ص .211
 .79خالقی ،علی؛ « انتقال محکومان :تحولی بزرگ در شناسايی اعتبار احکام کیفری خارجی در ايران» ،مجله دانشکده
حقوقوعلومسیاسی ،شماره  ،61تابستان  ،0989صص .08-20

 022

مجله حقوقی بینالمللی /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان6931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با اين اوصاف معلوم میشود که منشأ و منبع حقوقی استرداد در ايران ،قراردادهايی است که
بین دولت ايران و دولتهای ديگر منعقد میشود  .ولی هرگاه بین دولت ايران با کشوری قرارداد
استرداد منعقد نشده باشد يا آنکه قرارداد شامل کلیه شرايط الزم نباشد ،مقررات مندرج در قانون
استرداد سال  0993حاکم بر استرداد خواهد بود.
بر اساس ماده  9اين قانون« :دولت ايران می تواند بنا بر درخواست دول خارجه ،افراد
غیرايرانی را که در قلمرو دولت ايران اقامت دارند در صورت وجود شرايط زير به دولت تقاضاکننده
تسلیم نمايد:
 .0جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت و يا اتباع دولت ديگر
واقع شده باشد.
 .2جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد.
 .9جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیر از اتباع آن
دولت واقع شده باشد مشروط بر اينکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکن نده
باشد».
بنابراين بايد دولت تقاضاکننده ،واجد يکی از اصول صالحیتی مشخص (سرزمینی ،شخصی،
واقعی) باشد تا ايران در صورت وجود شرايط ديگر ،متهم را به کشور متقاضی مسترد کند .در
غیر اين صورت ،با اين تقاضا موافقت نخواهد شد.
از مفاد کنوانسیون انتقال محکومین به حبس  0389استراسبورگ و نیز قانون نمونه سازمان
ملل متحد مشخص است که فقط در خصوص مجازات حبس ،انتقال محکومین انجام میشود و
شامل ساير مجازاتها نخواهد شد 11.هرچند در قانون استرداد مجرمین  0993به اين نکته اشاره
نشده است ،موافقتنامههايی که ايران با ديگر کشورها همچون سوريه ،کويت ،اوکراين ،ترکیه،
هند ،قطر ،عراق و تايلند منعقد کرده ،درمورد محکومین به حبس است.
اينکه آيا در راستای اعمال اصل صالحیت جهانی نیز می توان تقاضای استرداد کرد يا خیر،
قابل تأمل است .بهعنوان مثال ،آيا دولتی که نه مجرم يا مجنی علیه تبعه اوست ،نه جرم در
قلمرو او واقع شده و نه جرم علیه منافع اساسی و حیاتی اوست میتواند تقاضای استرداد مجرم
از کشور محل اقامت او را بنمايد؟ پاسخی که تا به امروز داده شده منفی است و قوانین و
قراردادهای استرداد مجرمین هم ،چنین موردی را پیشبینی نکرده اند ،چرا که اصل صالحیت
جهانی ،صرفاً به دادگاههای دولت محل دستگیری ،اجازه رسیدگی را میدهد و اينکه اگر خود
تمايل به رسیدگی ندارند ،متهم را به دولتی که واجد اصول صالحیت برتر ديگری است
 .74پوربافرانی ،حسن ،احسان اکبریفرد و حسن بدری؛ «انتقال محکومین به حبس در موافقتنامههای بینالمللی با نگاهی
به مبانی فقهی» ،فصلنامه پژوهشهای تطبیقی حقوق اسالم و غرب ،سال اول ،شماره  ،0پايیز  ،0939ص .1

راهحلهای تعارض صالحیت در قلمرو حقوق جزای بینالملل

022 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(سرزمینی ،شخصی فعال و غیرفعال ،واقعی) مسترد کنند .به عبارت ديگر ،معیار اصل صالحیت
جهانی« ،محل دستگیری» است؛ لذا از لحاظ نظری و عملی اين امکان وجود ندارد که دولتی
در راستای اعمال صالحیت جهانی ،خواهان استرداد متهم يا مجرمی باشد .بر همین اساس است
که يکی از شرايط اعمال اصل صالحیت جهانی« ،حضور مجرم» در کشور محل دستگیری است
و لذا ا مکان رسیدگی غیابی در اصل صالحیت جهانی وجود ندارد11.
حال اگر چند کشور ،همزمان متقاضی استرداد بر اساس اصول صالحیتی مختلف باشند،
شخص به کدام يک از اين کشورها مسترد شود؟ ماده  3قانون استرداد مجرمین برای حل تعارض
صالحیت در اين زمینه مقرر میدارد« :هرگاه چند دولت تقاضای رد مجرمی را به علت ارتکاب
عمل واحدی بنمايند ،شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم می شود که جرم در قلمرو آن دولت يا
علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب يافته است» .بنابراين کشورهای متقاضیِ واجد صالحیت
سرزمینی و واقعی نسبت به کشورهای دارای صالحیت شخصی دارای اولويت خواهند بود .اما
مشخص نشده است که بین صالحیت سرزمینی و واقعی ،اولويت با کداميک است .به نظر
میرسد با توجه به تبصره ماده  01همین قانون ،دولت ايران تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
ماده  01مقرر میدارد« :هرگاه تقاضای رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرائم متعددی
شده باشد ،شخص مورد تقاضا به دولتی که حق تقدم خواهد داشت تسلیم میشود» .در اين
ماده ،قاعده اولويت با عبارت «حق تقدم» به کار رفته است .طبق تبصره همین ماده« :حق تقدم
در ماده  3و  01با توجه به اهمیت جرم و محل وقوع آن و تاريخ تقاضای رد و تعهدی که دول
تقاضاکننده نسبت به رد مجدد مجرم مینمايند معین خواهد شد» .بنا بر ماده « :00هرگاه شخص
مورد تقاضا در ايران مورد تعقیب قرار گرفته و يا محکوم شده باشد ،استرداد وقتی بهعمل میآيد
که تعقیب کیفری يا اجرای مجازات ،خاتمه يافته باشد .معهذا دولت ايران میتواند شخص مورد
تقاضا را موقتاً به دولت تقاضاکننده تسلیم کند مشروط بر اينکه دولت تقاضاکننده متعهد شود
پس از خاتمه رسیدگی ،او را به دولت ايران تسلیم کند .احکام مذکور در اين ماده درموردی نیز
جاری است که شخص مورد تقاضا به علت امتناع از تأديه دين ،توقیف شده است» .نکته قابل
ذکر اينکه اين قانون ،بیشتر ،تکلیف قاضی ايرانی را مشخص کرده و متعرض تکلیف قاضی ساير
کشورها نشده است.
همچنین بهعنوان مثال ،ماده  01موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسالمی ايران
و جمهوری تاجیکستان ،مصوب  0930نیز مقرر میدارد « :درصورتیکه استرداد بهطور همزمان
توسط بیش از يک دولت ،برای جرم واحد يا جرمهای مختلف درخواست شده باشد ،طرف متعاهد
درخواستشونده میتواند با درنظرگرفتن اوضاعواحوال و بهويژه درجه شدت و محل ارتکاب
 .77پوربافرانی؛  ،0988همان ،ص .216
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جرائم ،تاريخ هريک از درخواست ها ،تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به
دولت ديگر در خصوص مورد ،اتخاذ تصمیم کند».
در کنار اين موافقتنامهها ،در برخی موارد ،شورای امنیت بهمنظور جلوگیری از استرداد
مظنونان خاصی به برخی دولتها و رسیدگی ويژه بینالمللی درمورد جرايم آنها ،از اختیارات
ويژه خود بر اساس ماده  019منشور سازمان ملل 16استفاده کرده و از دولتها میخواهد که
علی رغم داشتن تعهد به استرداد ،اين افراد را به دولت خاص تحويل نداده يا از حق انتخاب خود
مبنی بر «محاکمه يا استرداد» استفاده نکنند و با چشم پوشی از حق محاکمه ،مجرمان را مسترد
کنند  .به عبارت ديگر در اين موارد ،شورای امنیت با اعمال ماده  019منشور ،دولتها را ملزم
میکند تا با ناديده گرفتن توافق قراردادی خود ،دستورهای شورای امنیت را اجرا کنند .ازجملة
اين موارد ،صدور قطعنامه  118شورای امنیت و الزام لیبی بر خودداری از اعمال حق شناسايیشده
توسط کنوانسیون مونترال مبنی بر محاکمه مظنونان قضیه الکربی و استرداد اجباری اين افراد
به انگلستان و امريکاست 11.به نظر می رسد استفاده از چنین اختیاراتی توسط شورای امنیت
میتواند يک نوع ضمانت اجرا برای پیشگیری از تعارض صالحیت باشد که کشور متبوع ،ملزم
به رعايت آن خواهد بود .اين امر با توجه به اينکه کشورها در صورت وقوع تعارض با صالحیت
ديگر کشورها و اينکه بايد به حاکمیت و اعمال صالحیت خود توجه داشته باشند ،مهم تلقی
میشود.
72

د .قاعده منع تعقیب مجدد
ازآنجاکه در حقوق جزای بینالملل به داليل گفته شده ،اصوالً وضع قاعده حل تعارض مطرح
نیست و هر دولتی با توجه به منافع و مصالح خود بهگونهای يکجانبه ،قلمرو صالحیت کیفری
خود را تعیین می کند ،احتمال تحقق تعارض صالحیتی بسیار متداول است .لذا با توجه به کثرت
تعارض صالحیت مثبت و نتیجه سوء تعارضهای مثبت ،امکان تعقیب و مجازات مرتکب در دو
يا چند کشور وجود دارد؛ حال آنکه دو بار کیفردادن شخصی به دلیل ارتکاب جرم واحد ،دور از
انصاف و برخالف عدالت است .ازاين روست که برای رفع آثار سوء تعارضهای مثبت صالحیت
کیفری در حقوق جزای بینالملل ،قاعده منع تعقیب يا محاکمه يا مجازات مجدد ،پیشبینی و
 .71ماده  019منشور سازمان ملل مقرر میدارد« :در صورت تعارض میان تعهدات اعضای ملل متحد بر اساس اين منشور ،و
تعهدات آنها بهموجب هر موافقتنامه بینالمللی ديگر ،تعهدات آنها بر اساس منشور ،اولويت خواهد داشت».
 .75دلخوش ،علیرضا؛ مقابله با جرايم بینالمللی :تعهد دولتها به همکاری ،شهر دانش ،0931،ص .216
 .72قاعده مزبور که تحت عناوين « منع تعقیب يا محاکمه يا مجازات مجدد يا مضاعف» به کار رفته ،ترجمه عبارت التین
« »ne bis in idemاست.
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توسط بسیاری از کشورها رعايت شده است 13.يکی از راه های جلوگیری از آثار نابهنجار
صالحیتهای موازی ،پیش بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در معاهدات دو يا چندجانبه يا قوانین
داخلی کشورهاست .به عبارت ديگر ،دولتها توافق میکنند که چنانچه محکمة کشور طرف
معاهده به جرمی رسیدگی کرده است به حکم صادره از آن محکمه ،اعتبار امر مختوم ببخشند و
از ورود در مسئله و رسیدگی مجدد به موضوع امتناع کنند .بند  1ماده  01میثاق حقوق مدنی و
سیاسی ( 0361که ايران در سال  0911به آ ن پیوسته) نیز همین راه را در پیش گرفته است .اما
بايد توجه داشت که اين راهحل ،راهحل تعارض صالحیتها نیست يعنی راهحلی نیست که بر
اساس آن ،تعارض صالحیتهای دادگاهها از میان برداشته شود بلکه مربوط به زمانی است که
دادگاهی خود را صالحیت دار دانسته و به جرمی رسیدگی و حکم صادر کرده است .در اين هنگام،
دادگاه ديگر ـ که او نیز صالحیتدار است ـ به موجب اين قاعده از ورود به ماجرا و رسیدگی به
پرونده منع میشود .بنابراين تعارض صالحیت دادگاهها در مرحله ايجاد ،حل نمیشود بلکه اعمال
صالحیت توسط يک دادگاه ،از دادگاه صالح ديگر ،نفی صالحیت میکند .نتیجه آنکه هنوز
راهحلی برای تعارض صالحیتهای محاکم ملی ـ در مرحله ايجاد ـ وجود ندارد 61.اما اين نظر
را نمیتوان بهطور مطلق پذيرفت چرا که اعتبار اين قاعده به میزانی است که حقوقدانان ،اين
قاعده را «حق جهانشمول همه ملتها» دانسته و تعقیب و محکومیت متهم را در چند کشور،
عملی غیر منصفانه و مخالف عدالت برشمردهاند 60.بههرحال اين قاعده در مرحله اجرا ،تا حدودی
به هدف غايی موجود در ساير راهحلهای تعارض صالحیت و اکتفا به صالحیت واحد ،رهنمون
میسازد.
طبق مقررات حقوق بینالملل کالسیک ،در صورت درخواست استرداد يک فرد ،دولت مورد
درخواست از استرداد فردی که يک بار بهخاطر جرم خاص ،محاکمه شده است ،خودداری میکند.
بهطور مثال ،کنوانسیون  0311اروپايی استرداد و متعاقباً قانون «حکم دستگیری اروپايی» نیز
اين موضوع را به عنوان يکی از داليل عدم پذيرش درخواست استرداد ،شناسايی کردهاند .همچنین
بر اساس رويه دولتهای اروپايی ،اعضای اتحاديه اروپا مجازاند تا «حکم دستگیری اروپايی» را
به شرط آنکه مجرم موردنظر ،توسط هر دولتی اعم از دولت مورد درخواست يا دولت ثالث ،به
اتهام همان جرم ،محاکمه شده باشد ،رد کنند 62.بنابراين ،اصولی در حقوق جزای بینالملل وجود
 .73در اين زمینه ،بند  1ماده  01میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که در تاريخ  0911/2/01به تصويب قوه قانونگذاری
ايران نیز رسیده مقرر میدارد« :هیچکس را نمیتوان برای جرمی که به علت اتهام آن بهموجب حکم قطعی صادر طبق قانون
آيین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم يا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد».
 .10شريعتباقری ،محمدجواد؛ حقوق کیفری بینالمللی ،چاپ پنجم ،جنگل ،0981 ،ص .18
 .16خالقی؛ همان ،ص .290
 .18دلخوش؛ همان ،ص .201
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دارد که کشورهای مختلف آن را پذي رفته و در قوانین داخلی يا موافقتنامههای بینالمللی به
تصويب رساندهاند تا از تعارض صالحیت مثبت جلوگیری کنند.
هـ  .قاعده «احاله دادرسی کیفری»
يکی از موارد نسبتاً جديد در همکاری دولتها در مبارزه با جرايم بینالمللی که بالتبع مانع بروز
اختالف و تعارض صالحیت کشورها نیز خواهد شد ،موضوع «احاله دادرسی کیفری» از دولتی
به دولت ديگر است 69.انتقال دادرسی کیفری که به آن« ،همکاری منفعل» 61نیز گفته میشود،
در واقع به معنای احاله صالحیت دادرسی از سوی دولتی که ذاتاً دارای صالحیت رسیدگی به
جرم است به دولتی که معموالً متهم يا مظنون در قلمرو آن دولت حضور دارد ،صورت میپذيرد61.
بديهی است دولت انتقال دهنده ،ابتدائاً بايد خود صالحیت محلی يا مکانی مربوطه (سرزمینی،
شخصی و  )...برای رسیدگی نسبت به جرم داشته باشد و در غیر اين صورت ،اين انتقال ،اساساً
غیرقان ونی و بالاثر خواهد بود .با توجه به اينکه اعمال صالحیت قضايی ،يکی از عناصر اصلی
حاکمیت دولتها بوده و حاکمیتها در طول تاريخ ،پیوسته بر روی اين امر تأکید و حساسیت
ويژهای داشته اند ،انتقال اين صالحیت از دولتی به دولت ديگر ،امری غیرشايع است بهطوریکه
تا کنون تنها يک موافقت نامه در چارچوب شورای اروپا 66در سال  0312به امضا رسیده و در
سال  0318الزماالجرا شده است .تعريف ماده  9اين موافقت نامه از مفهوم احاله رسیدگی در
جرايم کیفری از اين قرار است« :هريک از دولتها ی عضو اين کنوانسیون که خود صالحیت
رسیدگی به يک جرم را دارند میتوانند بر اساس اين کنوانسیون ،به دلیل درجريانبودن رسیدگی
به همان جرم در دولت ديگر يا به دلیل آنکه قرار است در آينده به اين جرم در دولت ديگر
رسیدگی شود ،از اعمال صالحیت خود به نفع دولت ديگر چشمپوشی کنند .هرگونه انتقال
صالحیت رسیدگی ،منوط به تصمیم نهايی دولت مقابل است».
همچنان که از تعبیر اين موافقت نامه مشخص میشود  ،الزمه اجرای اين نوع همکاری،
«جرم انگاری متقابل» در دولت انتقال دهنده و دولت مقصد است  .مجمع عمومی سازمان ملل
با هدف گسترش همکاری میان دولت ها در زمینه مبارزه با جرايم بین المللی ،موافقتنامه نمونه
 .19مطابق ماده  103قانون آيین دادرسی کیفری ايران ،مصوب  0932احاله در موارد زير صورت میگیرد« :الف) متهم يا بیشتر
متهمان در حوزه دادگاه ديگری اقامت داشته باشند .ب) محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ،بهنحویکه دادگاه ديگر به
علت نزديکبودن به محل وقوع آن ،آسانتر بتواند به موضوع رسیدگی کند».
64. Passive Cooperation
 .17دلخوش؛ همان ،ص .221
66. European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters
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در زمینه انتقال (احاله) رسیدگی به جرايم کیفری را طی قطعنامه  11/008تهیه کرد 61.ماده 8
موافقت نامه مدل اعالم می دارد که فرد مظنون حق دارد درمورد اينکه کدام دولت به جرم وی
رسیدگی نمايد اظهارنظر کند .ماده  01نیز با توجه به قاعده منع محاکمه مجدد مقرر میدارد
از زمانی که دولت مورد درخواست ،تقاضای دولت درخواست کننده جهت انتقال رسیدگی را
پذيرفت ،دولت درخواست کننده بايد هرگونه رسیدگی را (به جز برخی تحقیقات ضروری و آن
هم بر اساس نظر دولت مورد درخواست) متوقف کند .عالوه بر آن ،بر اساس ماده  09قطعنامه،
با توجه به اينکه در رسیدگی به جرايم کیفری ،تنها يک دولت می تواند صالحیت خود را اِعمال
کند  ،زمانی که دو يا چند دولت علیه يک مجرم و در رابطه با يک جرم واحد دارای صالحیت
باشند ،دولت درخواست کننده بايد در رابطه با اينکه درخواست احاله دادرسی را به کدام دولت
می دهد ،ديگران را مطلع کند 68.اين نوع از همکاری بین دولت ها به دلیل ويژگی خاص موجود
در آن ،در بین ساير انواع همکاریها متمايز است ،به ا ين صورت که در ساير انواع همکاریها
اعم از استرداد يا معاضدت قضايی ،طرف درخواستکننده ،خواستار اعمال صالحیت و
گستراندن چتر قضايی خود نسبت به جرم يا مجرمان خارج از قلمرو ملی بوده و به اين دلیل
نیز اين همکاریها جنبه «فعال» دارند درحالی که در همکاری مربوط به انتقال رسیدگی
کیفری ،طرف درخواست کننده ،خواستار اعمال صالحیت مورد درخواست بر فرد يا جرمی است
که ذاتاً تحت صالحیت خود (دولت درخواستکننده) است و به همین دلیل نیز به اين نوع
همکاری« ،همکاری انفعالی» گفته میشود 63.انتقال دادرسی می تواند به دلیل علقه متهم ،ادله
موجود ،جلوگیری از اطاله دادرسی و  ...باشد و لذا به معنای اعطای اولويت قضايی خاصی به
دولتی معین نیست .در واقع اين نوع از همکاری ،ضمن تأکید بر احترام به قوانین و مقررات
ملی و لزوم احتراز از دخالت در امور داخلی دولت ها و همکاری در انتقال رسیدگی به جرايم
بین المللی ،موجب کاهش تعارض صالحیتها و جلوگیری از بازداشت های پیش از محاکمه و
در نتیجه ،کاهش جمعیت زندان میشود.
9ـ .8راهحل های تعارض صالحیت در قلمرو دادگاههای بینالمللی
آنچه در اين قسمت بررسی خواهد شد ،تعارض احتمالی بین صالحیت ديوان کیفری بینالمللی
با دادگاههای کیفری بینالمللی خاص و هرکدام از اين مراجع با محاکم داخلی است که بهترتیب،
راهحلهای موجود در اين زمینه بررسی میشود.
67. General Assembly Resolution U.N.Doc GA/Res/45/118/1990.
68. Ibid.
 .13دلخوش؛ همان ،ص .222
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الف .حق تقدم رسیدگی محاکم داخلی در برابر دیوان کیفری بینالمللی
شناسايی جرايم بینالملل ی اشخاص ،مسئله مراجع صالح به رسیدگی را مطرح میکند و اينکه
ديوان بینالمللی کیفری يا محاکم ملی ،کدام يک بايد به اين جرايم رسیدگی کند؟ زيرا پس از
احراز صالحیت ديوان کیفری بینالمللی بر اساس اساسنامه ،با توجه به ماهیت ديوان ،ممکن
است يک يا چند کشور ،صالح به رسیدگی و مايل به پیگیری و تحقیق درمورد موضوع باشند .با
درنظرگرفتن اين فرض ممکن است دو نوع تعارض صالحیت مثبت ايجاد شود .ممکن است اين
تعارض صالحیت بین ديوان و يکی از کشورها اتفاق بیفتد که به آن تعارض صالحیت عمودی
اطالق میشود .نوع ديگر ،تعارض صالحیت افقی است و زمانی اتفاق میافتد که چند کشور
بهطور همزمان مايل به تعقیب و پیگیری مسئله باشند.
اساسنامه ديوان درمورد تعارض صالحیت عمودی ،با پیشبینی اصل تکمیلیبودن صالحیت
ديوان ،صالحیت محاکم داخلی را ،البته با اعمال محدوديتهايی ،به ديوان بینالمللی کیفری
ترجیح داده است .اصل تکمیلی به معنايی که در اساسنامه آمده است ،مبتنی بر تقدم «صالحیت»
محاکم ملی نیست بلکه مبتنی بر تقدم «رسیدگی» محاکم ملی است .به بیان ديگر ،صالحیت
محاکم ملی به نحو اطالق ،مقدم بر صالحیت ديوان نیست چه در اين صورت الزم میبود که
در فرضی که محاکم ملی هنوز شروع به رسیدگی نکردهاند ديوان به انتظار بنشیند تا محکمه
ملی صالحیت دار به رسیدگی بپردازد يا الاقل ،ديوان به محکمه ملی صالحیتدار اعالم کند که
در صورت عدم شروع به رسیدگی (در مدتی معین) ديوان موضوع را قابل پذيرش اعالم خواهد
کرد 11.درحقیقت تا زمانی که دادگاههای ملی وظیفه خود مبنی بر محاکمه مجرمان بینالمللی
را به درستی انجام دهند ،ديوان ،مداخله در رسیدگی نخواهد کرد .اين موارد در ماده  01اساسنامه
ديوان کیفری بین المللی چنین ذکر شده است« :الف) رسیدگی به اين منظور انجام شده يا در
دست انجام است يا رأ ی دادگاه ملی به اين منظور صادر شده که شخص مورد نظر را از مسئولیت
کیفری در قبال جنايات داخل در صالحیت ديوان ،مذکور در ماده  1مصون نگاه دارد؛ ب) تأخیر
غیرقابل توجیهی در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع واحوال با قصد اجرای عدالت
نسبت به شخص مورد نظر مغايرت دارد؛ ج) رسیدگیها مستقل يا بیطرفانه نبوده يا نیست و
بهنحوی صورت گرفته يا می گیرد که در آن شرايط با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد
نظر مغايرت دارد».
درمورد تعارض صالحیت افقی ،اساسنامه ديوان درمورد اين نوع تعارض احتمالی ،مقرره ای
پیش بینی نکرده است و کشورِ واجد صالحیت خاصی مطرح نیست .اساسنامه ديوان ،با تأکید
 .50شريعتباقری؛ همان ،ص .68
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بر اينکه وظیفه اولیه با کشورهاست ،کشورها را به تحقیق و تعقیب به صورت مستقل ترغیب
می کند .ممکن است اين امر منجر به تحقیقات مضاعف و تالش های پراکنده برای تعقیب يا
اساساً شروع نکردن تحقیق و تعقیب شود 10.البته می توان گفت که بر اساس اصل صالحیت
تکمیلی ،اولین کشور تعقیبکننده بهطور ضمنی مناسب ترين کشور محسوب میشود .اين در
حالی است که اولین کشور تعقیبکننده ،ضرورتاً بهترين کشور در راستای اجرای عدالت کیفری
نیست .هرچند در بند  0ماده  08اساسنامه آمده است که در صورت شروع رسیدگی ،دادستان
وظ یفه دارد تمام کشورهای عضو ،خصوصاً آنهايی را که با توجه به اطالعات موجود ،معموالً
اعمال صالحیت می کنند مطلع نمايد ،در اين ماده نیز هیچ معیاری برای تعیین مصداق چنین
کشوره ايی تعیین نشده است و صرف اشاره مبهم ،به حل اين گونه تعارض صالحیت ،کمکی
نمی کند.
ب .صالحیت برتر دادگاههای کیفری بین المللی خاص در برابر محاکم داخلی
مسئله صالحیت موازی بین دادگاه بینالمللی خاص و محکمه ملی چگونه بايد حل شود؟ باوجود
آنکه عدهای بر اين باورند که اصل حاکمیت دولتها مانع از آن است که مقررات مربوط به اعمال
صالحیت دادگاههای ملی توسط مراجع بینالمللی نقض شود ،غالب حقوقدانان بینالمللی از اين
نظر حمايت کردهاند که قواعد حقوق بینالملل ،برتر از قواعد حقوق داخلی دولتهاست و بدين
لحاظ ،هرگونه تعارض بین قواعد حقوق بینالملل و قواعد ملی همواره میبايست به نفع قواعد
حقوق بینالملل حل شود .نتیجه آنکه تعارض صالحیت دادگاه ملی و دادگاه بینالمللی بايد
همواره به نفع دادگاه اخیرالذکر حل شود .پارهای از کشورها برتری قواعد حقوق بینالملل و
بهطور مشخص ،حقوق معاهدات را نسبت به قوانین ملی در قانون اساسی خود متذکر شدهاند.
بهطور مثال ،اصل  11قانون اساسی فرانسه ،مثال خوبی از برتری قواعد معاهداتی بینالمللی
نسبت به قانون داخلی است .بهموجب اين اصل« :معاهدات يا توافقاتی که مطابق قانون تصويب
يا تأيید شدهاند ،به محض انتشار ،اعتباری برتر از قوانین دارند مشروط بر اينکه درمورد هر توافق
يا معاهده ،طرف مقا بل نیز اين برتری را اعمال کند» .اصل مذکور اگرچه راجع به معاهدات
بینالملل ی است و مشروط به معامله متقابل نیز هست مع ذلک با عنايت به اينکه معاهدات
بینالمللی از عمدهترين منابع حقوق بینالملل بهشمار میآيد ،مبتنی بر اين تفکر است که قواعد
حقوق بین الملل ـ علیاالصول ـ نسبت به قواعد داخلی برتری دارد12.
 .56کلیپ ،آندره؛ «صالحیت تکمیلی و صالحیت متقارن در اساسنامه ديوان بینالمللی کیفری» ،ترجمه :مهدی حدادی؛ مجله
فقه و حقوق ،سال دوم ،0981 ،ص .068
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اما برتری يا عدم برتری قواعد حقوق بینالملل و بهطور مشخصتر ،صالحیت دادگاه
بینالمللی نسبت به دادگاه داخلی ،نزاعی است که در فقدان قواعد خاص حل تعارض صالحیت
بايد بدان انديشید .به عبارت ديگر در شرايطی که مرجع يا مراجع اعطاکننده صالحیت به مسئله
تعارض صالحیت انديشیده و قاعده خاص حل تعارض ارائه کردهاند ،راهحل تعارض ،مراجعه به
قاعده خاص حل تعارض است .اين وضعیتی است که در تعارض مراجع کیفری بینالمللی و
مراجع ملی پیش میآيد.
بهعنوان مثال درمورد دادگاه بینالمللی کیفری يوگسالوی ،صالحیت دادگاه از نظر محل و
زمان ارتکاب جرم ،محدود به اعمالی است که در سرزمین يوگسالوی سابق «در فاصله زمانی
اول ژانويه  0330و تاريخی که شورای امنیت پس از استقرار صلح تعیین خواهد کرد» ارتکاب
يافته است( .ماده  8و قطعنامه  821شورای امنیت ،مورخ  21مه  ،0339بند  .)2گفتنی است بند
 2قطعنامه  821شورای امنیت (که حکم به تأسیس دادگاه داده است) عبارت بند  2قطعنامه 818
را (که اصل ايجاد دادگاه را پذيرفته است) با تغییری که حاکی از محدوديت قلمرو دادگاه است،
تکرار میکند ،يعنی مقرراتی دارد که دادگاه «منحصراً با هدف رسیدگی به اتهام اشخاص تا
آخرين نفر» تشکیل میيابد .از نظر جغرافیايی ،صالحیت دادگاه ،محدودتر از صالحیت دادگاه
نورنبرگ است که میبايست « به اتهام مجرمان جنگی که جرايم ارتکابی آنها منحصر به
محدوده جغرافیايی خاصی نبود» رسیدگی میکرد (ماده  0موافقتنامه لندن ،مورخ  8اوت .)0311
اما علت اين تفاوت از طرفی مربوط به خصوصیت جنگ جهانی دوم است و از طرف ديگر ،مربوط
به خصوصیت محدودبودن مناقشه صربها ،کرواتها و مسلمانان نسبت به همديگر در سرزمین
يوگسالوی.
درمورد تعدد صالحیت مراجع رسیدگی ،دادگاه بايد حق تقدم مراجع محلی را در حدی که
اين مراجع میتوانند اعمال مورد نظر را شناسايی کنند ،رعايت نمايد .اما اگر دادگاه مورد بحث
از آنها بخواهد از رسیدگی خودداری ورزند ،مراجع محلی بايد به اعتبار صالحیت دادگاه مذکور،
قرار عدم صالحیت خود را صادر کنند (ماده  )3بهطوریکه ماده  3اساسنامه در بند اول خود برای
دادگاه بینالمللی يوگسالوی در مقابل دادگاههای ملی ،قائل به صالحیت موازی است .معالوصف
بالفاصله در بند دوم همین ماده ،صالحیت دادگاه مزبور را بر دادگاههای ملی همه کشورها مقدم
می داند .لذا در هر مرحله دادرسی میتواند از دادگاهها ی داخلی رسماً درخواست کند تا به نفع
اين دادگاه بینالمللی ،تحقیقات و اقدامات خود را به تعويق اندازد .اين نکته در اساسنامه
دادگاههای نورنبرگ و توکیو بهصراحت پیشبینی نشده بود .حال سؤال اساسی اين است که
اِعمال چنین سیستمهايی در وضعیت دادگاههای کیفری بینالمللی همچون دادگاه کیفری
يوگسالوی سابق چگونه ممکن است؟
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در يکی از پروندههای مورد رسیدگی در اين دادگاه در خصوص تاديچ که مورد اختالف دادگاه
مذکور و دادگاه ملی آلمان قرار میگیرد ،اين دادگاه بهموجب ماده  3اساسنامه ،صالحیت خود را
برای رسیدگی مقدم میداند .در واقع پس از اينکه دادگاه کیفری بینالمللی يوگسالوی رسماً از
آلمان خواست تا متهم فوق را تحويل دهد ،تعقیب و پیگیری پرونده وی توسط مقامات آلمانی
متوقف شد .به نظر دادگاه کیفری بینالملل ی يوگسالوی سابق ،عادالنه نیست که برخی از
مرتکبین نقضهای شديد حقوق بینالملل بشردوستانه ،در دادگاههای ملی و برخی ديگر بهخاطر
همان نقضها در دادگاه کیفری بینالمللی يوگسالوی سابق محاکمه شوند .لذا تحويل تاديچ از
سوی آلمان ،زمانی امکانپذير شد که آلمان ،قانون اجرايی الزم را که تحويل متهم را اجازه
می داد ،تصويب کرد19.
همچنین درمورد دادگاه کیفری بینالمللی رواندا ،قانونگذار ،صالحیت محاکم داخلی با اين
دادگاه را موازی ارزيابی کرده است ،به اين معنی که تمامی محاکم داخلی ،اعم از دادگاههای
رواندا و محاکم داخلی ساير کشورها صالحیت دارند به نقضهای شديد حقوق بینالملل
بشردوستانه در منطقه رواندا و کشورهای همسايهاش رسیدگی کنند .به عبارتی محاکم داخلی
رواندا به دلیل اينکه جرايم در قلمرو کشورشان ارتکاب يافته ،و ساير محاکم نیز بر مبنای اصل
صالحیت جهانی قادر خواهند بود به جرايم ارتکابی در دوران مخاصمات داخلی رواندا رسیدگی
کنند .بهعالوه ،همزمان در بند  2ماده  3اساسنامه ،اصل تفوق و برتری دادگاه بر محاکم ملی
تمامی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است .اين بدين معنی خواهد بود که در هر مرحلهای از
فرايند دادرسی ،دادگاه بینالمللی می تواند از مقامات داخلی تقاضای سلب صالحیت به نفع خود
کند و از طرفی اعتبار امر مختومه توسط دادگاه بینالملل ی رواندا به محاکم داخلی تمام کشورها
تحمیل خواهد شد11.
حال سؤال اينجاست که درصورتی که محاکم داخلی قبل از دادگاه بینالمللی رسیدگی کرده
باشند ،حکم قضیه چیست؟ در اينجا قاعده «منع تعقیب مجدد متهم» مطرح میشود .در واقع
نمیتوان شخص را تحت يک اتهام ،دو بار محاکمه کر د .البته استثنائاتی در اين زمینه بیان شده
است .برای مثال در دادگاه بینالمللی رواندا و يوگسالوی علی رغم رسیدگی قبلی در محاکم
داخلی ،اين دادگاه بینالملل ی قادر خواهد بود رسیدگی مجدد را انجام دهد .طبق ماده  3اين
اساسنامهها ،در سه حالت ،رسیدگی مجدد انجام خواهد گرفت.
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اول اينکه :افعال ارتکابی که فرد قبالً بهخاطر آنها در دادگاه داخلی محاکمه شده ،جرم
عادی تلقی شده باشد؛
دوم اينکه :دادگاه داخلی به شکل بی طرفانه و مستقل تشکیل نشده باشد و همین موجب
فرار متهم از مسئولیت کیفری بینالمللی شده يا اينکه اساساً تعقیب ،توأم با دقت و هوشیاری
صورت نگرفته باشد؛ و
سوم اينکه :برای تصمیم گیری در خصوص کیفر تحمیلی به فرد محکوم که مرتکب جرايم
مذکور در اساسنامه شده ،دادگاه کیفری بینالمللی رواندا ،شرايط مجرم را که قبالً بهواسطه حکم
دادگاه داخلی مجازات شده ،در نظر خواهد گرفت.
اين نکته حائز اهمیت است که برتری صالحیت دادگاههای يوگسالوی سابق و رواندا نسبت
به محاکم ملی ،زمانی عملی خواهد بود که دولتها بهموجب قوانین ويژهای مقررات اساسنامه
مذکور را به حقوق داخلی خود ملحق کنند زيرا قطعنامههای شورای امنیت يا مصوبات مجمع
عمومی سازمان ملل از مقوله متونی نیستند که قضات ملی بتوانند با استناد به آنها رأی به
صالحیت يا عدم صالحیت خود بدهند .قاضی ملی تنها قوانینی را اجرا میکند که از طريق
مجاری رسمی دولت متبوع وی به عنوان قانون اعالم شده باشد .اجرای معاهدات بینالمللی نیز
در شرايطی توسط قاضی الزم االجراست که دولت متبوع وی ،مراحل تصويب آن را طی کرده
باشد .بدين لحاظ است که در بند  1قطعنامه  )0399( 821و همین طور ماده  23اساسنامه دادگاه
يوگسالوی و ماده  28اساسنامه دادگاه رواندا دولتها موظف شده اند قوانین داخلی خود را با
مقررات دادگاه بینالمللی هماهنگ کنند .اين وظیفة هماهنگ سازی البته غیر از اجرای مستقیم
آرای محکمه بین المللی در کشورهاست11.
ج .صالحیت برتر دادگاههای کیفری بینالمللی خاص در برابر دیوان کیفری
بینالمللی
اصوالً مسئله تعارض صالحیت ،به علت محدوديت مکانی صالحیت دادگاههای کیفری خاص،
قابل طرح نیست؛ حال آنکه با تأسیس و آغاز به کار ديوان کیفری بینالمللی در سال  ،2112و
با توجه به صالحیت مکانی نسبتاً وسیع و گسترده اين ديوان ،ممکن است مسئله تعارض
صالحیت بین اين ديوان و دادگاههای خاص بینالمللی مطرح شود .نکته قابل توجه ديگر در
اين خصوص اين است که صالحیت دادگاههای بینالمللی خاص 16از جمیع جهات ،موقوف و
75. Lattanzi, Flavial, “The Complementary Character of the Jurisdiction of the Court with Respect to
National Jurisdictions” in The International Criminal Court, Comments in the Draft Statute, University of
Teramo, 1998, p. 3.
76. Ad hoc

راهحلهای تعارض صالحیت در قلمرو حقوق جزای بینالملل

022 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متوقف بر رسیدگی به يک سری از جنايتهای خاص در محدوده سرزمینی خاص ،و وقايع و
اتفاقات خاصی در بازه زمانی مشخص است .برای نمونه ،دادگاه يوگسالوی تنها برای رسیدگی
به جرايم بینالمللی واقعشده در فاصله زمانی اول ژانويه  0330و تاريخی که شورای امنیت پس
از استقرار صلح تعیین خواهد کرد  ،صالحیت دارد .فجايعی که در پی استقالل بوسنیوهرزگوين
و مقابله اقلیت صرب با پشتیبانی صربستان در برابر اين جدايی به وقوع پیوست از حیث ماهیت
صالحیت ،منحصر به جنايات علیه بشريت ،جنايات جنگی و نسل کشی بوده است .لذا به اين
ترتیب ،بسیاری از جنايتهای واقعشده در اين بازه زمانی و در همین سرزمین از قلمرو رسیدگی
اين ديوان خارج است .از سوی ديگر ،همانند قضیه محاکمه تاديچ در آلمان ،در فرض شروع به
رسیدگی در محاکم ديگر ،دادگاه با توجه به اولويت در اعمال صالحیت ،در فرض مقتضیدانستن
امر ،میتواند خود تقاضای رسیدگی کرد ه و استرداد متهم را از کشور محاکمهکننده بخواهد.
مصداق عینی آن در جريان رسیدگی به اتهامات تاديچ در آلمان واقع شد و علیرغم درجريانبودن
رسیدگی به اتهامات وی در محاکم کیفری ملی آلمان ،دادگاه يوگسالوی سابق ،تقاضای رسیدگی
به اتهامات وی را طرح و در نهايت پس از استرداد ،حکم مقتضی دائر بر مجرمیت وی را صادر
کرد.
ادعا ی تفوق و اولويت تصمیمات ملل متحد ،مستند به ماده  019منشور ملل متحد ،کامالً
بجاست .اين ماده مقرر میدارد « :در صورت تعارض میان تعهدات اعضای ملل متحد بر اساس
اين منشور و تعهدات آنها بهموجب هر موافقتنامه بینالمللی ديگر ،تعهدات آنها بر اساس
منشور ،اولويت خواهد داشت» .ماده  019منشور ،يک مادة حل تعارض است يعنی برخالف قواعد
ماهوی ،حکم قضیهای را مستقیماً اعالم نمیکند بلکه تنها اعالم می دارد که در فرض تعارض،
کدام قواعد و مقررات ،حاکم خواهد شد .در اين ماده ،فرضیه مغايرت منشور ملل متحد با ديگر
معاهدات ،پذيرفته شده است .درحقیقت ،منشور ملل متحد با درج ماده  ،019نظام سلسلهمراتبی
قواعد را در حوزه حقوق بینالملل وضع کرده است 11.اما صالحیت دادگاههای بینالمللی خاص،
موضوعاً به دلیل اينکه صالحیت آنها بسیار محدود و مشخص است ،ارزش عملی چندانی برای
بررسی ندارد زيرا مصاديق بررسی و پیگرد مرتبط به صالحیت محاکم ويژه ،محدود است و
مسئله تعارض صالحیت مثبت در اين قبیل از دادرسی ها بسیار اندک بوده است .درصورتیکه
چنین موردی اتفاق افتد ،دولتهای عضو سازمان ملل بايد تعهدات خود را بر اساس منشور،
نسبت به ساير تعهدات در اولويت قرار دهند .درنتیجه دولتهای عضو بايد تصمیم شورای امنیت
سازمان ملل مبنی بر تأسیس دادگاههای کیفری بینالمللی خاص را نسبت به ساير تعهدات خود
 .55عزيزی ،ستار؛ «جايگاه ماده  019منشور ملل متحد در حقوق بینالملل عام» ،مجله فقه و حقوق اسالمی ،سال چهارم،
شماره  ،0932 ،1ص .33
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در اولويت قرار دهند .اين در حالی است که اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی صرفاً عهدنامه
بینالملل ی است که به ابتکار مجمع عمومی توسط دولتها ی عضو تصويب شده است .پس در
صورت بروز تعارض در صالحیت ،دولتها متعهدند که تعهد خود را بر اساس منشور به ساير
تعهدات که ريشه عهدنامهای دارد ترجیح دهند .اين به معنای تفوق صالحیتِ مثالً دادگاه کیفری
بینالمللی يوگسالوی بر صالحیت ديوان کیفری بینالمللی خواهد بود.
 .4مهارکنندههای اعمال صالحیت کیفری
ممکن است اعمال صالحیت کیفری ،زمینهساز برخی مشکالت شود .برای حل اين مشکالت،
موانع محدودکنندهای برای جلوگیری از افراط در اين زمینه مقرر شده است .يکی از موانع ،اصل
نزاکت 18در روابط بینالدولی است که دولتها را از دخالت در امور حاکمیتی يکديگر بازمیدارد.
به اين ترتیب ،بدون وجود رابطه واقعی و قطعی دولتها نمی توانند اعمال صالحیت کیفری خود
را در خصوص جرايمی که در سرزمین ديگری اتفاق افتاده ادعا کنند .به اين ترتیب ،ارتباطی
وثیق میان اصل نزاکت و حاکمیت سرزمینی وجود دارد که حصار مرز را به دور اعمال حاکمیتی
دولتها میکشد و عاملی مؤثر در خودداری دولتها در زياده روی در اعمال صالحیت فراسرزمینی
محسوب میشود .نزاکت به معنای حقوقی ،تعهد مطلق نیست و از طرف ديگر ،حسننیت و
احترام صرف نیست بلکه نوعی شناسايی است که طبق آن ،کشور در محدوده سرزمینیاش،
اعمال قضايی ،قانونگذاری و اجرايی کشور ديگر را به رسمیت میشناسد13.
عدم سوء استفاده از حق يا تقلب نسبت به قانون ،رعايت تناسب و موازنه منافع ،همگی ديگر
عواملی به شمار میآيند که زمینه افراط در اعمال صالحیت کیفری را از میان برده و اختالفات
واقعشده را بهگونهای با درنظرگرفتن يکيک اين عوامل ،حلوفصل میکنند .سوءاستفاده از حق
يعنی اينکه دولتی حق خود را به شیوهای اعمال کند که مانع استفاده دولتهای ديگر از
حقوق شان شود يا به دولت ديگر لطمهای وارد کند .بعضی معاهدات نیز اين اصل را در خود
گنجاندهاند .بهعنوان مثال ،ماده  911کنوانسیون حقوق درياها مقرر داشته است« :دولتهای
متعاهد با حسننیت ،تعهداتی را که مطابق اين کنوانسیون پذيرفتهاند انجام میدهند و حقوق،
صالحیت و آزادی هايی را که در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده به شیوهای انجام میدهند
که موجب سوءاستفاده از حق نباشد» .دکترين سوءاستفاده از حق ،بیشتر در فضای موضوعاتی
بهکار میرود که به نظم درنیامدهاند و بهطور کلی پذيرفته شده است که حق نبايد بهگونههای
زير اعمال شود:
78. Comity of Nations / comitas gentium
 .53ايزدی؛ همان ،ص .016
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 .0با رفتار مغرضانه که تنها قصد آن ،لطمه به ديگری باشد،
 .2به شیوه غیرواقعی که هدف آن متفاوت از هدف اصلی باشد،
 .9به روش نامعقولی که به منافع دارندگان حق ،لطمة خارج از اندازه وارد کند81.
راهحل ديگر اينکه برای جلوگیری از بروز صالحیت متقارن ،دولتهای مدعی صالحیت به
مشورت و همکاری با يکديگر مشغول شوند و با درنظرگرفتن همه عوامل مؤثر در جريان
رسیدگی يا علقههای صالحیتی در خصوص اينکه کدام مرجع ،صالح به رسیدگی است ،مذاکره
کنند .در اين مرحله ،عواملی چون سهولت دسترسی به شهود و مدارک و منافع قربانیان جرم
و تسهیالت شکلی رسیدگی بررسی می شود .در اتحاديه اروپا زمانی که فرايند مذاکره به
نتیجه ای منتهی نشود ،اداره همکاری های قضايی اروپا 80به عنوان داور نها يی در اين خصوص
وارد عمل میشود 82.در تصمیمنامه شورای اتحاديه اروپا در سال  2113هم تنها به ضرورت
اطالع رسانی و مشارکت دولت ها ی درگیر در قضیه اشاره شده است تا دولت های درگیر ،با
همانديشی ،در خصوص اينکه کدام دولت به پرونده رسیدگی کند ،به اجماع برسند .همه
سازوکار های مقرر در اين تصمیمنامه ،مرتبط با همکاری دولت هاست ت ا از صالحیت موازی
اجتناب شود .در فرض عدم اجماع يا تصمیم مقتضی ديگر ،اداره همکاری های قضايی اروپا،
به طرفین مشاوره خواهد داد89.
راهکار ديگر ،استقرار سلسله مراتب در قواعد و بررسی اولويت آنها در اعمال بر موضوعات
برای حل اختالف دولتها در مواقع اعمال صالحیت متقارن است .چارچوب متعارفی که برای
تحلیل قاعده محاکمه يا مجازات در خصوص حل تعارض در موارد صالحیتهای متقارن به
وجود می آورد اين است که بر اساس مکتب نهادگرايی ،دولتها در عرصه بینالمللی بهصورت
نظام مندی با رعايت اولويتهای معقول خود رفتار میکنند .بدين ترتیب ،وارد همکاری با
دولتهای ديگر میشوند تا بتوانند از نتیجه اين منافع بهصورت متقابل و مداومی بهره مند شوند81.

 .20ايزدی؛ همان ،صص .030-032
)81. Eurojust (The European Union’s Judicial Cooperation Unit
82. Gerard, Coffey, “Resolving Conflicts of Jurisdiction in Criminal Proceedings: Interpreting Ne Bis In
Idem in Conjunction with the Principle of Complementarity”, New Journal of European Criminal Law, vol.
4, Issue 1–2, 2013, p. 78.
83. Council Framework Decision 2009/948/JHA, on Prevention and Settlement of Conflicts of Exercise
of Jurisdiction in Criminal Proceedings, 30 November 2009.
84. Karl M. Meessen, “Conflicts of Jurisdiction under New Restatement Conflicts of Jurisdiction”, Law
and Contemporary Problems, vol. 50: No. 3, 2002. p. 60.
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نتیجه
بسط گسترده روابط بینالمللی دولتها با يکديگر ،موجب افزايش تعامالت اتباع آنها نیز شده
است .مقارن با گسترش اين ارتباطات ،امکان بروز حوادث مجرمانه هم وجود دارد ،بهنحویکه
برخالف گذشته ،مرتکبان جرم ،ديگر تابعیت دولت واحد را نداشته و در قلمرو يک دولت هم
مرتکب جرم نمی شوند .تنوع شکل مداخله بزهکاران با تابعیت های مختلف و در امکنه متفاوت
در تنظیم مقررات قانونی مغفول مانده بهنحویکه مقررات جاری ،پاسخگوی برخی ابهامات
پديدآمده نیست .وضع صالحیتهای متعدد ازجمله صالحیت سرزمینی ،صالحیت شخصی (با
هر دو جنبه آن ،يعنی به اعتبار تابعیت مرتکب يا مجنی علیه) ،صالحیت واقعی و صالحیت جهانی
که مدتها از ابداع آن میگذرد ،نیازمند تحول و بازنگری است .ممکن است اجرای همزمان
قواعد مذکور ،مسائلی را ايجاد کند که نیاز باشد قانونگذار در هر کشور آن را حل کند .وجود
قواعد مزبور در مرحله وضع و انشاء با مشکلی روبهرو نیست ولی امکان دارد که جمع اين قواعد
با يکديگر در مرحله عمل و اجرا ناممکن باشد و تعارض پیش بیايد بهگونهای که وقوع عمل
مجرمانه در سرزمین يک دولت با لحاظ عناصر بینالملل ی ،منجر به اختالف دو يا چند دولت يا
حتی دادگاههای بینالملل ی در ادعای اعمال صالحیت بر اساس اصول مختلفی شود که حل آن
نیازمند به کارگیری اصول ديگری از موازين حقوقی ازجمله قواعد حل تعارض باشد .در اين
صورت ،صالحیتهای مختلفی مطرح میشود که ممکن است هريک از محاکم بر اساس مبانی
و داليل متعددی مدعی اعمال صالحیت کیفری شوند .باوجود اين ،داليلی برای ترجیح صالحیت
سرزمینی بر ساير انواع صالحیتها وجود دارد که مهمترين آن ،محققبودن رابطه مستقیم و
واقعی میان جرم واقع شده و دولتی است که جرم در آن واقع شده است .برخالف ديگر
صالحیتها ،در اعمال صالحیت سرزمینی ،دولت تعقیب کننده در واقع منافع خود را باالصاله
دنبال میکند .در راستای جلوگیری از بیکیفرمانی مجرمان ،اصول ديگری برای حل تعارض
صالحیت کیفری در حقوق جزای بینالملل نیز مطرح شده که میتوان به قواعد :يا محاکمه يا
استرداد  ،استرداد مجرمین ،منع تعقیب مجدد و احاله دادرسی کیفری اشاره کرد .در واقع اين نوع
از همکاریها ،ضمن تأ کید بر احترام قوانین و مقررات ملی و لزوم احتراز از دخالت در امور داخلی
دولتها  ،همکاری در رسیدگی به جرايم بینالملل ی را خواستار و درنتیجه موجب کاهش تعارض
صالحیتها و جلوگیری از بازداشتهای پیش از محاکمه و درنتیجه ،کاهش جمعیت زندان
میشود .اما درمورد اختالف صالحیت دادگاه کیفری بینالمللی با مراجع داخلی بايد گفت تنها
مراجع داخلی حق تق دم در رسیدگی دارند و هر زمان که ديوان تشخیص بدهد که کشور مزبور،
قادر يا مايل به رسیدگی نیست میتواند رأساً به موضوع رسیدگی کند .در صورت تعارض احتمالی
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بین صالحیت ديوان کیفری بینالمللی با دادگاههای کیفری بینالمللی خاص ،بايد بر اساس ماده
 019منشور سازمان ملل به نفع دادگاههای بینالمللی خاص نظر داد و در صورت اختالف
صالحیت دادگاههای کیفری بینالملل ی خاص با محاکم داخلی ،موضوع در صالحیت محاکم
بینالملل ی خواهد بود .امروزه بعضی کشورها ،قواعد ديگری چون مهمترين رابطه موجود ،نوع
جرم ،منافع ملی يا تحلیل مقايسهای میزان خسارت را جايگزين اصول صالحیتی سنتی کردهاند.
عالوه بر اين موارد ،اصل نزاکت ،عدم سوء استفاده از حق يا تقلب نسبت به قانون ،رعايت تناسب
و موازنه منافع ،همگی ديگر عواملی به شمار میآيند که زمینه افراط در اعمال صالحیت کیفری
را از میان برده و اختالفات واقعشده را بهگونهای با توجه به همه اين عوامل ،حلوفصل میکنند.
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چکیده
حقوق بينالملل محيطزيست فضاي ماوراي جو ،يكي از بخشهاي حقوق بينالملل فضا بوده كه در
دهههاي اخير ،با رشد فعاليتهاي دولتها و بخش خصوصي در اكتشاف ،بهرهبرداري و انتفاع از منابع
موجود در فضا مورد توجه بينالمللي قرار گرفته است .اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه
در زمينه محيطزيست ماوراي جو ،چه ارتباطي ميان اصول موجود حقوق بينالملل فضا و حفظ
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حاكم است و چه چالشها و خألهايي در اين زمينه وجود دارد؟ نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است
كه عليرغم نبود نظام واحد بينالمللي در زمينه حفاظت از محيطزيست ماوراي جو ،از يكسو با توسعه
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مقدمه
اگرچه از سطح زمين ،فضاي ماوراي جو ،پهناي بيانتها به نظر ميرسد و بنابراين ،نگرانیي راجیع
به آلودگي محيطزيست فضاي ماوراي جو ،بيمورد محسوب ميشود ،واقعيت آن است كه مناطق
قابل استفاده در اين محيط كه نسبتاً محدود بوده ،با ازدحام استقرار تجهيیاات فضیايي كشیورها
مواجه است 5.از زمان ارسال ماهنورد اسپوتنيك در  1اكتبر  5317ميالدي ،و به تبیع آن ،مسیابقه
فرستادن انسان (يوري گاگارين )6در  62ژوئيه  ،5323استفاده انحصیاري از فضیاي میاوراي جیو
توسط گروه معدودي از دولتها به يك فعاليت گسترده و معمول اكثر كشورها تغييیر شیكل داده
است؛ 9بهگونه اي كه استفاده گسترده بشر امروزي از فضاي ماوراي جو ،نظيیر خیدمات گسیترده
بانكي ،برنامههاي سمعي و بصري ،میاهوارههیاي تحقيقیاتي و اطالعیاتي ،پیيشبينیي آبوهیوا،
مديريت بحران طبيعي و از همه مهمتر ،تبديلشدن فضاي ماوراي جو بیه منطقیه امنيتیي نیوين
براي دولتها ،از فضاي ماوراي جو ،محيطي بيبديل بیراي پيشیرفت و توسیعه پايیدار كشیورها
ساخته است 1.اما متأسفانه اعتالي فناوري بشريت در بهرهبرداري از فضا ،نهتنها موجی اسیتفاده
مسالمتآميا از آن نشده ،بلكه اين محيط را با خطر آلودگي با زبالههیاي فضیايي 1مواجیه كیرده
است ،بهگونهاي كه اكنون  31درصد از حجم كل اجیرام فضیايي را زبالیههیاي فضیايي تشیكيل
ميدهند .از سوي ديگر ،بسيار غيرواقعگرايانه است كه تمام جنبههاي اكتشاف و انتفاع از فضیاي
ماوراي جو ،براي محيطزيست آن ،خسارتبار دانسته شود 2بلكیه در ايین زمينیه بايید قايیل بیه
تفكيك شد و در همين جاست كه قاعدهمندي حقوقي ضرورت پيدا ميكنید .بیا توجیه بیه آنكیه
فضاي ماوراي جو و ازجمله محيطزيست آن ،ميراث مشترك بشريت 7محسوب ميشود ،تعهیدات
دولتها در حفظ محيطزيست آن را ايجیاب كیرده و بررسیي حقیوقي حفاظیت از محیيطزيسیت
1. Kleiman, Matthew J.; Lamie, Jenifer K.; Carminati, Maria-Vittoria, “Protecting the Space
Environment”, in: The Laws of Spaceflight: A Guidebook for New Space Lawyers, ABA Book
Publishing, 2012, p. 2.
2. Yuri Alekseyevich Gagarin
3. Cinelli, Claudia; Pogorzelska, Katarzyna, “The Current International Legal Setting for the Protection
of the Outer Space Environment: The Precautionary Principle Avant La Lettre”, Review of European
Community and International Environmental Law, 22 (2) 2013, p. 186.
4. Lee Hudgins, Edward, Space: The Free-Market Frontier, Cato Institute (December 20, 2002), p. 149.

 .7بر اساس دستورالعمل كاهش زبالههاي فضاييِ كميته هماهنگي بينسازماني زبالههاي فضايي و دستورالعملهاي متأخر
كاهش زبالههاي فضايي ملل متحد ،زبالههاي فضايي شامل «تمامي اشياء ساختة انسان ميشود كه شامل اجااء و عناصر
وابسته بدان در مدار زمين يا بازگشتي به جو كه داراي منفعت غيركاربردي هستند» .بنابراين زبالههاي فضايي ،منشأ انساني
داشته و به خردهسنگهاي طبيعي معلق در فضا ،زبالههاي فضايي گفته نميشود .براي اطالعات بيشتر ،ن.ك:
Hobe, Stephen, “Environmental Protection in Outer Space: Where We Stand and What is Needed to
Make Progress with Regard to the Problem of Space Debris”, The Indian Journal of Law and Technology,
vol. 8, 2012, p. 2.
6. Alam, Shawkat, Routledge Handbook of International Environmental Law, Routledge, 2013, p. 380.
7. Common Heritage of Humanity
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فضايي را الاامي مينمايد .بااينحال با بررسي اجمالي معاهدات موجود حقوق بينالملل فضا ،ايین
نتيجه حاصل ميشود كیه حقیوق بیينالملیل فضیا ،چیارچوب حقیوقي جیامع بیراي حفاظیت از
محيطزيست ماوراي جو ارائه نميدهد و معيارهاي دقيقي را براي اعمال فضايي دولتها و بخش
خصوصي مقرر نميكند 8.بدون شك ،جامعه بشري امروز نيازمند رژيم حقوقي بينالمللي مناسی
و منطقي براي حفظ و استمرار امنيت بينالمللي در فضا است كه اين نيازمندي با توجه به سرعت
پيشرفت و توسعه روزافاون فناوريهاي فضايي ،روزبهروز بيشتر و پراهميتتر ميشیود 3.ازايینرو
به نظر ميرسد كه نقطه متكامل براي رژيم حقوقي حاكم بر محيطزيسیت فضیا ،ايجیاد رويكیرد
امنيت پايدار بينالمللي باشد.
محيطزيست ماوراي جو ،يكي از مبهمترين مفاهيم حقوق بينالملل فضا محسوب ميشیود و
تا كنون تعريفي از آن صورت نپذيرفته است ،كه اين امر بهطور عمده ،ناشیي از اخیتالف نظیرات
دولتها درباره مفهیوم فضیاي میاوراي جیو اسیت .بنیابراين در نبیود تعريید میدون حقیوقي از
محيطزيست ماوراي جو ،بايد به دادههاي ساير علوم در اين زمينه استناد كرد .در اين زمينیه نيیا
تعريد علمي دقيقي به چشم نميخورد .براي نمونه ،سازمان هوايي امريكا ( ناسا) ،محیيطزيسیت
فضايي را منطقه وسيع خأل مي داند كه فراتر از حداكثر محدوده اتمسفر زمين و بين سیاير اجیرام
فضايي در گيتي قرار دارد و عليرغم خألبودن ،امكان حركت آزادانیه انسیان در آن وجیود دارد و
انسان يا هر موجود زندة غيرمحافظتشدهاي ظرف میدت كوتیاهي در آن از بیين میيرود 52.امیا
فدراسيون دانشمندان امريكايي 55،ضمن رد اين تعريد ،مدعي ميشود كه محيطزيست فضیايي،
محيط پوياست كه پوشيده از اجااي انرژيزا ،تشعشعات و ميلياردها جرم فضايي در سطوح بسیيار
كوچك تا غولپيكر است56.
 .6اصول حاكم بر فضاي ماوراي جو و تأثیر آن بر حفظ محیطزیست ماوراي جو
اصول كلي حقوق بينالملل فضايي در بسياري از معاهدات چندجانبة حقوق فضايي ريشه دارند و
بهطور مشخص« ،معاهده فضاي ماوراي جو» بهعنوان تدوين اين اصول تلقي ميشود 59.بررسي
و تحليل اصول حاكم بر فضاي ماوراي جو ،درك معاهدات و همچنين توسعه و شكلگيري
8. Tennen, L. I., “Evolution of the Planetary Protection Policy: Conflict of Science and Jurisprudence?”,
Advance in Space Research 24, 2004, pp. 2354-2362.

 .3نواده توپچي ،حسين؛ «رژيم حقوقي فضاي ماوراي جو زمين و چالشهاي پيش روي آن» ،فصلنامه راهبرد ،زمستان 5982
و بهار  ،5987شماره  ،12ص.927
10. http://quest.arc.nasa.gov/space/teachers/suited/3outer.html, p. 1. (last visit 14/3/2014).
11. Federation of American Scientists
12. http://fas.org/spp/military/docops/army/ref_text/chap5im.htm, p. 1. (last visit 14/3/2014).
 .69محمودي ،سيدهادي؛ حقوق بينالملل فضايي ،سمت ،5939 ،صص .519-511
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حقوق ماوراي جو را تسهيل ميكند .اصول زير ازجمله مهمترين اصول حاكم درباره حفاظت از
محيطزيست ماوراي جو محسوب ميشود.
6ـ .6اصل آزادي بهرهبرداري و برابري و رابطه آن با حفاظت از محیطزیست جو
يكي از اصول بنيادين در حقوق بينالملل فضا ،اصل آزادي بهرهبرداري و برابري مندرج در میاده
« 5معاهده فضاي ماوراي جو» است كه بر مبناي آن ،فضا متعلق به كیل بشیريت بیوده و هیي
دولتي نميتواند مدعي حق انحصاري اعم از انتفاع يا تملك بر آن شود .دولتها نبايید تسیليحات
هستهاي يا ديگر تسليحات كشتارجمعي در فضا مستقر كنند و میاه و اجیرام آسیماني بايید بیراي
اهداف صلحآميا استفاده شود 51.با توجه به اين ماده ،آلودگي محيطزيست فضايي بهويژه در موارد
تعمدي ،نهتنها مانع عمده در عينيتبخشي به منافع دولتها در فضا بوده ،بلكه در تحقیق منیافع
آتي صلحآميا دولتها در فضاي ماوراي جو ،ممنوعيت ايجاد میينمايید .بنیابراين ،عیدم رعايیت
اصول محيطزيست فضايي در بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو ،تخلد عمده از ماده « 5معاهیده
ماوراي جو» تلقي ميشود .در تأييد اين ادعا در بنید  7مقدمیه «كید رفتیاري بیينالمللیي بیراي
فعاليتهاي ماوراي جو» 51،پس از آنكه در بندهاي پيشين آن ،عدم مديريت صحيح محيطزيست
ماوراي جو ،مغاير با صلح و امنيت بينالمللي تلقي شده است ،زبالههاي فضايي را اوالً ،تأثيرگیذار
بر استفاده پايدار از فضاي ماوراي جو دانسته ،ثانياً ،اين مواد را خطري براي فعاليتهیاي میاوراي
جو تلقي كرده و ثالثاً ،حضور گسترده ايین زبالیههیا را بیهصیورت بیالقوه ،عامیل محیدودكننیدة
بهكارگيري و استفاده مؤثر از قابليتهاي مشترك فضاي ماوراي جو ميداند.
6ـ .2اصل همکاري بینالمللی در حفاظت از محیطزیست فضاي ماوراي جو
با توجه به افاايش رو به رشد حضور دولتها ی اعم از توسعهيافته و درحالتوسعه ی همچنين بخیش
خصوصي و نهادهاي غيردولتي در استفاده از فضیاي میاوراي جیو ،اصیل همكیاري بیينالمللیي در
حفاظت از محيطزيست ماوراي جو ،امروزه به واقعيت بيبديل بهمنظور مقابله با مشكالت موجود در
زمينه محيطزيست پايدار فضايي تبديل شده است .بدون همكاري مؤثر بينالمللي دولتها و بخیش
خصوصي نميتیوان بیا ايین مشیكالت مقابلیه كیرد .همكیاري بیينالمللیي در زمينیه حفاظیت از
محيطزيست ماوراي جو بايد منجر به سه نتيجه مشخص شود5 :ی ارتقاي توسیعه دانیش و فنیاوري
14. Brünner, Christian; Soucek, Alexander, “Outer Space in Society, Politics and Law”, Springer
Science & Business Media, 2012, p. 693.
15. The Draft of International Code of Conduct for Outer Space Activities, for more information see:
http://eeas.europa.eu/non-proliferation-and
disarmament/pdf/space_code_conduct_draft_vers_16_sept_2013_en.pdf. (last visit 2/12/2014).
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فضايي و موارد اعمال آن؛ 6ی تقويت توسعه قابليتهاي مربیو و متناسی فضیايي در كشیورهاي
عالقهمند؛ 9ی تسهيل تبادل تخصص و فناوري در ميان دولتها بر مبناي مقبول دوجانبه52.
مطابق ماده  3معاهده فضاي ماوراي جو ،براي پيشبرد شر نفع و سیود مشیترك ،ضیروري
است كه كشورها فعاليتهاي فضايي خود را مطابق با حقوق بينالملل ازجمله منشور ملل متحید
انجام دهند تا همكاري و درك بينالمللي را ارتقا بخشند .كشورها براي كاوش در فضاي میاوراي
جو و استفاده از آن ،ازجمله ماه و ساير اجرام آسماني بايد از اصل همكیاري و مسیاعدت متقابیل
پيروي كنند57.
6ـ .9اصل احتیاط 62در حقوق بینالملل فضا و حفاظت از محیطزیست ماوراي جو
از اصول جديد در حقوق بينالملل محيطزيست كه با حفاظت از محيطزيست فضا میرتبط اسیت،
اصل احتيا است .اصل احتيا تضمين مينمايد كه از تأثير سوء ماده يیا فعیاليتي كیه تهديیدي
نسبت به محيطزيست است  ،جلوگيري به عمل آيید؛ حتیي اگیر داليیل قیاطع علمیي مبنیي بیر
آسي زابودن آن ماده يا فعاليت خاص براي محيطزيست وجود نداشته باشد .بااينحال ،بیه دليیل
عدم توافق در خصوص معناي دقيق آن ،مشكل بتوان جايگاه اصل احتيا را در حقوق بينالملیل
بهنحو دقيق ارزيابي كرد؛ اما در حال حاضر كه شواهد علمي كیافي وجیود دارد ،و در جیايي كیه
اقدام احتياطي را ميتوان بر اساس قضاوت معقول هاينههاي میؤثر توجيیه كیرد و همچنیين در
جايي كه عدم اقدام احتياطيميتواند به برگشتناپذيري بالقوه يا آسي به نسلهاي آينیده منجیر
شود ،هنگامِ عمل محتاطانه است 53.بهطور كلي ميتوان اصل احتيا را ايینطیور تعريید كیرد:
مهياشدن براي تهديدات بالقوه ،غيرقطعي يا حتي فرضي ،وقتي كه مدرك يا دليیل انكارناپیذيري
وجود ندارد كه خسارتي اتفاق خواهید افتیاد .بنیابراين در حیالتي كیه احتمیال ورود خسیارت بیر
محيطزيست وجود داشته و تنال درجه محيطزيست در مقياسي بارگ مطرح است ،اجراي اصیل
احتيا  ،ضروري مينمايد 62.روشن است كه هاينه جبران خسارت به محيطزيست ،بسيار بيشتر از

16. “The Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the
Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Accounts the Needs of Developing States”,
(A/RES/51/122), UN General Assembly, 13 December 1996, annex, para. 5 (a,b,c) . Available in:
http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r122.htm (last visited: 19/7/2014).

 .65محمودي؛ همان ،صص .518-513
18. Precautionary Principle
19. O'Riordan, Timothy, “Interpreting the Precautionary Principle”, Routledge, 2013, p. 18.
 .20پورهاشمي ،سيدعباس و بهاره ارغند؛ حقوق بينالملل محيطزيست ،دادگستر ،5936 ،صص .555-556
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جلوگيري از آن
ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اصوالً چه ارتباطي ميتواند بين اصل پيشاحتيیاطي و
حفاظت از محيطزيست ماوراي جو وجود داشته باشد؟ اصل احتيا در حقوق فضاي ماوراي جو با
توجه به ترديدهاي فراوان علمي راجع به ماهيت فعاليتهاي فضايي ميتواند بسيار سودمند باشد.
اصل احتيا در زمينه حفاظت از محيطزيست ،نخستين بار در اصل  51اعالميه ريو  5336راجیع
به محيطزيست و توسعه ،مورد توجه قرار گرفت .اين اصل بيان میيدارد« :بیهمنظیور حفاظیت از
محيطزيست ،دولتها بايد متناس با امكانات خود ،تدابير احتيیاطي وسیيعي را اعمیال كننید .در
صورت خطر ورود صدمات شديد يا غيرقابلجبران ،عدم داليل قطعي علمي نبايد بهانیهاي بیراي
تأخير در اتخاذ تدابير مؤثر براي پيشگيري از ورود صدمه به محيطزيست شود» .ازآنجاكه دولتها
در اعمال اصل احتيا  ،معموالً قابليتهاي اقتصادي و منافع سياسي خود را مدنظر قرار ميدهند،
اصل احتيا نميتواند بهتنهايي اقدامات خاص قانوني را تحميل كند.
6ـ .4اصل استفادههاي صلحآمیز از فضاي ماوراي جو
اين اصل به بهترين نحو در ماده  1معاهده ماوراي جو درج شده است .مطابق با اين ماده« ،كشیورهاي
متعاهد متعهدند تا هي شيئي را كه سالحهاي هستهاي يا هرگونه سالح كشتارجمعي حمل ميكنید در
حول زمين قرار ندهند و چنين سالحهايي را در اجرام آسماني يا در فضاي ماوراي جو يا بیه هیر شیيوه
ديگري مستقر نكنند .ماه و ساير اجرام آسماني بايد توسیط كليیه كشیورهاي متعاهید ،منحصیراً بیراي
مقاصد صلحآميا به كار گرفته شود .تأسيس پايگیاههیاي نظیامي ،تأسيسیات و اسیتحكامات ،آزمیايش
هرگونه سالح و هدايت مانورهاي نظامي در اجرام آسماني ممنوع است» 66.استفادههیاي صیلحآميیا و
حفاظت از فضاي ماوراي جو ،دو روي يك سكه هستند زيرا معقول نيست كه از فضاي ماوراي جیو در
مقاصد مضر به آن استفاده شود و درعينحال ،آن استفاده صلحآميا باشد.
29

6ـ .7میراث مشترک بشریت
وضعيت فضاي ماوراي جو بهعنوان اموال مشترك يا بهعنوان محيطي كه تابع صالحيت انحصیاري
يك كشورِ مشخص نيست بلكه محيطي است كه بهیرهبیرداري از آن بیراي همیه اعضیاي جامعیه
بينالمللي آزاد است ،در حقوق بينالملل بهخوبي تثبيت شده است .معاهده ماه اعالم ميكند كه میاه
21. Cameron, James; Abouchar, Juli, “The Precautionary Principle: A Fundamental Principle of Law and
Policy for the Protection of the Global Environment”, Boston College International and Comparative
Law Review, vol. 14, Issue 1, 1991, p. 2.

 .22محمودي؛ همان ،ص .512
23. Common Heritage of Mankind
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و منابع آن ،ميراث مشترك بشريت هستند .اين اصل مبين آن است كه فضاي ماوراي جیو ،متعلیق
به هي كشوري نيست و برعكس ،متعلق به كليه كشورها و هرگونه سیود ناشیي از آن بیراي همیه
كشورهاست .كشورهاي درحالتوسعه از اصل ميراث مشترك بشريت حمايت كردهاند اما كشیورهاي
توسعهيافته ،تفسير متفاوتي دارند .به نظر آنان ،هركسي ميتواند از اين منابع طبيعي تا آنجا كه هیي
كشوري ادعاي صالحيت انحصاري بر آن منطقه نكند ،بهرهبرداري كند 61.همان گونه كیه درمیورد
بستر و زير بستر درياها و اقيانوسها مطرح است ،پذيرش عنوان ميیراث مشیترك بشیريت موجی
ميشود تا از منابع فضاي ماوراي جو به نفع بشريت و براي مقاصد صلحجويانه استفاده شیود 61،كیه
نمونه بارز آن ،آسي نرساندن به منابع طبيعي موجود در فضا است.
 .2عوامل آلودگی محیطزیست فضایی و اقدامات بینالمللی براي مقابله با آن
با توجه به موضوع مقاله حاضر كه متمركیا بیر محیيطزيسیت فضیايي اسیت ،شیناخت عوامیل
ايجادكننده آلودگي محيطزيست فضايي و اقدامات بينالمللي براي مقابله با آن ،میيتوانید نقیش
مؤثري در ترسيم نظام حقوق بينالملليِ حاكم بر محيطزيست فضیايي ايفیا كنید .عوامیل عمیده
ايجادكننده آلودگي محيطزيست فضايي عبارتاند از :زبالههاي فضايي ،تصادم فضايي ،تحقيقیات
و آزمايشهاي فضايي ،تجاريسازي فضاي ماوراي جو و استفاده از تسليحات .در هر يك از ايین
بخشها اقداماتي در سطح جامعه بينالمللي صورت گرفته است كه به شرح زير بررسي ميشود.
2ـ .6زبالههاي فضایی
زبالههاي فضايي اغل يك اسم عام براي هر نوع ساختة بشر است كه در فضا ،چه در مدار حول
جرم كروي يا گذرگاه بين اجرام كروي به دور انداخته شود 62.در حال حاضر ،صدها ميليون
قطعههاي باقيماندة فضايي در مدار زمين وجود دارد كه با سرعت چند كيلومتر در ثانيه دور زمين
در حركت است .افاون بر آن ،خطر زبالههاي فضايي براي مأموريتهاي متأخر دولتها وجود
دارد ،بهگونهاي كه امكان تصادم فضايي را مضاعد ميكند 67.سازمان هوا و فضاي اياالت
 .24محمودي ،همان ،صص .511-518
 .27ضيايي بيگدلي ،محمدرضا؛ حقوق بينالملل عمومي ،چاپ پنجاهوپنج ،گنج دانش ،5931 ،ص .921
26. Imburgia, Joseph S., “Space Debris and Its Threat to National Security: A Proposal for a Binding
International Agreement to Clean Up the Junk”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 44, 2011,
p. 591.

 .25در اين ارتبا ميتوان به دستورالعملهاي كاهش زبالههاي فضايي ملل متحد اشاره كرد كه مقرر ميدارد كه
«محيطزيست كنوني با زبالههاي فضايي ،خطري نسبت به فضاپيماها در مدار زمين و همچنين خطري نسبت به آسي بر
سطح زمين تلقي ميشود» .براي اطالعات بيشتر ،ن.ك:
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متحده (ناسا) چهار منبع مهم زبالههاي فضايي را مواد زايد چندپارهشده (قطعهقطعهشده)،
فضاپيماهاي غيرعملياتي ،بدنه موشكها و پسماندهاي با منشأ نامعلوم ميداند 68.از بين
گروههاي مابور ،زبالههاي چندپارهشده كه ناشي از تصادم يا انفجارهاي فضايي است  22درصد
پسماندهاي فضايي را تشكيل ميدهد.
با اينكه از اظهارنظر نماينده شوروي در كميته استفادههاي صلحآميا از فضاي ماوراي
جو )5382(،مبني بر لاوم رسيدگي فوري به چالش زبالههاي فضاييِ مؤثر بر محيطزيست ماوراي
جو ،سه دهه ميگذرد 63،و باوجود تشكيل  31درصد اجرام فضايي ،تحت عنوان زبالههاي فضاييِ
ساختة انسان ،هنوز اقدام بايستهاي از سوي جامعه بينالمللي صورت نپذيرفته است .متأسفانه تا
كنون مقررات صريح و دقيقي ،خواه در سطح بينالمللي يا منطقهاي براي محافظت از
محيطزيست فضايي در قبال زبالههاي فضايي وضع نشده است ،و در اين حوزه ،نوعي ابهام و
سكوت از حقوق بينالملل وجود دارد 92.البته برخي سازمانهاي غيردولتي همچون كميته حقوق
فضاي انجمن حقوق بينالملل 95،در شصتوششمين كنفرانس خود در بوينس آيرس آرژانتين در
سال  5331ميالدي ،طرح سند بينالمللي حفاظت از محيطزيست در مقابل خسارات زبالههاي
فضايي 96را به تصوي رساند 99و به كميته سازمان ملل متحد راجع به استفادههاي صلحآميا از
فضاي ماوراي جو ارائه شد كه تا كنون به نتيجه خاصي نرسيده است 91.عالوه بر اين ،ميتوان به
دستورالعملهاي سازمان ملل متحد راجع به كاهش زبالههاي فضايي 91اشاره داشت كه مجمع
عمومي ملل متحد ،آن را بهصورت منبع حقوق نرم و غيرالاامآور پذيرفته است .بنابراين هي
رژيم حقوقي مشخصي درباره كاهش پسماندهاي فضايي وجود ندارد .معاهده فضاي ماوراي جو
بهطور مشخص به پسماندهاي فضايي اشاره نكرده است اما ميتوان برخي از مواد معاهده فضاي
ماوراي جو را به موضوع پسماندهاي فضايي مرتبط دانست ،ازجمله ماده  5معاهده كه طبق آن،
UN Space Debris Mitigation Guidelines, Sept. 2007, as annexed to UN doc. A/62/20, Report of the
COPUOS o. 1, para. 1.
28. NASA, Handbook for Limiting Orbital Debris (NASA, 2008), at 26–29.
29. Ibid., p 593.

 .90البته در برخي از اسناد چون دستورالعملهاي سازمان ملل متحد راجع به زبالههاي فضايي ،از ضرورت اتخاذ گام
محتاطانه و ضروري به سمت حفاظت از محيطزيست براي نسلهاي آينده سخن گفته شده است بدون آنكه نحوه اجراي آن
را مشخص كند.
31. The ILA Space Law Committee
32. The Buenos Aires Instrument on the Protection of the Environment from Damage Caused by Space
Debris
33. Cheng, Chia-Jui, “The Use of Air and Outer Space Cooperation and Competition”, Springer, 1st Ed.,
1998, p. 325.
34. Kristian, Ole, et al., Yearbook of International Environmental Law 2008, Oxford University Press,
2010, p. 327.
35. UN Guidelines on Debris Mitigation
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كاوش در فضاي ماوراي جو و استفاده از آن بايد به سود و نفع كليه كشورها باشد .ماده  9اشعار
ميدارد كه فعاليتها بايد مطابق با حقوق بينالملل باشد 92.بنابراين در فقدان اسناد بينالمللي
الاامآور در اين حيطه ،بايد به رويكرد دولتها توجه كرد كه بر سه محور رديابي ،كاهش رشد و
برداشت زبالههاي فضايي استوار است.
الف .ردیابی
امروزه كشورها براي جلوگيري از برخورد با زبالهها و تصادم فضیايي ،از علمیي بیه نیام «آگیاهي
وضعيتي فضايي» 97استفاده ميكنند .شبكه نظارت فضايي وزارت دفیاع امريكیا ،آژانیس فضیايي
اروپا و مركا استانداردها و اختراع فضايي ،ازجمله چند مركیا عمیده فعیال هسیتند كیه بیه ارائیه
خدمات در زمينه آگاهي وضعيتي فضايي مشغولاند .هدف كلي ابتكار آگیاهي وضیعيتي فضیايي،
حمايت از برنامه مستقل اروپیايي در جهیت دسترسیي بیه وسیايل تحقيقیات فضیايي و خیدمات
آنهاست .اين امر بايد با ارائه اطالعیات بیهموقیع و بیا كيفيیت ،اطالعیات و دانیش مربیو بیه
محيط زيست ،هشدارهاي تهديد و بهرهبرداري پايدار از فضاي بيروني اطراف سياره زمين محقیق
شود 98.هدف «آگاهي وضعيتي فضايي» ،قادرساختن اروپا در جهت شناسايي مستقل ،پيشبيني و
ارزيابي خطرات جاني و مالي در نتيجه پسماندهاي فضايي ،انفجارها و برخوردها در مدار ،اخیتالل
در مأموريت ها و قابليت هاي خدمات مبتني بر میاهواره ،اثیرات بیالقوه اشیياء ناديیك بیه زمیين
( ،)NEOsو اثرات پديدههاي آبوهوا فضا در زيرساختهاي فضا و زمين است.
ب .كاهش
توجه به كاهش زبالههاي فضیايي بیراي نخسیتين بیار از دهیه  82میيالدي آغیاز شید ،كیه طیي آن
مكدونالد داگالس پيشنهاد داد كه باالبرنده فضانورد دلتا بهصیورتي اصیالح شیود كیه پیس از پايیان
مأموريتش در فضا منفجر نشود .در سال  5331انجمن حقوق بينالملیل ،طیرح كنوانسیيون راجیع بیه
زبالههاي فضايي را ارائه داد كه به خسارات ناشي از زبالیههیاي فضیايي ازجملیه خسیارات زبالیههیاي
فضايي به محيطزيست جو و زمين در خیارج از قلمیرو حاكميیت دولیتهیا اشیاراتي داشیت .در 5331
ميالدي ،ناسا نخستين سازمان هوايي ملي بود كه دستورالعملهاي جامع كیاهش آلیودگي زبالیههیاي
موجود در مدار را منتشر كرد و سپس كميته استفادههاي صلحآميا از فضاي ماوراي جو ملیل متحید در
 .91محمودي؛ همان ،صص .618-613
)37. Space Situational Awareness (SSA
38. Bobrinsky N. and Del Monte L., “The Space Situational Awareness Program of the European Space
Agency”, Kosmicheskie Issledovaniya, 2010, vol. 48, No. 5, p. 392.
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سال  ،6227مجموعه دستورالعملها راجع به كاهش زبالههاي فضايي را صادر كرد .ايین دسیتورالعمل،
حاوي پيشنهادهاي عمدهاي براي كاهش زبالههاي فضايي بیود ازجملیه5 :یی محیدودكردن رهاسیازي
زبالهها در طول عمليات عادي فضايي 6ی بهحداقلرساندن قابليت ازهمگسیيختهشیدن میواد در طیول
مراحل مختلد عمليات فضايي 9ی كاهش احتمال تصادمات فضايي در مدار جو 1ی اجتنیاب از نیابودي
تعمدي و ساير فعاليتهاي مضر 1ی كاهش قابليت ازهمگسيختهشدن مواد ،بعد از مأموريت ،كیه ناشیي
از انرژي ذخيرهشده است93.
ج .برداشت
اجماع بينالمللي فاايندهاي وجود دارد كه برداشت فعال زبالههاي فضايي براي جلوگيري از
تصادمات اتفاقي در مدار زمين ضروري است .پنجمين كنفرانس اروپا درمورد زباله فضايي نتيجه
گرفت كه «اجراي اقدامات برداشت فعال زبالههاي فضايي بهمنظور فراهمكردن پايداري،
ضرورت دارد و هي جايگايني براي محافظت از فضا وجود ندارد» .بهطور مشابه ،نيكوالس
جانسون 12از دفتر برنامه زباله فضايي ناسا 15به كنگره اعالم كرد كه «در آينده ،تصادمات
ماهوارهاي ميتواند منبع اصلي ايجاد زبالههاي فضايي جديد باشد ،كه مؤثرترين وسيله براي
محدودكردن برخوردهاي ماهوارهاي ،برداشت فضاپيماهاي غيرفعال است» 16.اگر اياالت متحده و
ديگر دولتهاي قدرتمند ،هماكنون به جلوگيري از اثرات بالقوه ويرانگر از زبالههاي فضايي اقدام
نكنند ،خطر تبديل اين موضوع به بنبست وجود دارد19.
2ـ .2تصادم فضایی
يكي از عوامل بروز آلودگي محيطزيست فضايي ،تصادم اشياء فضايي ازجمله ماهنوردها و
تسليحات فضايي است .در اسناد بينالمللي و حتي ملي ،هي تعريفي از تصادم فضايي ارائه نشده
است .امروزه وجود زبالههاي فضايي ساختة بشر ،نسبت به سنگهاي آسماني ،چالش بارگتري
براي تصادم فضايي تلقي ميشود چرا كه در فضا ماندگار شده و مانند سنگهاي آسماني از
 .93براي اطالعات بيشتر ،ن.ك:
http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/Space%20Debris%20Mitigation%20Guidelines_COPUOS.pdf.
40. Nicholas Johnson
41. NASA’s Orbital Debris Program Office
42. Johnson, Nicholas L., “Statement before the House Subcommittee on Space and Aeronautics”,
Committee on Science and Technology, April 28, 2009.
https://www.hq.nasa.gov/legislative/hearings/2009%20hearings/4-28-09%20Johnson.pdf, (accessed 17
October, 2017).
43. Ansdell, Megan, “Active Space Debris Removal: Needs, Implications, and Recommendations for
Today’s Geopolitical Environment”, Journal of Public and International Affairs, 21:7-22, January 2010.
Available at: https://www.princeton.edu/jpia/past-issues-1/2010/Space-Debris-Removal.pdf.
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ويژگي زودگذري برخوردار نيستند 11كه نمونه بارز آن ،تصادم ماهواره ارتباطاتي از مدارخارجشدة
روسيه در فوريه  6223با ماهواره خصوصي مخابراتي ايريديوم 11است 12.در اين خصوص ،ماده 2
معاهده ثبت اجرام فضايي ،دولتها را مكلد كرده كه مجموعهاي از عوامل راجع به شيء فضاييِ
عامل خسارت را بپذيرند.
2ـ .9انجام تحقیقات و آزمایشهاي فضایی
يكي ديگر از منابع عمده آلودگي محيطزيست ماوراي جو ،تحقيقات و آزمايشهاي فضايي در
فضاي ماوراي جو است كه ميتوان آنها را به دو بخش نظامي و غيرنظامي تقسيم كرد .باوجود
برگااري كنفرانس خلع سالح در سال  5373براي برقراري نظام چندجانبة بينالمللي در جهت
پيشگيري از روند استقرار و انجام تحقيقات راجع به تسليحات در فضاي ماوراي جو ،مفهوم
مخالد مقررة معاهده فضاي ماوراي جو  5327راجع به ممنوعيت استفاده و انجام تحقيقات
نظامي تسليحات هستهاي و ساير سالحهاي كشتارجمعي ،حكايت از قانونيبودن انجام تحقيقات
و آزمايشها در زمينه تسليحات متعارف ،ماهوارههاي نظامي و موشكهاي بالستيك قارهپيما
دارد .با توجه به اينكه اين آزمايشها بعضاً موفقيتآميا نبوده و منجر به انفجارهاي جائي و عمده
در فضا ميشود ،يكي از منابع عمده آلودهكننده محيطزيست فضا تلقي ميشود .البته با توجه به
كاملنبودن نظام حاكم بر تحقيقات نظامي در فضاي ماوراي جو ميتوان از ساير معاهدات
بينالمللي بهويژه در حيطه كنترل تسليحات و بخصوص «كنوانسيون ممنوعيت استفاده نظامي يا
هرگونه اعمال خصمانه ديگر از طريق تكنيكهاي تغييردهنده محيطزيست» ( انمود) 17در زمينه
حفاظت از محيطزيست ماوراي جو استفاده كرد18.
2ـ .4تجاريسازي فضاي ماوراي جو
در دهههاي اخير ،تجاريسازي فضا بهعنوان مظهر فعاليت بخش خصوصیي در ايین حیوزه هماننید
ساير شاخههاي حقوق بينالملل ،چالشهاي پيچيدهاي ازجمله در زمينیه حفاظیت از محیيطزيسیت
فضايي رقم زده است 13.ارائه تعريد جامعومانع از فعاليتهیاي تجیاري و تجیاريسیازي در فضیاي
44. Smirnov, N. N., Space Debris: Hazard Evaluation and Debris, CRC Press, 2011, p. 2.
45. Iridium
46. Traci, Watson, “Two Satellites Collide 500 Miles over Siberia”, USA Today, Feb. 12, 2009, at 9A.
47. The Environmental Modification Convention (ENMOD), formally the Convention on the Prohibition
of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques
48. For more information see: Tronchetti, Fabio, Fundamentals of Space Law and Policy, Springer
Publication, 2013, p. 72.
49. Baumann, Ingo; Smith, Lesley Jane; Contracting for Space: Contract Practice in the European
Space Sector, Ashgate Publishing, Ltd., p. 45.
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ماوراي جو ،دور از دسترس به نظر ميرسد .بااينحال ،ميتوان مشخصه تمامي انیواع فعاليیتهیاي
تجاري را در آوردة مالي موجوديتهاي خصوصي بهمنظور سرمايهگذاري در بخشهاي مختلد فضا
دانست .بارزترين نمود تجاريسازي فضاي ماوراي جو ،فعاليت میاهوارههیاي خصوصیي ارتباطیاتي
سمعي و بصري و نيا اينترنتي است ،اگرچه در سالهاي اخير ،بحث گردشگري فضايي نيیا مطیرح
شده است 12.عالوه بر تعهد موجود در ماده  2معاهده ماوراي جیو مبنیي بیر اينكیه دولیتهیا بايید
اطمينان حاصل كنند كه فعاليتهاي داخلي فضايي آنها ی ازجمله از طريق بخش خصوصي آنها ی
با مقررات معاهده مذكور ازجمله در زمينه حفاظت از محيطزيست ماوراي جیو در تطیابق اسیت ،تیا
كنون سازمانهاي بينالمللي بهويژه سازمان ملل متحد ،اقدامات نسبي انجام دادهاند كه ميتوان بیه

گروه كاري راجع به پايدارپذيري بلندمدت فعاليتهاي ماوراي جو كميته فرعي علمي و فنیي كميتیه
استفادههاي صلحآميا از فضاي ماوراي جو سازمان ملل متحد 15و نيا ايجاد كد رفتیاري بیينالمللیي
فعاليتهاي ماوراي جو 16اشاره كرد كه با توجه به عدم الاامآوربیودن ،نمیيتوانید تیأثير خاصیي بیر
فعاليت بخش خصوصي در كاهش آلودگي محيطزيست فضاي ماوراي جو ايفا كند.
2ـ .7استفاده از تسلیحات و سوخت هستهاي
بهطور كلي ،استفاده از تسليحات و حفاظت از محيطزيست ،نخستين بار در نظر مشیورتي ديیوان
بينالمللي درباره تسليحات هستهاي مورد توجه قرار گرفت« :دولتها موظداند در تعقي اهیداف
مشروع نظامي خود ،مالحظات زيستمحيطي را در ارزيابي اينكه هدفي مشروع و ضروري اسیت
يا خير ،مدنظر قرار دهند .احترام به محيطزيست ،يكي از عناصیري اسیت كیه در ارزيیابي اينكیه
اقدامي در تطابق با اصول ضرورت و تناس است لحاظ ميشود» 19.مجمع عمومي سازمان ملیل
متحد در دسامبر  5336قطعنامه  17/28را درمورد اصیول مربیو بیه اسیتفاده از منیابع سیوخت
هستهاي در فضاي ماوراي جو به تصوي رساند .مقدمه قطعنامه تالش ميكند كیه ايین اصیول،
تنها درباره توليد سوخت الكتريكي و نه پيشرانش هستهاي اعمال شود ،يعني تنها درمیورد يكیي
از دو كاربرد سوخت هستهاي11.
برخالف تلقي عمومي ،مقررات كنترل تسليحات بر اساس معاهیده  5327میاوراي جیو ،تنهیا
 .70در فضاي كنوني بينالمللي ميتوان فعاليتهاي تجاري در فضاي ماوراي جو را در دو دسته كلي تقسيم كرد :خدمات
فضايي كه در ازاي دريافت مبالغ معيني به دولتها و موجوديتهاي غيردولتي ارائه ميشود و دوم ،موجوديتهاي غيردولتي
كه در بازار تجارت فضايي ،نه بهعنوان مشتري بلكه بهعنوان سازندگان محصوالت كليدي خدمات فضايي شناخته ميشوند.
51. The Working Group on the Long-Term Sustainability of Outer Space Activities of the Scientific and
)Technical Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (LTSSA
)52. The International Code of Conduct for Outer Space Activities (ICoC
)53. ICJ Reports 1996, 226 et seq. (214, para. 29

 .74محمودي؛ همان ،ص .621
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شامل اجرام آسماني شده و ساير مناطق فضايي را دربرنميگيیرد .بیدين منظیور در فوريیه سیال
 6228ميالدي ،دولتهاي روسيه و چين ،طرح مشتركي به كنفرانس خلیع سیالح سیازمان ملیل
متحد ،موسوم به «معاهده پيشگيري از استقرار تسليحات در فضاي ماوراي جو و تهديد يا استفاده
از زور بر ضد اجرام فضايي» 11ارائه دادند .در بند (ج) از ماده  5آن« ،سیالحهیاي میاوراي جیو»،
اينطور تعريد شده بود« :هرگونه وسيلهاي كه بر اساس هر اصل فيايكي ،در فضاي ماوراي جو
مستقر شده باشد ،كه اختصاصاً براي نابودي ،آسي يا مختلكیردن عملكیرد معمیولي اجیرام در
فضاي ماوراي جو ،بر روي زمين يا اتمسفر زمين ،يا براي ازبیينبیردن يیك جمعيیت يیا اجیااي
زيست كره زمين كه براي حيات بشريت مهم است يا متحملكردن خسارت بر آنهیا ،توليید يیا
تبديل شده باشد» 12.در كنار پيشنهاد تصوي اين معاهده ،طرح انجمن بينالمللي توسیعه امنيیت
فضايي 17موسوم به «يك ايكائو براي فضا» 18براي ايجاد يك سازمان بينالمللي در فضا ی مشابه
سازمان بينالمللي هوانوردي كشوري (ايكائو) ی با هدف اصلي نظارت بر ساخت ،توسعه و تجهيیا
اجرام فضايي كه با حداقل معيارهاي امنيتي و زيستمحيطیي تطیابق داشیته باشید ،بیا اسیتقبال
چنداني مواجه نشده است 13.بهعالوه ميتوان به تشكيل گروه كارشناسیان دولتیي سیازمان ملیل
متحیید ،راجییع بییه شییفافيت و اقییدامات اعتمییادسییاز 22،كییه توسییط مجمییع عمییومي در اجییالس
شصتوچهارم خود به درخواست دبيركل ملل متحید بیه تصیوي رسیيد و هیدف از آن ،كیاهش
رقابتهاي تسليحاتي دولتها در عرصه فضا است ،اشیاره كیرد .اگرچیه تیالشهیايي در جهیت
ممنوعكردن تسليحات بهصورت پيشنويس معاهده يا قواعد رفتاري صورت گرفته است ،تا كنون
هي كدام پذيرفته نشده است 25.بنابراين دولتها فقط تسليحات هستهاي را ممنوع ميدانند.

55. Treaty on Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space and of the Threat or Use of Force
)against Outer Space Objects (PPWT

 .71عالوه بر اين ،در سطح منطقهاي ميتوان به استنتاجات شوراي اتحاديه اروپا نسبت به طرح بازنگريشدة قواعد رفتاري
براي فعاليتهاي ماوراي جو اشاره كرد .براي اطالعات بيشتر ،ن.ك:
Council of the European Union, Council Conclusions concerning the Revised Draft Code of Conduct for
Outer Space Activities, Council Doc. 14455/10 (Oct.11.2010).
)57. The International Association for the Advancement of Space Safety (IAASS
58. An ICAO for Space
59. Rathgeber, Wolfgang; Schrogl, Kai-Uwe; Williamson, Ray A., “The Fair and Responsible Use of
Space: An International Perspective”, Springer Science & Business Media, 2011, p. 112.
60. The United Nations Group of Governmental Experts (GGE) on Transparency and Confidence
Building Measures in Outer Space Activities
61. Blount, P. J., “Targeting in Outer Space: Legal Aspects of Operational Military Actions in Space”,
Harvard National Security Journal Features, p. 2., 2012. Also available on the following link:
http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2012/11/Targeting-in-Outer-Space-Blount-Final.pdf. (last visited:
15/10/2014).
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 .9رهیافت حاكم بر حفاظت از محیطزیست ماوراي جو
ادراك فاايندهاي وجود دارد كه اقدامات جهیاني بیراي حفاظیت و بهبیود محیيطزيسیت انسیاني
ضروري است .اولين اقدام ضروري ،تقويت ترتيبات نهادي موجود ،معيارها و رويههايي است كیه
طراحي شده است تا فعاليتهاي ملي را كه ممكن است تأثير سوء بر محيطزيسیت داشیته باشید،
قانونمند كند 26 .اما رويههاي جديد نيا بايد مدنظر قرار گيرد.
9ـ .6رهیافت انسانمحور
در نتيجه چالشهاي قابلتوجه شناخت انسیان نسیبت بیه محیيطزيسیت میاوراي جیو ،رويكیرد
انسان محور به عنوان رويكرد غال در اسناد بينالمللي ذيربط انعكاس يافته است 29.اين ديیدگاه
كییه منشییع از طرفییداران مكت ی جامعییهشییناختي حقییوقي پناهگییاه جديیید 21ب یوده و از سییوي
انديشمنداني چون مك دوگال 21و الس ول 22بيان شده ،معتقد است كه اصل اساسیي و كیاركرد
بنيادين در تمامي زمينههاي حقوق بينالملل ی ازجمله حقوق بينالملیل فضیا ی شیأن و كرامیت
انساني 27بوده و قواعد حقوق بينالملل ی ازجمله فضاي ماوراي جو ی بايد در راستاي اعتالي ايین
شأن و كرامت انساني بكوشد 28.ازجمله ميتوان به اين كالم پرفسور دوگال اشاره كرد كیه بيیان
ميدارد «حقوق بينالملل ،فرايند تصميمسازي معتبر است تا آنجا كه به نظم عمیومي مبتنیي بیر
كرامت انساني ناديك شود» 23.تأثير رويكرد انسانمحور را بیهوضیوح میيتیوان در اكثیر اسیناد
بينالمللي حقوق بينالملل محيطزيست فضا مشاهده كیرد .نمیود اوليیه چنیين طیرز تفكیري در
مقدمه معاهده فضاي ماوراي جو است كه در موارد متعدد از واژه بشر ،میردم و انسیان ی بیدون
توجه خاص و كافي به محيطزيست فضاي ماوراي جیو ی در قالی عبیاراتي چیون «اكتشیاف و
بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو در راستاي تأمين منافع همه مردم» و «تقويیت روابیط دوسیتانه
ميان مردم» استفاده كرده است .اين رويه در ديگر میواد ايین معاهیده ( )3،1،5و در سیاير اسیناد

62. Ved P. Nanda Jr., William R. Ris, “The Public Trust Doctrine: A Viable Approach to International
Environmental Protection”, Ecology Law Quarterly, 1975, vol. 5, Issue 2, p. 291.
63. Viikari, Lotta, The Environmental Element in Space Law: Assessing the Present and Charting the
Future (Studies in Space Law), Martinus Nijhoff, 2008, p. 12.
64. New Haven School
65. McDougal
66. Lasswell
67. Human Dignity
68. Cutler, A. Claire; Haufler, Virginia and Porter, Tony, Private Authority and International Affairs,
SUNY Press, 1999, p. 291.
69. Arend, Anthony C., Legal Rules and International Society, Oxford University Press, 1999, p. 81.
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بينالمللي 72،چون مقدمه موافقتنامه نجات و مقدمه كنوانسيون مربو به مسئوليت بیينالمللیي
ناشي از خسارات وارده از اشياي فضايي ادامه پيدا كرده است .به نظر ميرسد كه بايد نگیاه ايین
اسناد ،كلمحور باشد تا جنبههاي ديگر بهرهبرداري و اكتشاف ،و اثرات سوء آن را در بر گيرد ،چرا
كه اگرچه كاربرد رهيافت انسانمحور و محوريتيافتن كرامت و شأن انساني ميتوانید در برخیي
شاخههاي حقوق بينالملل چون حقوق بينالملل پناهندگي و حقوق بشردوستانه ،منجر به حمايت
بيشتر از بشريت شود ،كاربرد مطلق اين رهيافیت در سیاير عرصیههیا ،چیون حقیوق بیينالملیل
محيطزيست ماوراي جو كه مؤلفههايي غير از انسان دارد ،ميتواند فاجعیهبیار بیوده و منجیر بیه
تخري كل محيطزيست ماوراي جو و حتي اثرات غيرقابلجبران بر محيطزيست زمين شود.
9ـ .2رهیافت توسعهمحور
كیه طیي
اصطالح توسعه پايدار 75،اولين بار در سال  5382و زمان تدوين راهبرد حفاظت
فعاليتهاي اتحاديه جهاني طبيعت و برنامه محيطزيست سازمان ملل و صندوق جهاني طبيعت و
ساير متخصصين بود ،ايجاد شد .كميسيون جهاني محيطزيست و توسیعه در سیال  5387توسیعه
پايدار را بهصورت زير تعريد كرد« :برآوردن نيازهیاي نسیل حاضیر ،بیدون بیهمخیاطرهانیداختن
تواناييهاي نسل آينده در برآوردن نيازهیاي خیود» 79.بنیابراين توسیعه پايیدار در محیيطزيسیت
ماوراي جو ،توسعهاي است كه نيازهاي نسل فعلي را بدون كاهش توانیايي نسیلهیاي آينیده در
برآوردن نيازهايشان تأمين كند .توجه به توسعه پايدار بهعنوان هدف ،در تعداد زيیادي از اسیناد و
معاهدات بينالمللي در خصوص محيطزيست مورد توجه قرار گرفته است .بيانيههاي اسیتكهلم و
ريو ،دستيابي به توسعه پايدار را مستلام حفاظت از محيطزيست عنوان كرده و دستور كاري براي
توسعه نيا اين دو مفهوم را از يكديگر غيرقابلتفكيك دانسیته اسیت .میاده  6كنوانسیيون تنیوع
زيستي  5336تعريد واضحي از توسعه پايیدار ارائیه میيدهید بیهطیوريكیه اسیتفاده از اجیااي
تشكيلدهنده زيستي به اندازه و بهگونهاي باشد كه در درازمدت باعث كاهش تنوع زيستي نشود،
لذا توانايي آن را براي رفع نيازها و آمال نسیلهیاي كنیوني و آينیده حفیظ كنید 71.در  5333در
جهان76

 .50براي ترجمه معاهدات حقوق بينالملل فضا به فارسي ،ن.ك :فرهاد طاليي؛ مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد در
زمينه فضاي ماوراي جو ،كوشامهر ،شيراز 5982،و پوپك محبعلي؛ همكاري و منازعه در رژيمهاي بينالمللي فضاي ماوراي
جو ،خرسندي ،5935،صص.655-675
71. Sustainable Development
)72. World Conservation Strategy (WCS
 .59تركزبان ،اردوان؛ بررسي جايگاه اصل اقدامات احتياطي در حقوق بينالملل محيطزيست با نگرشي بر حقوق ايران،
پاياننامه كارشناسي ارشد حقوق بينالملل ،دانشكده حقوقوعلومسياسي دانشگاه شيراز ،5985،ص .12
 .54پورهاشمي و ارغند؛ همان ،صص .526-521
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سیومين كنفیرانس ملل متحد با موضوع كاوش در فضاي ماوراي جو و استفادههاي صلحآميیا از
آن« ،هااره فضا :اعالميه وين درمورد فضا و توسیعه انسیاني» 71بیه تصیوي رسیيد .ايین سیند
صراحتاً در چندين ماده بيان ميكند كه توسعه پايدار بايد نسبت به تمیامي فعاليیتهیاي فضیايي
ازجمله در زمينه حفاظت از محيطزيست برقرار شود و نتايج تحقيقات فضايي بايید بیه دولیتهیا،
بهويژه دولتهاي درحالتوسعه ،در دستيابي به توسعه پايدار براي مردمشان كمك كند.
9ـ .9رهیافت امنیتمحور
و حتیي
امروزه اكثر دولتها فضاي ماوراي جو را يك بُعد از امنيت ملي خیود محسیوب
بهمنظور تضمين منافع خويش ،در فضا يگانهاي حفاظتي ،امنيتي و نظیامي 77مسیتقر كیردهانید.
بااينحال ،آنچه در اين بخش موردنظر است ،اعتالي تلقي امنيت فضايي از بُعد ملي به بينالمللي
است كه تا حد زيادي در راهبرد دولتها مغفول مانده است .اين رهيافت بیر ايین واقعيیت تأكيید
دارد كه هر گونه تهديد نسبت به صلح و امنيت فضا ،تهديدي براي صلح و امنيت كل جهان تلقي
ميشود .از سوي ديگر ،افاايش فعاليتها و بازيگران بیينالمللیي در فضیا ،اسیتقرار تسیليحات و
بهكارگيري نيروهاي نظامي در آن و همچنين قابليت گروههیاي غيردولتیي غيرمسیئول ،ازجملیه
گروههاي تروريستي براي حمالت سايبري از طريق ماهوارهها عليه كشورها ،خطر جنگ فضیايي
يا تصادمات فضايي را در آينده محتمل ساخته كه به تبع آن ،محيطزيسیت فضیايي را بیهشیدت
تحت تأثير خود قرار ميدهد .متأسفانه وجود عناصر و بازيگران مختلد بهويیژه اشیخاص حقیوق
خصوصي در اين فضا ،تعامل بينالمللي بهمنظور توجه به تهديدات نوين نسبت به فضاي ماوراي
جو و به تبع آن ،محيطزيست آن را با كندي زيادي مواجه ساخته است 78.عالوه بر تلقي صیلح و
امنيت فضايي بهعنوان صلح و امنيت بينالمللي ،به نظر ميرسد كه وضیع معاهیدات بیينالمللیي
درمورد فضاي ماوراي جو بهعنوان ميراث مشترك بشريت ،همانند بستر و زيربستر درياهیاي آزاد
كه تحت عنوان ناحيه يا منطقه ياد ميشود ،ضرورت بينالمللیي تلقیي شیود .درنتيجیه بیه نظیر
ميرسد كه با تلفيق سه رويكرد يادشده در قال رويكرد واحد امنيت پايدار بينالمللیي بتیوان بیه
بهترين شكل در جهت حفاظت از محيطزيست ماوراي جو كوشيد ،چرا كه تمامي مااياي هر سیه
رويكرد را كه عبارت از توجه به انسان و پايدارپذيربودن بهرهبیرداري از منیابع موجیود در محیيط
كیرده72

75. The Space Millennium: Vienna Declaration on Space and Human Development
 .51بهطور نمونه ،چنين ديد امنيتمليمحوري به محيط زيست ماوراي جو را ميتوان در مقاله ذيل يافت:
Hildret, Steven A; Arnold, Allison, “Threats to U.S. National Security Interests in Space: Orbital Debris
Mitigation and Removal”, Congressional Research Service, January 8, 2014, pp. 6-12. for more
information see: http://fas.org/sgp/crs/natsec/R43353.pdf (last visit 17/08/2014).

 .55براي نمونه ،در ايران ،واحد هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي عهدهدار امنيت فضايي كشور است.
78. UNIDIR, “Outer Space and Global Security”, United Nations Publications UNIDIR, 2003, p. 71.
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ماوراي جو و نيا امنيت است در خود جاي داده است.
 .4چالشهاي حفاظت از محیطزیست ماوراي جو و پیشنهادها در زمینه حل آن
جديترين چالش براي رژيم حقوقي فضا با بيانيه دولت جیورج بیوش در خصیوص دنبیالكیردن
قلمرو ملي در فضاي ماوراي جو شكل گرفت 73.جامعه بشري امروز نيازمند رژيم حقوقي مناسی
و منطقي براي حفظ و استمرار امنيت در فضا است .اين رژيم حقیوقي بیا چیالشهیا و خألهیايي
مواجه است كه موارد زير ازجمله مهمترين چالشهاي موجود به شمار ميآيد.
4ـ .6لزوم بازنگري در اسناد بینالمللی حقوق فضا
رژيم حقوقي فعلي فضا ،پراكنده و ناقص است و نميتواند پاسخگوي مسائل مربیو بیه اسیتفاده
فااينده از فضا باشد .اين رژيم ،مشتمل بر اصول كليدي بسيار كلي اسیت كیه در پینج معاهیده82
آورده شده است 85.بهعنوان نمونه ،كنوانسيون مسیئوليت ،صیرفاً بیه خسیارات مسیتقيم ناشیي از
فعاليتهاي فضايي دولتها يا اشخاص حقوقي و قضايي ميپردازد .تنها ماده  65اين كنوانسیيون
را ميتوان به عنوان اشارهاي به پيامدهاي زيسیتمحيطیي فعاليیتهیاي فضیايي تفسیير كیرد86.
بنابراين ازآنجاكه حقوق فضا نسبت به ديگر حوزههاي حقوق بينالملل ،نوپاست بايید عیالوه بیر
تصوي اسناد جديد ،در برخي از اسناد ديگر نيا بازنگري شود .بهعنوان نمونه بايد برخیي از میواد
اسناد بنيادين بينالمللي فضاي ماوراي جو ،راجع به صالحيت و كنتیرل ،بیهويیژه میواد ذيربیط
كنوانسيون ثبت درمورد صالحيت دولت محل ثبت براي رسيدگي حذف و بهجیاي آن ،مسیئوليت
مطلق براي آن دولت در قبال نقض تعهدات بينالمللي راجع به حفاظت از محیيطزيسیت برقیرار
شود .اين مسئوليت مطلق با توجه به اصل  3اعالميه مرتبط با منابع انرژي هستهاي ،هیماكنیون
تنها درمورد رآكتورهاي هستهاي به رسميت شناخته شده است 89.همچنين در كنار اين امیر بايید
تعهدات بينالمللي جديدي در حوزه خارجسازي زبالههاي فضايي از مدار توسط دولیتهیا برقیرار
شود.
 .53نواده توپچي؛ همان ،ص.927
 .20پنج سند بنيادين حقوق بينالملل فضاي ماوراي جو عبارتاند از :معاهده فضاي ماوراي جو  ،5327موافقتنامه نجات
فضانوردان و بازگرداندن اشياي پرتابي به فضا  ،5328كنوانسيون مسئوليت بينالمللي خسارت وارده از اشياي فضايي ،5376
كنوانسيون ثبت اشياي پرتابشده به فضا  ،5371موافقتنامه ماه .5373
 .26نواده توپچي؛ همان ،ص .951
82. Viikari, op. cit., p. 69.
83. Brünner, Soucek, op. cit., p. 382.
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4ـ .2فقدان اراده كافی سیاسی براي حل معضل حفاظت از محیطزیست فضا
مهمترين چالش در زمينه حفاظت از محيطزيست فضاي ماوراي جو ،نبود اراده سياسي به همیراه
سرمايهگذاري كافي دولتهاست كه دليل عمده آن ،عدم سودآوري كوتاهمدت و ميانمیدت ايین
نوع سرمايهگذاري است .بنابراين بايد با ايجاد سازوكارهاي مشخصي همچون انعقاد قراردادهیاي
مشاركتي ميان بخش خصوصي و دولتي در صدد ايجاد انگياه در جهت رفیع آلیودگي در فضیاي
ماوراي جو بود .اگرچه اسناد بنيادين حقوق ماوراي جو ،محصول دوران جنگ سرد بوده و با اينكه
تمركا محوري دو بلوك شرق و غرب بر توسعه قابليت نظامي و مسائل امنيت ملي بوده است ،از
مسئله آزادي فضاي بينالمللي و ضرورت حفاظت از محيطزيست میاوراي جیو دريیغ نكیردهانید.
باوجود عدم توسعه ساير مقررات معاهده فضاي ماوراي جو ،اجراي ماده  3منجر به سابقه طوالني
و موفق حفاظت سيار هاي (از زندگي يا آلودگيهاي آلي) از اجرام آسماني در طول كاوش فضیايي
شده است 81.البته ماده  3در بهترين حالت ،كشورها را تشويق ميكند تا توليد پسماندهاي فضايي
جدي را به شيوهاي غيرمشخص محدود كنند .اما كشورها فرصت اندكي دارند تیا ديگیري را بیه
لحاظ بين المللي بهخاطر نقض ماده  3بر مبناي ايجاد پسماندهاي مداري عادي مسئول بداننید81.
بنابراين باوجود تصوي اسناد حقوق فضا در زمينیه حفاظیت از محیيطزيسیت ،و بیاوجود اينكیه
مفهومي كه از اصول كلي متبادر ميشود اين است كه فضا بايد براي اهداف صلحآميا حفظ شود،
به دليل توان اندك بسياري از كشورها براي انجام فعاليت در فضیا ،ايین اصیول بیهطیور واقعیي
آزموده نشده و بهصورت آرماني باقي مانیده اسیت و واژههیاي كليیدي و اصیلي آن ازجملیه واژه
«صلحآميا» ،بسيار كلي ،غيرواضح و مناقشهبرانگيا است و حفاظیت از محیيطزيسیت در فضیاي
ماوراي جو و نحوه آن نامعلوم است 82.بنابراين كشورهاي داراي قدرت استفاده از فضا ،بيشیتر در
راستاي منافع خود عمل كرده و اراده كافي در اجراي مصوبات ندارند.
4ـ .9توجه بیشتر به بُعد پیشگیرانه حفاظت از محیطزیست ماوراي جو
درحاليكه دولتها بايد با وضع قواعید بیينالمللیي و داخلیي سیختگيرانه و دقيیق ،و توسیل بیه
فناوري هاي نوين در زمينه ساخت ماهوارهها و فضیاپيماهیاي ارسیالي بیه فضیا و نيیا در زمينیه
تحقيقات نظامي و غيرنظامي ،از وقوع تصادمات فضايي و ايجاد زبالههاي فضايي پيشگيري كنند،
84. Race, Margaret S., “Policies for Scientiﬁc Exploration and Environmental Protection: Comparison of
the Antarctic and Outer Space Treaties”, In book: Science diplomacy: Science, Antarctica, and the
;Governance of International Spaces, by Paul Arthur Berkman; Michael A. Lang; David W.H. Walton
Oran R. Young, 2011, Smithsonian, p. 147. Available at: http://www3.nd.edu/~cneal/Lunar-L/15Race.pdf.

 .27محمودي؛ همان ،ص.622
 .21نواده توپچي؛ همان ،ص .951
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متأسفانه در اسناد بينالمللي حفاظت از محيطزيست ماوراي جو ،به بُعید پيشیگيرانه توجیه نشیده
است 87.اين در حالي است كه واكنش در مقابل تصادمات و زبالههاي فضايي ،بسيار هاينهبر بوده
و احتمال اعاده به وضع سابق وجود نداشته ،ضمن آنكه آثار سوء چنين فجايعي نيا بر روي زمين،
غيرقابل پيشبيني است .در گاارش سال  6222كميته فرعي علمي و فنیي كميتیه اسیتفادههیاي
صلحآميا از فضاي ملل متحد نيا پيشنهاد شده است كه دولتها بیا حمايیت اقتصیادي و فنیي از
عامالن تجاري ،زمينه كمكرساني آنهیا بیهمنظیور جلیوگيري از هاينیههیاي بيشیتر ناشیي از
زبالههاي فضايي را فراهم كنند.
 .7خألهاي حفاظت از محیطزیست ماوراي جو و پیشنهادها در زمینه حل آن
عالوه بر چالشهاي موجود در اين زمينه ،خألهايي نيا وجود دارد كه به نظر ميرسد مهیمتیرين
آن عبارت است از:
7ـ .6عدم توجه به اصل مسئولیت مشـترک امـا متفـاوت 22در زمینـه تعهـدات
دولتها در حفاظت از محیطزیست ماوراي جو
اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت ،يكي از اصول حقوق بينالملیل محیيطزيسیت اسیت كیه از
مفهوم ميراث مشترك بشريت نشأت گرفته است و بر مسئوليت مشترك كشورها براي حفاظت از
محيطزيست و درعينحال ،تعهدات متفاوت آنها با درنظرگرفتن شرايط و اوضاعواحوال متفیاوت
و خاص كشورها در ايجاد مشكالت زيستمحيطي و تواناييهايي فني و اقتصاديشان براي رفیع
مشكالت زيستمحيطي تأكيد دارد .اين اصل در بسياري از اسناد بينالمللي و توافقیات سیازمان
تجارت جهاني به كار رفته است .اگرچه هنوز اين اصل تبديل به قاعده عرفي بیينالمللیي نشیده
است ،نقش مهم و كليیدي آن در توسیعه و اجیراي حقیوق بیينالملیل محیيطزيسیت از طريیق
منصفانهكردن تعهدات معاهداتي و كمك به توسعه پايدار كشورهاي درحیالتوسیعه ،قابیل توجیه
است 83.توجه به اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت بهطور عمده ،هماينیك در جريیان میذاكرات
تغييرات آبوهوايي ملل متحد دنبال ميشود بهگونهاي كیه نیهتنهیا ميیان تعهیدات دولیتهیاي
توسعهيافته با درحالتوسعه ،بلكه بين دولتهاي كمترتوسعهيافته با دول واقعاً توسیعهيافتیه ماننید
 .25البته اين امر ،منافي تالشهاي صورتگرفته و روبهرشد بينالمللي در زمينه پيشگيري از آلودگي محيطزيست ماوراي جو
نيست.
88. The Principle of Common but Differentiated Responsibility
 .23عبداللهي ،محسن و سعيده معرفي؛ «اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت در حقوق بينالملل محيطزيست» ،فصلنامه
پژوهش حقوق ،سال دوازدهم ،شماره  ،63تابستان  ،5983ص .533
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هند ،برزيل و چين ،تمايا قائل ميشود 32.تأكيد بر اصل مسئوليتهاي مشیترك امیا متفیاوت در
سالهاي گذشته در عرصه تغييرات جوي و گرمايش زميني ،منجر به ايجاد سازوكارهیاي نهیادي
خاص براي تأمين كمكهاي مالي و فناوري به برخي كشورهاي درحالتوسعه بیراي كمیك بیه
اجییراي تعهییدات معاهییدات خییاص شییده اسییت 35.از سییويي اگرچییه بعضیاً در اسییناد حفاظییت از
محيطزيست ماوراي جو مانند اصل  51اعالميه ريو ،از قابليتهاي كشیورها در اجیراي تعهیدات،
صحبت شده است ،اين نظام بهخوبي رشد و توسیعه پيیدا نكیرده اسیت و درحیاليكیه در ديگیر
حوزههاي محيطزيست ،هنوز بهصورت اصل عرفي درنيامده است ،در حوزه حقوق ماوراي جو كه
نوپاست ،استناد به آن مشكل است.
7ـ .2نبود معاهده عام بینالمللی خاص حفاظت از محیطزیست ماوراي جو
در طول چند دهه گذشته ،پس از تصوي اسناد بينالمللي در حوزه حقوق ماوراي جو ،هي كدام به
برقراري قواعد خاص حفاظت از محيطزيست فضايي در حوزه فعاليتهاي تجاري و بهرهبرداري يا
استفاده از منابع طبيعي بر روي سطح ماه يا ساير اجسام سماوي نپرداختهاند بلكه عمده فعاليتهاي
نهادهاي ذيربط بهويژه كميته استفادههاي صلحآميا ،فعاليتهاي فضايي تأثيرگذار بر روي مدار
زمين ،مانند مأموريتهاي فضانوردان ،ماهوارهها ،مسئوليت خسارات و ثبت اجرام فضايي بوده
است 36.بهطور مشخص ،معاهده فضاي ماوراي جو ،حاوي تعهد كلي به اجتناب از آلودگي زيانبار و
تغييرات شديد در محيط زمين ،ناشي از ورود مواد فرازميني است .باوجود اين ،قواعد دقيق ،مشروح
و مشخصي در حوزه حفاظت از محيط فضا وجود ندارد و كشورها ترجيح دادهاند تا از طرق
غيرالاامآور و داوطلبانه به موضوع توجه كنند 39.برخي انديشمندان مانند بهات 31بهمنظور تدوين
قواعد بينالمللي خاص درباره محيطزيست فضاي ماوراي جو ،پيشنهاد تصوي كنوانسيون راجع به
حفاظت كلي از محيطزيست فضا بر اساس منشور جهاني سازمان ملل متحد راجع به طبيعت 31در
90. Sands, Philippe; Peel, Jacqueline, “Principles of International Environmental Law”, Cambridge
University Press, 2nd Ed., 2003, p. 236.
91. Ibid., p. 236.

 .32اين رويه حتي بعضاً در سطح سازمان ملل متحد نيا بهنحو مشهودي به چشم ميخورد ،همچنانكه در سومين اجالس
كنفرانس جهاني ملل متحد راجع به بهرهبرداري و استفادههاي صلحآميا از فضاي ماوراي جو ،منظور از حفاظت از
محيطزيست ،مواردي چون آمادگي براي مقابله با بالياي طبيعي ،تشخيص و كاهش خطرات زيستمحيطي زمين و مديريت
مقابله با تخري محيطزيست ساحلي دولتها بوده است .براي اطالعات بيشتر ،ن.ك:
http://www.un.org/events/unispace3/dailypro/184_1.pdf, p4 (last visit 13/11/2014).

 .39محمودي؛ همان ،ص .611
94. Bhatt
95. World Charter for Nature
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سال  5386را ارائه دادهاند كه تا كنون مورد توجه قرار نگرفته است 32.در كنار اين امر ميتوان به
مبهمبودن بسياري از مفاهيم مورد اشاره در حوزه حقوق محيطزيست ماوراي جو ،چون
محيطزيست فضايي و آلودگي فضايي اشاره كرد كه عمدتاً ناشي از عدم توافق دولتها راجع به معنا
و قلمرو دقيق اين مفاهيم است37.
7ـ .9عدم توجه كافی به مسئولیت بینالمللی ناشی از اعمال منعنشده در حقوق
بینالملل
يكي ديگر از خألهیا در زمينیه عیدم توسیعه نهیاد مسیئوليت بیينالمللیي در حیوزه حفاظیت از
محيطزيست ماوراي جو ،در كنار اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت ،آن است كه با توجه به عدم
نقض قواعد حقوق بينالملل در بسياري از جنبههاي استفادههاي زيانآور دولتها از محيطزيست
ماوراي جو ،بايید بیه مسیئوليت بیينالمللیي ناشیي از اعمیال منیعنشیده در توسیعه حفاظیت از
محيطزيست ماوراي جو كوشيد .با توجه به تصوي پيشنويس مواد راجع به جلوگيري از خسارت
فرامرزي ناشي از فعاليتهاي خطرناك توسط كميسيون حقوق بينالملل در سال  ،6225كه مواد
آن راجع به مسئوليت بينالمللي ناشي از اعمال منعنشده در بیروز خسیارات فرامیرزي اسیت98،
خسارت به محيطزيست ماوراي جو از اهميت مضاعفي برخوردار است ،و بايد براي آن حیوزه نيیا
چارهاي انديشيد.
7ـ .4تلقی تهدید علیه صلح و امنیت فضا بهعنوان تهدیدي علیه صلح و امنیـت
بینالمللی
از زمان اجالس انجمن حقوق بينالملل در كنفرانس ورشو در سال  ،5388به زبالههیاي فضیايي
بهعنوان تهديدي نسبت به صلح و امنيت فضايي اشاره شده است 33.بااينكه مجمع عمیومي ملیل
متحد در سال  5325با تصوي قطعنامهاي اعالم كرد كه قواعد بينالمللي ازجملیه منشیور ملیل
متحد بر فضاي ماوراي جو و اجرام سماوي تسري مييابد 522،تا رسيدن به اين پندار كه هرگونیه
96. Bhatt, Saligram, Environment Protection and Sustainable Development, Aph Publishing
Corporation, 2004, p. 32.
97. Wassenbergh, H. A., “Principles of Outer Space Law in Hindsight”, Springer, 1991, p. 63.

 .32براي اطالع بيشتر در اين زمينه ،ن.ك :ربكا واالس و مارتين ارتگا؛ حقوق بينالملل ،ترجمه و تحقيق :سيدقاسم زماني و
مهناز بهراملو؛ چاپ چهارم ،شهر دانش ،5936 ،صص .961-962
99. Kristian, Ole, et al., Yearbook of International Environmental Law, 2008, Oxford University Press,
2010, p. 328.
100. UN General Assembly Resolution 1721 (XVI) on “International Cooperation in the Peaceful Uses
of Outer Space” adopted on 20 December 1961, para. 1(b). Also available on the following link:
http://www.oosa.unvienna.org/oosa/SpaceLaw/gares/html/gares_16_1721.html (last visited: 16/5/2014).
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تهديدي بر محيطزيست فضاي ماوراي جو در واقع تهديدي عليه صلح و امنيت بينالمللي اسیت،
فاصله وجود دارد.
نتیجه
معاهدات بينالمللي ،كشورها ،اعم از دولتها و بخش خصوصي و سیاير بیازيگران فعیال در عرصیه
اكتشاف ،بهرهبرداري و آزمايشهاي فضايي را با التاامات روشني مواجه ميسازد .اما مشیكل عمیده
در اين مسير ،وجود بازيگران متعدد و منافع دولتها بهويژه كشورهاي توسعهيافته بوده ،بیهگونیهاي
كه امكان تحقق توافق بينالمللي جامع و خاص را در زمينه حفاظت از محیيطزيسیت میاوراي جیو،
سل كرده است .از سوي ديگر ،عوامل مختلد دخيل در عرصه آلودگي محيطزيست میاوراي جیو،
اين انتظار را به وجود آورده است كه بايد هرچه سريعتر ،راهكار جامع جهیاني تیدبير شیود چیرا كیه
امروزه اين طرز تلقي در حال شكلگيري است كه تهديد نسبت به صلح و امنيیت فضیا ،بیهنیوعي،
تهديد نسبت به صلح و امنيت بينالمللي است .بدون شك ،نقش شوراي امنيت سازمان ملل متحید
در نهادينهكردن چنين ديدگاهي با توسل به اختيارات گسترده بهموجی فصیل هفیتم منشیور ملیل
متحد ميتواند بسيار مؤثر باشد؛ همچنانكه مجمع عمومي ملل متحید بیا تشیكيل كنفیرانسهیاي
سازمان ملل متحد راجع به حفاظت از محيطزيست ماوراي جو ميتوانید در تضیارب و تقريی آراي
كشورها و سازمانهاي بينالمللي و ساير نهادهیاي ذينفیع در فعاليیتهیاي فضیايي و حفاظیت از
محيطزيست فضايي ،زمينه توافق جامع در زمينه حفاظت از محيطزيست فضیايي را تیدارك ببينید.
جامعه بينالمللي بايد راجع به خلع كامل تسليحات موجود در فضا ،موضع واحد و روشن اتخاذ كیرده
و در اين زمينه ،ايجاد يك سازمان بينالمللي براي نظارت بر حقوق و تكاليد دولتها ضرورت پيیدا
ميكند .كشورهاي درحالتوسعة داراي فناوري اكتشاف و بهرهبرداري از فضا ی كما اينكیه ايیران در
اين مسير در حال حركت است ی بايد در تصميمگيیريهیاي میرتبط بیا حقیوق بیينالملیل فضیا،
مشاركت بيشتري داده شوند چرا كه بدون اجماع جهاني مؤثر و پايا نميتوان در زمينه حفاظیت از
محيطزيست فضاي ماوراي جو ،اقدام كرد .به نظر ميرسد ،هماكنون با نبود نظام جامع بينالمللي
راجع به حفاظت از محيطزيست ماوراي جو ،اتخاذ رويكرد امنيت پايدارمحور در سطح بينالمللیي،
بهترين و مقدورترين شيوه ممكن بوده و در زمينه حفاظت از محيطزيست ماوراي جو نيا كشورها
و سازمانهاي بينالمللي بايد بيشتر در زمينة پيشگيري تالش كنند تا مقابله.
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چکیده
ارتکاب جنايات متعدد توسط خمرهای سرخ که در فاصله  41آوريل  4211تا  6ژانويه  4212رخ داده و
حاصل آن ،بنا به دقیقترين آمار ،قربانیشدن يک میلیون و هفتصد هزار نفر از مردم کامبوج بوده است،
منجر به تشکیل دادگاه فوقالعاده يا تلفیقی (بینالمللی ـ داخلی) شده است .با بررسی و تحلیل پیشینه
تاريخی و حقوقی تشکیل اين دادگاه و نیز با توجه به مبانی حقوق بینالملل کیفری ،به نظر میرسد تشکیل
اين دادگاه با چالشهايی مواجه بوده است .توضیح اينکه دادگاه بعد از حدود سه دهه از ارتکاب جرايم
تشکیل شد و بهطور عملی در سال  9221میالدی آغاز به رسیدگی و محاکمه کرد .بدون ترديد ،يکی از
اصول راهبردی دادرسی کیفری ،رسیدگی در زمان معقول و بدون تأخیر است؛ در غیر اين صورت ،اثبات و
احراز جرايم پس از سپریشدن مدت زمان زياد با مشکل مواجه خواهد شد .رسیدگی در اين دادگاه پس از
حدود سه دهه از ارتکاب جرايم ،در حالی است که برخی از متهمین اصلی جان سپردند .اين مسئله ،هدف
از تشکیل اين دادگاه در محاکمه سران خمرهای سرخ را با مشکل اساسی مواجه میکند .در اين مقاله
ضمن اشاره به پیشینه تشکیل دادگاه مختلط کامبوج ،مبانی و چالشهای آن بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی
دادگاه مختلط کامبوج ،مبانی ،چالشها
 نويسنده مسئول ،دانشیار دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی
 کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرمشناسی دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی
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مقدمه
با درنظرگرفتن تاريخ ارتکاب جرايم توسط خمرهای سرخ در فاصله  41آوريل  4211تا  6ژانويه
 4212و تاريخ تشکیل و شروع به رسیدگی دادگاه مختلط کامبوج ،مسائل و چالشهايی در اين
خصوص مطرح میشود .در اين راستا ،ايجاد دادگاه کیفری مختلط پس از حدود سه دهه از ارتکاب
جرايم ،محل بحث خواهد بود .ازاينرو برای توجیه تشکیل دادگاه مختلط کامبوج ،بايد داليل آن
را بررسی کرد .بنابراين ،از يک سو بايد به بسترهای شکلگیری اين دادگاه ،و از سوی ديگر ،به
چالشهای پیش روی اين دادگاه پرداخت.
هدف اين نوشتار ،پاسخگويی به چند پرسش است .يکی اينکه چرا چنین دادگاهی تشکیل شد
و تشکیل آن پس از گذشت حدود سه دهه از ارتکاب جرايم ،چه داليلی داشت و چرا علیرغم
عضويت کامبوج در ديوان کیفری بینالمللی ،دادگاه مختلط برای رسیدگی تشکیل شد؟
برای پاسخگويی به اين پرسشها ابتدا پیشینه تاريخی کامبوج و خمرهای سرخ بررسی میشود.
سپس ،با روشنشدن بسترهای تاريخی و حقوقی شکلگیری دادگاه مختلط کامبوج ،به مبانی
تشکیل و چالشهای پیش روی اين دادگاه پرداخته میشود.
 .6پیشینه تاریخی کامبوج و خمرهای سرخ
6ـ .6پیشینه تاریخی
کامبوج ،کشور کوچکی در جنوبشرقی آسیاست .جمعیت  41میلیون و  919هزار نفری اين کشور،
بیشتر در مناطق روستايی ساکن بوده و درصد بسیار کمی در مناطق شهری بهويژه در پايتخت اين
کشور يعنی پنوم پن 4ساکن بودهاند .از حیث ترکیب جمعیت نیز  21درصد بودايی و از خمرهای
سرخ 9تشکیل شده و درصدی از جمعیت نیز متشکل از مسلمانان است .اين کشور در سال 4669
بهعنوان کشور تحتالحمايه فرانسه پايهگذاری شد و در سال  4219به استقالل رسید 9.بعد از
سلطنتیشدن اين کشور در سال  4211درگیریها بر سر قدرت آغاز شد؛ بهطوریکه بعد از يک
دوره جنگ داخلی ،در سال  4212ژنرال لون نول 1پادشاه اين کشور ،سیهانوک 1را از طريق کودتا
و با حمايت امريکا سرنگون کرد .پس از اعالم جمهوريت توسط ژنرال لون نول ،درگیریها همچنان
1. Phnom Penh
 .2واژه خمر (کامبوجین يا کامپوچین) شامل هر عضوی از گروه قومی است که قسمت اعظم جمعیت کامبوج را تشکیل میدهد.
خمرهای سرخ از قرن دوازده شکل گرفت .خمرها عمدتاً کشاورز و بیشتر در روستاها ساکن بودهاند .آنها اغلب پیرو آيین بودا
بودند و در میان آنها مسلمانان نیز زندگی میکردهاند که ازجمله قربانیان جنايات خمرهای سرخ بودهاند.
3. Graeme R. Newman, “Crime and Punishment around the World”, vol. 3, ABC-CLIO, 2011, p. 52.
4. Lon nol
5. Sihanouk
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ادامه يافت تا اينکه نیروهای مخالف و انقالبی تحت عنوان خمرهای سرخ به رهبری پُل پُت 6در
سال  4211ارتش جمهوریخواه را شکست داده و با تصرف پايتخت (پنوم پن) رژيم خود را بنیان
نهادند .خمرهای سرخ پس از يک دوره حکومت چهارساله ،در سال  4212به دلیل اشغال نظامی
توسط ويتنام سرنگون شدند .با رویکارآمدن دولت دستنشاندة ويتنام ،درگیریهای داخلی بین
نیروهای دولتی و ديگر نیروهای خمرهای سرخ ادامه يافت تا اينکه سرانجام در سال  4224با
مداخله سازمان ملل متحد و انعقاد پیمان صلح پاريس ،سازمان ملل متحد ،قدرت انتقالی را در
کامبوج برقرار کرد 1و در نهايت با شکست نیروهای مخالف و تضعیف آنها و نیز مرگ ژنرال پُل
پُت در سال  ،4226گروههای مقاوم خمرهای سرخ متالشی شدند6.
6ـ .2ظهور و سقوط خمرهای سرخ
پیدايش جنبش کمونیستی خمرها مربوط به زمانی است که کامبوج تحتالحمايه فرانسه شد و از
آن پس بود که اين جنبش قوت گرفت و ريشهدار شد .خمرهای سرخ که يک جنبش تندرو
کمونیستی بود ،بهعنوان شاخه نظامی حزب کمونیستی کامپوچی در سال  4261پايهگذاری شد .در
واقع ،خمرهای سرخ در جريان کودتای ژنرال لون نول با حمايت امريکا که منجر به سقوط پادشاهی
و اعالم جمهوريت شده بود بهعنوان نیروهای انقالبی به مقابله با حکومت اقدام کردند تا اينکه با
تصرف پايتخت (پنوم پن) قدرت را به دست گرفتند 2.حزب مذکور ،دولتی تحت عنوان دولت
دموکراتیک کامپوچی را در سال  4216تأسیس کرد و تا ژانويه  4212به حکومت خود ادامه داد.
بنابراين ،زمینه سیاسی ظهور چنین جنبشی را بايد در مداخله بیگانگان در کشور کامبوج دانست؛
بهطوریکه در برههای برای مقابله با استعمار فرانسه ،يک جنبش کمونیستی شکل گرفت و در
برههای ديگر برای مقابله با دولت کودتا که با حمايت امريکا شکل گرفته بود ،نیرویهای خمرهای
سرخ بهعنوان نیروی انقالبی ،به مقابله با حکومت دستنشانده اقدام کردند .بنابراين يکی از علل
بروز فجايعی چون جنايات علیه بشريت و نسلکشی ،مداخله بیگانه در کشورها و عدم احترام به
حق تعیین سرنوشت ملتهاست که منجر به درگیری و تخاصم داخلی میشود 42.خمرهای سرخ
پس از بهدستگرفتن قدرت ،برنامههای مارکسیستی ـ لنینیستی خود را بهعنوان برنامههای گذار
6. Pol pot
7. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/90520/Cambodia#toc52449 visited: 26/2/2014.
8. Graeme R. Newman, op. cit., p. 53.
9. http://www.cambodiatribunal.org/history/khmer-rouge-history, visited: 18/2/2013.
 .60نمونه ديگر از چنین وضعی مورد رواندا است که مداخله بیگانه يعنی بلژيک و سپردن قیمومیت رواندا به اين کشور توسط
جامعه ملل در شکلگیری دو قومیت متخاصم مؤثر بود؛ بهطوریکه زمینهساز نسلکشی در اين کشور شد .به نقل از :بهزاد
رضویفرد؛ حقوق بینالملل کیفری ،میزان ،4922،صص  64ـ.16
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به اجرا گذاشتند .آنها در راستای ايجاد جامعه بیطبقه ،مالکیت خصوصی را ملغی کردند و در
راستای عملیکردن اهداف ايدئولوژيک خود ،حدود دو میلیون نفر از مردم را در پنوم پن و ساير
مناطق ،مجبور به کار کشاورزی کردند که در اين جريان و نیز در جريان کوچ اجباری مردم برای
کار اجباری در زمینهای کشاورزی ،شمار زيادی جان سپردند .خمرهای سرخ مدعی بودند تنها
مردم پاکنیت ،واجد شرايط برای ساختن انقالب هستند .در همین راستا ،آنها هزاران نفر از
سربازان ،افسران نظامی ،کارمندان دولت جمهوری خمر و شماری ديگر را بازداشت يا اعدام کردند
و اينها کسانی بودند که از نظر خمرهای سرخ ،پاکنیت تلقی نمیشدند 44.آنها مردم را مجبور
به اعتقاد و پیروی از رهبر حزب میکردند .اين رهبر از نظر آنها پدر و مادر همه ملت محسوب
میشد 49.خمرهای سرخ ،افزون بر واداشتن مردم به کوچ اجباری و کار اجباری ،به اعدام ،شکنجه
و حبس غیرقانونی مخالفان خود مشغول بودند و در راستای عملیکردن اهداف خود به حدی از
شناعت رسیده بودند که اينگونه شعار میدادند« :در نگهداشتن تو سودی نیست و در نابودی تو
ضرری نیست» 49.سرانجام حکومت خمرهای سرخ با ورود نیروهای ويتنامی و تصرف پنوم پن در
 1ژانويه  4212توسط آنها سقوط کرد.
اشاره به اين نکته حائز اهمیت است که با توجه به گستردگی فجايع رخداده در کامبوج ،در آن
زمان هیچ واکنشی از سوی جامعه بینالمللی 41که بیانگر قصد اجرای عدالت و تعقیب و مجازات
مسئولین اين فجايع باشد ،صورت نگرفت جز اينکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آن زمان
نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد و اعالم کرد که بايد اقدامی علیه خمرهای سرخ صورت
گیرد 41.شايد دلیل عدم واکنش جدی نسبت به جنايات ارتکابی خمرهای سرخ اين باشد که در آن
زمان هنوز دادگاههای کیفری بینالمللیِ اختصاصی مانند يوگسالوی و رواندا شکل نگرفته بودند و
اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی نیز به تصويب نرسیده بود .در واقع ،میتوان عدم شکلگیری
عزم جامعه بینالمللی در دهه هفتاد میالدی برای مجازات جرايم بینالمللی و تحقق عدالت کیفری
بینالمللی را دلیل عدم واکنش مناسب در آن زمان دانست.

 .66در دوره مذکور ،حدود يک میلیون و پانصد هزار نفر از مردم کامبوج ،جان سپردند که اين آمار برابر با يکچهارم جمعیت
کامبوج در آن دوره است .به نقل از:
Hervé Ascensio, Élisabeth Lambert-Abdelgawat et Jean Marc Sorel, Les juridictions pénales
internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor Leste), Société de législation comparée, Paris,
2006, p. 16.
12. http://www.cambodiatribunal.org/history/khmer-rouge-history>. last visited: 18/2/2013.
13. http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/cambodia/>. last visited: 29/10/2013.
14. la communauté internationale
15. Hervé Ascensio et al, op. cit., p. 16.
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 .2بستر حقوقی و صالحیت دادگاه مختلط کامبوج
2ـ .6بستر حقوقی تشکیل دادگاه مختلط کامبوج
مذاکرات برای تشکیل دادگاه برای محاکمه سران خمرهای سرخ در سال  4221آغاز شد .در آن
زمان دفتر نخستوزيری کامبوج ،درخواستی را جهت همیاری سازمان ملل متحد برای محاکمه
مسئوالن فجايع و جرايم ارتکابی مطرح کرد .در پی اين درخواست در ژوئیه  4226بر اساس
قطعنامه مجمع عمومی ( 49 ،19/491دسامبر  )4221دبیرکل سازمان ملل متحد ،يک گروه
کارشناسی را مأمور کرد تا اوضاعواحوال را بررسی و امکان محاکمه سران خمرهای سرخ را ارزيابی
کند .بررسی اينکه محاکمه ،بینالمللی يا ملی باشد نیز از وظايف گروه کارشناسان بود .سرانجام،
گروه کارشناسان در گزارش خود در سال  4222تشکیل دادگاه بینالمللی را توصیه کرد و استدالل
آنها برای چنین پیشنهادی ،مستقلنبودن سیستم قضايی کامبوج بود .اما دولت کامبوج ،اين
پیشنهاد يعنی تشکیل دادگاه بینالمللی را نپذيرفت و بر مشارکت ملی در تشکیل چنین دادگاهی
اصرار ورزيد و بدون اينکه منتظر چنین توافقی با سازمان ملل بماند ،خود قانونی را در اين زمینه
تصويب کرد .در ژانويه  9224قانون مربوط به تأسیس شعب فوقالعاده 46تصويب شد که در آن
گنجاندن اين شعب فوقالعاده در سیستم قضايی داخلی ،ترکیب قضات ملی و تعقیب رهبران
خمرهای سرخ ،مد نظر قرار گرفته بود .مذاکرات بین سازمان ملل متحد و دولت کامبوج ،به دلیل
اختالفنظر بین طرفین ،متوقف شد و در اين راستا سازمان ملل متحد ،انصراف خود را از مذاکرات
در سال  9229اعالم کرد .اما در پی فشارهای چند کشور ،مذاکرات از سر گرفته شد .اين مذاکرات،
پروژه تشکیل دادگاه فوقالعادهای را در داخل سیستم قضايی کامبوج پیشبینی میکرد که بر اساس
استانداردهای بینالمللی و با همیاری جامعه بینالمللی عمل میکند .اين توافق در تاريخ  99مه
 9229در مجمع عمومی به تصويب و در نهايت در تاريخ  6ژوئن  9229به امضای طرفین رسید.
در پی توافق حاصلشده ،قانونی در داخل کامبوج در تاريخ  41اکتبر  9221تصويب شد .تصويب
قانون  9221تحت عنوان «قانون تأسیس شعب فوقالعاده در دادگاههای کامبوج برای تعقیب جرايم
ارتکابی در طول دوره [حکومت] دموکراتیک کامپوچی» ،آخرين مرحله از فرايند قانونی تشکیل
دادگاه مختلط کامبوج بوده است 41.فرايند شکلگیری اين دادگاه با چالشهايی ازجمله فوت رهبر
کاريزماتیک خمرهای سرخ يعنی ژنرال پُل پُت در سال  464226و همچنین فوت و بیماری برخی
از متهمین در جريان محاکمه و درنتیجه ،خارجشدن آنها از فرايند محاکمه روبهرو بوده است که
به آن اشاره خواهد شد.
16. les chambres extraordinaires
17. Photini Pazartzis, «Tribunaux pénaux internationalisés: une nouvelle approche de la justice pénale
(inter)nationale?» in: Annuaire français de droit international, CNRS éditions, Paris, 2003, pp. 646-648.
18. Hervé Ascensi et al, op. cit., p. 16.
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2ـ .2صالحیت دادگاه مختلط کامبوج
از حیث صالحیت مکانی ،جرايم ارتکابی در سرزمین کامبوج مورد نظر است .اما صالحیت زمانی
اين دادگاه ،محدود به يک دوره مشخص است که اين دوره همان مقطعی است که خمرهای سرخ،
قدرت را به دست گرفته بودند .ماده  4توافقنامه 42در بیان هدف اين دادگاه به صالحیت زمانی آن
نیز اشاره میکند .ماده  4توافقنامه در اين خصوص مقرر داشته است:
«هدف توافقنامه حاضر ،تنظیم همکاری بین سازمان ملل متحد و دولت سلطنتی کامبوج است
[و اين] در جهت تمهید محاکمه سران ارشد [حکومت] کامپوچی و آنهايی است که در قبال جرايم
و نقض جدی قانون کیفری کامبوج ،عرف و حقوق بینالملل بشردوستانه و کنوانسیونهای
شناختهشده توسط کامبوج ،بیشترين مسئولیت را داشتهاند؛ جرايمی که در طول دوره  41آوريل
 4211تا  6ژانويه  4212ارتکاب يافتهاند.»... ،
بنابراين ،بهطور مشخص ،صالحیت زمانی دادگاه ،به دوره  41آوريل  4211تا  6ژانويه 4212
محدود میشود و بر اين اساس ،دادگاه تنها نسبت به جرايم ارتکابی خمرهای سرخ در اين دوره
صالحیت رسیدگی و صدور حکم دارد.
اما در خصوص صالحیت موضوعی يا ذاتی اين دادگاه يعنی صالحیت اين دادگاه در رسیدگی
به جرايم بینالمللی و انواع آن ،توافقنامة منعقده ،جرم نسلکشی ،جنايات علیه بشريت مقرر در
اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی ،نقض کنوانسیونهای ژنو و همچنین جرايم ديگر تعريفشده
در فصل دوم قانون تأسیس شعب ويژة اعالمشده در  42اوت  9224را داخل در صالحیت دادگاه
مختلط کامبوج دانسته است .ماده  2توافقنامه در اين خصوص مقرر داشته است:
«موضوع صالحیت شعب فوقالعاده از اين قرار است :جرم نسلکشی که در کنوانسیون 4216
در خصوص منع و مجازات جرم نسلکشی تعريف شده؛ جنايت علیه بشريت ،تعريفشده در
اساسنامه رم  4226ديوان کیفری بینالمللی؛ نقض شديد کنوانسیونهای ژنو  4212و جرايم ديگر
تعريفشده در فصل دوم قانون تأسیس شعب فوقالعادة اعالمشده در  42اوت .»9224
اين دادگاه ،بنا بر کنوانسیون منع و مجازات جرم نسلکشی  ،4216صالحیت رسیدگی به جرم
نسلکشی ،و بنابر اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی  4226صالحیت رسیدگی به جنايات علیه
بشريت را دارد .عالوه بر اينها ،بهموجب قانون مربوط به تأسیس شعب فوقالعاده ،مصوب 91
اکتبر  929221صالحیت رسیدگی به نقض شديد کنوانسیونهای ژنو  4212را نیز کسب کرده است.
ماده  9قانون مربوط به تأسیس شعب فوق العاده ،موارد ديگری را نیز داخل در صالحیت اين
19. Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the
Prosecution under Cambodian Law of Crimes Committed during the period of Democratic Kampuchea
20. Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as
promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006).
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شعب ذکر کرده است که مبتنی بر قانون مجازات کامبوج ،مصوب  4216است .اين موارد شامل
قتل عمدی (مواد  121 ،126 ،121 ،129 ،124و  ،)126شکنجه (ماده  )122و آزار و اذيت مذهبی
(مواد  922و  )942است .مجازات اعمال پیشگفته طبق همین ماده ،حداکثر ،حبس ابد خواهد بود.
بهطور کلی با درنظرگرفتن توافقنامه منعقده بین دولت سلطنتی کامبوج و سازمان ملل متحد و
همچنین قانون به تصويب رسیدة داخلی میتوان صالحیت موضوعی يا ذاتی شعب فوقالعاده را در
موارد زير خالصه کرد:
 .4جرم نسلکشی بنابر کنوانسیون منع و مجازات جرم نسلکشی  4216به استناد ماده 2
توافقنامه و ماده  1قانون مصوب 9221؛
 .9جنايات علیه بشريت ،تعريفشده در اساسنامه رم  4226به استناد ماده  2توافقنامه و ماده 1
قانون مصوب 9221؛
 .9نقض شديد کنوانسیونهای ژنو  4212به استناد ماده  2توافقنامه و ماده  6قانون مصوب
9221؛
 .1قتل ،شکنجه و آزار و اذيت مذهبی بهموجب قانون مجازات کامبوج ،به استناد ماده  9قانون
مصوب 9221؛
 .1تخريب اموال فرهنگی بهموجب کنوانسیون الهه  4211به استناد ماده  1قانون مصوب
9221؛
 .6جرايم علیه اشخاص تحت حمايت بینالمللی ،متعاقب کنوانسیون وين  4264به استناد ماده
 6قانون مصوب 9221؛
 .9مبانی و چالشهای دادگاه مختلط کامبوج
9ـ .6مبانی تشکیل دادگاه مختلط کامبوج
بدون شک ،از مهمترين و اصلیترين مبانی تشکیل دادگاه ويژه کامبوج ،مبارزه با فرهنگ
بیکیفرمانی و بخشودگی از مجازات است؛ به اين معنا که مسئولین ارتکاب جرايم شنیع که ناقض
حقوق بینالملل بشردوستانه هستند نتوانند تحت لوای حاکمیت مطلق دولت در امور داخلی و منع
مداخله و نیز اصل مصونیت سران حکومت ،از کیفر و مجازات اعمال شنیع خود بگريزند 94.باوجود
اين ،بهطور کلی میتوان در رابطه با مبانی تشکیل چنین دادگاههايی به موارد پیش رو اشاره کرد:
 .26ساداتمیدانی ،سیدحسین؛ «تعامل و تقابل عدالت کیفری و صلح جهانی :ديوان کیفری بینالمللی و شورای امنیت سازمان
ملل متحد» ،در :رضا موسیزاده و اکبر امینیان؛ جمهوری اسالمی ايران و ديوان کیفری بینالمللی ،پژوهشکده تحقیقات راهبردی
گروه پژوهشهای بینالمللی ،4922،ص .999
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رابطه حقوق بشر و حقوق کیفری 99،مبارزه با بیکیفرمانی مجرمان بینالمللی ،بازدارندگی از ارتکاب
مجدد جرايم شنیع بینالمللی و ناتوانی سیستم قضايی داخلی در محاکمه و مجازات مجرمان .مبانی
مذکور در توضیح چرايی تشکیل دادگاه کامبوج نیز قابل پذيرش است که توضیح هريک خواهد
آمد.
الف .رابطه حقوق بشر و حقوق کیفری
حقوق کیفری ،مجموعهای از قواعد ماهوی و آيین دادرسی است که نمايانگر قوه قاهره حاکمیت
و کارکرد جزايی آن است .اما حقوق بشر شامل تمام حقوقی است که انسان از اين نظر که انسان
است ،از آنها برخوردار است .اين حقوق شامل حق حیات ،حق آزادی ،حرمت و حیثیت اشخاص
و غیره میشود که بايد از آنها صیانت شود .بنابراين از يک سو حقوق کیفری با مجازات ،حقوق
افراد را ازجمله حق حیات ،حق آزادی و ...آماج اقدامات کیفری خود قرار میدهد و از سوی ديگر،
حقوق بشر بر حفظ و صیانت از اين حقوق تأکید میکند .البته اين به معنای تقابل و تعارض حقوق
بشر و حقوق کیفری نیست بلکه اين دو مکمل يکديگرند .توضیح اينکه حقوق بشر ،ارزشهايی
ازجمله آزادی ،حق حیات و ...را برای نوع بشر مورد نظر قرار داده و بر حفظ و صیانت از اين
ارزشها تأکید میکند .حقوق کیفری نیز در همین راستا يعنی حفاظت و صیانت از حقوق مذکور با
وضع قواعد ماهوی و جرمانگاری افعالی که ناقض ارزشهای پیشگفته باشد ،از حقوق بشر و
ارزش های مورد تأکید آن حمايت میکند99.
در عرصه بینالمللی ،جرايمی چون جنايت علیه بشريت ،نسلکشی و جنايات جنگی ،به حقوق
اساسی نوع بشر که شامل حق حیات ،حق آزادی و حق امنیت است ،تعرض کرده و بهطور جدی
آن را نقض میکند .بنابراين شکلگیری فرايند بینالمللی در محاکمه و مجازات مرتکبان جرايم
شنیع و فاجعهبار بینالمللی تحت قواعد حقوق بینالمللی کیفری در جهت جلوگیری از تعرض به
حقوق بشر بینالمللی خواهد بود .در خصوص کامبوج و نقض حقوق بشر توسط خمرهای سرخ،
 .22شايد بتوان ارتباط میان دو حوزه حقوق بشر و حقوق کیفری را در دو بخش تصور کرد .نخست ارتباط کلی و فراگیر حقوق
بشر و حقوق کیفری و دوم ،ارتباط و تعامل میان حقوق بینالملل کیفری با حقوق بشر بینالمللی .بديهی است که تعامل اين دو
حوزه در قسمت نخست بهويژه در صحنه حقوق کیفری داخلی بسیار آشکار به چشم میخورد .از طرفی حتی حوزه دوم را نیز
میتوان انشعابی از حوزه اول دانست ،با اين تفاوت که عناوين حقوق بشر و حقوق کیفری ،قواعد کلی را تبیین میکند درحالیکه
در حقوق کیفری بینالملل و حقوق بشر بینالمللی ،قواعد رفتاری و فنی اين دو حوزه مورد توجه قرار میگیرد .در خصوص
تعامل حقوق بشر و حقوق کیفری بايد گفت که گاهی حقوق جزا توسط حقوق بشر احاطه میشود و گاهی برعکس ،حقوق بشر
توسط حقوق جزا در بر گرفته میشود .در حالت اول میتوان از «حمايت از حقوق اساسی فرد در مقابل حقوق کیفری» و
همچنین «حمايت از حقوق محاکمات فرد در برابر حقوق کیفری» سخن گفت .ن.ک:
Régis de Gouttes, «Droit pénal et droit de l’homme», Revue de sciences criminelles, N° 1, 2000, p. 134.

 .29رضویفرد؛ همان ،ص .469
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آمار مختلفی در خصوص شمار قربانیان ارائه شده است بهطوریکه برخی آمارها بیانگر نابودی
حدود  9میلیون انسان در اثر اعدام ،بیماری ،گرسنگی و کار اجباری است .البته برخی آمار 9 ،میلیون
و  422هزار قربانی و برخی  4تا  9میلیون نفر را بیان میکنند که بنا بر يک ادعا ،دقیقترين آنها
بین  4میلیون و  122هزار تا  4میلیون و  122هزار نفر است 91.اين در حالی است که مخاصمه
يوگسالوی پس از ژانويه  4224حدود  412.222نفر 91و مخاصمه رواندا در سال  4221حدود
 622.222قربانی داشت 96.بنا به آمار پیشگفته ،در فاصله سالهای  4211تا  ،4212يکچهارم
جمعیت کامبوج ،قربانی جرايم خمرهای سرخ شدند 91.بدون شک ،چنین نقض گستردهای از حقوق
بشر ،مستلزم مداخله حقوق کیفری و حمايت آن بود.
ب .مبارزه با بیکیفرمانی
مبنای ديگر تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی ،مبارزه با فرهنگ بیکیفرمانی مجرمان بینالمللی
است 96.اين موضوع ،ريشه در مورد نخست دارد چرا که هدف از بهکیفررساندن مجرمان بینالمللی،
تحقق امنیت و عدالت در راستای صیانت از حقوق بشر است .اين مبنا بیانگر تعقیب و مجازات
مرتکبان جرايم شنیع بینالمللی است بهگونهای که اصل درونمرزیبودن حقوق جزا و مصونیت
سران و مسئوالن کشورها ،مانع تعقیب و مجازات آنها نخواهد بود .به عبارت ديگر ،يکی از مبانی
تشکیل دادگاههای بینالمللی کیفری و تالشهای صورتگرفته از آغاز تا به امروز يعنی از معاهده
ورسای تا تصويب اساسنامه رم و تشکیل ديوان کیفری بینالمللی ،احساس نیاز به مجازات قاطع
مجرمان بینالمللی بوده است 92.در خصوص دادگاه مختلط کامبوج نیز میتوان تشکیل چنین
دادگاهی را در جهت محاکمه مرتکبین جرايم گسترده بینالمللی توجیه کرد بهطوریکه حتی با
گذشت مدت زيادی از ارتکاب جرايم ،مانعی برای رسیدگی و محاکمه وجود ندارد چرا که نقض
گسترده حقوق بشر ،مشمول مرور زمان نمیشود و مرتکبان در هر صورت محاکمه خواهند شد .در
اين راستا يکی از دادستانهای دادگاه مختلط کامبوج بیان داشته است« :نقض شديد حقوق بشر
بدون مجازات نخواهد ماند و اين دادگاه نشان داد که جرايم سنگین و شديد ،فراموش نخواهد شد
و آنهايی که مسئول بودند ،پاسخگو خواهند بود»92.
24. http://cybercambodia.com/dachs/khmerrouge.html, last visited: 1/10/2013.
25. http://ictj.org/publication/transitional-justice-former-yugoslavia, last visited: 10/8/2013.
26. http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13431486, last visited: 10/8/2013.
27. Hervé Ascensio et al, op. cit., p. 16.
 .28ن.ک :بهزاد رضویفرد؛ حقوق کیفری بینالمللی عمومی ،جلد نخست؛ مسئولیت کیفری ـ کیفر ،میزان ،4929،ص .496
 .23رضویفرد؛  ،4922همان ،ص .92
30. http://abcnews.go.com/International/wireStory/correction-cambodia-khmer-rouge-tribunal-story-20595038,
last visited: 29/10/2013.
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ج .بازدارندگی
يکی از کارکردهای مجازات ،بازدارندگی از ارتکاب جرم است 94.به عبارت ديگر ،همان کارکردهايی
که در حقوق داخلی برای توجیه محاکمه و مجازات مجرمان به کار گرفته میشود در عرصه
بینالملل نیز برای توجیه محاکمه و مجازات مجرمان به کار میرود .بنابراين همان طور که در
حقوق داخلی با توجه به کارکردهای پیشگفته جرمانگاری میشود و مجرمان ،تعقیب ،محاکمه و
مجازات میشوند ،در عرصه بینالمللی نیز با توجه به همان کارکردها ،نقض برخی از ارزشهای
حیاتی حقوق بشر ،جرمانگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است99.
بنابراين ،توجیه ديگر تشکیل دادگاههای بینالمللی و ازجمله دادگاه مختلط کامبوج در همان
مبانی جرمانگاری و مجازات نهفته است .توضیح اينکه در وهله اول برای حمايت از ارزشهای
انسانی يا همان حقوق بشر ازجمله حق حیات ،آزادی و  ...و نیز برای تأمین صلح و امنیت،
جرمانگاری میشود تا با وضع مجازاتهايی از ارتکاب جرم جلوگیری شود .در وهله دوم نیز در
صورت نقض آن ارزشها با اجرای مجازات و سزادهی مرتکبان ،از نقض مجدد آن ارزشها
جلوگیری میشود ،بهطوریکه مجرمین در ارتکاب عمل مجرمانه ،سود و زيان آن را میسنجند و
زمانی که زيان آن يعنی مجازات از منافع ارتکاب جرم بیشتر باشد از ارتکاب جرم ،صرفنظر خواهند
کرد .از سوی ديگر با مجازات ناقضان ارزشهای مورد حمايت قانون ،اين پیام به ديگران صادر
میشود که سرنوشت مجرمان ،چنین مجازاتی است .بنابراين جرمانگاری و مجازات از اين طريق،
منجر به بازدارندگی و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم میشود.
درمورد ساير کارکردهای مجازات ،بهويژه بازسازگاری و اصالح مجرمین بايد به اين نکته اشاره
کرد که با توجه به گستردگی جرايم بینالمللی و آثار آن ،فرض بازسازگاری و اصالح مجرمان
بینالمللی ،دشوار به نظر میرسد .بنابراين مبنای مجازات در عرصه بینالمللی و با فرايندهای مقرر
حقوق بینالملل کیفری سزادهی مجرم ،بازدارندگی از ارتکاب جرم و نیز طرد او در قالب مجازات
حبس برای تأمین امنیت جامعه بینالملل است و بهطور کلی مبنای همة اينها حفاظت و صیانت
از حقوق بشر ،تأمین صلح و امنیت بینالمللی است.
د .ناتوانی سیستم قضایی داخلی در محاکمه و مجازات مجرمان
مبنای ديگر شکلگیری دادگاههای بینالمللی ازجمله دادگاه مختلط کامبوج ،ناتوانی سیستم قضايی
کشورهای صالحیتدار يعنی کشورهای محل وقوع جرم در تعقیب ،رسیدگی ،محاکمه و مجازات
مجرمان است .بنابراين در چنین وضعیتی مداخله يک نهاد بینالمللی برای کیفر و مجازات مجرمان،
 .96رضویفرد؛ همان ،ص .442
 .92پیشین ،صص  416ـ .419
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توجیهپذير است .صالحیت تکمیلی ديوان کیفری بینالمللی نیز بر همین مبنا استوار است .توضیح
اينکه ماده  41اساسنامه نهاد مذکور مقرر داشته است در مواردی که دولت صالحیتدار ،موضوع را
تحت رسیدگی ،تحقیق و تعقیب قرار داده باشد ،موضوع در ديوان قابل پذيرش نیست .بنابراين
ديوان زمانی میتواند اعمال صالحیت کند که دولت صالحیتدار ،قادر به رسیدگی نباشد يا تمايل
نداشته باشد .منظور از عدم تمايل به رسیدگی ،مصوننگهداشتن مرتکب از مسئولیت کیفری
برخالف واقع و عدالت ،يا رسیدگی در شرايطی است که با قصد اجرای عدالت ،مغايرت داشته باشد
و منظور از عدم توانايی ،فروپاشی کامل يا قابل مالحظة نظام قضايی ملی يا دردسترسنبودن چنین
نظام قضايی است.
اين موضوع درمورد کشور کامبوج نیز صادق بود ،بهطوریکه با اشاره به سیستم قضايی اين
کشور میتوان به اين واقعیت پی برد .در واقع ،سیستم قضايی کامبوج ،پیش از تحتالحمايگی ،بر
مبنای حقوق عرفی بود که در آن بهطور گسترده از میانجیگری برای حلوفصل اختالفات محلی
استفاده میشد .پس از تحتالحمايگی با تحمیل قوانین فرانسه ،يک سیستم حقوقی رسمی
طرحريزی شد که تا سال  4211به همراه رويههای غیررسمی حفظ شد .پس از سال  4211و با
رویکارآمدن خمرهای سرخ و در پی سیاستهای همراه با تندروی و ساختارشکنانة آنها ،بسیاری
از قضات کشته شدند و رويههای میانجیگری غیررسمی نیز تضعیف شد .پس از آن ،در دوره
حکومت سوسیالیستی دستنشاندة ويتنام (4212ـ )4224يک سیستم حقوقی به سبک شوروی از
طريق ويتنام طرحريزی شد که بیشتر مبتنی بر وفادارای حزبی بود تا تخصص در حقوق و عدالت
کیفری .در ادامه ،از زمان انعقاد پیمان پاريس در سال  4224و تأسیس دولت انتقالی ،سیستم
حقوقی متأثر از کدهای(مجموعههای قوانین) فرانسه ،احکام سلطنتی ،قوانین مصوب قوه مقننه،
قواعد حقوق عرفی و قوانین کشورهای کمونیستی بوده است و در ضمن آن ،بیشتر اختالفات در
سطح شهرها و محلهها بهطور غیررسمی رسیدگی میشد .بهطور کلی علیرغم تصويب قانون
اساسی جديد در اين کشور و نیز تصويب قانون آيین دادرسی کیفری در سال  9221و همچنین
شماری از کمکهای بینالمللی برای بازسازی نظام عدالت کیفری اين کشور ،مردم کامبوج به
دلیل عدم استقالل و فساد سیستم قضايی ،مشروعیت کمی برای آن قائل بودهاند 99.بر اين اساس،
ضعف نظام حقوقی کشور کامبوج يکی از مبانی و علل تشکیل دادگاه مختلط با همیاری سازمان
ملل متحد بوده است.
درنتیجه ،با توجه به همین مبنا ،مداخله نهادهای کیفری بینالمللی يا ساير نهادهای بینالمللی
بهويژه سازمان ملل متحد و ارکان آن ،توجیه میشود .بنابراين درمورد کامبوج با توجه به اينکه
بستر قضايی الزم جهت محاکمه و مجازات خمرهای سرخ فراهم نبود ،مداخله نهادهای بینالمللی
33. Graeme R. Newman, op. cit., p. 53.
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ضروری به نظر میرسید تا با توجه به ناتوانی نظام قضايی کشور کامبوج ،محاکمه و مجازات جرايم
ارتکابی خمرهای سرخ با مانع روبهرو نشود.
9ـ .2چالشهای دادگاه مختلط کامبوج
با توجه به چگونگی تشکیل اين دادگاه و فرايند آن و همچنین نحوه رسیدگی در اين نهاد و با
توجه به مبانی حقوق کیفری میتوان گفت اين دادگاه در دو مورد با چالش روبهروست :نخست ،در
خصوص فرايند شکلگیری دادگاه و دوم ،در خصوص فرايند رسیدگی در دادگاه.
الف .مبانی دادرسی کیفری
حقوق بشر و رعايت آن ازجمله ارزشهای اساسی مورد حمايت حقوق کیفری است .به عبارت
ديگر ،حقوق جزا با حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد و ايجاد ضمانت اجرای کیفری برای نقض
ارزش ها در راستای حمايت از حقوق بشر است .بنابراين حقوق کیفری با حقوق اساسی روابط
تنگاتنگی دارد 91.اصول راهبردی دادرسی کیفری شامل محاکمة منصفانه ،محاکمه علنی ،استقالل
و بیطرفی دادگاه ،تسريع در محاکمه ،پیشفرض برائت ،تفهیم فوری اتهام ،وقت و تسهیالت
مناسب برای دفاع ،امکان انتخاب وکیل ،مواجهه با شهود ،کمکگرفتن از مترجم ،حضوریبودن
محاکمه و امکان درخواست تجديدنظر است که رعايت اين اصول ،تضمینکننده حقوق اساسی
بشر يعنی حق آزادی ،حق حیات ،شرافت و حیثیت و  ...خواهد بود 91.در قوانین اساسی کشورها،
در اعالمیه جهانی حقوق بشر ،مصوب  4216و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،مصوب
 4266به اصول بنیادين پیشگفته اشاره نشده است .بدون ترديد ،رعايت اصول پیشگفته ،بیانگر
محاکمه منصفانه است و چنین محاکمهای ،خود ،تضمینکننده حقوق بشر و عدالت خواهد بود و
درمقابل ،نقض اصول راهبردی مذکور در فرايند رسیدگی و محاکمه متهمین ،ناقض حقوق بشر و
برخالف عدالت انگاشته خواهد شد.
بهموجب ماده  42اعالمیه جهانی حقوق بشر« :هر کس حق دارد  ...در دادگاه صالح ،مستقل
و بیطرف بهصورت منصفانه و علنی محاکمه شود» و ماده  2میثاق بینالمللی حقوق مدنی و
سیاسی نیز مقرر داشته« :هر شخصی که بهموجب اتهام کیفری دستگیر يا بازداشت شده است بايد
بالفاصله برای انجام دادرسی نزد قاضی يا مقام صالح ديگر که قانون پیشبینی کرده است آورده
شود و بايد در مدت زمان معقول محاکمه و اال آزاد شود  .»...بنابراين هر شخصی که بهموجب
 .94پرادل ،ژان؛ «اصول اساسی فرايند دادرسی کیفری در فرانسه» ،ترجمه :جواد تقیزاده ،نشريه حقوق اساسی ،شماره ،6
 ،4966ص .919
 .97امیدی ،جلیل؛ «دادرسی کیفری و حقوق بشر» ،نشريه مجلس و راهبرد ،شماره  ،4969 ،96صص 496ـ .492
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اتهام کیفری بازداشت میشود بايد در مدت معقول محاکمه شود 96.البته منظور از زمان معقول اين
نیست که فرايند رسیدگی و سرعت محاکمه زياد باشد بلکه هدف ،کاستن از مدت بازداشت تا زمان
محاکمه است .افزون بر اين ،رسیدگی به جرايم نیز بايد در مدت معقول صورت گیرد .در غیر اين
صورت ،رسیدگی به جرايم ،اثبات و احراز آن و حتی مجازات مرتکبان با مشکل مواجه خواهد شد.
ب .فرایند شکلگیری دادگاه مختلط کامبوج
يکی از چالشهای پیش روی اين دادگاه ،شکلگیری و ايجاد اين دادگاه در حدود سه دهه بعد از
ارتکاب جرايم است .اين مسئله ،رسیدگی در خصوص جرايم را از جهت اثباتی و نیز مجازات
مرتکبان دچار مشکل میکند.
صالحیت زمانی دادگاه مربوط به جرايم ارتکابی خمرهای سرخ در دوره  41آوريل  4211تا 6
ژانويه  4212است 91.اين در حالی است که فرايند شکلگیری دادگاه از تاريخ  94ژوئن  4221يعنی
 46سال بعد آغاز شد .در تاريخ مذکور ،نخستوزير کامبوج از سازمان ملل درخواست همکاری
جهت سازماندهی محاکمه جهت رسیدگی به جرايم خمرهای سرخ را مطرح کرد که اين درخواست
در قطعنامه  19/491مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذيرفته شد .پس از آن ،در  42اوت 9224
قانون تأسیس شعب ويژه در دادگاههای کامبوج با امضای پادشاه کامبوج به تصويب رسید .پس از
اين ،توافقنامهای بین سازمان ملل متحد و دولت سلطنتی کامبوج در خصوص تعقیب جرايم ارتکابی
خمرهای سرخ در  6ژوئن  9229به امضا رسید .سرانجام ،توافقنامه مذکور در  42اکتبر  9221در
کامبوج تصويب شد و با اجرايیشدن آن در  92آوريل  9221و سوگند قضات و دادستانها در سال
 ،9226دادگاه کار خود را آغاز کرد و در نهايت 96 ،سال بعد از جرايم خمرهای سرخ ،تعقیب  1تن
از متهمین توسط دادستان در تاريخ  46ژوئیه  9221آغاز شد96.
بدون ترديد ،تأخیر نزديک به سه دهه بین ارتکاب جرايم و تشکیل دادگاه و شروع به رسیدگی
و محاکمه ،يکی از چالشهای جدی دادگاه مختلط کامبوج است .احراز جرايم ارتکابی و اثبات آنها
به دلیل حافظههای ضعیف و گذشت زمان بسیار طوالنی و فقدان اسناد و شهود فاقد شرايط به
دلیل پیشگفته ،کاری بس مشکل است 92.از سوی ديگر ،اگر يکی از اهداف تشکیل چنین دادگاهی
اجرای عدالت باشد ،با توجه به تأخیر بسیار طوالنی در تشکیل اين دادگاه و عدم رسیدگی بهموقع،
تحقق يا اجرای عدالت اگرچه ممکن باشد ،بسیار مشکل است زيرا رهبر کاريزماتیک خمرهای
 .91شريفی ،مهدی؛ «حقوق متهم در اسناد بینالمللی» ،نشريه کانون وکال ،شماره 426و  ،4966 ،422ص .419
37. Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution
of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea, 19 October 2004.
38. http://www.eccc.gov.kh/en/keyevents visited: 12/11/2013.
39. Ralph Henham and Paul Behrens,The Criminal Law of Genocide, Ashgate, 2007, p. 192, 193.
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سرخ يعنی ژنرال پُل پُت بهعنوان متهم اصلی در سال  4226جان سپرد 12.افزون بر اين ،يکی
ديگر از متهمین به دلیل بیماری از فرايند رسیدگی خارج شد14.و 19مجموعه اين حوادث ،دورادور
امیدها را به اثبات همه جرايم و عناوين ارتکابی ،مجازات مرتکبان آن جرايم و همچنین تحقق
عدالت ،کمرنگ مینمايد.
ج .فرایند دادرسی کیفری در دادگاه مختلط کامبوج
نگاهی به فرايند رسیدگی در اين دادگاه ،يکی از چالشهای آن را نمايان میکند .بعد از اجرايیشدن
توافق منعقده بین کامبوج و سازمان ملل در  46ژوئیه  9221دادستان درخواست تعقیب  1متهم را
داد .پرونده شماره  ،4نخستین پرونده مطرحشده در دادگاه بود که متهم اين پرونده ،کینگ گوک
يی 19با نام مستعار داچ 11بود که به دستور قضات تحقیق از بازداشت نظامی در تاريخ  49ژوئیه
 9221به بازداشت موقت منتقل شد .وی در تاريخ  46اوت  9226تحت تعقیب کیفری قرار گرفت
و کیفرخواست وی صادر شد .بعد از رسیدگی اولیه در  41و  46فوريه  ،9226بخش اصلی محاکمه
در  92مارس  9222آغاز شد .سرانجام در تاريخ  96ژوئیه  9242دادگاه وی را بهخاطر ارتکاب
جرايم علیه بشريت و نقض شديد کنوانسیون ژنو  4212به  91سال حبس محکوم کرد که البته در
مرحله تجديدنظر ،مجازات وی به حبس ابد تغییر کرد.
بعد از اين ،پرونده دوم که مربوط به سه تن ديگر از رهبران خمرهای سرخ بود نیز به جريان
افتاد .متهمان پرونده دوم عبارتاند از :نون چی 11،رهبر پیشین مجلس ملی دموکراتیک و قائممقام
دبیری حزب کمونیست کامپوچی ،خیو سامفان 16،رئیس سابق دموکراتیک کامپوچی و اينگ
ساری 11،قائم مقام پیشین وزير امور خارجه دموکراتیک کامپوچی .اين سه متهم به دلیل ارتکاب
جرايم علیه بشريت ،نقض شديد کنوانسیونهای ژنو  4212مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و
رسیدگی مقدماتی در ژوئن  9244آغاز شد .نخستین محاکمه در  94نوامبر  9244صورت گرفت

40. Hervé Ascensio, op. cit., p. 16.
 .46متهم چهارم ،وزير امور اجتماعی اينگ ثیريث( )Ieng thirithمدتی بعد از تعقیب ،به دلیل بیماری از فرايند رسیدگی خارج
شد .پیرو ارزيابی پزشکی ،وضعیت شخص مذکور برای محاکمه و حضور در دادگاه ،نامناسب تشخیص داده شد.
 .42دو تن ديگر از متهمان اصلی (نون چی و خیو سامفان) به حبس ابد محکوم شدند اما به نظر میرسد که ديری نخواهد
پايید که به دلیل کهولت سن ،مجازات حبس ابد آنها نیز به سر رسد!
)43. Kaing Guek Eay (Duch
44. Duch
45. Nuon Chea
46. Khieu Samphan.
47. Ieng Sary
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که سرانجام در تاريخ  1اوت سال  9241منجر به صدور حکم

شد16.و12

48. http://www.eccc.gov.kh/en/keyevents, visited:12/11/2013.
 .43شعبه بدوی ،رسیدگی مقدماتی را در ژوئن  9244میالدی به انجام رساند .از آن پس ،پرونده شماره  229به دو محاکمه
مجزا تقسیم شد که هريک به بخش متفاوتی از کیفرخواست رسیدگی میکرد.
دو متهم ديگر يعنی اينگ ساری و همسرش اينگ ثیريث نیز در اين پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتهاند .فرايند رسیدگی علیه
اينگ ساری در تاريخ  41مارس  9249میالدی پیرو مرگاش در همان روز به پايان رسید .اينگ ثیريث نیز که مورد تعقیب
قانونی قرار گرفته بود به دلیل بیماری (اختالل مغزی) و عدم امکان رسیدگی در چنین شرايطی ،در نوامبر  9244میالدی از
فرايند رسیدگی خارج شد .در اين راستا پزشکان تأيید کردند که اينگ ثیريث توانايی حضور در محاکمه را ندارد و درمان
پزشکیای که منجر به بهبودی و در نهايت ،حضور او در فرايند رسیدگی و محاکمه شود ،وجود ندارد .بر اين اساس ،او از فرايند
رسیدگی و محاکمه خارج و در تاريخ  46سپتامبر  9249میالدی نیز از بازداشت موقت آزاد شد و تحت نظارت قضايی قرار گرفت.
بخش نخست اين پرونده ،تحت عنوان پرونده شماره  229/24بود .نخستین محاکمة مربوط به اين پرونده در تاريخ  94نوامبر
 9244میالدی آغاز شد .تمرکز اولیه بر جرايم اعالمشده ،مربوط به جنايات علیه بشريت بود .در اين راستا کوچ اجباری جمعیت
از پنوم پن و پس از آن از ديگر مناطق (فاز يک و دو کوچ اجباری) ،اعدام سربازان جمهوری خمر بالفاصله پس از تسلط
خمرهای سرخ در سال  4211میالدی بررسی شد .افزون بر اين موارد ،نقش متهم در ارتباط با سیاستهای مرتبط با تمامی
اتهامات نیز در نظر گرفته شد؛ نقشی که برای بررسی باقی اتهامات در محاکمات آينده ،مبنايی را فراهم میکرد .بررسی ادله در
خصوص بخش نخست اين پرونده در تاريخ  99ژوئیه  9249میالدی به پايان رسید و اعالمیه پايانی در تاريخ  94اکتبر 9249
میالدی صادر شد .رسیدگی به اين پرونده در تاريخ  1اوت  9241میالدی به سرانجام رسید و متهمان اين پرونده يعنی نون چی
و خیو سامفان به دلیل ارتکاب جنايت علیه بشريت ،مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شدند .البته هر دو متهم عنوان
کردند که نسبت به حکم دادگاه ،تجديدنظرخواهی خواهند کرد.
بخش دوم پرونده ،تحت عنوان پرونده شماره  229/29بود .اين بخش از پرونده نیز مربوط به دو متهم پیشگفته يعنی خیو
سامفان و نون چی است .در اين پرونده ،دادگاه تصمیم گرفت به اتهامات ديگر اين دو متهم رسیدگی کند .اين اتهامات به قرار
ذيل است:
ـ نسلکشی
ـ ازدواج اجباری و تجاوز
ـ پاکسازی داخلی (حذف افراد مخالف با سیاستهای خمرهای سرخ)
ـ مسائل مربوط به مرکز امنیتی  S-21و ديگر مراکز
ـ نحوه رفتار با بودايیها
ـ هدفقراردادن مسئوالن پیشین جمهوری خمر
رسیدگی به اين بخش از پرونده در تاريخ  41اکتبر  9241میالدی آغاز شد.
در اينجا بايد به اين نکته اشاره کرد که بهرغم مطرحبودن اتهام نسلکشی ،با درنظرگرفتن اوضاعواحوال ارتکاب جرايم ،ايرادِ
چنین اتهامی و ارتکاب آن توسط خمرهای سرخ محل ترديد است .به نظر میرسد با درنظرگرفتن مجموعه اوضاعواحوال موجود،
جرم نسلکشی در خصوص کامبوج تحقق نیافته باشد و جرا يم ارتکابی تحت عنوان جنايات علیه بشريت قابل رسیدگی و
مجازات باشد .دلیل عدم تحقق جرم نسل کشی اين است که خمرها مرتکب قتل و ساير اعمال علیه خمرها و نیز مسلمانان
بهعنوان گروه نژادی و مذهبی نشدند و در جهت نابودی گروه ديگر ملی ،نژادی ،قومی يا مذهبی هیچ تالشی صورت نگرفت.
در واقع ،اگرچه در جريان مخاصمه ،جرايمی علیه مسلمانان کامبوج صورت گرفت اما اعمال مذکور ،تنها در راستای سیاستهای
راديکالی دولت خمرها در آن دوران بود .به عبارت ديگر ،خمرها قصد ارتکاب جرم علیه گروه خاصی را نداشتند بلکه تنها
سیاستهای کلی خود يعنی اجرای برنامههای کمونیستی خود را اعمال میکردند که در اين میان مسلمانان نیز همانند ساير
مردم کامبوج ،قربانی اعمال شنیع آنها شدند.
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گفتنی است برای تأسیس چنین دادگاهی هزينه گزافی صرف شد بهطوریکه طبق توافق
سازمان ملل متحد و دولت کامبوج ،بودجه  16میلیون دالری برای اين دادگاه در نظر گرفته شده
بود 12.و 14افزون بر آن ،بر اساس درخواست دبیرکل سازمان ملل ،کشورهای عضو سازمان ملل
متحد نیز به اين دادگاه کمک مالی ارائه کردند .نمونه چنین کمکی ،کمک مالی دولت قطر به
میزان  92.222دالر امريکا بود 19.صرف چنین هزينه کالنی در حالی است که رهبر خمرهای سرخ
يعنی ژنرال پُل پُت در سال  4226جان سپرد .همچنین در جريان محاکمه نیز يک تن ديگر از
متهمان جان سپرد و متهمی ديگر نیز به دلیل بیماری از فرايند محاکمه خارج شد .بنابر مطالب
پیشگفته بايد گفت دادگاه مختلط يا تلفیقی و بینالمللیشدة کامبوج با صرف هزينههای کالن
برای محاکمه کسانی تشکیل شده است که به داليل بیانشده ،امکان محاکمه آنها وجود نداشته
است.
اگرچه رسیدگی در دادگاه مختلط کامبوج در مقايسه با ساير رسیدگیهای مربوط به جرايم و
جنايات بینالمللی مانند رسیدگی در دادگاه کیفری بینالمللی يوگسالی سابق 19يا روندا 11از سرعت
بیشتری برخودار بوده است ،به داليل پیشگفته ،تأخیر در فرايند رسیدگی ،منجر به اين شد که در
مجازات مرتکبان اصلی ،عدالت آنچنانکه بايد ،محقق نشود .باوجود اين ،بنابر مبانی
توضیحدادهشده ،تشکیل چنین دادگاهی از تشکیلنشدن آن بهتر است.

50. Michèle Poulain, chronologie des faits internationaux d’intérêt juridique in: Annuaire français de droit
international, CNRS editions, paris, 2004, p. 939.

 .76همچنین بودجه دادگاه فوقالعاده کامبوج برای سال  9241برابر با  99/6میلیون دالر بوده است که  91/4میلیون دالر آن
برای اجزای بینالمللی و  6/1میلیون دالر آن برای اجزای ملی است .بنا به آمار کلی ،مجموع بودجه هزينهشده از سال 9226
تا  9249میالدی مشتمل بر  419میلیون و  922هزار دالر بوده است که از اين مبلغ ،حدود  19میلیون دالر توسط دولت کامبوج
و حدود  494میلیون دالر توسط ساير کشورها تأمین شده است .بودجه بازنگریشده برای سال  9249میالدی نیز حدود 91
میلیون دالر بوده است .به نقل از :مهدی ذاکريان؛ محاکم کیفری بینالمللی ،تیسا ،4929 ،ص .919
52. http://www.eccc.gov.kh/en/articles/state-qatar-contributes-us-20000-eccc, last visited: 7/3/2014.
 .79پرونده برخی از متهمین مخاصمه يوگسالوی ،کماکان در حال رسیدگی است.
به نقل از:
http://www.icty.org/sections/TheCases/KeyFiguresoftheCases, last visited:6/7/2015.

 .74بر اساس متن گزارش تارنمای ويژه دادگاه کیفری بینالمللی رواندا ،اين دادگاه آماده است در سال جاری ،يعنی سال 9241
میالدی ،پس از بیست سال فعالیت در راستای تعقیب افرادی که نقش کلیدی در ارتکاب نسلکشی سال  4221علیه توتسیها
داشته اند ،به فعالیت خود خاتمه دهد .در اين زمینه ،تنها يک پرونده اصلی ديگر برای دادگاه باقی مانده است که پس از
بهسرانجامرسیدن آن ،دادگاه نیز بهطور دائمی به کار خود خاتمه خواهد داد.
به نقل از:
http://www.unictr.org/en/news/ictr-expected-close-down-2015, last visited:11/7/2015.
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د .عضویت کامبوج در اساسنامه رم و طرق ارجاع
اگرچه اين مورد بهطور مستقیم ،ناظر به خود دادگاه مختلط کامبوج نیست ،بهعنوان يک مسئله
بايد بدان پاسخ گفت .کشور کامبوج در تاريخ  99اکتبر  9222اساسنامه رم را امضا و در  44آوريل
 9229آن را تصويب کرد 11.بنابراين بايد به اين پرسش پاسخ گفت که چرا بهرغم عضويت کشور
کامبوج در ديوان کیفری بینالمللی ،جرايم خمرهای سرخ بهجای رسیدگی در اين دادگاه ،در دادگاه
مختلط بینالمللی رسیدگی شد؟ بهموجب اساسنامه ،ديوان در صورتی میتواند رسیدگی را آغاز کند
که جرم در قلمرو سرزمینی يک کشور عضو يا توسط يکی از اتباع کشورهای عضو اساسنامه رخ
داده باشد .افزون بر آن موارد ،اگر شورای امنیت ،پروندهای را ارجاع دهد ،ديوان صالحیت رسیدگی
خواهد داشت .باوجود اين ،در نهاد مذکور ،به جرايم ارتکابی خمرهای سرخ رسیدگی نشد.
دلیل اين رخداد را بايد در قاعده عطفبماسبقنشدن قوانین کیفری جستجو کرد زيرا جرايم
ارتکابی در کامبوج در فاصله سالهای  4211تا  4212بود درحالیکه اساسنامه ديوان از سال 9229
الزماالجرا شده است .بر اين اساس ،ديوان تنها نسبت به آن دسته از جرايمی صالح به رسیدگی
است که پس از الزماالجراشدن اساسنامه ارتکاب يافته باشد .بند  4ماده  44اساسنامه مقرر داشته:
«ديوان تنها نسبت به جرائمی صالحیت رسیدگی دارد که بعد از الزماالجراشدن اين اساسنامه
ارتکاب يافته باشند» .بنابراين با توجه به مطالب پیشگفته ،از لحاظ حقوقی به دلیل مقررات
اساسنامه ديوان ،امکان ارجاع به ديوان کیفری بینالمللی و رسیدگی به جرايم ارتکابی خمرهای
سرخ در کامبوج وجود نداشته است.
درنتیجه ،با عدم امکان رسیدگی در ديوان کیفری بینالمللی ،دادگاه فوقالعادة کامبوج در قالب
دادگاه تلفیقی يا مختلط تشکیل شد .در اين راستا ،اشاره به اين نکته خالی از فايده نخواهد بود که
شعب فوقالعاده در دادگاه کامبوج ،نهاد حقوقی ملی است .در واقع ،قانونی که در  42اوت 9224
تصويب شد ،تشکیل دادگاه ويژه را مطرح کرد .بنابراين منبع اعمال صالحیت دادگاه برای رسیدگی
به جرايم خمرهای سرخ ،قانون داخلی بوده است .حتی ماده  16اين قانون ،ادامه فرايند رسیدگی
را در غیاب همیاری بینالمللی پیشبینی کرده بود .اما پیمان منعقده میان کامبوج و سازمان ملل
در  6ژوئن  9229بدون ترديد ،پیمان بینالمللی است که بعد از تصويب قانون  9221قدرت اجرايی
دارد .در اين راستا بايد به اين نکته اشاره کرد که پیمان پیشگفته ،تعیینکننده قواعد همکاری بین
سازمان ملل و دولت سلطنتی کامبوج است و نمیتوان آن را منبع اعمال صالحیت شعب فوقالعاده
دانست زيرا منبع اعمال صالحیت دادگاه ،قانون مصوب داخلی بوده است .شايد بتوان مشخصه
مهم در ايجاد و عملکرد شعب فوقالعاده را مثل يک طرح سادة همیاری فنی با سازمان ملل متحد
55. http://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/asian%20states/Pages/cambodia.aspx, last visited:
24/10/2013.
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دانست16.

نتیجه
رسیدگی به جرايم بینالمللی و محاکمه و مجازات مرتکبین آن به دلیل نوپابودن حقوق کیفری
بینالملل و سازوکارهای آن در اين خصوص ،با مشکالت و چالشهايی مواجه است .با درنظرگرفتن
اين مسئله ،موارد زير در رابطه با رسیدگی به جرايم بینالمللی و ازجمله جرايم ارتکابی خمرهای
سرخ ،حائز اهمیت و درخور توجه است:
 .4دلیل تشکیل دادگاه مختلط کامبوج را پیش از هر چیز بايد در مبانی عدالت کیفری بینالمللی
جستجو کرد .بدون ترديد ،تالش جامعه بینالمللی از ابتدای شکلگیری عدالت کیفری بینالمللی
و تکامل آن تا به امروز در راستای پايانبخشیدن به بیکیفرمانی و محاکمه مجرمان بینالمللی
بوده است .جرايم ارتکابيافته در کامبوج نیز بنابر داليل پیشگفته ،نیازمند واکنش بینالمللی بود
که چنین واکنشی در قالب شکلگیری دادگاه مختلط يا بینالمللیشده پديدار شد.
 .9بايد دلیل عدم رسیدگی به جرايم خمرهای سرخ در ديوان کیفری بینالمللی بهرغم عضويت
کامبوج در اين نهاد را در اين نکته يافت که رسیدگی به جرايم بینالمللی در ديوان ،تابع مقررات
خاصی است ازجمله اينکه ديوان تنها نسبت به جرايم ارتکابی پس از الزماالجراشدن اساسنامه
صالحیت رسیدگی دارد .ازاينرو چاره برای رسیدگی به جرايمی که پیش از تاريخ الزماالجراشدن
اساسنامه رم ارتکاب يافتهاند ،تشکیل دادگاهی فوقالعاده با خصیصه بینالمللی نظیر دادگاه مختلط
کامبوج خواهد بود.
 .9در رسیدگی و محاکمه جرايم ارتکابی بايد اصول راهبردی دادرسی کیفری رعايت شود تا
تشکیل چنین دادگاههايی با صرف هزينههای کالن ،کارايی خود را از دست ندهد .توضیح اينکه
تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرايم بايد در مدت معقول و بدون تأخیر ضروری باشد زيرا در غیر
اين صورت ،اثبات و احراز جرايم و همچنین مجازات مجرمان در راستای تحقق عدالت با مشکل
مواجه میشود ،چنانکه درمورد خمرهای سرخ و رسیدگی به جرايم آنان ،تشکیل دادگاه پس از
حدود سه دهه با مرگ متهم اصلی و برخی ديگر از متهمین همزمان بوده است .چنین وضعیتی
منجر به عدم تحقق عدالت بهعنوان يکی از اهداف اساسی چنین دادگاههايی میشود.
 .1برای مواجهه با پديدههای جنايی در قالب يک سیاست جنايی ،همیشه پیشگیری بهترين
گزينه است .مخاصمات بینالمللی و ارتکاب جرايمی چون جنايت علیه بشريت و نسلکشی نیز از
اين قاعده مستثنا نیست .توضیح اينکه رخدادن چنین وقايع فجیع و شنیعی در نتیجة اختالفات
56. David Boyle, l'apport des tribunaux pénaux internationalisés quant au régime du crime, in: Les
juridictions pénales internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor Leste), H. Ascensio, E.
Lambert-Abdelgawad, Jean Marc. Sorel, Société de legislation comparée, Paris, 2006, p. 99.
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سیاسی و قومی صورت میگیرد .در چنین مواردی میتوان با مداخله صلحجويانة بینالمللی و از
طريق میانجیگری ،صلح و آشتی را میان گروههای مختلف برقرار کرد .اما نکتهای که در اين
خصوص حائز اهمیت است مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهاست که منجر به ايجاد اختالفات
قومی و سیاسی میشود ،چنانکه درمورد رواندا و همچنین کامبوج ،اين عامل ،مؤثر در ايجاد
مخاصمات بود .بنابراين عدم مداخله در کشورها و احترام به حق تعیین سرنوشت کشورها میتواند
مانع ايجاد چنین اختالفاتی شود.
 .1تعیین سازوکار رسیدگی به مخاصمات و جرايم بینالمللی مستلزم رعايت اصول راهبردی
حقوق کیفری است .اصالح مقررات ديوان بهعنوان نهادی که در خصوص رسیدگی به جرايم
بینالمللی صالحیتی عام دارد ،میتواند مورد توجه قرار گیرد .توضیح اينکه محدوده زمانی در
صالحیت زمانی اين دادگاه با توجه به گستردگی و شدت جرايم ارتکابی و عدم شمول مرور زمان
نسبت به آنها ،فاقد مبانی منطقی به نظر میرسد .بنابراين با رفع محدوديت در صالحیت زمانی
ديوان ،اين نهاد میتواند به جرايم ارتکابی پیش از الزماالجراشدن اساسنامه رم نیز رسیدگی کند.
درنتیجه نیازی به تشکیل دادگاههای اختصاصی و تلفیقی نخواهد بود .مورد ديگر ،برقراری
سازوکاری است که شورای امنیت در ارجاع موارد بهجای رويکردی سیاسی در مواجهه با موارد
پیشآمده ،رويکردی قضايی را در پیش بگیرد و با درنظرگرفتن مبانی حقوق کیفری بینالمللی ،در
خصوص ارجاع يا عدم ارجاع مورد تصمیم بگیرد .اين مورد در خصوص جرايم ارتکابی رژيم اسرائیل
و رويکرد سیاسی شورای امنیت در عدم ارجاع جرايم اين رژيم بهخوبی هويداست .بنابراين هم در
خصوص صالحیت زمانی و هم در خصوص طرق ارجاع در ديوان بايد رويکرد حقوقی بهجای
رويکرد سیاسی به کار گرفته شود تا تعقیب و رسیدگی جرايم بینالمللی و محاکمه و مجازات
مرتکبین اين جرايم به نحو مؤثرتر و مطلوبتری صورت گیرد.

442



مجله حقوقی بینالمللی /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان6931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:
الف) فارسی
ـ کتاب
 رضویفرد ،بهزاد؛ حقوق کیفری بینالمللی عمومی ،جلد نخست؛ مسئولیت کیفری ــــ کیفر،
میزان ،بهار .4929
 ـــــــــــــــ ،حقوق بینالملل کیفری ،میزان.4922 ،
 میرمحمدصادقی ،حسین؛ دادگاه کیفری بینالمللی ،دادگستر.4969 ،
 ذاکريان ،مهدی؛ محاکم کیفری بینالمللی ،تیسا.4929 ،
 شريعتباقری ،محمدجواد؛ اسناد ديوان کیفری بینالمللی ،جنگل.4966 ،
ـ مقاله
 امیدی ،جلیل؛ «دادرسی کیفری و حقوق بشر» ،نشريه مجلس و راهبرد ،شماره .4969 ،96
 پرادل ،ژان؛ «اصول اساسی فرايند دادرسی کیفری در فرانسه» ،ترجمه :جواد تقیزاده ،نشريه
حقوق اساسی ،شماره .4966 ،6
 ساداتمیدانی ،سیدحسین؛ «تعامل و تقابل عدالت کیفری و صلح جهانی :ديوان کیفری بینالمللی
و شورای امنیت سازمان ملل متحد» ،در :ر ضا مو سیزاده و اکبر امینیان؛ جمهوری ا سالمی
ايران و ديوان کیفری بینالمللی ،پژوهشکده تحقیقات راهبردی گروه پژوهشهای بینالمللی،
.4922
 ديهیم ،علیرضا؛ «همکاری و معاضدت قضايی بینالمللی» ،در :رضا موسیزاده و اکبر امینیان؛
جمهوری اسالمی ايران و ديوان کیفری بینالمللی ،پژوهشکده تحقیقات راهبردی گروه پژوهشهای
بینالمللی.4922 ،
 شريفی ،مهدی؛ «حقوق متهم در ا سناد بینالمللی» ،ن شريه کانون وکال ،شماره  426و ،422
.4966
ب) انگلیسی
- Books
 Ralph Henham and Paul Behrens, The Criminal Law of Genocide, Ashgate,
2007.

444



تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی شده (مختلط) کامبوج؛ مبانی و چالشها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- Articles
 Graeme R. Newman, “Crime and Punishment around the World”, vol. 3,
ABC-CLIO, 2011.
- Documents
 Agreement between the United Nations and the Royal Government of
Cambodia concerning the Prosecution under Cambodian Law of Crimes
Committed during the Period of Democratic Kampuchea.
 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of
Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of
Democratic Kampuchea, 19 October 2004.

ج) فرانسوی
- Articles
 Annuaire français de droit international, Fondé par Mme Paul Bastid, Du
centre national de la recherche scientifique et de l’université PanthéonAssas (Paris II), CNRS éditions, Paris, 2004.
 Annuaire français de droit international, Fondé par Mme Paul Bastid, Du
centre national de la recherche scientifique et de l’Université PanthéonAssas (Paris II), CNRS éditions, Paris, 2003.
 Hervé Ascensio, Élisabeth Lambert-Abdelgawat et Jean-Marce Sorel, Les
juridictions pénales internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Léone,
Timor Leste), Société de législation comparée, Paris, 2006.
 Régis de Gouttes, « Droit pénal et droit de l’homme », Revue de sciences
criminelles, N° 1, 2000.
- Sites
 http://www.abcnews.go.com
 http://www.amnesty.org
 http://www.bbc.co.uk
 http://www.britannica.com
 http://www.cambodiatribunal.org
 http://www.crimesofwar.org
 http://www.cybercambodia.com
 http://www.eccc.gov.kh
 http://www.icc-cpi.int
 http://www.ictj.org
 http://www.icty.org
 http://www.unictr.org

مجله حقوقی بینالمللی /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان  /6931صفحات  911ـ997
____________________________________________________________________

ایجاب متقابل در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال (وین :)6391
طرح نقشه صلح کنوانسیون وین برای نبرد فرمها با تکیه
بر نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی


فخرالدین اصغری آقمشهدی


حسین کاویار

شناسه دیجیتال اسناد )10.22066/cilamag.2017.27975: (DOI
تاریخ دریافت4931/5/7 :

تاریخ پذیرش4931/41/41 :

چکیده
از اسباب ارادی زوال ایجاب که از طرف مخاطب ایجاب صورت میگیرد ،رد ایجاب است .رد ایجاب
میتواند بهصورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول صورت پذیرد .در رد ایجاب ضمنی،
مخاطبی که چنین تالشی میکند ،خود موجب ایجاب متقابل 4است .این مخاطب بعداً نمیتواند ایجاب
اصلی را قبول کند .در قراردادهای بازرگانی بینالمللی ،متعاملین ،جزءبهجزء و یکایک ،شروط هر معامله را
بررسی نمیکنند .بنابراین ناگزیرند برای معامالت خود ،فرمهای یکسان تهیه کنند .شروط مندرج در
فرمهای طرفین ،شروط ضمن عقد است ،مشروط بر اینکه با هم معارض نباشند .در صورت تعارض
شروط مندرج در فرمهای طرفین ،نبرد فرمها شکل میگیرد .نبرد فرمها از مهمترین و کاربردیترین
مباحث حقوق قراردادهاست که ذیل بحث رد ایجاب مطالعه میشود .درمورد نبرد فرمها سه نظریه حقوق
قراردادها مطرح است :نظریه ارجاع به حقوق داخلی ،نظریه اقدام آخر و نظریه تساقط (ناک آوت) .فارغ از
مطرودبودن نظریه اول ،شارحین کنوانسیون بیع بینالمللی کاال با تفسیر ادبی و مضیق از ماده  ،43نظریه
اقدام آخر و با تفسیر موسع و معتدل از ماده  ،6نظریه تساقط را استنباط کردهاند .علیرغم اقبال رویه
محاکم و دیوانهای داوری به نظریه تساقط ،به نظر میرسد که باید نظریه چهارمی تحت عنوان «نظریه
بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» را در راستای افزایش کارایی ،کاهش هزینههای قراردادی و
دادرسی ،صرفهجویی در زمان و نیل به قرارداد کامل ،تقویت کرد.
واژگان کلیدی
ایجاب ،رد ایجاب ،رد صریح ،ایجاب متقابل ،نبرد فرمها
 نویسنده مسئول ،استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
 استادیار گروه حقوق دانشگاه اراک

f.asghari@umz.ac.ir
h.kaviar@umz.ac.ir

1. Counter-offer
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مقدمه
بیان مخاطب ،صرفاً در صورتی «قبول» محسوب میشود که مبین قصد وی بر التزام قرارداد
مطابق با شرایط ایجاب باشد .اگر وی فقط وصول ایجاب را تأیید یا شرایط ایجاب را اصالح یا
تعدیل کند یا چنانچه احراز شود که وی با وجود دریافت ایجاب ،هیچ تمایلی به متعهدکردن خود
ندارد ،ایجاب ،ردشده تلقی میشود و قراردادی شکل نخواهد گرفت 1.ممکن است رد ایجاب
بهصورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول ،صورت پذیرد .در حالت دوم،
مخاطبی که چنین تالشی میکند ،خود موجب ایجاب متقابل است .این مخاطب بعداً نمیتواند
ایجاب اصلی را قبول کند .به عبارت دیگر ،ایجاب متقابل ،پاسخی است که بر تمایل به انعقاد
قرارداد اما با شروطی متفاوت از ایجاب اولیه داللت میکند .ایجاب متقابل ،نوعی رد ایجاب است
که بهنحو ضمنی ،ایجاب اصلی را زایل میسازد .مخاطبی که ایجاب را رد کرده است نمیتواند
مجدداً آن را قبول کند .کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ( 4391وین) 9دو ماده  47و  43را به رد
ایجاب و ایجاب متقابل اختصاص داده است.
این مقاله ،مباحث مربوط به ایجاب متقابل را با بررسی دکترین و رویهقضایی در کنوانسیون
بیع بینالمللی کاال مطالعه میکند .کاربرد عملی بحث حاضر در حقوق تجارت بینالملل در
تعارض فرمهای طرفین قرارداد جلوهگر میشود .تحلیل ،ارزیابی و نقد نظریات مطرح در حل
چالش نبرد فرمها از منظر شارحین کنوانسیون ،رویکرد اصلی این مقاله است .مسیر بحث حاضر
به طرح راهحل جدیدی در جهت صلح نبرد فرمها ختم میشود که موسوم به «نظریه بهترین
اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» یا «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر انصاف» است.
 .6رد صریح ایجاب (ماده  65کنوانسیون)
در فرهنگ حقوقی بلک در تعریف رد 1چنین آمده است .4« :امتناع از قبول ایجاب؛  .1امتناع از
قبول مبیع بهعنوان اجرای قرارداد» 5.ماده  47کنوانسیون مقرر میدارد« :ایجاب حتی اگر
غیرقابلرجوع باشد ،از هنگامی که رد آن از سوی مخاطب به موجب واصل میشود ،منتفی
2. See, Duval & Co. v. Malcom, 233 Ga. 784, 214 S.E.2d 356 (1975); C.H. Leavell & Co. v. Grafe & Assoc.,
90 Idaho 502, 414 P.2d 873 (1966); Arthur Rubloff & Co. v. Drovers Nat'l Bank of Chicago, 80 Ill. App. 3d
867, 400 N.E.2d 614 (1980); Dodds v.Giachini, 79 Ill. App. 3d 358, 398 N.E.2d 205 (1979); Zeller v. First
Nat'l Bank & Trust Co., 79 Ill. App. 3d 170, 398 N.E.2d 148 (1979); In re Estate of Girga, 15 Il. App. 3d
916, 305 N.E.2d 565 (1973); David J. Tierney, Jr., Inc. v. T. Wellington Carpets Inc., 392 N.E.2d 1066
(Mass. App. 1979); Coffman Indus., Inc. v. Gorman-Taber Co., 521 S.W.2d 763 (Mo. App. 1975).

 .9جهت رعایت اختصار ،از این پس« ،کنوانسیون» نامیده میشود.
4. Rejection
5. Garner, B. A., Black's Law Dictionary, USA: West Group Pub, 9th ed, p. 1291, 2009; See also,
Cozzillio, M. J., “The Option Contract: Irrevocable Not Irrejectable”, Cath. U. L. Rev, vol. 39, p. 500.
1990.
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خواهد شد» .نقش ماده  47کنوانسیون را میتوان در این مثال بیان کرد :فروشنده در اول ماه مه،
ایجابی را برای خریدار ارسال میکند که بیان میدارد« :این ایجاب تا تاریخ  4ژوئن مفتوح
میماند» .در  7مه ،خریدار ،متنی مشتمل بر عبارت زیر برای فروشنده میفرستد« :به دلیل
باالبودن قیمت نمیتوانم ایجاب را قبول کنم» .ولی در  41مه ،متن زیر را ارسال میکند« :بدین
وسیله ایجاب  4مه شما را قبول میکنم» .فروشنده سریعاً به خریدار اطالع میدهد که این قبول
به دلیل رد پیشین قابل قبول نیست .خریدار پاسخ میدهد که این رد معتبر نیست زیرا فروشنده
وعده داده که ایجاب را مفتوح نگه دارد 6.ماده  47کنوانسیون ،این مسئله را حلوفصل خواهد
کرد .ماده  47کنوانسیون مقرر میدارد که «ایجاب حتی در صورت غیرقابلرجوعبودن ،از هنگامی
که رد آن به موجب واصل میشود ،منتفی خواهد شد».
در مثال فوق ،خریدار در تاریخ  7مه ،سبب زوال ایجاب میشود ،اگرچه این ایجاب تا تاریخ 4
ژوئن ،ملزِم بود .لذا قراردادی شکل نخواهد گرفت .در چنین مواردی ،ماده  47کنوانسیون از تردیدی
که ممکن است از ماده  746مبنی بر غیرقابلرجوعبودن ایجاب به وجود آید ،اجتناب میکند.
بهعالوه مالحظات عملی نیز این قاعده کلی را که رد ،به ایجاب خاتمه میدهد ،تأیید میکند.
هنگامی که ایجاب رد میشود ،دلیلی وجود ندارد که موجب انتظار بکشد که مخاطب ممکن است
نظر و قصد خود را تغییر بدهد .ماده  47موجب را قادر میسازد تا بیدرنگ برنامهریزی کرده و از
منابع خود ،حداکثر استفاده اقتصادی را ببرد 9.بهمحضی که موجب ،اعالمیه رد ایجاب را دریافت
کرد ،آزاد است تا با شخص دیگری بدون درنظرگرفتن این موضوع که مخاطب ممکن است
قصدش را عوض کند و سعی در قبول ایجابی کند که قبالً آن را رد کرده ،قرارداد را منعقد کند.
در برخی نظامهای حقوقی ،راهحل مندرج در ماده  47فقط درمورد ایجابهای قابلرجوع
است و معتقدند که ایجاب غیرقابلرجوع با رد مخاطب خاتمه نمییابد .وینشیپ 3با اشاره به
بخشهای  15و  97مجموعه دوم حقوق قراردادهای امریکا معتقد است در کامنال ،رد ایجاب،
موجب زوال ایجابهای غیرقابلرجوع نخواهد شد .وی میگوید قبولیای که بعد از نامه رد
میرسد ،معتبر است مشروط بر اینکه ایجاب ،غیرقابلرجوع باشد .از این لحاظ ،کامنال با ماده 47
6. Honnold, J. O., Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, The
Hague: Kluwer Law International, 3rd Edition, No. 152. 1999.

 .5ماده  .4« :46مادام که قرارداد منعقد نشده است ایجاب قابل رجوع است ،به شرطی که رجوع پیش از آنکه مخاطب
ایجاب ،قبولی خود را ارسال دارد ،به وی واصل شود .1 .معهذا در موارد ذیل نمیتوان از ایجاب رجوع کرد( :الف) درصورتیکه
ایجاب بهواسطه قید زمان معین جهت قبول آن یا به علت دیگر ،حکایت از این داشته باشد که غیرقابل رجوع است؛ یا (ب)
هرگاه تکیه مخاطب بر ایجاب بهعنوان ایجاب غیرقابل رجوع ،امری معقول بوده و بر همان اساس عمل کرده باشد».
8. Honnold, op. cit., No. 153.
9. Winship

333



مجله حقوقی بینالمللی  /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان 6931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنوانسیون متفاوت است 41.البته درصورتیکه ایجاب ،غیرقابلرجوع باشد برخی اعتقاد دارند که
رد ،تنها در صورتی به حیات ایجاب پایان میدهد که موجب با تکیه بر این رد ،نظرش تغییر کرده
باشد 44.نتیجه این نظر این است که اگر مخاطب ایجاب غیرقابلرجوع ،آن را رد کند،
درصورتیکه موجب بر این رد تکیه نکرده باشد ،ردکننده میتواند در مدت اعتبار ایجاب ،آن را
قبول کند .مخالفین این دیدگاه معتقدند که این نظر نهتنها برخالف قواعد حاکم بر ایجاب و
قبول است ،بلکه برخالف قصد طرفین نیز هست .بهعالوه ،قائلشدن به این نظر بدین معناست
که ایجاب غیرقابلرجوع ،نه قابلرجوع است و نه قابل رد ،یعنی حتی رد مخاطب ایجاب نیز آن
را بیاثر نمیکند .چنین تفسیری برخالف ارادة موجب است که تنها میخواسته ایجابش در مدت
معین یا متعارف ،غیرقابلرجوع باشد .به عبارت دیگر ،قصد وی این نبوده که ایجاب درهرحال،
حتی در صورت رد ،غیرقابلرجوع باشد 41.استدالل دیگر این است که وقتی ایجابی رد میشود،
هیچ دلیلی وجود ندارد که موجب انتظار بکشد که آیا مخاطب ،عقیدهاش تغییر میکند یا خیر؟49
با رد ایجاب ،موجب با تکیه بر رد میتواند در مال خود ،هرگونه تصرفی بکند بدون اینکه با خطر
قبول بعدی مواجه شود .پذیرش دیدگاه مزبور به لحاظ عملی ،موجب را در موقعیت خطرناکی
قرار میدهد زیرا وی در مدت اعتبار ایجاب ،حق تصرفات منافی با ایجابش را ندارد .این در حالی
است که مخاطب ایجاب ،صریحاً ارادهاش را مبنی بر عدم قبول ایجاب ،اعالم کرده است41.
بسیاری دیگر از نظامهای حقوقی ،راهحل مندرج در ماده مزبور را درمورد ایجابهای
غیرقابلرجوع نیز پذیرفتند .هانولد 45معتقد است رویکرد ماده  47کنوانسیون در نظام حقوق نوشته
و احتماالً برخی کشورهای کامنال مورد حمایت است 46.در نهایت ،ماده  ،47رد ایجاب را از
اسباب زوال ایجاب میداند اعم از اینکه ایجاب قابلرجوع باشد یا غیرقابلرجوع 47.این مقرره،
10. Winship, P., “Formation of International Sales Contracts under the 1980 Vienna Convention”,
International Lawyer, vol. 17, p. 10, 1983; See also, Kritzer, A., Guide to Practical Applications of the
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Deventer & Boston: Kluwer
Law and Taxation Publishers, 1st Edition, p. 170. 1989.
11. Cozzillio, op. cit., p. 493.
12. Ibid.
13. Honnold, op. cit., p. 169.

 .64محقق داماد ،مصطفی و محمدهادی دارایی؛ «مطالعه تطبیقی اسباب زوال ایجاب» ،مجله تحقیقات حقوقی ،ویژهنامه
شماره  ،4931 ،41ص .59
15. Honnold
16. Honnold, op. cit., p. 178.
17. A/CONF.97/5 - Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of
Goods, prepared by the Secretariat, p. 22. at, http://www.uncitral.org/pdf/a_conf.97_5-ocred.pdf, See also
Text of Secretariat Commentary on Article 15 of the 1978 Draft [draft counterpart of CISG Article 17],
Comment 2, <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-17.html>. See “The Legislative
”History of CISG Article 17: Match-up with 1978 Draft to Assess Relevance of Secretariat Commentary,
available at <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/matchup/matchup-d-17.html>. “CISG Article 17 and
1978 Draft Article 15 are identical. The Secretariat Commentary on 1978 Draft CISG Article 15 should
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هماهنگ با قاعده مذکور در ماده ( 45)1کنوانسیون 49است 43.در واقع ،در ایجاب غیرقابلرجوع،
حق رجوع موجب از بین میرود و این بدین معنا نیست که رد ایجاب از سوی مخاطب در مدت
مزبور ،فاقد اثر است و مخاطب بعد از رد آن ،مجدداً میتواند ایجاب را قبول کند.
 .2ایجاب متقابل (ماده  63کنوانسیون)
کنوانسیون در ماده  43در سه بند به ایجاب متقابل پرداخته است .بند اول این ماده به این اصل
سنتی پرداخته که ایجاب متقابل ،باعث زوال ایجاب نخست است .در بند دوم ،ایجاب متقابلی را
که در شرایط اساسی با ایجاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا کرده است و در بند سوم ،مقصود
خود را از شرایط اساسی بیان میکند 11.ماده  43کنوانسیون مقرر میدارد .4« :هرگونه پاسخ به
ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب بوده ولی متضمن اضافات ،محدودیتها یا سایر اصالحات (نسبت
به ایجاب) باشد بهمنزله رد ایجاب است و ایجاب متقابل محسوب میشود.
 .1باوجود این ،هرگونه پاسخ به ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب بوده ولی متضمن شروط
اضافی یا متفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را بهطور اساسی تغییر ندهد ،قبول
ایجاب محسوب میشود ،مگر اینکه ایجابکننده بدون تأخیر موجه ،شفاهاً یا با ارسال یادداشتی،
نسبت به مغایرت اعتراض کند .چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند ،شروط قرارداد عبارتاند از
شروط ایجاب بهعالوة اصالحات مندرج در قبول.
 . 9شروط اضافی یا متفاوت راجع به ثمن ،پرداخت ،کیفیت و کمیت کاال ،مکان و زمان
تسلیم ،حدود مسئولیت یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر یا حلوفصل اختالفات ،ازجمله
مواردی محسوب میشوند که شروط ایجاب را بهنحو اساسی تغییر میدهند».
ماده  43کنوانسیون ،یکی از چهار موضوع 14کنفرانس وین است که نظامهای حقوقی
”therefore be relevant to the interpretation of CISG Article 17.
See, Secretariat’s Commentary, Official Records, I. 22.

 .69ماده (« :45)1ایجاب حتی درصورتیکه بهنحو غیرقابلرجوع باشد ،قابل انصراف است مشروط بر اینکه اعالم انصراف،
پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطالع مخاطب ایجاب برسد».
 .63بیانکا .سی.ام و ام.جی .بونل؛ تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی ،جلد اول ،ترجمه :مهراب دارابپور ،چاپ دوم ،گنج دانش،
 ،4934ص .119
 .21اسماعیلی ،محسن؛ «ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بینالمللی کاال» ،مجله مدرس،
شماره  ،3زمستان  ،4977ص .35
 .26این چهار موضوع عبارتاند از( :الف) دامنه اعمال عرف تا چه اندازه است؟ (ب) آیا فرم کتبی اجباری شود؟ (ج) زمانی که
قبول در امور غیرمهم با ایجاب متفاوت است ،آیا قرارداد منعقد میشود؟ (د) زمانی که ثمن و روش تعیین آن در قرارداد ذکر
نشده باشد ،آیا قرارداد منعقد میشود؟ پاسخی که نظامهای حقوقی سنتگرا (کشورهای شرقی و سوسیالیست) و اصالحطلب
(کشورهای غربی) به این چهار پرسش دادهاند از قرار ذیل است:
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سنتگرا و اصالحطلب را از هم جدا کرد 11.لذا ماده  43از مواد بسیار مهم کنوانسیون است که
شارحین کنوانسیون نیز تحلیلهای فراوانی درباره آن نوشتهاند 19.در این قسمت ،بندهای سهگانه
ماده  43کنوانسیون بررسی میشود:
2ـ .6خطوط کلی
ممکن است مخاطب ایجاب با پاسخی که نه به روشنی قبول است و نه رد ،مشکالتی ایجاد کند.
ابهام میتواند در تالش برای حفظ شرایط بهتر ،همزمان با درجریاننگهداشتن ایجاب ،بهعنوان
ابزاری برای چانهزنی استفاده شود .اینکه آیا قبولی که دارای اصالحات است ،بهعنوان قبول در
نظر گرفته میشود یا رد ،بهموجب ماده  43مورد بحث قرار گرفته است .مثالً در  4مه ،فروشنده،
ایجاب ملزم میکند .در  7مه ،خریدار ،بیانیه زیر را به فروشنده تحویل میدهد« :من ایجاب شما
را همان طور که در فرم سفارش مشخص است ،پذیرفتهام» .فرم سفارش خرید ،شامل بندی بود
که بر اساس آن ،اختالفات ناشی از قرارداد به داوری اجباری ارجاع میشد .این در حالی بود که
ایجاب فروشنده ،اشارهای به داوری اجباری نکرده بود .در  9مه ،فروشنده پاسخ داد که نمیتواند
درخواست خریدار را بپذیرد و درنتیجه ،ایجاب ،زوال پیدا میکند .در  41مه ،خریدار به فروشنده
اطالع میدهد که «من بدین وسیله ایجاب  4مه شما را بدون هیچ شرط و اصالحی میپذیرم».
فروشنده بیدرنگ پاسخ میدهد «همانطور که به شما در  9مه اطالع دادم ،ایجاب منتفی شده
است»11.
در مثال فوق ،ارتباطات خریدار در  7مه ،باوجود اینکه ادعا شده بود که قبول است ،به دلیل
شرایط اضافهشده ،رد ضمنی به حساب میآید و در هر صورت ،این قدرت را به موجب میدهد
که به ایجاب خاتمه دهد.

موضوع
الف
ب
ج
د

نظام حقوقی سنتگرا (کشورهای شرقی و سوسیالیست)
عرف ،زمانی میتواند اعمال شود که طرفین بر آن توافق
نمایند و این عرف ،مغایر با مقررات آمره نباشد
فرم کتبی باید الزامی شود
قرارداد قابل انعقاد نیست
قرارداد قابل انعقاد نیست

نظام حقوقی اصالحطلب (کشورهای غربی)
عرف قابل اعمال است حتی اگر طرفین یا انسانهای
متعارف دیگر بهطور ضمنی توافق بر عرف کرده باشند
هیچ تشریفاتی ضرورت ندارد
قرارداد قابل انعقاد است
قرارداد قابل انعقاد است

22. Eörsi, G., “A Propos the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods”,
American Journal of Comparative Law, vol. 31, p. 341, 1983.

 .29برای مالحظه تاریخچه ماده  43ن.ک :فرانسورث ،در :بیانکا و بونل؛ همان ،صص 114ـ.199
24. Honnold, op. cit., No. 155.
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2ـ .2مفهوم ایجاب متقابل
در فرهنگ حقوقی بلک ،ایجاب متقابل چنین تعریف شده است« :ایجاب متقابل عبارت است از
پیشنهاد جدید مخاطب که با شرایط و مفاد ایجاب اصلی متفاوت است و معموالً به حیات ایجاب
اصلی خاتمه میدهد و آن را زائل میسازد» 15.ایجاب متقابل معموالً بهعنوان رد محسوب
میشود .در واقع ،هرگونه پاسخ مخاطب به موجب ،بهنحویکه از ایجاب اصلی منحرف شود،
بهعنوان رد ایجاب محسوب میشود و قدرت قبول مخاطب را بیاعتبار میکند16.
در یک پرونده ،دادگاه آلمانی ،تسلیم  1711جفت کفش را رد ایجاب خریدار برای خریدن
 9111جفت کفش تلقی و تفسیر کرد .تسلیم  1711جفت کفش ،ایجاب متقابل است که خریدار،
آن را قبول کرد17.
الف .قاعده تصویر آینه
از مفهوم بند  4ماده  43کنوانسیون برداشت میشود که قبول باید «آینة» ایجاب باشد .در کامنال،
طبق قاعده تصویر آینه 19،قبول باید همچون آینه ،انعکاسدهندة رضای بدون قید ،شرط و اصالح
ایجاب باشد .در غیر این صورت ،حکم به تشکیل قرارداد نمیشود 13.لذا قبول مشروط ،وابسته به
رضایت موجب است مبنی بر اینکه آیا شروط مخاطب را بپذیرد یا خیر .در این صورت ،ایجاب اصلی
عموماً زایل میشود 91.بنابراین ،مخاطب میتواند ایجاب را از طریق رد به چندین طریق زایل کند،
ازجمله :رد صریح ،رد ضمنی از طریق ایجاب متقابل ،قبول مشروط ،قبول حاوی اضافات یا
اصالحات 94.در مرکز ثقل الگوی قراردادی ایجاب و قبول ،قاعدة تصویر آینه وجود دارد91.
معروفترین و قدیمیترین پرونده درمورد قاعدة تصویر آینه ،پرونده  99 Hyde v. Wrenchدر
25. Garner, op. cit., p. 354.
26. See, Wagner v. Rainier Mfg. Co., 230 Or. 531, 371 P.2d 74 (1962). Landberg v. Landberg, 24 Cal.
App. 3d 742, 101 Cal. Rptr. 335 (1972); Green v. First Am. Bank & Trust, 511 So. 2d 569 (Fla. Dist. Ct.
App. 1987); McCormick v. Stephany, 61 N.J. Eq. 208, 48 A. 25 (1900).
27. (German) Oberlandesgericht Frankfurt 23 May 1995, CISG-Online No. 185. See also (French) Cour
)d’Appel, Paris, ISEA Industrie v. Lu, 13 December 1995, CISG-Online No. 312; (German
Oberlandesgericht Frankfurt 4 March 1994, CISG-Online No. 110.
28. Mirror Image Rule
;)29. See, Newspaper Readers Serv., Inc. v. Canonsburg Pottery Co., 146 F.2d 963 (3d Cir. 1945
Richardson v. Greensboro Warehouse & Storage Co., 223 N.C. 344, 26 S.E.2d 897 (1943); J. R. Stone Co.,
Inc. v. Keate, 576 P.2d 1285 (Utah 1978); see also Pickett v. Miller, 76 N.M. 105, 412 P.2d 400 (1966).
30. See Restatement (Second) of Contracts § 59 (1979), U.C.C. § 2-207(1) (1977); See also Bartholf v.
Hautala, 22 Misc. 2d 46, 194 N.Y.S.2d 660 (N.Y. Sup. Ct. 1959).
31. Cozzillio, op. cit., p. 500-501.

 .92آدامز ،جان .ان و راجر براونزورد؛ تحلیل و نقدی بر حقوق قرارداد در انگلستان ،ترجمه :سیدمهدی موسوی ،میزان،4996 ،
ص .35
33. [1840] EWHC Ch J90.
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سال  4911است :شخصی به نام رنچ (خوانده) ایجابی مبنی بر فروش مزرعه خود به هاید
(خواهان) در ازای  4111پوند داد .خواهان پاسخ داد که حاضر است آن را به قیمت  351پوند
بخرد .خوانده از فروش مزرعه در ازای این مبلغ خودداری کرد .مدتی بعد ،خواهان ،ایجاب اولیه
خوانده ،برای فروش مزرعه به مبلغ  4111پوند را قبول کرد .رنچ از فروش مزرعه امتناع کرد.
هاید نیز به علت نقض قرارداد علیه رنچ طرح دعوا کرد .لرد النگدل 91قاضی این پرونده گفت:
«طبق اوضاعواحوال این پرونده ،من فکر میکنم هیچ قرارداد الزامآوری بین طرفین منعقد نشده
است .خوانده ،ایجاب فروش مزرعه را به  4111پوند داد و اگر این ایجاب ،همان ابتدا بدون هیچ
قیدوشرطی قبول میشد ،بیشک قرارداد الزامآور منعقد شده بود .اما خواهان بهجای قبول،
خودش خرید مزرعه به  351پوند را ایجاب میکند .لذا خواهان ،ایجاب قبلی خوانده را رد کرده
است .خواهان پس از رد ایجاب خوانده و ارائه ایجاب خرید مزرعه به  351پوند ،دیگر نمیتواند
ایجاب اولیه خوانده را قبول کند»95.
مثال سنتی که برای بیان این قاعده در کتب حقوق قراردادها بیان میشود ،پرونده Poel v.
 96Brunswick Balke Collender Co.است :در این پرونده ،خریدار مجاز بود تا در شرایط
سقوط بازار برای انتفاع بیشتر ،بهصورت یکجانبه از اجرای قرارداد و پرداخت بدهیاش امتناع کند.
علیرغم اینکه طرفین ،خود را متعهد به این شرط میدانستند ،دادگاه مقرر داشت که قراردادی
منعقد نشده است زیرا شرایط متعارضی در فرمهای مبادلهشدة طرفین وجود دارد .دادگاه استدالل
کرد که پیشنهاد توأم با اصالح یا شرط برای قبول ایجاب ،معادل رد ایجاب فروشنده است.
قاعده تصویر آینه ،طبق واقعیات عرصه تجارت ،بهویژه تجارت بینالملل ،نادیده گرفته میشود.
در تجارت بینالملل ،مرسوم است که قراردادها از طریق فرمهای ازپیشتهیهشده تنظیم میشود.
این فرمها بهندرت انعکاسدهندة همدیگرند 97.برخی معتقدند که قاعدة تصویر آینه با اصول سرعت
و انعطافپذیری در روابط بازرگانی چندان تناسبی ندارد .فرمهای ازپیشپرینتگرفتهشده توسط تجار
بهراحتی با پرکردن جاهای خالی و بدون هزینههای گزاف مشاوره حقوقی ،برای روابط تجاری
مختلف به کار میرود .بهپیشرفتن توافق بدون مذاکره و بدون استفاده از وکیل و مشاور حقوقی ،در
عین سرعت باال برای طرفین ،هزینه کمتری دربردارد 99.چهبسا در این فرمها شرایط ایجاب و قبول
34. Lord Langdale
35. See also, Stevenson, Jacques & Co. v. McLean [1880] 5 QBD 346; Gibson v. Manchester City
Council [1979] UKHL 6; Butler Machine Tool Co. Ltd. V. Ex-cello Cpn. (England) Ltd 1979 1 WLR 401.
36. 110 N.E. 619 (N.Y. 1915), reh'g denied, 111 N.E. 1098 (1916).
37. Mathews, N. (1996), “Circuit Court Erie Errors and the District Court's Dilemma: From Roto-Lith
and the Mirror Image Rule to Octagon Gas and Asset Securitization”, Cardozo Law Review, vol. 17, Issue
3, p.747.
38. Corbin, A. L. (1963), Corbin on Contracts: A Comprehensive Treatise on the Rules of Contract Law,
New York: West Publishing Company, 1st ed, p.498; Honnold, op. cit., n.165.
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با همدیگر تطابق نداشته باشد .لذا این سؤال مهم پیش میآید که آیا در این صورت ،قراردادی
منعقد میشود یا خیر؟ در ادامه به این سؤال پاسخ داده میشود .اما قبل از پاسخ به این سؤال الزم
است تا استثنائات قاعدة تصویر آینه ،توضیح داده شود.
ب .تعدیل قاعده تصویر آینه
به جهت اجتناب از وضعیتهایی که در آن ،کوچکترین تعارض میان قبول و ایجاب ،ایجاب
متقابل در نظر گرفته شود ،بند  1ماده  43کنوانسیون ،سه استثنا را مقرر کرده است .این
استثنائات ،جمود قاعدة تصویر آینه را تعدیل میکند .طبق این سه استثنا ،پاسخ معارض با ایجاب،
تحت شرایطی خاص ،قبول به حساب میآید و به انعقاد قرارداد منتج میشود و برای طرفین ،حق
و تعهد ایجاد میکند .این استثنائات در زیر ،شرح داده میشود:
 )6پاسخ به ایجاب در مقام قبول
پاسخ به ایجاب باید در مقام قبولی باشد .پاسخی که مشتمل بر تحقیق و وارسی بیشتر مخاطب
است ،نظرات و دیدگاههای مخالف راجع به ایجاب یا درخواست یک ایجاب بهتر یا سؤال درمورد
شروط قرارداد ،لزوماً قبول مشروط یا ایجاب متقابل نیست 93.ممکن است که پاسخ ،صرفاً به
قصد محکزدن موجب در قبال قبولی مغایر باشد و درعینحال ،مخاطب ایجاب ،امکان قبول
ایجاب را در زمان بعدی برای خود محفوظ دارد .درصورتیکه پاسخ ایجاب ،صرفاً ناظر به پرسش
ی ا پیشنهاد در خصوص امکان افزودن شروط اضافی باشد ،چنین پاسخی نه قبول تلقی میشود و
نه رد ایجاب 11.این یک امر موضوعی است که دادرس باید در هر قضیه بهطور جداگانه تشخیص
دهد که آیا پاسخ مخاطب در مقام قبول بوده است یا در مقام سؤال ،پیشنهاد ،تحقیق بیشتر و
غیره.
همه ایجابهای متقابل بهعنوان رد ایجاب عمل نمیکنند 14.برای مثال ،اگر موجب صریحاً
به مخاطب بگوید که ایجاب متقابل ،ایجاب اصلی را نابود نخواهد کرد ،مخاطب میتواند چنین
39. See Katz v. Pratt St. Realty Co., 257 Md. 103, 262 A.2d 540 (1970); Johnson v. Federal Union Sur.
Co., 187 Mich. 454, 153 N.W. 788 (1915); Mall Tool Co. v. Far W. Equip. Co., 45 Wash. 2d. 158, 273
P.2d 652 (1954).

 .41پارساپور ،محمدباقر و وحید فقیهی؛ «نبرد فرمها در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال با مطالعه در حقوق ایران»،
پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره  ،46شماره  ،9پاییز  ،4934ص .9
41. See United States v. Marietta Mfg. Co., 339 F. Supp. 18 (D. W. Va. 1972); Gyurkey v. Babler, 103
Idaho 63, 651 P.2d 928 (1982); Radio Picture Show Partnership v. Exclusive Int'l Pictures, 482 N.E.2d
1159 (Ind. App. I Dist. 1985); Rose v. Guerdon Indust. Inc., 374 N.W.2d 282 (Minn. App. 1985); Poel v.
Brunswick-Balke-Collender Co., 216 N.Y. 310, 110 N.E. 619 (1915), reh'g denied, 216 N.Y. 771, 111
N.E. 1098 (1916).
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ایجاب متقابلی را عرضه و حتی از این طریق ،ایجاب اصلی را قبول کند .مضاف بر این ،اگر
مخاطب بهموجب اطالع دهد که مذاکرات ادامه پیدا کند و وی مایل است که ایجاب اصلی حفظ
شود ،ایجاب متقابل ،صرفاً بهعنوان مذاکرة واسطه محسوب میشود و نه رد ایجاب اصلی11.
ضرورتی ندارد که قبول بهطور دقیق با همان الفاظی بیان شود که در ایجاب استفاده شده
است .تفاوت غیرعمده در الفاظ قبول ،تغییری در تعهدات طرفین نمیدهد19.
 )2عدم تغییر اساسی شروط ایجاب (جمله اول بند  2ماده )63
یکی از مهمترین استثنائات قاعدة تصویر آینه ،در جمله اول بند  1ماده  43آمده است .بهموجب
این بند ،شروط اضافی یا متفاوتی که شرایط ایجاب را بهطور اساسی تغییر ندهند ،قبول به حساب
میآیند و نه رد ایجاب .تکیه به یک قاعدة واضح و ازپیشتعیینشده برای تمیز بین تغییر اساسی
و تغییر غیراساسی ،کار چندان آسانی نیست .تشخیص تغییر اساسی به شرایط هر پرونده بستگی
دارد .اگرچه کنوانسیون در بند  9ماده  43مصادیقی از شروطی را آورده است که بهطور اساسی
شرایط ایجاب را تغییر میدهد ،این مصادیق ،صرفاً جنبه تمثیلی دارد و حصری نیست« .شروط
اضافی یا متفاوت راجع به ثمن ،پرداخت ،کیفیت و کمیت کاال ،مکان و زمان تسلیم ،حدود
مسئولیت یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر یا حلوفصل اختالفات ازجمله مواردی محسوب
میشود که شروط ایجاب را بهنحو اساسی تغییر میدهد».
15
بنابراین شروط افزایش ثمن 11،زمانی متفاوت برای تحویل مبیع ،مکانی متفاوت برای
تسلیم مبیع 16،تغییر در صالحیت دادگاه 17و تغییر در کیفیت کاال 19همگی شرایط اساسی به
حساب میآید .ممکن است تغییر در شرایط در یک پرونده ،اساسی تلقی و در پرونده دیگر ،همان
تغییر ،غیراساسی تلقی شود 13.بهعنوان مثال ،در دعوایی مقرر شد که اصالح ایجاب درباره کمیت
42. See, e.g., Collins v. Thompson, 679 F.2d 168 (9th Cir. 1982); Radford & Guise v. Practical Premium
Co., 125 Ark. 199, 188 S.W. 562 (1916).
43. A/CONF.97/5 - Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of
Goods, Prepared by the Secretariat, p. 24.
44. See e.g., (Austrian) Oberster Gerichtshof 9 March 2000, Internationales Handelsrecht (IHR) 2001, 39
= CISG-Online No. 573; (Swiss) Handelsgericht Zurich 10 July 1996, Transportrecht – Internationales
Handeslrecht (TranspRIHR) 1999, 54 = CISG-Online No. 227.
45. (Austrian) Oberster Gerichtshof 6 February 1996, CISG-Online No. 224.
46. U.S. Federal District Court, New York, Calzaturifi cio Claudia v. Olivieri Footwear, 6 April 1998,
CISG-Online No. 440.
47. (French) Cour de Cassation, Les Verreries de Saint Gobain v. Martinswerk, 16 July 1998,
Transportrecht – Internationales Handeslrecht (TranspR-IHR) 1999, 43 = CISG-Online No. 344.
48. See, e.g., (German) Oberlandesgericht Frankfurt 31 March 1995, CISG-Online No. 137 (difference
– in quality of test tubes); (German) Oberlandesgericht Hamm 22 September 1992, Transportrecht
Internationales Handeslrecht (TranspRIHR) 1999, 24 = CISG-Online No. 57.
49. Schwenzer, I., Mohs, F. (2006). Old Habits Die Hard: Traditional Contract Formation in a Modern
World, in: Rolf, H. (Ed.). Internationales Handelsrecht, vol. 6, Issue 6, published by Sellier, European
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نیست51.

کاال ،تغییر اساسی
بهخاطر وسعتی که بند  9ماده  43در تفسیر ،تاب میآورد ،اکثر شروط تغییردهنده ،اساسی
تلقی و استثنای مندرج در بند  1ماده  43خیلی بهندرت استفاده میشود 54.همین امر باعث شده تا
قاعدة تصویر آینه در کنوانسیون ،از کارایی بیفتد .حتی نویسندهای معتقد است که کنوانسیون
فقط یک روح بیجان از قاعدة تصویر آینه را حفظ کرده است 51.برای اجتناب از این نتیجه و
گسترش قلمرو بند  1ماده  ،43باید در اعمال بند  9ماده  43انعطاف به خرج داد .بدینسان
میتوان گفت موارد مذکور در بند  ،9همیشه از قلمرو گسترده برخوردار نیست و برحسب موضوع
بیع ،فرق میکند .مثالً تغییر مدت زمان تسلیم مبیع درمورد مواد خوراکی و فصلی ،قطعاً تغییر
اساسی تلقی میشود ،درحالیکه در بیع کاالهای تجهیزاتی و تولیدی ،زمان تسلیم ،کمتر مهم
است .البته باید توجه داشت این تفسیر ،خالف ظاهر ماده  43است 59.فارنسورث 51نیز معتقد
است که باید طبقهبندیهای مندرج در بند  9ماده  43بهطور مضیق تفسیر شود تا انعطاف
بیشتری در اعمال ماده  43به عمل آید .تفسیر مضیق ،به تضمین شمول اعمال بند  1کمک
میکند55.
تغییرات یا اضافاتی که معموالً غیراساسی تلقی میشود بهعنوان مثال ،عبارت است از:
درخواست نامه بهطور محرمانه ،مادامی که مذاکرات ،علنی نشده است 56،شرط اینکه اعالمیة
عیوب باید در ظرف مدت معینی داده شود 57،شرط اینکه ثمن ،همپای نرخ بازار اصالح شود و

Law Publishers, p.243.
50. (Austrian) Oberster Gerichtshof 20 March 1997, Transportrecht–Internationales Handeslrecht
(TranspR-IHR) 1999, 52 = CISG-Online No. 269.

 .76برای دیدن نظر مخالف ،ن.ک :اسماعیلی؛ همان ،ص .36
52. Gabriel, H. D., “The Battle of the Forms: A Comparison of the United Nations Convention for the
International Sale of Goods and the Uniform Commercial Code: The Common Law and the Uniform
Commercial Code”, The Business Lawyer, vol. 49, p. 1058. 1994.

 .79صفایی ،حسین و همکاران؛ حقوق بیع بینالمللی :بررسی کنوانسیون بیع بینالمللی  4391با مطالعه تطبیقی در حقوق
ایران ،فرانسه ،انگلیس و ایاالت متحده امریکا ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم (با تجدیدنظر و اضافات) ،4931،ص .51
54. Allan Farnsworth
 .77ن.ک :بیانکا و بونل؛ همان ،ص .119
56. (Hungarian) Fováosi Biróság Budapest, Malev Hungarian Airlines v. United Technologies Inc. Pratt
and Whitney Commercial Engine Business, 10 January 1992, CISG-Online No. 43. Reversed on a
different point by the Supreme Court, (Hungarian) Legfelsóbb Biróság 25 September 1992, CISG-Online
No. 63.
57. (German) Landgericht Baden-Baden 14 August 1991, CISG-Online No. 24. The decision has been
criticised by a number of scholars. See, e.g., Karollus, Judicial Interpretation and Application of the CISG
in Germany 1988-1994, Cornell Review of the CISG, 51-94; DiMatteo, The CISG and the Presumption of
Enforceability: Unintended Contractual Liability in International Business Dealings, 22 Yale Journal of
International Law (1997) 111, 154 (available at http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/karollus.html).
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مبیع59.

شرط بهتعویقانداختن تسلیم یکی از اقالم
نمونههای توضیحی ذیل ،مثالهای یونیدروا در توضیح ماده 44ـ4ـ 1اصول اصالحی
 531141است61:
مثال ( .6الف) سفارش دستگاهی را به (ب) میدهد تا در محل تجاریاش آزمایش شود.
(ب) در برگ تصدیق سفارش اعالم میکند که شروط ایجاب را میپذیرد اما میافزاید که مایل
است به هنگام آزمایش دستگاه ،حاضر باشد .این شرط اضافی یک اصالح اساسیِ ایجاب
محسوب نمیشود و بنابراین جزئی از قرارداد خواهد شد.
مثال  .2این مثال ،مشابه مثال قبلی است بهاستثنای اینکه در برگ تصدیق سفارش( ،ب)
یک قید داوری را اضافه میکند .این قید داوری ،جز در مواردی که اوضاعواحوال برخالف آن
داللت کند ،بهمنزلة اصالح اساسی شروط ایجاب خواهد بود و نتیجتاً قبول درنظرگرفتهشده،
موجد ایجاب متقابل خواهد بود.
 )9عدم اعتراض موجب به تغییرات غیراساسی (جمله دوم بند  2ماده )63
مطابق مفهوم جمله دوم بند  1ماده  ،43اگر موجب بدون تأخیر موجه ،شفاهاً یا با ارسال یادداشتی،
نسبت به مغایرت غیراساسی در فرمهای قرارداد اعتراض نکند ،پاسخ مخاطب به ایجاب ،قبول
محسوب میشود .در این صورت ،شروط قرارداد عبارتاند از شروط ایجاب بهعالوة اصالحات
مندرج در قبول .اعتراض مذکور در بند  1ماده  43هیچ تشریفاتی ندارد .مهم این است که بدون
تأخیر موجه به اطالع مخاطب برسد .اثر اعتراض بهموقع ،مساوی است با عدم انعقاد قرارداد.
مثال( .الف) مقدار معینی گندم را به (ب) سفارش میدهد( .ب) در برگ تصدیق سفارش،
یک قید داوری اضافه میکند که در آن شاخه از تجارت کاالی موردنظر ،رویهای متعارف و
استاندارد است .ازآنجاکه ممکن نیست قید مزبور برای (الف) غیرمنتظره باشد ،اصالحی اساسی بر
58. (French) Cour d‘appel Paris, Fauba v. Fujitsu, 22 April 1992, CISG-Online No. 222, affirmed
without reference to the Convention by the (French) Cour de Cassation 4 January 1995, CISG-Online No.
138. The decision is criticized by Witz, Case Commentary, The First Decision of France’s Court of
Cassation Applying the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods, (1995),
available at http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950104f1.html.

 .73ماده 44ـ4ـ 1اصول یونیدروا ( )1141به تبعیت از ماده  43کنوانسیون مقرر میدارد .4« :پاسخ به ایجاب که بهظاهر،
حاوی قبول اما در واقع حاوی اضافات ،محدودیتها یا اصالحات دیگری است ،رد ایجاب محسوب میشود و موجد ایجاب
متقابل است .1 .اما پاسخ به ایجابی که بهظاهر حاوی قبول ولی در واقع حاوی شروط اضافی یا متفاوتی است که بهطور
اساسی ،مفاد ایجاب را تغییر نمی دهد ،موجد قبول است مگر اینکه موجب بدون تأخیر غیرموجه به مغایرت موجود اعتراض
کند .اگر موجب اعتراض نکند ،شروط قرارداد ،همان مفاد ایجاب همراه با اصالحات مندرج در قبول خواهد بود».
 .11به نقل از :بهروز اخالقی و فرهاد امام؛ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ،چاپ سوم (بر اساس ویرایش سال ،)1141
شهر دانش ،4939 ،ص .66

ایجاب متقابل در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال (وین  :)6391طرح نقشه صلح ...

343 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروط ایجاب به حساب نمیآید و اگر (الف) بدون تأخیر غیرموجه اعتراض نکند ،قید داوری،
بخشی از قرارداد میشود64.
بنابراین ،برای اینکه قبول همراه با شروط اضافی یا متفاوت ،یک قبول معتبر تلقی شود و به
انعقاد قرارداد منتج شود ،جمع سه شرط زیر ضروری است :اول ـ قصد مخاطب از پاسخ ،قبول
قرارداد باشد و نه چیز دیگر؛ دوم ـ قبول ،تغییرات جزئی و غیرعمده در ایجاب ایجاد کند؛ سوم ـ
موجب به تغییرات جزئی اعتراض نکند.
ج .نبرد فرمها
یکی از مهمترین مباحثی که ذیل ماده  43کنوانسیون بحث میشود ،بحث نبرد فرمهاست 61.این
بحث ،یکی از جدلآمیزترین مباحث کنوانسیون است .البته کنوانسیون ،ماده خاصی را در این
مورد پیشبینی نکرده است و گرچه موضوع در کنفرانس وین مورد بحث قرار گرفت،
پیشنهادهای ارائهشده رد شد69.
 )6خطوط کلی
در فرهنگ حقوقی بلک در تعریف نبرد فرمها چنین آمده است« :تعارض بین شرایط فرمهای
نمونهای که بین خریدار و فروشنده در طول مذاکرات قراردادی وجود دارد» 61.گاه اتفاق میافتد
که یک طرف ،ایجابی را بر مبنای شرایط عمومی تجاری خود برای دیگری میفرستد و طرف
دیگر ،آن را بر مبنای شرایط عمومی تجاری خودش قبول میکند .این دو دسته شرایط ،معموالً
موافق یکدیگر نیستند و ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا طرفین ،واقعاً قراردادی منعقد
کردهاند و اگر پاسخ مثبت است شرایط عمومی کدام طرف اعمال خواهد شد .به این وضعیت،
تحت عنوان نبرد فرمها اشاره میشود 65.در یک کالم میتوان نبرد فرمها را به «تعارض شروط
استاندارد» 66طرفین قرارداد تعریف کرد.
بین کارشناسان حقوق قراردادها و شارحین کنوانسیون ،درمورد پاسخ به دو سؤال زیر درباره
نبرد فرمها اختالفنظر شدیدی وجود دارد :اوالً ،در صورت تعارض بین فرمهای طرفین قرارداد،
 .16پیشین.
62. Battle of the forms
63. Vergne, F., “The Battle of the Forms under the 1980 United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods”, American Journal of Comparative Law, vol. 33, p. 233. 1985.
64. Garner, op. cit., p. 146.
 .17اشمیتوف ،کالیو .ام.؛ حقوق تجارت بینالملل ،جلد اول ،ترجمه :بهروز اخالقی و همکاران ،چاپ دوم ،سمت ،4931،ص .451
66. Conflicting standard terms
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آیا قرارداد منعقد میشود یا خیر؟ ثانیاً ،حقوق و تعهدات قرارداد طبق شروط فروشنده ایجاد
میشود یا شروط خریدار؟ میان کشورهای عضو کنوانسیون نیز رویکرد واحدی در این زمینه
وجود ندارد 67.البته همین جا الزم به ذکر است که نبرد فرمها اختصاص به ایجاب و قبول ندارد.
پاسخ به سؤاالت فوق از دو جنبه واجد اهمیت است :اوالً ،ممکن است قبل از ایفای تعهدات
ناشی از انعقاد قرارداد ،اوضاعواحوال حاکم بر بازار تغییر کند .بهعنوان مثال ،امکان دارد در صورت
نزول و صعود قیمتها در بازار ،یکی از طرفین برای انتفاع بیشتر در بازار ،تعارض بین فرمها را
بهعنوان بهانهای برای عدم اجرا عَلَم کند 69.ثانیاً ،بعد از بارگیری کاال توسط فروشنده و قبض آن
توسط خریدار ،ممکن است دعوایی بر سر یکی از جنبههای ایفای تعهد ،که غالباً کیفیت
کاالست ،رخ دهد و الزم میآید که مشخص شود کدام شروط ،حاکم بر این نبرد است63.
 )2نقشه صلح برای نبرد فرمها
کنوانسیون ،هیچ مقرره خاصی درمورد مشکل نبرد فرمها ندارد .البته این موضوع در مرحله نگارش
پیشنویس کنوانسیون مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل اینکه رویکرد مقبولی یافت نشد و موضوع
همچنان مفتوح است 71،شارحین کنوانسیون و محاکم ،رویکردهای متفاوتی درمورد چگونگی حل
این مشکل اتخاذ کردند .سه رویکرد متفاوت در مقابل نبرد فرمها ارائه شده است :طبق رویکرد اول
برای رفع نبرد فرمها باید به حقوق داخلی رجوع کرد .رویکرد دوم از قاعده آخرین اقدام تبعیت
میکند .رویکرد سوم از قاعده تساقط پیروی میکند .راهحلهای ارائهشده برای نبرد فرمها فقط
بحث نظری نیست ،بلکه در دعاوی بسیاری نیز میتواند دستگیر دادرسان و داوران باشد.
در ذیل به بررسی دالیل هریک از این دیدگاهها و انتقادات وارده بر آنها پرداخته میشود.
دیدگاه یکم .دکترین ارجاع به حقوق داخلی
مطابق این نظریه ،کنوانسیون درمورد نبرد فرمها راهحلی ارائه نکرده است زیرا موضوع نبرد
67. DiMatteo, L. A., et al., “The Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fifteen
Years of CISG Jurisprudence”, Northwestern Journal of International Law and Business, vol. 34, pp.
349-357, 2004; Viscasillas, M., “Battle of the Forms and the Burden of Proof: An Analysis of BGH 9
January 2002”, Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, vol. 6, No. 2, p.
217, 2002.
68. Wildner, K., “Art. 19 CISG: The German Approach to the Battle of the Forms in International
Contract Law: The Decision of the Federal Supreme Court of Germany of 9 January 2002”, Pace
International Law Review, vol. 20, p. 3. 2008.

 .13بیانکا و بونل؛ همان ،ص .119
70. Schlechtriem, P., Schwenzer. I., Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), NY, Oxford, 2nd (English) Edition, Art. 19, para. 4. 2005.
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فرمها بهطور مستقیم به اعتبار قرارداد ارتباط پیدا میکند .مطابق ماده (1الف) کنوانسیون 74،باید
وفق مقررات حقوق داخلی به مسائل مرتبط با اعتبار قرارداد نیز پاسخ داده شود71.
این نظریه به دالیل زیر ،طرفدار و عمومیت چندانی ندارد:
 .4بحث نبرد فرمها بحثی است که به تشکیل قرارداد ارتباط پیدا میکند نه به اعتبار قرارداد.
لذا طبق صدر ماده  1کنوانسیون ،مقررات کنوانسیون ،ناظر به آن نیز هست.
 .1از سوی دیگر ،اِعمال حقوق داخلی با اهداف کالن کنوانسیون ،که عبارت است از خلق
نظام متحدالشکل در حقوق بیع بینالمللی کاال ،در تعارض است.
 .9این دیدگاه بهوضوح با ماده  49و  43کنوانسیون در تعارض است.
 .1کنوانسیون در مواردی که تکلیف آنها صراحتاً در کنوانسیون تعیین نشده ،سازوکار گپ
فیلینگ 79را اتخاذ کرده است ،به این معنا که خألهای کنوانسیون ،محمول است بر اصول
کلیای که کنوانسیون بر آنها مبتنی است (ماده ( .)7)1مراجع رسیدگی ،داوران و شارحین نیز،
اصول کلی فراوانی را پیشنهاد دادهاند .یکی از این اصول ،اصل حاکمیت اراده است که از ماده 6
کنوانسیون استخراج میشود71.
بنابراین ،ضرورت دارد قبل از توسل به دکترین حقوق داخلی ،جستجو و کنکاش شود که آیا
اصول کلیای در کنوانسیون و همچنین در صورتجلسه مذاکرات کنفرانس وین وجود دارد یا خیر75.
نتیجه کالم اینکه دیدگاه اول ،مطرود است و در رویهقضاییِ مالحظهشده نیز از این دیدگاه
تبعیت نشده است.
دیدگاه دوم .دکترین اقدام آخر
نخست .بیان دیدگاه
دکترین اقدام آخر 76که رویکرد سنتی مقبول در کامنالست ،بدین معناست که طرفی که آخرین
 .56ماده (1الف) کنوانسیون :مقررات این کنوانسیون ،صرفاً ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی است که برای
طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد میشود و ارتباطی ،خاصه با امور ذیل نخواهد داشت مگر خالف آن تصریح شده باشد:
(الف) اعتبار قرارداد یا هریک از شرایط آن یا اعتبار هرگونه عرف مربوط؛
72. Wildner, op. cit., p. 4; Vergne, op. cit., pp. 256-257.
73. Gap-filling
74. Huber, P., “Some Introductory Remarks on the CISG, in: Rolf, H. (Ed.) Internationales
Handelsrecht, vol. 6, Issue 6, published by Sellier, European Law Publishers, p. 228, 2006.
75. Moccia, C., “The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and
the Battle of Forms”, Fordham Int'l L.J., vol. 13, pp. 662-663, 1990.
76. Last shot doctrine

ترجمه دیگری که میتوان برای اصطالح فوق ارائه داد ،دکترین شلیک نهایی است .با توجه به اصطالح نبرد فرمها ،استفاده از
عبارت شلیک نهایی ،دور از مقصود نیست و نوعی جناس است.
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گام را در ارائه شروط استاندارد برمیدارد ،در نبرد فرمها پیروز میشود 77.در مثالهای زیر ،اِعمال
نظریه آخرین اقدام بیان شده است:
مثال  .6خریدار فرم ،ایجابش برای خرید کاال را به فروشنده ارسال میکند .فروشنده با
فرمش پاسخ میدهد .فرم فروشنده ،مشتمل بر اصالحات اساسی است (ایجاب متقابل) .فروشنده
کاالها را ارسال میکند و خریدار نیز این کاالها را میپذیرد .پذیرش کاالها توسط خریدار بهمنزله
قبول مفاد ایجاب متقابل فروشنده است.
مثال  .2فروشنده با ارسال فرم نمونه ،ایجاب برای فروش را واقع میسازد .خریدار با فرمی
که مشتمل بر اصالحات اساسی است پاسخ میدهد (ایجاب متقابل) .فروشنده کاالها را ارسال
میکند .این ارسال کاال بهعنوان قبول شروط مندرج در فرم خریدار محسوب میشود79.
در ماده ( 43)4و ( 43)9پاسخ به ایجاب از طریق فرم استاندارد ،همراه با تغییرات عمده و
اساسی قبول نیست ،بلکه بهمنزلة رد ایجاب ،و خود ،ایجابی متقابل است .اگر طرف دیگر ،مجدداً
با فرمی مشتمل بر تغییرات اساسیِ متفاوت یا اضافی به این ایجاب متقابل پاسخ دهد ،ایجاب
متقابل ،ردشده محسوب میشود و خود ،ایجاب جدیدی است .ایجابهای ردشده و ایجابهای
متقابل جدید که یکی پس از دیگری ارائه میشود ،تا زمانی که طرف مقابل ،شروع به اجرای
تعهد نکند ،منتج به تشکیل قرارداد نمیشود .اجرا 73بهمنزلة قبول آخرین ایجاب متقابل محسوب
میشود 91.ایدة تلقی اجرا بهعنوان قبول آخرین ایجاب متقابل در ماده ( 49)4کنوانسیون نیز
پذیرفته شده است .ماده مزبور مقرر میدارد« :الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دال بر رضا
به مفاد ایجاب باشد ،قبول محسوب است» .مطابق دکترین اقدام آخر ،رفتار مخاطب ایجاب
(اجرای تعهد) بهعنوان اعالم رضای آخرین ایجاب به حساب میآید94.
وفق دکترین آخرین اقدام ،قرارداد ،لحظهای منعقد میشود که یکی از طرفین ،شروع به اجرا
میکند زیرا اجرا بهعنوان قبول ایجاب آخر محسوب میشود .شرایط قرارداد نیز شرایط ایجاب
آخر است .آخرین شخصی که ایجابی را ارائه میکند یا به عبارت دیگر ،نامه حاوی شروط
استاندارد ارسال میکند ،آخرین شلیک را انجام میدهد و در نبرد فرمها پیروز میشود.
مثالً (الف) سفارش خریدی مشتمل بر شروط استانداردی درمورد صالحیت دادگاه به نفع
محاکم آلمان ،به (ب) ارسال میکند( .ب) نیز با قبول ایجاب بر مبنای شرط اضافی مشتمل بر
77. Kelso, J. C., “The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods:
Contract Formation and the Battle of Forms”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 21, p. 529.
1982.
78. Viscasillast, op. cit., p. 114.
79. Performance
80. Viscasillast, op. cit., p. 97.
81. Wildner, op. cit., p. 5.
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صالحیت دیوان داوری ،پاسخ میدهد .متعاقباً( ،ب) کاالها را میفرستد و (الف) آن را قبول
میکند .سپس( ،الف) ادعا میکند که کاالها معیب است اما از تسلیم دعوا به دیوان داوری امتناع
میکند .اِعمال نظریه اقدام آخر بدین معناست که (الف) بهموجب قرارداد بر اساس شروط (ب)
ملتزم است و بنابراین باید اختالف را به داوری ارجاع دهد .سفارش خرید (الف) ایجاب اصلی
است .قبول (ب) رد آن ایجاب است زیرا مشتمل بر تغییر اساسی است .پاسخ (ب) خود ایجاب
متقابل به حساب میآید و ایجاب متقابلی است که مشتمل بر شرط داوری است .هنگامی که
(الف) کاالها را قبول میکند در واقع ،با رفتار و عمل خود ،به ایجاب متقابل(ب) اعالم رضا
میکند و بنابراین طبق شروط مندرج در ایجاب متقابل ازجمله شرط داوری ملتزم است.
نظریه اقدام آخر ،راهحلی است که سعی میکند با استمداد از مقررات کنوانسیون در بحث
ایجاب و قبول ،در باب نبرد فرمها به نتیجهگیری برسد .به عبارت دیگر ،پاسخ به ایجابی که
دقیقاً با شرایط ایجاب انطباق ندارد ،وفق ماده ( 43)4ایجاب متقابل است و رفتار مخاطب این
ایجاب ،قبول آخرین ایجاب متقابل است (وفق ماده (91.)49)4
همچنین بحث شده است که این دیدگاه ،متحدالشکلبودن و قابلیت پیشبینی شروط قرارداد
را نیز تأمین میکند زیرا شروط ایجاب آخر ،همیشه جزئی از قرارداد محسوب میشود99.
در مثال فوق اگر(الف) بهجای قبول کاالها ،آن را رد کند ،طبق دیدگاه آخرین اقدام،
قراردادی شکل نگرفته است زیرا (الف) ایجاب متقابل (ب) را قبول نکرده است .لذا انطباق
دیدگاه اقدام آخر با واقعیات تجاری مشکل است.
برخی از شارحین کنوانسیون ،این نظر را پذیرفتهاند 91اما مصون از انتقاد نیست95.
دوم .رویهقضایی
در زیر ،چند رأی که بر اساس دکترین اقدام آخر صادر شده است ،ذکر میشود:
نمونه  .6در پرونده  Shock-Cushioning Seatبه سال  1116در دادگاه استیناف کلن
آلمان 96،یک فروشنده هلندی و یک خریدار آلمانی ،قراردادی برای فروش اتوبوس با صندلی با
مشخصات کیفی خاص 97منعقد کردند .خریدار به دلیل اینکه صندلیها واجد اوصاف قراردادی نبود،
82. Wildner, op. cit., p. 6.
83. Piltz, B., Standard Terms in UN-Contracts of Sale, Vindobona J. Int'l Com. L. & Arb, vol. 8, p. 233. 2004.
84. Piltz, op. cit., p. 233; Viscasillast, op. cit., p. 97.
85. See, Lookofsky, J., The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods, in: Herbots, J., Blanpain, R. (Eds.). International Encyclopedia of Laws – Contracts, Hague:
Kluwer Law International, 1st Edition, p. 71; Schlechtriem & Schwenzer, op. cit., Schlechtriem, op. cit.,
Art. 19, No. 20, 2000.
86. http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060524g1.html.
87. Fitted with a shock-cushioning seat
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علیه فروشنده در آلمان طرح دعوا کرد زیرا شرکت تابعه فروشنده که معامله با او واقع شده بود در
آلمان مقیم بود .فروشنده صالحیت دادگاه را منکر و مدعی شد که مرکز تجارت آنها در هلند است
و شرکت مزبور ،شعبهای در آلمان ندارد بلکه شرکتی که مذاکرات را با خریدار انجام داده است یک
نماینده تجاری مستقل 99است .دادگاه بدوی ادعای خریدار را رد و خریدار تجدیدنظر کرد .دادگاه
تجدیدنظر مقرر داشت بند  5ماده  5مقرره شورای اروپا ( )11/1114درمورد صالحیت و شناسایی و
اجرای آرای مدنی و تجاری 93قابل اعمال نیست زیرا قرارداد ،مشتمل بر یک شرط معتبر انتخاب
دادگاه به نفع دادگاه محل تجارت فروشنده است .دادگاه در بین استداللهای خود درمورد موضوع
صالحیت مقرر داشت که این موضوع بیربط است که آیا طرفین درمورد شروط استاندارد فروشنده
یا شروط استاندارد خریدار توافق کردهاند یا خیر .طبق ماده  43کنوانسیون که بر قرارداد مذکور
حاکم است ،تفسیر قراردادهایی که مشتمل بر شروط استاندارد متعارض است باید منجر به اعمال
مقررهای شود که متفاوت نیست .درحالیکه شروط استاندارد فروشنده و خریدار ،متعارض است
درمورد مسئله صالحیت ،تعارضی بین شروط طرفین نیست (یعنی صالحیت دادگاه محل تجارت
فروشنده) .مطابق نظر دادگاه ،حتی اگر دکترین آخرین اقدام اعمال میشد ،نتیجه یکسان بود زیرا
شروط استاندارد فروشنده ،آخرین شرطی بود که مبادله شده بود.
نمونه  .2سال  4336در پرونده 31ICT GmbH v. Princen Automatisiering Oss BV
یک فروشنده هلندی و یک خریدار آلمانی ،توافق شفاهی برای فروش نرمافزارهای رایانهای
منعقد کردند .سه روز بعد ،خریدار ،مفاد توافق را بهوسیله فرم سفارش مکتوب تأیید کرد (فرم
تأییدیه) .فرم تأییدیه مذکور ،مشتمل بر شرط انتخاب دادگاه به نفع دادگاه آلمانی بهعنوان تبصره
در پاورقی فرم بود .متعاقباً فروشنده از طریق نمابر ،سفارش مکتوب خریدار را تأیید و اذعان کرد
که شرایط استاندارد مورد توافق ،نسبت به همه مفاد قرارداد قابل اعمال است نه شروطی که در
فرم تأییدیة خریدار بیان شده است .یک رونوشت از شرایط استاندارد به خریدار ارسال شد .فرم به
خریدار واصل شد و وی هیچ اعتراضی نکرد .بعد از تحویل مبیع ،فروشنده بر اساس شرط انتخاب
دادگاه که در فرم فروشنده بیان شده بود ،برای دریافت ثمن در دادگاه هلندی اقامه دعوا کرد.
متقابالً خریدار مدعی شد که شرط انتخاب دادگاه ،مندرج در فرم او قابل اعمال است .دادگاه
صالحیتش را برای استماع دعوا رد کرد و مقرر داشت وفق مقررات کنوانسیون درمورد قبول
88. Independent commercial agency
89. Article 5 Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the
recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters: “A person domiciled in a
Member State may, in another Member State, be sued:…. 5. as regards a dispute arising out of the
operations of a branch, agency or other establishment, in the courts for the place in which the branch,
agency or other establishment is situated”.
90. http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=329&step=Abstract.
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(ماده  49به بعد) ،شرط انتخاب دادگاه خریدار قابل اعمال است .به نظر دادگاه ،با پاسخ به تأییدیة
خریدار ،فروشنده صریحاً قابلیت اعمال شروط استانداردش را با توجه به عبارت «همه شروط»
معارض با شروطی که در فرم خریدار بیان شده بود استثنا کرده بود .نتیجه این شد که فروشنده
تمام شروط مندرج در فرم خریدار را پذیرفت ،ازجمله شرط انتخاب دادگاه به نفع دادگاه آلمان.
سوم .نقد دیدگاه
هانولد معتقد است که نظریه اقدام آخر ،ناعادالنه مورد انتقاد قرار گرفته است 34.مهمترین این
انتقادات عبارتاند از:
 .4نظریه اقدام آخر ،یک تعهد ضمنی بر موجب تحمیل میکند که به شروط اضافی یا
متعارض اعتراض کند .قصور در اعتراض به همراه رفتاری که دال بر رضای ضمنی باشد ،معادل
قبول شروط ایجاب آخر محسوب میشود .اما باید توجه داشت که اغلب موارد ،طرفین از تعارض
شروط مندرج در فرمها بیاطالعاند .بنابراین ،دکترین اقدام آخر ،تکلیف اثبات رضای ضمنی را به
طرف اجراکننده تحمیل میکند31.
 .1دومین انتقاد این است که همیشه معلوم نیست که کدام طرف ،آخرین شروط را ارسال
کرده است .این امر در تشخیص شروط قرارداد ،مشکالت سخت و دشواری به وجود میآورد.
گاهی شروط یکی از طرفین یا هر دو طرف ،حاوی یک شرط الحاقی تدافعی 39است .این شرط،
صراحتاً شرایط طرف دیگر را رد میکند و بهوضوح ،آنها را از اندراج ضمن عقد مستثنا میکند.
در چنین مواردی تالش میشود که اجرا و رفتار بهعنوان رضای ضمنی شروط طرف دیگر
محسوب شود31.
91. Honnold, op. cit., pp. 182-192.
92. Wildner, op. cit., p. 7.
93. Defensive incorporation clause
گاهی مخاطب ایجاب ،ضمن قبول ایجاب ،شروطی را نیز ضمیمه قبول خود میکند و در کنار این شروط ،این شرط را هم
مطرح میسازد که قرارداد باید مطا بق شروط استاندارد وی منعقد شود و شروط استاندارد طرف دیگر را نمیپذیرد .شرط اخیر،
شرط تدافعی نامیده میشود .برای مثال ،شخصی ایجابی بهمنظور خرید مقداری شیرخشک مطرح میسازد و در فرم استاندارد
خود قید می کند که در صورت ورود خسارت از ناحیه فروشنده به وی ،فروشنده در همه زمانها و به میزان معین ،مسئول
است؛ حال آنکه فروشنده به هنگام قبول ،شرط میکند که در همه زمانها مسئول نیست و مسئولیت وی ،محدود به عیوبی
است که خریدار در موقع تحویل دیده است و نسبت به عیوبی که در زمان تحویل قابل رؤیت نباشد ،صرفاً تا قبل از فرارسیدن
تاریخ انقضای کاالی فروخته شده مسئول است و پس از آن مسئولیتی ندارد .فروشنده در کنار شروط استاندارد خود ،این شرط
را هم مطرح میکند که قرارداد ،صرفاً مطابق شروط استاندارد وی منعقد میشود و شروط استاندارد خریدار را نمیپذیرد.
شعاریان ،ابراهیم ،ابراهیم بیگپور و رؤیا شیرین؛ «مطالعه تطبیقی نبرد فرمها و آثار آن در انعقاد قرارداد» ،مطالعات حقوق
تطبیقی ،دوره  ،5شماره  ،1پاییز و زمستان  ،4939ص .195
94. Wildner, op. cit., p. 7; Schlechtriem, op. cit., Art. 19, No. 20.

334



مجله حقوقی بینالمللی  /دوره سیوچهارم /شماره  /75پاییزـ زمستان 6931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9انتقاد دیگر به دیدگاه اقدام آخر این است که این دیدگاه ،بیش از آنکه از طرف ضعیفتر
قرارداد (یعنی خریدار) حمایت کند از طرف قویتر قرارداد (یعنی فروشنده) حمایت میکند .مثالً
خریدار (موجب) فرم سفارش خرید را به فروشنده (مخاطب) میفرستد .فروشنده با فرم قبولی که
حاوی شروط مغایر با فرم خریدار است ،پاسخ میدهد .اگر خریدار مبیع که متعاقب ایجاب متقابل
فروشنده ارسال شده ،بپذیرد ،شروط متناقض در فرمها را نیز قبول کرده است .در این سناریو با
اعمال نظریه آخرین اقدام ،قرارداد با رفتار خریدار مبنی بر پذیرفتن مبیع ،واقع میشود و شروطی
که بر قرارداد ،کنترل و سیطره دارد همان است که در فرم فروشنده قید شده است 35.تبعیت از
دیدگاه آخرین اقدام ،معموالً از طرفی که آخرین فرم را ارسال میکند ،یعنی فروشنده حمایت
میکند و شروط او را در قرارداد به کرسی مینشاند ،درحالیکه موقعیت آسیبپذیر خریدار در
قراردادها نیازمند حمایت بیشتر است؛ با این توضیح که اگر فروشنده ،مبیع را نفرستد ،قراردادی
نیز شکل نخواهد گرفت ،درحالیکه اگر خریدار مبیع را بپذیرد ،بهطور ضمنی شروط مندرج در
فرم فروشنده را قبول کرده است36.
 .1گفته شده است که ممکن است مقایسه بین فرمها در قضات و داوران ،نوعی بیعالقگی
برای جستجوی راهحلهایی که میتواند سختی و خشکی قاعده تصویر آینه را کاهش دهد ،ایجاد
کند .این نقد ،بیپایه و اساس است زیرا رویهقضایی خالف این نقد حرکت میکند .دلیل این امر
در رویهقضایی کشورهایی همچون فرانسه ،آلمان و اسپانیا مشهود است .اگرچه ابتدا اعمال قاعدة
تصویر آینه بسیار سخت و خشک صورت میگرفت ،سرانجام این سختی قاعده با تمییزقائلشدن
بین شروط اساسی و شروط غیراساسی اندک شد 37.در این زمینه حتی برخی معتقدند که قاعدة
تصویر آینه فقط در کتابها وجود دارد39.
 .5گفته شده است که اعمال قاعدة اقدام آخر ،اثر پینگپنگی 33دارد .توضیح اینکه مطابق دیدگاه
اقدام آخر ،شروط مندرج در آخرین اراده بر قرارداد حکمفرماست و اراده آخر است که بر قرارداد کنترل
دارد .این امر بهنوعی اثر پینگپنگی بین طرفین منتج میشود زیرا هر طرف با اطالع به اثر قاعدة
اقدام آخر ،به هر وسیلهای سعی میکند تا فرمش ،فرم نهایی 411شود ،که بر اثر آن ،حجم سنگینی از
کار کاغذی بین طرفین به گردش درمیآید .این رفتار از لحاظ اقتصادی هم بهصرفه نیست .چنین
95. Williston, S., A Treatise on the Law of Contracts, New York, Westlaw, 4th ed, p. 133, 1990; Murray, J.
E., Murray on Contracts, USA, Lexis Pub, 3rd Edition, p. 163, 1990; Murray, J. E., “An Essay on the
Formation of Contracts and Related Matters under the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods”, Journal of Law and Commerce, vol. 8, p. 39, 1988; Moccia, op. cit., p. 650.
96. Viscasillast, op. cit., p. 117.
97. Ibid.
98. Baird, D. G., Weisberg, R., “Rules, Standards, and the Battle of the Forms: A Reassessment of §2207”, Virginia Law Review, vol. 68, p. 1233.
99. Ping-pong effect
100. Final form
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تنیس است414.

رفتاری بیش از آنکه مطلوب دنیای تجارت باشد ،مطلوب بازی
 .6سرانجام اینکه ،نظریه اقدام آخر ،دچار شکاف و رخنه اساسی مفهومی است .این نظریه بر
این فرضیه استوار است که خریداری که اولبار سفارش خریدش (مشتمل بر شروط استاندارد) را
به فروشنده ارسال میکند ،با قبول مبیع ،شروط مندرج در فرم فروشنده را (بهعنوان ایجاب
متقابل) قبول میکند (پیرو ماده ( .)49)4اگرچه ماده ( 49)4مقرر میدارد که رفتار مخاطب باید
حاکی از رضای به ایجاب باشد ،سکوت یا عدم اقدام ،دال بر رضایت نیست .ازاینرو برای اعمال
نظریه اقدام آخر باید در این مورد کنکاش کرد که آیا رفتار مخاطب ،حاکی از رضایت وی است یا
خیر؟ زیرا در اکثر موارد ،قبول صریح ایجاب متقابل طرف مقابل ،خیلی بعید است .درنتیجه ،تنها
راه احراز قبول طرف مقابل ،اعتماد به تفسیر رفتار وی است .این تفسیر باید با توجه به بندهای
سهگانه ماده  9کنوانسیون صورت گیرد411.
بهعنوان نتیجه ،نظریه اقدام آخر ،راهحل متقاعدکننده برای مشکل نبرد فرمها ارائه نمیدهد.
این نظریه به نتایج اختیاری و دلخواه منتج میشود و از ارائه اطمینان حقوقی ناتوان است419.
دیدگاه سوم .دکترین تساقط
نخست .بیان دیدگاه
قاعده تساقط 411نیز از نظریاتی است که برای پرکردن خألهای نبرد فرمها ،مستند رویهقضایی در
چندین کشور قرار گرفته و در اسناد مهمی نیز منعکس شده است .این راهحل سعی میکند با
توجه به اصول کلی کنوانسیون بهویژه اصل حاکمیت ارادة مندرج در ماده  6مشکل نبرد فرمها را
حل کند .قاعده تساقط بهطور ویژه بین شروط قراردادی و انعقاد قرارداد ،تمییز قائل میشود415.
قاعده تساقط ،اعتبار ویژهای برای اصل حاکمیت اراده قائل است .اگر طرفین ،قرارداد را اجرا
کردند ،مفروض است که هر دو طرف بر اساس یک پیمان معتبر عمل کردهاند .شروط چنین
پیمانی ،آن شروطی خواهد بود که طرفین بهطور اساسی آن را پذیرفتهاند 416و شروطی که با هم
101. Eiselen, S., Bergenthal, S. K., “The Battle of Forms: A Comparative Analysis”, Comp. & Int'l L.J.
S. Afr., vol. 39, p. 221; Viscasillast, op. cit., 2006, p. 118.
102. Eiselen & Bergenthal, op. cit., p. 222.
103. Barron, P., Dunfee, T. W., “Two Decades of 2-207: Review, Reflection and Revision”, Clev. St. L.
Rev., vol. 25, 1975, p. 176.
104. Knock-out doctorine

در ترجمه شرح اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (اخالقی و امام؛ همان) ،نظریه فوق ،به «دکترین تبانی و مشارکت»
ترجمه شده است .به نظر میرسد که بهترین ترجمه برای اصطالح ناکآوت« ،نظریه تساقط» یا «نظریه ناکارکردن» یا
«نظریه ازکارانداختن» باشد.
105. Schlechtriem, op. cit., pp. 244-245.
106. Wildner, op. cit., p. 7.
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تعارض دارند ،ساقط میشوند .زمانی که این شروط معارض ،همدیگر را ساقط کردند ،کنوانسیون
بر قرارداد حکمفرما میشود .در یک کالم ،قاعده تساقط را میتوان چنین تعریف کرد که شروط
متعارض به دلیل ترجیح بالمرجح ،همدیگر را ساقط میکنند 417.در این دیدگاه ،اجرای قرارداد
بهعنوان توافق ضمنی بین طرفین برای انعقاد قرارداد محسوب میشود ،البته بدون درنظرگرفتن
ماده  .43ماده  6کنوانسیون ،این عدول را مجاز شمرده است .طبق ماده « 6طرفین میتوانند
شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا یا با رعایت ماده  41از آثار هریک از مقررات آن عدول
کنند یا آنها را تغییر دهند» .لذا همان طور که در این ماده مشاهده میشود ،توافق برای عدول و
انحراف از مواد  41تا  11کنوانسیون مجاز است .این توافق چنانکه میتواند بهصورت صریح ابراز
شود ،میتواند بهصورت ضمنی از طریق فعل و رفتار طرفین نیز احراز شود .چنین انحراف ضمنی
از مقررات مذکور ،وفق ماده ( 9)4کنوانسیون نیز مجاز است که مقرر میدارد...« :هرگاه یکی از
طرفین نسبت به مؤدّای قصد طرف دیگر ،علم داشته باشد یا جهل او مسموع نباشد ،الفاظ و سایر
اعمال طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر شود» .اگر قصد درونی طرف قابل شناسایی نباشد،
مطابق ماده ( 9)1باید رویکرد عینی ملحوظ شود .مطابق بند  1ماده « :9در صورت
غیرقابلاعمالبودن بند پیشین ،اظهارات و رفتار هریک از طرفین باید مطابق با فهم شخص
معقول همصنف طرف مقابل در اوضاعواحوال مشابه تفسیر شود»419.
اگرچه دفع ضمنی ماده  43تنها انعقاد قرارداد را اثبات میکند ،درمورد اینکه چرا شروط
معارض طرفین ،جزئی از قرارداد نمیشوند و بلکه همدیگر را ناکآوت میکنند ،توضیحی در
کنوانسیون نیست .نتیجتاً ،قاعده تساقط ،قاعده تصویر آینه (مندرج در ماده ( )43)4و استثنای آن
(مندرج در ماده ( )43)1را مرتفع میسازد و فرض را بر این میگذارد که قرارداد ،علیرغم شروط
اساسی معارض ،تشکیل میشود ،اما این شروط معارض ،با مقررات مندرج در کنوانسیون ،پوشش
داده میشود413.
قاعده تساقط ،راهحل کاربردیتری است و راهکار متعادلی ارائه میدهد زیرا یکی از طرفین را
در موقعیت غیرممتاز قرار نمیدهد .گاهی تعیین آخرین ایجاب ارائهشده ،اطنابآمیز و غیرضروری
است زیرا برای انعقاد قرارداد ،ضرورتی ندارد که درمورد همه شروط قرارداد ،توافق شکل گرفته
باشد ،بلکه درمورد شروط اساسی باید توافق شود441.
107. Viscasillast, M., “Cross-References and Editorial Analysis”, 1996, available at: http://www.cisg.law.pace.edu/
cisg/text/cross/cross-19.html#fn0.html
108. See generally UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on the
International Sale of Goods, Art. 8, UN Doc. A/CN.9/SER.C/DIGEST/CISG/8. Available at:
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=V0454762
109. Wildner, op. cit., p. 8.
110. Ibid.
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دوم .رویهقضایی
در زیر ،چند رأی که مبتنی بر دکترین تساقط صادر شده است ،ذکر میشود:
نمونه  .6در سال  4335در دادگاه آلمان 444،یک خریدار آلمانی و یک فروشنده ایتالیایی
قراردادی درمورد وسایل آرایشی منعقد کردند .در فرم شرایط هریک از آنها ،شرط قانون حاکم،
یکی به نفع قانون آلمان و دیگری به نفع قانون ایتالیا درج شده بود .خریدار ،کاالها را بر اساس
نمونه فروشنده سفارش داد .خریدار از پرداخت ثمن امتناع کرد و مدعی شد که مبیع ،با کیفیتی
که نمونه ارسالی داشت ،منطبق نیست .خریدار ادعا کرد که این عدم انطباق را از طریق تلفن،
یک هفته بعد از پیبردن به آن ،به فروشنده اطالع داده است .شش هفته بعد از کشف عدم
انطباق ،خریدار نمابری مبنی بر فسخ معامله به فروشنده ارسال کرد .دادگاه مقرر داشت که
کنوانسیون بر اختالف حاکمیت دارد و در ماهیت ،چنین بیان کرد که خریدار نمیتواند به عدم
انطباق مبیع اتکا کند زیرا وی هیچ دلیلی بر اطالع عدم انطباق به فروشنده از طریق تلفن ارائه
نکرده است .دادگاه اشاره کرد که در موارد اطالع از طریق تلفن ،خریدار باید دقیقاً به شخص
معینی که تماس را دریافت کرده و همچنین به محتوای مکالمات ،اشاره کند و سپس مدرکی
مبنی بر آن به دادگاه تسلیم کند .مضاف بر این ،دادگاه مقرر داشت که اعالمیة عدم انطباقی که
ظرف شش هفته بعد از ظهور عیوب داده شده است ،ظرف مدت متعارف بعد از کشف عیب
(مندرج در ماده  93کنوانسیون) تسلیم نشده است .درنتیجه ،فروشنده مستحق دریافت ثمن
پرداختنشده به همراه منافع فوتشده است .با توجه به سکوت کنوانسیون ،دادگاه درمورد میزان
منافع مقرر داشت که این میزان ،مطابق با قانون حاکم بر قرارداد تعیین میشود .لذا دادگاه به
بررسی این موضوع پرداخت که آیا شرط انتخاب قانون حاکم بر قرارداد وجود دارد یا خیر؟
بهعنوان شرط انتخاب قانون حاکم به نفع قانون ایتالیا مندرج در فرم فروشنده ،دادگاه مقرر داشت
که این شرط ،جزئی از قرارداد نیست .مطابق استدالل دادگاه ،اجرای قرارداد توسط طرفین،
نشاندهنده قصد التزام طرفین به قرارداد و به شروط ضمن عقد است بهاستثنای شروط معارض
ازجمله همین شرط انتخاب قانون حاکم .این بدین معناست که طرفین بهطور ضمنی از ماده
 ) 4(43عدول کردند .دادگاه مقرر داشت که شرط قانون حاکم به نفع قانون آلمان (مندرج در فرم
خریدار) نیز معتبر نیست زیرا خریدار نمیتوانست مدرکی دال بر اینکه وی شروط عمومیاش را
به زبانی غیر از زبان آلمانی (که زبان رسمی قرارداد نبود) ارسال کرده است ،ارائه کند.
نمونه  .2در یک دعوا در آلمان به سال  441،1111فروشنده آلمانی و خریدار هلندی ،چندین
قرارداد فروش شیرخشک منعقد کرده بودند .این قراردادها ابتدا از طریق تلفن منعقد میشد و
111. http://www.unilex.info/case.cfm?id=163.
112. http://www.unilex.info/case.cfm?id=766.
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متعاقباً طرفین بهصورت کتبی نیز آن را تأیید میکردند .نامه تأییدیه ارسالی خریدار ،علیرغم
اینکه حاوی شرط مسئولیت فروشنده برای برگرداندن ثمن بود ،مشتمل بر شرطی بود که میزان
مسئولیت وی را در قبال خسارات متحملشده ،در همه زمانها ،به میزان مبلغ اعالمشده برای
کاالهای تسلیمشده محدود میکرد .نامه تأییدیه فروشنده نیز حاوی شرطی بود که مطابق با آن
قرارداد باید منحصراً تحت شروط و ضوابط مندرج در فرم استاندارد فروشنده قرار گیرد و شروط و
ضوابط مغایر با شروط و ضوابط خریدار ،صریحاً ملغیاالثر است .مضاف بر این ،یک شرط
ضمانت در فرم استاندارد فروشنده وجود داشت که بیان میکرد خریدار بهمحض تسلیم مبیع باید
آنها را بازرسی کند و هرگونه تعارضی را در برگه تحویل کاال ذکر کند .عیوبی که در زمان
تحویل ذکر نشده بود ،فقط قبل از انقضای تاریخ مقرر در فرم میتوانست طرح شود .خریدار،
شیرخشکها را به یک شرکت الجزایری و یک شرکت هلندی فروخت .زمان تحویل و بعد از
بازرسی سادة خریدار ،هیچ مغایرتی مشاهده نشد .بستههای شیر خشک به الجزایر و هلند
بارگیری شد .مدتی بعد ،بخشی از شیرخشکهای تحویلشده به شرکت الجزایری ،مزه فاسد پیدا
کرد .مشتری الجزایری به علت عدم انطباق ،علیه فروشنده آلمانی و خریدار هلندی طرح دعوا
کرد .متعاقباً فروشنده طی نامه مورخ  11اوت  4339با ارجاع به شروط مندرج در فرم استاندارد
اعالم کرد که میزان مشخصشدة شیرخشکها از موارد مقرر برای مسئولیت قراردادی وی نیست
و خریدار ،ضامن آن میزان از شیرخشکهاست .در این اثناء ،مشتری هلندی نیز مدعی عدم
انطباق میزان مشخصشدة شیرخشکها شد .خریدار برای مطالبه خسارتها علیه فروشنده اقامه
دعوا کرد و مدعی شد که عدم انطباق مبیع ،ناشی از عیب موجود در زمان انتقال ضمان
معاوضی 449بوده است ،درحالیکه این عیب بعد از تسلیم مبیع هویدا شده است .دادگاه بدوی،
دادخواست خریدار را رد کرد .دادگاه تجدیدنظر در سال  1111بهصورت جزئی ادعای خریدار را
پذیرفت و فروشنده را به پرداخت خسارتها مطابق با مواد  71و  75کنوانسیون محکوم کرد.
دادگاه عالی با دادگاه تالی درمورد اینکه تعارض جزئی از شروط استاندارد (نبرد فرمها) نمیتواند
به بیارزششدن تمام قرارداد منجر شود ،همرأی بود زیرا طرفین در اجرای مفاد توافق ،نشان
دادند که چنین تعارضی بهعنوان اصالح اساسی توافق آنها محسوب نمیشود (بند  4و  9ماده
 .)43در خصوص نبرد فرمها ،دادگاه بر مبنای قاعده تساقط اضافه کرد که فقط شروط معارض،
جزئی از قرارداد نمیشود ولی قرارداد منحل نخواهد شد .بنابراین مسئولیت فروشنده به جهت
عدم انطباق ،تحت حاکمیت کنوانسیون قرار دارد و شروط معارض خریدار و فروشنده تا جاییکه
به عدم انطباق کاال مربوط میشود ،اعمال نخواهد شد .دادگاه در پایان اشعار داشت که در پرونده
حاضر ،نتیجه ابرازشده ،اِعمال قاعده اقدام آخر را تغییر نمیدهد زیرا این قاعده با اصل حسننیت
113. Passing of risk
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مندرج در ماده ( 7)4کنوانسیون معارض است و این امر به ضرر فروشنده است که شروط
استانداردش را بعد از شروط خریدار ارسال کرد.
در دعوای فوق ،نظریه اقدام آخر در رأی ذکر شده اما صراحتاً رد شده است ،هرچند علت عدم
رد نظریه اقدام آخر در این رأی مهم ،حسننیت اعالم شده است .نویسندگان درمورد این رأی441،
مقاالت متعددی نوشتهاند445.
سوم .نقد دیدگاه
قاعده تساقط نیز مصون از انتقاد نمانده است:
 .4این قاعده ،انحراف از ماده  43کنوانسیون است446.
 .1بیشتر نویسندگان پیشنویس کنوانسیون ،قاعده مزبور را رد کردند .در زمان تهیه
پیشنویس کنوانسیون ،نماینده بلژیک ،پیشنهادی تسلیم کنفرانس وین کرد که طبق آن ،بهطور
مستقیم به مشکل نبرد فرمها اشاره شده بود .این پیشنهاد ،بند چهارمی به ماده  43میافزود که
بیان میداشت اگر طرفین از شرایط عمومی استفاده کنند ،شرایط معارض در فرمها بخشی از
قرارداد نخواهد شد 447.البته پیشنهاد نماینده بلژیک به دالیلی ازجمله اینکه موضوع مزبور نیازمند
تحقیق و بررسی بیشتر است رد شد449.
 .9این قاعده با هدف مندرج در ماده  7کنوانسیون ،یعنی ضرورت ایجاد هماهنگی و
یکنواختی در اجرای کنوانسیون ،در تعارض است 443.البته به این انتقاد میتوان اینگونه پاسخ داد
که قاعده تساقط ،منتج به این نتیجه میشود که شروط معارض ،همدیگر را ساقط میکنند و
بهجای آنها مقررات کنوانسیون جایگزین میشود .درنتیجه ،این امر ،اثر اعمال یکنواخت مقررات
کنوانسیون است و بهعالوه ،قاعده تساقط ،جلوی اجرای هماهنگ و یکنواخت مقررات کنوانسیون
را نمیگیرد.

114. Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Jan. 9, 2002, Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHX] (F.R.G.), translated in http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020109gl.html
115. See, Achilles, W. A., “Comment to the Decision of the German Federal Supreme Court of January
9/2002”, BGH Report, pp. 267; Wildner, op. cit., 2002, p.1.
116. Piltz, op. cit., p. 233.

 .665پیشنهاد نماینده بلژیک بهعنوان بند  1ماده ( 43که در پیشنویس ماده  47بود) به شرح زیر است:
“(4) When the offeror and the offeree have expressly (or implicitly) referred in the course of negotiations
to general conditions the terms of which are mutually exclusive the conflict clauses should be considered
”not to form an integral part of the contract.
118. United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods-Official Records, U.N.
Doc. A/Conf.97/19, at 96, 1981.
119. Wildner, op. cit., p. 9; Piltz, op. cit., p. 233.
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دیدگاه چهارم .نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی و انصاف (نظر مختار)
همان طور که دیده شد ،استفاده از شروط استاندارد متعارض در فرمهای فروشنده و خریدار،
متداول است و برای هر طرف نیز معقول این است که به شروط استاندارد و متداول خود استناد
کند .اگر قرار بر این باشد که قاعده مطابقت ایجاب و قبول ،همچون آینه ،کامالً در عرصه
تجارت بینالملل رعایت شود ،یا اصالً قراردادی منعقد نمیشد یا اگر طرفین بدون اعتراض
صریح به شروط یکدیگر ،رفتاری دال بر اجرای تعهد را آغاز کرده بودند ،چنین فرض میشد که
قرارداد بر مبنای آخرین شرط ارسالشده منعقد شده است .لذا بناچار باید در این نبرد ،به راهحل
برد ـ برد رسید.
کنوانسیون در نبرد فرمها ،دارای دو وجه است :یعنی از یک سو ،با تفسیری مضیق از ماده
 ،43میتوان رد پای دیدگاه اقدام آخر را در کنوانسیون مالحظه کرد و از طرف دیگر ،با تفسیری
موسع از ماده  ، 6میتوان رد پای رویکرد تساقط را در کنوانسیون مشاهده کرد .ادعا شده است
که هیچیک از این نظریات ،کارایی اقتصادی 411ندارند 414.لذا برای تأمین کارایی اقتصادی،
پروفسور گلدبرگ 411در سال  4337نظریه چهارمی را با عنوان «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر
کارایی اقتصادی» 419یا «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر انصاف» 411ابداع و دکتر روهل 415در سال
 1119آن را تقویت کرد .در سال  1141دکتر گریفی در مجله تجارت ،کارآفرینی و حقوق ،در
مقالهای محققانه سعی کرد که نبرد فرمها را با نظریه بازیها 416حل کند .این نظریه در حال
حاضر صرفاً نظریه است و در قوانین داخلی کشورها ،اسناد بینالمللی و آرای محاکم رسوخ نکرده
است .این نظریه از اقتضائات اواخر قرن  11و اوایل قرن  14است که ضرورت حضور اقتصاد در
حقوق احساس شد.
این نظریه از لحاظ تشکیل قرارداد ،به نظریه تساقط شباهت دارد ،اما سازوکاری جدید برای
تشخیص شروط قرارداد ارائه میدهد .مطابق این نظریه ،قرارداد حتی در صورت تعارض ایجاب و
قبول نیز شکل میگیرد .اگر قصد طرفین ،بالواقع ،الزام و التزام به مفاد توافق باشد ،باید به این
120. Economic efficiency
121. Griffee, R., Explaining Adversarial Boilerplate Language in the Battle of the Forms: Are
& Consequential Damages in the U.C.C. Gap Fillers A Penalty Default Rule? J. Bus. Entrepreneurship
L., vol. 4, 2010, pp. 1-42.
122. Goldberg, V. P., “The ‘Battle of the Forms’: Fairness, Efficiency, and the Best-Shot Rule”, Oregon
Law Review, vol. 76, 1997, pp. 155-171.
123. Efficiency-based best-shot rule
124. Fairness-based best-shot rule
125. Rühl, G., “The Battle of the Forms: Comparative and Economic Observations”, U. Pa. J. Int'l Econ.
L., vol. 24, 2003, pp. 189-224.
126. Game theory

نظریه بازی تالش میکند تا رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت راهبردی (تضاد منافع) را مدلسازی کند.
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قصد احترام گذاشت .عیب و رخنه اصلی نظریات مطرحشده این است که هیچیک از آنها
طرفین را تشویق نمیکنند تا شروط کارآمد و مؤثر خود را پیشبینی کنند .دادگاه در مواجهه با
نبرد فرمها ،مطابق نظریه بهترین اقدام ،باید فرم طرفی را انتخاب کند که کاراتر ،مؤثرتر و
منصفانهتر است .شروط کاراتر ،مؤثرتر و منصفانهتر بر همه قرارداد سلطه خواهد داشت و شروط
طرف مقابل باید لغو انگاشته شود417.
مزیت استفاده از این شیوه برای تعیین شروط قراردادی این است که به طرفین قرارداد،
انگیزه میدهد و آنها را ترغیب میکند تا شروط کاراتر را در فرم خود بگنجانند .لذا در این
رقابت ،هر طرف سعی میکند تا شروطش نسبت به طرف مقابل از لحاظ اقتصادی ،کارایی و
بازده بیشتری داشته باشد 419.از دیگر مزایای این نظریه ،انعطاف باالی آن نسبت به نظریههای
پیشین است.
از معایبی که این نظریه با آن مواجه خواهد بود ،هزینه باالی دادرسی است .ماهیت نظریه
بهترین اقدام بهگونهای است که به دلیل انعطافپذیریِ آن ،در هر دعوا هزینه دادرسی بیشتری را
به طرفین دعوا تحمیل میکند :دادگاهی که با دعوای نبرد فرمها مواجه است باید بازده کلی
فرمهای هر دو طرف را در هر پرونده بهطور مجزا بررسی کند .این در حالی است که نظریه اقدام
آخر و تساقط ،درمورد چگونگی تشخیص ،شروط راهنمای ازپیشتعیینشدهای را پیش روی
قاضی فراهم میکند .بنابراین اعمال آن نظریات ،هزینه کمتری دارد .درنتیجه ،اعمال نظریه
بهترین اقدام نسبت به نظریات قبل ،هزینه معامالتی باالتری را میطلبد413.
اگرچه شیوه بهترین اقدام ،هزینههای معامالتی را کاهش میدهد 491،اگر این نظریه بهخوبی
و تمام و کمال اجرا شود ،فرمهای طرفین ،اختالف کمتری خواهند داشت .عدم اختالف در فرمها
مساوی است با عدم مراجعه به دادرسی یا داوری و بالتبع ،عدم پرداخت هزینههای گزاف دادرسی
و صرفهجویی در زمان.
البته همیشه امکان بروز اختالف میان طرفین قرارداد وجود دارد ،اما پیشبینیهای احتمالی و
ارائه شروط مناسب در فرمها ،راهکاری بهینه برای نیل به قرارداد کامل 494است .در قرارداد
کامل ،مطلبی به اجمال و ابهام رها نشده ،بلکه تمام پیشآمدهای احتمالی پیشبینی شده است و
راهحل کارآمد آن در نظر گرفته میشود .در این قرارداد ،شروط قرارداد ،بیشترین امکان سودآوری
127. Rühl, op. cit., p. 221.
128. Goldberg, op. cit., p. 166.
129. Goldberg, op. cit., p. 169-171.
130. Brousseau, E., Glachant, J. M. (Eds.), The Economics of Contracts: Theories and Applications, UK:
Cambridge University Press, 2nd Edition, 2004, p. 159.
131. Complete contract
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ناشی از همکاری را به وجود میآورد .چنین قراردادی ،سودمند و دوجانبه خواهد بود 491.قرارداد
کامل ،هیچ نقص و خألیی نخواهد داشت و بیشترین سطح کارایی را ایجاد خواهد کرد .این
قرارداد ،هزینههای مربوط به تنظیم قرارداد از سوی دادگاه را از بین خواهد برد و دادگاه بهجز
نظارت بر اجرای این قرارداد ،لزومی به مداخله نمیبیند .ازآنجاکه نیازی به حضور پررنگ دادگاه
نیست ،این قرارداد ،بیشترین تناسب را با آزادی قراردادی دارد499.
نتیجه
ایجاب با رد مخاطب زایل میشود .تالش برای قبول ایجاب با شرایط جدید میتواند رد ایجاب
محسوب شود .مخاطبی که چنین تالشی میکند ،خود ،ایجابدهندة ایجاب متقابل است .این
مخاطب بعداً نمیتواند ایجاب اصلی را قبول کند .شروط مندرج در فرمهای طرفین ،شروط
ضمنالعقد را تشکیل میدهند مشروط بر اینکه با هم تعارض نداشته باشند .ارزش این شروط،
یکسان نیست :برخی از این شروط ،اساسی و برخی دیگر غیراساسی است .قاعده اقدام آخر،
مندرج در بطن ماده  43کنوانسیون ،تنها برای شروط اساسی مناسب است .برای شروط متعارض
غیراساسی ،راهحل تساقط ،مرجح است .اعمال قاعده تساقط ،با تفسیری موسع از یکی از
مهمتر ین اصول راهبردی حاکم بر کنوانسیون ،یعنی اصل حاکمیت اراده (مندرج در ماده  )6قابل
اعمال است .مضاف بر اینکه این راهحل ،در مهمترین اسناد بینالمللی که بعد از کنوانسیون
تصویب شدهاند ،راهحل منتخب است .رویهقضایی کشورها نیز متمایل به این رویکرد است.
علیرغم اقبال رویهقضایی محاکم و دیوانهای داوری به نظریه تساقط ،باید نظریه چهارمی را با
عنوان «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» در راستای افزایش کارایی ،کاهش
هزینههای قراردادی و دادرسی ،صرفهجویی در زمان و نیل به قرارداد کامل ،تقویت کرد.

132. Shavell, S., Foundation of Economics Analysis of Law, USA: Harvard University Press, 1st ed,
2004, pp. 292-293.
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منابع:
الف) فارسی
ـ کتاب
 اخالقی ،بهروز و فرهاد امام؛ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ،چاپ سوم (بر اساس
ویرایش سال  ،)1141شهر دانش.4939 ،
 اشمیتوف ،کالیو .ام.؛ حقوق تجارت بینالملل ،جلد  ،4ترجمه :بهروز اخالقی و همکاران،
چاپ دوم ،سمت.4931 ،
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سیدمهدی موسوی ،میزان.4996 ،
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نظر و اضافات) ،انتشارات دانشگاه تهران.4931 ،
 عبدالهیان ،امید؛ راهکارهای کاهش هزینه مبادله در انعقاد قرارداد ،گزارش پژوهشی در دفتر
مطالعات اقتصادی (گروه مطالعات محیط کسبوکار) مرکز پژوهشهای مجلس ،مرکز
پژوهشهای مجلس.4939 ،
 کوتر ،توماس و رابرت یولن؛ حقوق و اقتصاد ،ترجمه :یداهلل دادگر ،انتشارات تربیت مدرس و
نور علم.4999 ،
ـ مقاله
 اسماعیلی ،محسن؛ «ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال» ،مدرس ،شماره  ،3زمستان .4977
 پارساپور ،محمدباقر و وحید فقیهی؛ نبرد فرمها در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال با مطالعه در
حقوق ایران ،پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره  ،46شماره  ،9پاییز .4934
 شعاریان ،ابراهیم و رؤیا شیرین بیگپور؛ «مطالعه تطبیقی نبرد فرمها و آثار آن در انعقاد
قرارداد» ،مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره  ،5شماره  ،1پاییز و زمستان .4939
 محقق داماد ،مصطفی و محمدهادی دارایی؛ «مطالعه تطبیقی اسباب زوال ایجاب» ،تحقیقات
حقوقی ،ویژهنامه شماره .4931 ،41
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Counter-Offer in UN Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (1980-Vienna): Plan of Peace Map of Vienna Convention
for Battle of Forms Relying on Efficiency-Based Best-Shot Rule
Fakhroddin Aghmashhadi 1
Hossein Kaviar 2
Persian Text pp. 335-366
DOI: 10.22066/cilamag.2017.27975

Abstract
Rejection of offer is one of the causes that terminates the offer by the will of
the offeree. Rejection of offer may be expressed or implied by adding new
conditions to acceptance. In the second case, the offeree’s rejection by adding
new conditions to acceptence is considered a counter-offer. The said offeree
can not accept the main offer subsequently. The large number of transactions
have made it impossible for the dealers to study each and every single term or
condition stipulated in a contract and dealers need to prepare template forms
for all of their own transactions. These terms are often common and are printed
behind the form. Such conditions cause problems when the parties to the
contract, both are merchants and use the special forms for conclusion of
contract. Conditions in the forms of parties are terms of contract, provided
they do not conflict with each other. In case of a conflict between the terms in
the forms of both sides, the battle of forms occurs. The battle of forms is one
of the most important and the most practical topics in the rejection of offer.
Authors of contract law express three theories regarding the battle of forms:
“doctrine of reference to domestic law”, “last shot doctrine” and the “knock
out doctrine”. Apart from the lack of acceptance of the first theory,
commentators of CISG with literary and narrow interpretation of article 19
have inferred the last shot doctrine. By moderate and broadly interpretation of
article 6, they have inferred the knock out doctrine. Despite the acceptability
of judgmental procedure in courts and arbitration tribunals toward the knock
out doctrine, we believe that “efficiency-based best-shot rule” must be
strengthened, in order to increase efficiency, reduce contractual and litigation
costs, saving time and achieving the complete contract.
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The Commission of Internationalized (Hybrid) Court of Cambodia:
Basics and Challenges
Behzad Razavi Fard 1
Mohammad Faraji 2
Persian Text pp. 313-333
DOI: 10.22066/cilamag.2017.27974

Abstract
Committing crimes against humanity by Khmer Rouge, occurred from 17
April 1975 to 6 January 1979, and based on the most accurate statistics, took
nearly one million and seven hundred thousand victims of Cambodian people.
This led to the formation of a hybrid court that could be considered as an
internationalized court. Formation of such a court with respect to legal basics,
particularly international criminal law raises some issues. The study of the
basics and challenges of extraordinary Cambodian Court requires studying its
historical context. Giving historical and legal context, with regard to basics of
international criminal law, the Court faces with challenges that face it to some
questions with regard to expenditure high cost to formation the court.
Furthermore, after nearly three decades of committing the crimes, the Court
was set up and practically began to investigate and prosecute in 2007.
Undoubtedly, one of the Guiding Principles of Criminal Procedure is trial in
a reasonable time and without unnecessary delay. Otherwise, after a long time,
proof of the crimes will be difficult. During the court proceedings, some of
the main suspects died. With regard to this issue, the purpose of establishing
this court  ـthe trial of Khmer Rouge leaders ـare faced with major problems.
Therefore, with regard to historical and legal context of establishing
extraordinary Cambodian Court, we will examine its basics and challenges.
Keywords
Hybrid Cambodian Court, Basics, Challenges.
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International Legal Regime Governing the Protection of the Outer
Space Environment: Approaches, Challenges and Gaps
Nader Mardani 1
Abouzar Balaghi 2
Persian Text pp. 287-312
DOI: 10.22066/cilamag.2017.27973

Abstract
International law on outer space environment is a part of international space
law that has been taken into consideration in the context of international
community with the growth of governments’ and private sectors’ activities in
exploration and exploitation of recourses in space. In this study, we will seek
to answer the question initially that what kind of connection there is between
the current international space law principles and space environment
protection? Then, what approach in international community governs the
space environment? And finally, what are the challenges and gaps existing in
so-called area? The conclusion of this study is that one can try to preserve the
environmental outer space despite the lack of an international unified system
in outer space environmental protection by developing the current
international space law principles, on the one hand and by using the
sustainable security-centered approach on the other hand.
Keywords
Preservation, Environment, Outer Space, Approach, Challenge, Gap
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Solutions of Conflict of Jurisdictions in the Scope of International
Criminal Law
Fazlollah Foroughi 1
Behzad Joudaki 2
Persian Text pp. 249-285
DOI: 10.22066/cilamag.2017.27972

Abstract
On the account of territorial and extraterritorial jurisdiction and also
engagement of persons in activities that cross from boundaries of states, it is
possible that incidence of a criminal conduct in the territory of one state, with
regard to its international elements, result in dispute between two or more
states or even international courts in claiming jurisdiction over it according to
different principles. However, in the international criminal law unlike private
international law, because of protection of sovereignty of states, we cannot
decisively answer to this question and there is no solution of conflict laws, but
we can find out some cases that one court withdraws its sovereignty rights and
proclaims that other courts are competent to persecute and investigate the
cases, thus conflict of jurisdiction can be solved or would be prevented ab
initio in such a conflict. Nevertheless, there are rules and solutions in the scope
of international criminal law that can be used for solving conflicts or
prevention of conflict of jurisdictions; solutions such as preferable
jurisdiction, “aute dedere aute judicare” rule, extradition of criminals, non bis
in idem, transferring of criminal proceeding and etc. have been discussed in
this paper, beside the explanation of this solutions, we submit some proposal
in order to resolving conflict of jurisdictions.
Keywords
Jurisdiction, Court, Conflict, International Criminal Law.
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Legislation in Cyberspace from the Prospect of International Law
and the Iranian Law
Seyyed Yasser Ziaei 1
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Persian Text pp. 227-247
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Abstract
Since the advent of cyberspace in human life, the issues of legislation and
recognition of competent legislative power have been two controversial
matters. The method of legislation for cyberspace is based on two hypotheses
about governance in cyberspace. The first theory is based on States’ monopoly
in governance on cyberspace and the second theory which is inspired of the
doctrine of Common Heritage of Mankind is contrary with exclusive
competence of States to this field. Each of these two approaches causes
different methods of legislation for cyberspace. The methods of national,
international and self-regulation legislation are in the category of legislative
methods for cyberspace. Although resort to each of legislative methods will
face with difficulties in execution stage, it is possible to adopt a balanced and
mixed approach capable of resolving the defects of all methods and also
providing mutual understanding between states and active groups in fields of
cyberspace. The Islamic Republic of Iran approach is fundamentally based on
the method of national legislation in cyberspace, but the activity of Iran in
international community and in particular International Telecommunication
Union indicates acceptance of mixed method in legislation for cyberspace.
Keywords
Cyberspace, Legislation, Jurisdiction of Legislation, Doctrine of Common
Heritage of Mankind, Law of Iran.
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The Capacity of the Contemporary International Law in Recognition
of the Concept of Cultural Genocide
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Abstract
The concept of “cultural genocide”, ie. the deliberate destruction of
monuments, identity or culture of a group without its physical removal,
although specified in Article 3 of the Draft Convention of Genocide, was
finally removed from the final text and limited the genocide to killing a
national, ethnic, racial and religious group. Other binding international
instruments as well as some international case law so far have refused to
accept this concept. However, there are still crimes and acts that are being
committed based on cultural factors or intentionally for destruction of cultural
symbols and traditions and they are not defined as the international crimes and
genocide. But, they are closest to the concept of cultural genocide or cultural
destruction. This article aims to consider capacities of the contemporary
international law in recognition of the concept of cultural genocide and
criminalization of the offences committed against a nation’s culture in a new
approach. Finally, it concludes that the present positive international law does
not accept this theory, yet signs of this concept’s grounds of appearance can
be traced.
Keywords
Genocide, Cultural Genocide, Culture, Destruction, Criminalization, Binding
Instruments
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Abstract
"International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance" entered into force on 21 December 2010 while it had already
been adopted by the United Nations General Assembly on 20 December 2006.
The provisions which have been embodied under the auspices of the United
Nations in the Convention manifest the approach of increasing development
of human rights in international and domestic levels. The provisions laid down
in the Convention, indeed, shed light on different aspects of an existing,
serious violation of human rights in international and domestic levels and in
this regard, filled the gap and completed the previous process. In some
circumstances, the commission of enforced disappearance results in crime
against humanity. In this paper, first of all, the background of the literature
will be reviewed briefly and then, the achievements of the Convention will be
compared with other regional and international human rights instruments.
Keywords
International Law, United Nations General Assembly, International Human
Rights Law, Enforced Disappearance, Crimes against Humanity.
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Legal Analysis of the Crime of Enforced Disappearance of Persons in
International Law as a Violation of Article 6 of the Universal
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Abstract
Enforced or involuntary disappearances of persons is a unique and
consolidated act, during which, the victim is abducted, illegally detained and
often tortured during interrogation, killed, and the body concealed. This action
violates the victims’ human rights considerably. The “individual's right to
recognition before the law” under Article 6 of the Universal Declaration of
Human Rights is one of these rights that is seriously violated by committing
this act. Forced disappearance is recognized in international instruments as a
“crime against humanity”. This is one of the most serious forms of placing a
person outside the protection of law and this practice violates the individual's
right to the recognition of legal personality. In other words, this action put
individuals in an uncertain situation in which they don’t have access to their
minimum human rights. Hence, they are not recognized as a person before the
law and they are deprived of legal rights derived from the recognition of the
legal personality. Accordingly, this paper aims to provide an analytic
descriptive study in order to express the nature of the crime of forced
disappearance of persons, and based on international documents and practices,
the reasons why this crime is regarded as a violation of Article 6 of the
Universal Declaration of Human Rights will be analyzed.
Keywords
Enforced Disappearances of Persons, Article 6 of the Universal Declaration
of Human Rights, International Law, Human Rights, Individual.
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Legal Status of the Terms of Take-or-Pay in Long-Term Gas
Sale Contracts
Mahmoud Bagheri 1
Sedigheh Fahimi 2
Persian Text pp. 119-148
DOI: 10.22066/cilamag.2017.27966

Abstract
Since oil and natural gas are the most important sources of energy, they are
strategically crucial for international trade and economic transactions. For this
purpose, consumer countries strive to secure the supplement of oil and gas.
This requires a stable market, capable of providing energy at a reasonable
price. Given the natural characteristics and conditions of gas, such as the
difficulties for its storage, more importance should be attached to the
supplement of gas, hence, gas sellers always need to be assured about the
demand and profit in the market.
This article examines one of the clauses employed in gas sale contracts so that
the buyers and sellers can both make sure about the demand and supply rates
in the market. It also defines the take-or-pay clause as a mechanism that can
make gas contracts flexible and studies this clause from the perspective of the
legal systems in different countries, especially in Iran. It eventually concludes
that there is no prohibition in Iranian legal system for incorporation of takeor-pay clause in gas sale contracts. In contrast, the usage of this clause is
permissive under the Iranian positive law and will remain binding for the
parties.
Keywords
Long-term Gas Sale Contracts, Makeup Quantity, Penalty, Remedy, Risk,
Take-or-Pay.
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The World Trade Organization and Electricity Trade:
Iran’s Preparation for Accession
Hamidreza Nikbakht 1
Mahdi Haftani 2
Persian Text pp. 91-118
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Abstract
The trade of energy including electricity has not been specifically dealt with in
the World Trade Organization (WTO) Rules or Agreements. Thus, contrary to
the other types of energy carriers such as oil, gas or coal, for the reasons of
inherent characters and exclusive features of electricity such as its intangibility
and non-storability, the application of current rules and regulations of WTO on
trade of electricity faces considerable legal and technical complicities.
However, until a comprehensive agreement is concluded by the Member States
of the WTO, the current rules and regulations of the WTO should be interpreted
in a way that keeps the challenges on trade of electricity amongst members as
far as possible to minimal. This research paper explains the nature of electricity
as a goods or a service and the method of application of current WTO rules and
regulations to the International Trade of electricity amongst Member states. It
also clarifies the legal requirements in the section of foreign trade of electricity
for Iran to be prepared for the accession to the WTO. Based on the result of this
research, electricity is a type of goods with specific characters and accordingly
it can be placed under the rules and regulations of the WTO which are applicable
to the trade of goods, especially under the rules of GATT 1994. Notwithstanding
the specific characters, some exceptions which exist under the Rules of the
WTO have the capacity, as justifiable ground, to be invoked by the Member
states for the application of some restrictions in order to provide security for the
supply of electricity, and the stability of the electricity network. In the same line,
gradual elimination of the electricity subsides and monopoly in the section of
electricity purchasing, developing and promoting international transmission
lines and developing and strengthening energy exchange, are among Iran’s
requirements for accession to the WTO.
Keywords
Energy, Electricity, WTO, Security of Supply, International Trade.
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Limitation of the Provisional Application of the Energy Charter Treaty
in the Light of Yukos Arbitral Award against Russia
Mohammad-Ali Bahmaei 1
Mina Moeini 2
Persian Text pp. 61-90
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Abstract
The long gap between signature and entry into force of International Treaties
(“Treaties”) encouraged the drafters of some Treaties to implement the
Provisional Application mechanism in order to give effect to Treaties’ provisions
prior to completion of the internal ratification process and entry into force. The
drafters of the Energy Charter Treaty (“ECT”) incorporated the controversial
concept of Provisional Application under Article 45 of the ECT in order to
accelerate the application of the ECT. According to this Article, States agree to
give effect to ECT’s obligations upon signature and prior to the ratification of the
ECT. Article 45 includes limitations and mechanisms for the exemption from the
provisional application in order to prevent the conflicts between the provisional
application and signatories’ legal systems and moreover to assure States’
independency in provisional application of the ECT. In this regard, a great deal of
ambiguities relating to the interaction and the limitations of the provisional
application and its effects have been emerged that have a prominent impact on
investor’s rights and signatory’s obligations. Furthermore, this issue has led to
disputes between investors and host States. The limitations of provisional
application of the ECT have been analyzed by Investment Arbitral Tribunals, but
they have played a peerless role in the matter between Yukos majority
shareholders and Russia in a way that after annulment of the arbitral tribunal’s
award by the Hague District Court, the enforcement of the largest arbitral award
of the history is contingent upon the interpretation of Article 45 of the ECT by the
Hague Court of Appeal.
Keywords
International Treaties, Energy Charter Treaty, Provisional Application of the
Energy Charter Treaty, Limitations of the Provisional Application, Yukos
Arbitral Tribunal, the Hague District Court.
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A Judicial Strategy to Understand ‘Measures Contrary to International
Law’ in the Iranian Legal System
(Case Study: Economic Sanctions)
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Persian Text pp. 29-59
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Abstract
Under the recent statute entitled “The Jurisdiction of Iranian Judiciary on Civil
Claims against Foreign States”, Iranian courts are competent to rule upon such
claims against foreign sovereigns arisen out of ‘measures contrary to
international law’, given that other certain conditions are met. This provision
will require a domestic court to base its reasoning and ruling upon
international law. The statute makes no suggestion as to how the court shall
examine and establish the relevant rules of international law. However,
judicial function needs to be objective and impartial, and special care should
be given to the problem of ‘fragmentation’ when a court deals with
international legal issues. Based upon these crucial requirements, it is argued
that domestic courts should take notice of ‘international law as applied by
international courts’. It is also argued on this basis that Tehran Common
Courts would be able to rule upon damages out of economic sanctions,
provided that it is shown in each case that measures taken to implement
sanctions were contrary to international law.
Keywords
Claims against Foreign Sovereigns, Domestic Application of International
Law, International Responsibility of States, Fragmentation of International
Law, Unilateral Sanctions in International Law
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Contribution of the International Court of Justice on Clarifying the
Concept of Humanity
Ebrahim Beigzadeh 1
Esmaeil Tavar 2
Persian Text pp. 7-28
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Abstract
There are different approaches towards the concept of humanity in the ambit
of current doctrine of international law; diversity of ideas in these approaches
leads to different evaluations of statues and function of the concept of
humanity in international law. Meanwhile, International Court of Justice (ICJ)
makes a major contribution to clarify hidden and vague features of the concept
through analyzing cases by applying legal dogmatic method. To this end, this
survey concentrates on ICJ approach toward humanity with furnishing the
discussion on content analysis of Corfu Channel case and Legality of Threat
or Use of Nuclear Weapon case to acquire positivistic manifestation. Finally,
we will indulge on ICJ’s contribution regarding the concept of humanity and
its manifestations in international law, as a survey in the sources of law to
equality as an international value. All efforts in this study are centered on legal
potentials of the concept of humanity in international law that ICJ has strived
to clarify while encountering different sets of facts.
Keywords
Concept of Humanity, International Court of Justice (ICJ), Directive
Principle, General Principles of Law, International Community of States as a
Whole, New Jus Naturalis, Positivistic Manifestations
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