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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.

 
مجله حقوقی بینالمللی از تاریخ  21( 2432/22/82فوریه  )8122به سامانه بینالمللی نمایه  DOAJپیوست .سامانه
بینالمللی نمایه  (Directory of Open Access Journals) DOAJدر سال  8114با هدف فهرست نمودن مجالت
دسترسی آزاد حائز کیفیت و فرآیند داوری ) (peer reviewصحیح ایجاد شد .در بسیاری از ارزیابیهای مقاالت
معتبر منتشر شده در حوزه اعتبارسنجی علمی مجالت ،از نمایه  DOAJبه عنوان لیست سفید " "White Listو یا
به تعبیر دقیقتر فیلتری برای نشریههای دسترسی آزاد یاد میشود.
هم اکنون تعداد  22212نشریه از  284کشور عضو سامانه بینالمللی نمایه  DOAJهستند .دسترسی به مقاالت
مجله حقوقی بین المللی از طریق تایپ عنوان مجله به فارسی در قسمت جستجوی سایت  DOAJبه
نشانی  DOAJ.orgو یا این نشانی  https://doaj.org/toc/2251-614Xامکانپذیر است.

راهنمای نگارش مقاله
از کليه اعضای هيئتهای علمي ،استادان ،صاحبنظران 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-mailنویسندگان؛
 تعيين نویسنده مسئول:
 مقالههای برگرفته از پایاننامهها یا رسالههای دکتری با مسئوليت استاد راهنما قابل بررسي است؛
 مقاله دانشجویان یا فارغ التحصيالن 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 .لذا تعداد نویسندگان
این نوع مقالهها با احتساب عضو هيئت علمي حداکثر دو نفر است.
 مقاله باید در حداکثر  52صفحه  911کلمهای ،با نرمافزار  Wordدر متن فارسي با 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 :به صورت 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 به ترتيب 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.
درصورت تکرار منبع ،اکتفا به درج کلمه «همان» ،بهصورت ایرانيک ،شماره جلد و صفحه.
د)
هـ) درمورد منابع انگليسي و فرانسه ،استفاده از عبارت ” “op. cit.,و ” “Ibid.,در ارجاعات بعدی به
تناسب با درج شماره صفحه.
ذکر فهرست الفبایي منابع در پایان مقاله با تفکيک کتاب ،مقاله و سند بهترتيب فارسي و التين با
و)
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.
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اسماعیل سماوی

شناسه دیجیتال اسناد )10.22066/cilamag.2018.31672 : (DOI
تاريخ پذيرش6331/5/8 :
تاريخ دريافت6331/3/22 :

چکیده
تأمین دو ضرورت ثبات و پويايی در هر نظام حقوقی ،مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای
ثبات و صالبت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف ديگر بتوانند در مواجهه با وقايع
عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده ،کارآيی نظام حقوقی را حفظ کنند .مراجع قضايی
بینالمللی در جريان رسیدگی به دعاوی ،با تفسیر اصول و قواعد حقوقی ،حقیقت قاعده يا اصل حقوقی
ذیربط را شناسايی و بر موضوع هر دعوا تطبیق میدهند و بدينسان نیازهای حاصل از تحوالت
اوضاعواحوال بینالمللی را برآورده میکنند .ديوان اروپايی حقوق بشر که کارکرد اصلی آن ،رفع
اختالفهای ناشی از کنوانسیون اروپايی حقوق بشر است ،در برخی موارد با بهکارگیری روش تفسیر ايستا
در مقابل تفاسیر پويا ،بر مفاد کنوانسیون پافشاری کرده است و در مواردی نیز با توجه به ساختار جامعه
اروپايی ،اقدام به تفسیر تکاملی و پويای مقررات کنوانسیون مذکور نموده است .ديوان مورد بحث در
بیشتر موارد با استناد به مفهومی به نام کنسانسوس اروپايی به تفسیر پويای کنوانسیون مذکور پرداخته و
به نیازهای حادث پاسخ داده است .اين روش با موافقتها و مخالفتهای گوناگون از سوی دکترين
مواجه شده است.
ديوان اروپايی حقوق بشر با تفسیر پويای کنوانسیون حقوق بشر اروپا ،هم قصد و اراده دولتها
بهعنوان عنصر اصلی تحول قواعد و تعهدات در حقوق بینالملل را مد نظر قرار داده است و هم ،ضرورت
 نويسنده مسئول ،استاديار دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوموتحقیقات تهران
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران شمال

sd.mohebi@gmail.com
hamids55@yahoo.com
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ابراز اراده صريح دولتها برای قبول اين تحوالت را از میان برده است و قواعد حقوق بشر مندرج در
کنوانسیون مذکور را با تغییر مقتضیات روز و واقعیتهای اجتماعی تکامليافته ،هماهنگ نموده است.
واژگان کلیدی
تفسیر معاهدات ،تفسیر پويا ،تفسیر ايستا ،کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،ديوان اروپايی حقوق بشر،
کنسانسوس اروپايی

مقدمه
بیشك ،معاهدات بینالمللی يکی از مهمترين منابع تنظیمکننده روابط تابعان حقوق بینالملل به
حساب میآيند و به دلیل ثبات و وضوحی که در مقام اثبات تعهدات دارند ،از جايگاه ويژهای در
حقوق بینالملل برخوردارند و اين اسناد بینالمللی ،نماد اراده تابعان مذکور است و نشاندهنده
قصد مشترك طرفین و منعکسکننده چشمانداز زمان انعقاد معاهده است 6.به همین دلیل است
که تفسیر پويای معاهدات از اهمیت زيادی برخوردار بوده و رويه نهادهای قضايی بینالمللی
حاکی از تمايل آنها به استفاده از اين شیوه تفسیری است .در معاهدات دارای صبغه
حقوقبشری ،اهمیت اين نکته از آن رو بیشتر است که اين دسته از معاهدات در فضايی متفاوت
منعقد شده و توسعه میيابند و بالطبع ،نگاه به آنها متفاوت از ساير معاهدات بینالمللی است2.
از نظر محاکم بینالمللی و دکترين حقوقی ،برخی از معاهدات به دلیل ويژگی منحصربهفرد
خود ،بايد با نگاه ويژهای تفسیر شوند ،بخصوص زمانی که مسئله تغییر وضعیت يا مفهوم
عبارتها در گذر زمان مطرح باشد.
در معاهدات حقوقبشری اين موضوع ،بیشتر به ماهیت خاص معاهده مربوط است و بازتاب
آن را بیش از هر جای ديگر ،در ديوان اروپايی حقوق بشر 3میتوان ديد؛ آنجا که در مقام بیان
جايگاه کنوانسیون اروپايی حقوق بشر 4،آن را «سندی برای حراست از انسان» معرفی میکند5.
 .7محبی ،محسن و وحید رضادوست؛ «تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بینالملل در پرتو قضیه اختالف در خصوص
کشتیرانی و حقوق مربوط به آن (کاستاريکا علیه نیکاراگوئه)» ،مجله حقوقی بینالمللی ،شماره  ،53پايیز و زمستان .6334
 .2در اين خصوص ،ن.ك :سیدمحمدقاری سیدفاطمی؛ «معاهدات حقوقبشری ،فضايی متفاوت» ،مجله حقوقی ،دفتر خدمات
حقوقی بینالمللی جمهوری اسالمی ايران ،شماره .6382 ،28
3. European Court of Human Rights
4. European Convention on Human Rights
5. Soering v. UK, European Human Rights Reports, 1989, para. 87.
در اين قضیه ،ديوان اروپايی حقوق بشر ،حکم کرد استرداد فردی آلمانی که در اياالت متحده امريکا متهم به قتل عمد و
مستحق مجازات اعدام بود ،مغاير ماده  3کنوانسیون اروپايی حقوق بشر (در خصوص ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و
تحقیرکننده) است.
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ديوان مذکور در قضیه سورينگ علیه بريتانیا بر اين ماهیت ويژه تأکید میکند و بیان میدارد:
«در تفسیر کنوانسیون [اروپايی حقوق بشر] بايد به ماهیت ويژه آن بهعنوان معاهده برای اجرای
جمعیِ آزادیهای اساسی و حقوق بشر توجه شود» 1.بر اساس نظر ديوان ،نتیجه اين ويژگیهای
منحصربهفرد ،تفسیر مؤثر 7کنوانسیون را امری اجتنابناپذير میکند 8که ضرورتاً بايد بهعنوان
«سندی زنده» 3،مد نظر قرار گیرد60.
میتوان تفسیر پويای معاهدات حقوقبشری را در آرای محاکم بینالمللی مختلف يافت .از
زمان ظهور اين روش تفسیری در رأی پرونده تايرر 66،اين شیوه تفسیر ،عنصری کلیدی برای
تفسیر کنوانسیون اروپايی حقوق بشر 62در رويه ديوان اروپايی حقوق بشر شده است 63.ساير
محاکم قضايی بینالمللی ازجمله ديوان بینالمللی دادگستری ،ديوان دادگستری اتحاديه اروپا،
ديوان امريکايی حقوق بشر ،کمیته حقوق بشر سازمان ملل ،دادگاه بینالمللی حقوق دريا و رکن
تجديدنظر سازمان تجارت جهانی نیز در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دعاوی که نزد آنها مطرح
شده از شیوه تفسیر پويا استفاده کردهاند64.
همچنین حقوقدانانی که مايلاند بر مفاهیم ،اصطالحات ،هدف و موضوع يا قصد متعاهدين
در معاهده ،بهعنوان مبنايی برای تحول قواعد آن تأکید کنند ،تفسیر پويا را قبول دارند .البته در
میان نظريههای حقوقی ،مخالفتهايی نیز با اين روش نیز ديده میشود؛ با اين استدالل که
تفسیر پويا «يکی از اختالفیترين و بحثبرانگیزترين موضوعها در تفسیر معاهدات است» .بدين
ترتیب ،مطابقت آن با مواد  36تا  33کنوانسیون وين ( 6313و درنتیجه ،حقوق بینالملل عرفی)

6. Ibid.
7. Effective Interpretation
8. Ibid.
9. Living Instrument
10. Loizidou v. Turkey, European Human Rights Reports, 1995, para. 71.
اين پرونده ،مربوط به پناهندگانی بود که آرزوی بازگشت به سرزمین خود را داشتند .در اين خصوص ،ديوان اروپايی حقوق بشر
حکم داد که خانم تیتینا لوئیزيدو و ساير پناهندگان مورد بحث ،حق دارند که به سرزمین مادری خود بازگردند و اموال خود را
دوباره صاحب شوند .بدين ترتیب ،ديوان اعالم کرد که ترکیه ،حقوق خانم لوئیزيدو را نقض کرده است و بايد خسارات او را
جبران کند.
11. Tyrer v. The United Kingdom, European Human Rights Reports, 1978, para. 31.
اين پرونده در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.
12. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
13. Robin CA White and Clare Ovey, Jacobs, White & Ovey, The European Convention on Human
Rights, 5th ed., Oxford University Press, 2010, p. 64.
14. Helmersen, Sondre Torp, “Evolutive Treaty Interpretation: Legality, Semantics and Distinctions”,
European Journal of Legal Studies, vol. 6, Issue 1, 2013, pp. 127-148.
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مورد ترديد است .در اين خصوص ،روششناسی محاکم بینالمللی و همچنین درستی اين مفهوم
از حیث هنجاری نیز مورد انتقاد قرار گرفته است65.
ممکن است کنوانسیون اروپايی حقوق بشر همانند هر سند حقوقی ديگری ابهاماتی داشته
باشد .در رفع اين ابهامها مقررات کنوانسیون بايد بهگونهای تفسیر شود که معنای صحیح آن
کامالً منطبق با متن و روح کنوانسیون باشد .روشها و اصول تفسیر نیز مشتمل بر قواعد و
اصول گوناگونی است که نیل به اين منظور را امکانپذير میسازد .بررسی اکثر قضیههايی که با
موضوع نقض حقوق مورد حمايت کنوانسیون اروپايی در ديوان اروپايی حقوق بشر مطرح شده
است نشان میدهد که هريك از دولتهای طرف معاهده ،تفسیر و برداشت خاص خود را از
حقوق و آزادیهای اساسی مندرج در آن کنوانسیون دارد .ديوان اروپايی در مواجهه با تفسیرهای
متفاوت ،به اصول و قواعد مختلفی متوسل شده است و با توجه به موضوع دعوا و با توسل به اين
قواعد در پرتو اصول کلی تفسیر مندرج در مواد  36تا  33کنوانسیون وين ،به تفسیر حقوق مندرج
61
در کنوانسیون میپردازد.
15. Dawidowicz, Martin, “The Effect of the Passage of Time on the Interpretation of Treaties: Some
Reflections on Costa Rica vs. Nicaragua”, 2011, Leiden Journal of International Law, vol. 24, pp. 221-222.

 .76ماده  :36قاعده کلی تفسیر .6 :هر معاهده بايد با حسننیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطالحات معاهده
در سیاق آنها داده میشود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر شود .2 .در تفسیر هر معاهده ،سیاق عالوه بر متن که
شامل مقدمه و ضمائم میشود ،مشتمل است بر :الف) هر توافق مرتبط با معاهده که به مناسبت انعقاد معاهده میان همه
طرفهای معاهده به وجود آمده باشد؛ ب) هر سندی که به مناسبت انعقاد معاهده ،يك طرف يا تعدادی از طرفهای معاهده
آن را تنظیم کرده و ديگر طرفهای معاهده ،آن را همچون سندی مرتبط با معاهده پذيرفته باشند .3 .عالوه بر سیاق معاهده،
به عوامل زير نیز توجه خواهد شد :الف) هرگونه توافق بعدی که درباره تفسیر معاهده يا اجرای مقررات آن میان طرفهای
معاهده حاصل شود؛ ب) هر رويهای که بعداً برای اجرای معاهده اتخاذ شود و داللت بر آن داشته باشد که درباره تفسیر
معاهده ،توافقی میان طرفهای معاهده به وجود آمده است؛ ج) هر قاعده مرتبط حقوق بینالملل که در روابط میان طرفهای
معاهده قابل اجرا باشد .4 .هر اصطالح در معنای خاصی به کار برده خواهد شد ،درصورتیکه ثابت شود قصد طرفهای
معاهده چنین بوده است .ماده  32وسايل مکمل تفسیر :میتوان به وسايل مکمل تفسیر ،خصوصاً کارهای مقدماتی و
اوضاعواحوالی که معاهده در آنها انعقاد يافته است متوسل شد هرگاه غرض آن باشد که معنای بهدستآمده از اجرای ماده
 36تأيید شود يا آنکه معنای معاهده مشخص شود و اين در صورتی است که تفسیر حاصل از اجرای ماده  :36الف) معنايی
دوپهلو يا مبهم به دست دهد يا ب) به نتیجهای رهنمون شود که آشکارا ناموجه و غیرمعقول باشد .ماده  33تفسیر معاهداتی
که به دو يا چند زبان اعتبار دارند .6 :هرگاه معاهدهای به دو يا چند زبان اعتبار داشته باشد ،متن آن در هر يك از آن زبانها
سنديت دارد مگر آنکه معاهده ترتیب ديگری مقرر کند يا آنکه طرفهای معاهده توافق کنند که در صورت بروز اختالف ،متن
معینی بر ديگر متنها اولويت داشته باشد .2 .متن معاهده به زبانی غیر از زبانهايی که متن با آنها اعتبار يافته است معتبر
نیست مگر آنکه معاهده چنین پیشبینی کند يا طرفهای معاهده در اين باره به توافق برسند .3 .اصل آن است که
اصطالحات معاهده در متون معتبر مختلف دارای معنايی واحد باشند .4 .بجز در مواردی که بر اساس بند  ،6متنی معین بر
ساير متون اولويت پیدا کند ،هرگاه مقايسه متون معتبر ،نشاندهنده اختالف معنايی باشد که با اعمال مواد  36و  32قابل رفع
نباشد ،آن معنايی پذيرفته خواهد شد که با توجه به موضوع و هدف معاهده ،اين متون را بهتر به هم نزديك کند».
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در پرتو همین قواعد عام تفسیر است که گفته میشود ديوان میتواند مفاد کنوانسیون را با
توجه به نیازها و ضرورتهای زمان اجرای آن تفسیر کند .به عبارت ديگر ،اينکه کنوانسیون توجه
به رويه و توافقهای بعدی دولتها و هر قاعده مرتبط حقوق بینالملل را بهعنوان ابزار تفسیر
شناخته است بهترين دلیل است برای توجیه اينکه کنوانسیون ،پايبندی مطلق به مفاهیم زمان
انعقاد معاهده را در نظر نداشته و تفسیر پويا بر اساس تحوالت آتی را نیز پذيرفته است67.
کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،سندی است که مفاهیم مندرج در آن ،دائماً در حال تغییر و
تکامل است .بنابراين ديوان بههیچوجه نمیخواهد در مواجهه با مسائل و موضوعهای روز،
برداشتی را از مقررات آن ارائه کند که شش دهه پیش مورد قبول متعاهدين بوده است.
بااينحال ،نبايد تفسیر پويا را تفسیر دلبخواهی دانست که به ديوان اجازه میدهد تا با استناد
به آن و به بهانه حفظ پويايی مقررات کنوانسیون ،به اساس و ثبات معاهده خدشه وارد کند .در
واقع ،ديوان اروپايی حقوق بشر همواره تالش کرده که میان پويايی و ثبات در کنوانسیون ،توازن
ايجاد کند.
ديوان مذکور با برقراری اين توازن ،همزمان به دو هدف دست پیدا می کند :اول ،حقوق
مورد حمايت در کنوانسیون را به نحوی مؤثر و کارآمد حفظ میکند؛ دوم ،پذيرش و اجرای
آرای ديوان توسط محاکم داخلی دولت های عضو را تضمین می کند .تفسیر پويای کنوانسیون
اروپايی حقوق بشر ،ابزاری است که معنای حقوق مندرج در کنوانسیون را مؤثر و روزآمد نگه
می دارد و استناد و اتکا به کنسانسوس اروپايی 68،اين امکان را فراهم می کند که آرای ديوان
از پیش بینی پذيری الزم بر اساس شرايط موردنظر و قبول کشورهای اروپايی برخوردار باشد.
اين کنسانسوس ،پاسخ مناسبی است به چالش مشروعیتی که نسبت به تفسیر پويا مطرح
شده است.

17. Brems, Eva, “Evans v. UK: Three Grounds for Ruling Differently” (December 29, 2016). In:
Forthcoming, Stijn Smet and Eva Brems (eds), Conflicts of Rights at the European Court of Human
Right, Oxford University Press, 2017, pp. 23-24. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2891312.
18. European Consensus

آيین کنسانسوس در معنای عام ،روشی مبتنی بر مذاکره است که بايد منجر به عدم مخالفت شود ،بدون آنکه نیاز به اعالم
موافقت باشد .در مورد معادلسازی  Consensusتالشهای زيادی از سوی متفکران حقوق بینالملل صورت گرفته است.
برخی معادل اين عبارت را «اجماع» میدانند؛ برخی نیز از عبارت «وفاق عام» استفاده میکنند درحالیکه به نظر میرسد
هیچيك از اين موارد ،معادل دقیقی برای عبارت مذکور نیست چه آنکه میتوان وجود اعتراض را در اين آيین ،فرض کرد .به
عبارت ديگر ،در کنسانسوس اعتراض فقط نبايد به صورت رسمی ابراز شود .برای مطالعه بیشتر در اين خصوص ،ن.ك:
ابراهیم بیگزاده؛ حقوق سازمانهای بینالمللی ،چاپ چهارم ،مجد ،6334 ،ص .201
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 .7کنسانسوس اروپایی در رویهقضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و ارتباط آن با
تفسیر پویا
مفاهیم تفسیر پويا و کنسانسوس اروپايی در پروندههای متعددی توأماً مورد توجه ديوان اروپايی
حقوق بشر قرار گرفته است .در مواردی ،کنسانسوس اروپايی ،نشانه تحول و تکامل مقررات و
عبارات کنوانسیون قلمداد شده است 63و در مواردی ،عدم حصول کنسانسوس ،مانع از اين شده
که ديوان اروپايی به تفسیر پويا متمسك شود20.
 .7-7حدود تفسیر پویا در دیوان اروپایی حقوق بشر
تفسیر پويا روش تفسیری است که امکان انعطاف در تفسیر مقررات را برای ديوان اروپايی حقوق
بشر فراهم میآورد و نتیجه آن ،حفظ حقوق حمايتشده در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و
پروتکلهای آن است .در واقع ،هدف از تفسیر پويا ،کشف اراده جديد طرفین معاهده است که
مفسر آن را کشف میکند و به معاهده ،حیاتی تازه ،متناسب با نیازهای حادث میبخشد .به اين
ترتیب ،اگر تغییرات اجتماعی مهمی در جامعه اروپايی رخ دهد ،رويهقضايی سابق نیز بايد
هماهنگ با آن متحول شود .ديوان ،تفسیر پويای کنوانسیون اروپايی حقوق بشر را با اين تعبیر
که کنوانسیون يك «سند زنده است» و بايد در پرتو «شرايط حال حاضر» تفسیر شود ،تأيید کرده
است26.
ديوان اروپايی برای اولین بار در قضیه تايرر علیه بريتانیا از مفهوم تفسیر پويا استفاده کرد .در
اين قضیه ،ديوان با اين سؤال مواجه شد که آيا تنبیه بدنی در مدارس ،نقض کنوانسیون اروپايی
حقوق بشر محسوب میشود يا نه؟ از نظر ديوان:
19. Micallef v. Malta, European Human Rights Reports, 2010, para. 78.
در اين پرونده که به ماده  1کنوانسیون اروپايی حقوق بشر (حق بر دادرسی منصفانه) اختصاص داشت ،ديوان اروپايی حقوق
بشر به شرايط الزم برای صدور اقدامات تأمینی پرداخت .در اين خصوص ،به نظر ديوان بايد دو شرط موجود باشد تا بتوان
دست به اقدامات تأمینی زد :نخست ،حقی که در خطر ناديدهانگاشتهشدن است بايد مربوط به امری «مدنی» در معنايی که
کنوانسیون تعیین کرده است باشد .دوم ،بايد ماهیت اقدامات مذکور از جهت موضوع و هدف و همچنین آثار آن بهدقت بررسی
شود.
20. Vo v. France, European Human Rights Reports, 2005, para. 82.
مسئله مطرحشده در قضیه مذکور اين بود که آيا فرزندی که هنوز متولد نشده است ،دارای حق حیات در معنای مندرج در ماده
 2کنوانسیون اروپايی حقوق بشر هست يا نه .در اين خصوص ،ديوان اروپايی حقوق بشر با بیان اينکه دولت فرانسه به دلیل
عدم جرمانگاری سقط غیرارادی جنین ،ناقض کنوانسیون مذکور تلقی نمیشود ،پاسخ صريحی به اين سؤال نداد و صرفاً بیان
داشت که کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و رويه موجود در مورد آن ،هیچ حکمی در خصوص اين ندارد که شايد در مواردی
خاص بتوان ماده  2را به فرزندانی که هنوز متولد نشدهاند نیز گسترش داد.
21. Tyrer v.v. the United Kingdom, op. cit., para. 183.

نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری

01 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«کنوانسیون ،يك سند زنده است که بايد در پرتو شرايط حال حاضر تفسیر شود ... .ديوان
نمیتواند از توسعه استانداردهای پذيرفتهشدة مشترك میان دولتهای عضو شورای اروپا تأثیر
نپذيرد 22.»...
در قضیه تايرِر ديوان میبايست مشخص کند که آيا مجازات بدنی کودکان ،مشمول
ممنوعیت مندرج در ماده  3کنوانسیون هست يا نه؟ طبق اين ماده« :هیچکس نبايد تحت
شکنجه ،رفتار يا مجازاتهای غیرانسانی يا ترذيلی قرار گیرد» .شاکی معتقد بود که اعمال
مجازات بدنی ،يك عمل تحقیرکننده و ناقض ماده  3کنوانسیون است .استدالل دولت بريتانیا
اين بود که تنبیه بدنی ،تحقیرکننده نیست زيرا اين تنبیه ،مبتنی بر عقیده عمومی و عرف رايج در
اين کشور است 23.ديوان معتقد بود که پذيرش عمومی تنبیه بدنی نمیتواند بهعنوان معیاری در
تشخیص تحقیرکنندهبودن يا نبودن آن ،در نظر گرفته شود چرا که افکار عمومی ،جايی مؤثر
است که در قالب قوانین مدون بیان شده باشد .به عقیده ديوان ،ازآنجايیکه کنوانسیون ،يك سند
زنده است در بررسی اينکه يك مجازات خاص طبق ماده  ،3تحقیرکننده محسوب میشود يا نه،
بايد به شرايط و اوضاعواحوال روز مراجعه کرد 24.در همین زمینه ،ديوان به تحوالت و ضوابط و
رويههای مشترکی اشاره میکند که در چند سال گذشته در فرايند سیاست کیفری دولتهای
عضو شورای اروپا ايجاد شدهاند 25.به نظر ديوان ،ماهیت و طبیعت مجازات بدنی ،خشونت
فیزيکی يك فرد نسبت به فردی ديگر است 21و اين خشونت ،تعرض به شأن فرد و حرمت و
ارزش جسمی اوست که مشخصاً و بهصراحت ،مورد حمايت ماده  3کنوانسیون قرار گرفته
است 27.ديوان با اين استدالل ،تنبیه بدنی کودکان را واجد اين اوصاف دانسته و درنتیجه ،آن را
ناقض ماده  3کنوانسیون میداند .ديوان درنهايت حکم داد که تنبیه بدنی ،عملی ترذيلی و
بنابراين ناقض کنوانسیون اروپايی است .پس از قضیه تايرر ،ديوان به استفاده از دکترين تفسیر
پويا در گستره وسیعی از حقوق مندرج در معاهده ادامه داد که ازجملة آن ،ماده  3کنوانسیون در
خصوص منع شکنجه 28،ماده  1درخصوص حق بر دادرسی عادالنه 23،ماده  5دائر بر حق آزادی و
22. Ibid., para. 183.
23. Ibid., para. 31.
24. Ibid., para. 30.
25. George Letsas, “The Truth in Autonomous Concepts: How to Interpret the ECHR”, European
Journal of International Law, vol. 15, 2004, pp. 298-299.
26. Tyrer v.v. United Kingdom, op. cit., para. 33.
27. Letsas, op. cit., p. 299.
28. Soering v. the United Kingdom, European Human Rights Reports, 1989, para. 104.
29. Kress v. France, European Human Rights Reports, 2001, para. 70

اين پرونده مربوط به شکايت کرس از دولت فرانسه درمورد ماده  1کنوانسیون اروپايی حقوق بشر (درمورد حق بر دادرسی
منصفانه) است .در اين قضیه ،خواهان مدعی بود که حضور مأموران دولتی فرانسه در جلسه دادرسی او ،مصداق دادرسی
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امنیت 30،ماده  8در مورد حق بر حريم خصوصی 36و ماده  64در خصوص ممنوعیت

تبعیض32

هستند.
ديوان در قضیه ماتئوس علیه انگلستان 33در مقام تبیین قابلیت اعمال حق انتخابات آزاد
مندرج در ماده  3پروتکل شماره  6در انتخابات پارلمان اروپايی ،به اصل سند زنده استناد کرد.
موضوع اين پرونده ،انتخابات پارلمان اروپايی و اعمال حق برگزاری انتخابات آزاد و حق رأیدادن
بهموجب کنوانسیون اروپايی و ماده  3پروتکل شماره  6در اين انتخابات بود .ديوان در اين پرونده
اعالم کرد که کنوانسیون ،يك سند زنده است و بايد در پرتو شرايط و اوضاعواحوال روز جامعه

غیرمنصفانه بوده و بنابراين ،ناقض ماده  1کنوانسیون است .درنهايت ،ديوان اروپايی حقوق بشر با پذيرفتن ايراد خواهان،
فرانسه را به نقض دادرسی منصفانه محکوم کرد.
30. Stafford v. the United Kingdom, European Human Rights Reports, 2002, para. 68.
مبتنی بر گزارشهای ديوان اروپايی حقوق بشر ،شخصی به نام استانفورد به اتهام قتل از سال  6317محکوم به حبس ابد
میشود اما در سال  6373آزاد میشود .سپس وی به دلیل کالهبرداری دوباره محکوم به حبس میشود و اين بار پس از
تمامشدن مدت حبس ،مجازات او به حکم هیئت ممیزی به مجازات قبلی بازگشت میکند .بنابراين در اين پرونده ،آقای
استانفورد بهعنوان خواهان ،مدعی بود که بريتانیا حق او مندرج در مواد  )6( 5و  )4( 5کنوانسیون اروپايی حقوق بشر را نقض
کرده است زيرا کشور مذکور با صدور حکم غیرقانونی درمورد تداوم حبس او ،حق وی برای تجديدنظر درمورد مجازاتش را از
او سلب کرده است .درنهايت ،ديوان اروپايی حقوق بشر به دلیل اينکه هیئت مذکور ،حق چنین کاری را نداشته است ،با
محکومکردن بريتانیا ،حکم به آزادی استانفورد صادر کرد.
31. Societe Colas Est and Others v. France, European Human Rights Reports, 2004, para. 43.
در اين پرونده ،خوانده مدعی بود که دولت فرانسه با وضع قانون ممنوعیت استفاده از حجاب صورت در مکانهای عمومی،
ناقض ماده ( 8حق بر حريم خصوصی) و ماده ( 3حق آزادی انتخاب مذهب) کنوانسیون اروپايی حقوق بشر است .در اين میان،
دولت فرانسه مدعی بود ازآنجاکه خواهان ،ابتدا در محاکم داخلی فرانسه موضوع را پیگیری نکرده است ،دعوای او غیرقابل
پذيرش است .بااينحال ،ديوان اعالم کرد که ديوان عالی فرانسه ،اين قانون را ناقض کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ندانسته
است ،بنابراين ،دعوای خواهان ،قابل پذيرش است .البته درنهايت ،ديوان اظهار داشت ازآنجاکه قانون مذکور برای حفظ نظم
عمومی و بر حسب ضرورت وضع شده است ،مغاير با مواد  8و  3کنوانسیون اروپايی حقوق بشر نیست.
32. Dudgeon v. the United Kingdom, European Human Rights Reports, 1981, para. 61.
در اين پرونده ،ديوان اروپايی حقوق بشر اعالم کرد بخش يازدهم قانون اصالحی حقوق کیفری  6885که به جرمانگاری
اَعمال همجنسگرايانه مردان در انگلستان ،ولز و ايرلند شمالی پرداخته است ،ناقض کنوانسیون اروپايی حقوق بشر محسوب
میشود.
33. Matthews v. UK, European Human Rights Reports, 1999.
در اين پرونده ،گروهی تحت عنوان جبلالطارقین ( ،)Gibraltariansاز اقوام نزديك به سرزمین بريتانیا ،که بر اساس معاهده
انضمام بريتانیا ،شهروند اتحاديه اروپا محسوب میشوند ،از حق رأیدادن در انتخابات پارلمان اروپا محروم شدند .دولت بريتانیا
در اين خصوص اعالم کرد که نتوانسته است ترتیبات حقوقی الزم را برای احراز اين حق تصديق کند و به
اين دلیل ،تصمیم به چنین اقدامی گرفته است .بر همین مبنا خواهان ادعا کرد که حق اين اقوام در خصوص حق رأی و
مشارکت سیاسی ،مندرج در ماده  3پروتکل شماره  6نقض شده است .درنهايت ،ديوان اروپايی حقوق بشر ،ادعای نقض ماده
يادشده را پذيرفت و به همین دلیل ،پس از صدور رأی ديوان ،اين اقوام ،مشمول حوزه انتخابیه انگلستان جنوب غربی شدند.
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تفسیر شود و حق برگزاری انتخابات آزاد و حق رأیدادن ،شامل انتخابات پارلمان اروپا نیز هست،
هرچند که اين نهاد در زمان تدوين کنوانسیون ،مورد توجه نويسندگان آن نبوده است34.
ديوان در قضیه سلمونی علیه فرانسه 35،رفتارهای خشونتآمیز پلیس علیه يك فرد بازداشتی
را مصداق شکنجه دانست .به اين ترتیب ،ديوان ،اَعمالی را که قبل از اين بهعنوان رفتاری
غیرانسانی و تحقیرآمیز شناخته نمیشدند به استناد اصل «تفسیر کنوانسیون بهعنوان سند زنده»
از مصاديق شکنجه قلمداد و تأکید کرد که ممکن است مفهوم شکنجه در آينده و به تناسب
شرايط خاص زمان ،به نحو موسعتری هم تفسیر شود31.
تفسیر پويا عموماً مورد استقبال مفسران و شارحان کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و
حقوقدانان و قضات واقع شده است .ويلدهابر ،رئیس سابق ديوان اروپايی تأکید میکند که
استفاده از تفسیر پويا ،برای حفظ کارايی و اثرگذاری نظام کنوانسیون اروپايی حقوق بشر و اقتدار
ديوان ،ضروری است 37.تفسیر پويا امکان انعطافپذيری و تغییر مقررات را در فضايی که
بهسرعت در حال تغییر است ،فراهم میکند.
اگر ديوان بخواهد کارايی و اثرگذاری کنوانسیون را حفظ کند ،نمیتواند از بهکارگیری اين
شیوه تفسیر اجتناب کند .اروپای معاصر در مقايسه با شش دهه قبل ،چشمانداز متفاوتی از مسئله
حمايت از حقوق بشر را نشان میدهد 38.اجرای استانداردهايی که در سالهای اولیه انعقاد
کنوانسیون اتخاذ شدهاند ،اين سند را به سندی راکد تبديل خواهد کرد .رُزاکیس نیز مدعی است
که ماهیت ناقص و ابتدايی مقررات کنوانسیون و عمر طوالنی اين سند ،مهمترين نیروی محرکه
برای تفسیر پويا از آن است 33.از طرف ديگر ،آرای ديوان اروپايی حقوق بشر ،تنها در صورتی
درعمل مفید و مؤثر خواهند بود که دولتها آن را بپذيرند و الزمه اين امر ،احترام به حاکمیت و
اراده دولتها در پذيرش برداشتهای به روزی است که ديوان از کنوانسیون ارائه میکند .به اين
ترتیب ،ديوان از يك طرف با کشف خواست و اراده دولتها از تصمیمهای آنها تأثیر میگیرد و
34. Ibid., para. 39.
35. Selmouni v. France, European Human Rights Reports, 2002.
خواهان پرونده ،شخصی به نام سِلمونی ،دارای تابعیت هلند و مراکش بود که در فرانسه به اتهام قاچاق مواد مخدر به  63سال
حبس محکوم شده بود .وی پس از دستگیری در سال  6336به مدت سه روز بازداشت بود .او مدعی بود که در طول اين
مدت ،مورد تجاوز ،آزار جنسی ،سخنان و اَعمال تحقیرآمیز قرار گرفته است .در اين خصوص ،ديوان اروپايی حقوق بشر ،با
تأيید ادعاهای وی ،دولت فرانسه را به استناد مواد ( 3در خصوص ممنوعیت شکنجه) و ( 1حق بر دادرسی منصفانه) ناقض
کنوانسیون اروپايی حقوق بشر قلمداد کرد.
36. Selmouni v. France, op. cit., para. 101.
37. Luzius Wildhaber, “European Court of Human Rights”, Canadian Yearbook of International Law,
2002, p. 310.
38. Ibid., p. 310.
39. Christos Rozakis, “The European Judge as Comparatives”, Tulane Law Review, 2005, pp. 260‐261.
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از طرف ديگر با اتخاذ تصمیمهايی قابل پذيرش بر اراده بازنمودهشدة دولتها در کنوانسیون اثر
میگذارد40.
 .2-7مفهوم و حدود کنسانسوس اروپایی
در رويهقضايی ديوان اروپايی حقوق بشر ،کنسانسوس اروپايی به معنای وفاق عام دولتهای
عضو شورای اروپا درباره قواعد و اصول معینی که از بررسی تطبیقی حقوق و رويه داخلی و
بینالمللی دولتها استنباط میشود ،به کار رفته است .میتوان کنسانسوس اروپايی را راهکاری
برای برقراری ارتباط میان تفسیر پويا و اراده و خواست دولتها قلمداد کرد.
درصورتیکه اکثريت کشورهای اروپايی ،راهحل يکسانی را برای يك موضوع اتخاذ کنند،
کنسانسوس اروپايی فرض خواهد شد .برای نمونه ،در قضیه اونال تکلی علیه ترکیه ،با توجه به
اينکه ترکیه آخرين دولت اروپايی بود که حفظ نام خانوادگی دوران دوشیزگی را برای زنان
متأهل ،غیرقانونی میدانست 46،ديوان حکم داد که اين قانون ،ناقض ماده  64کنوانسیون اروپايی
حقوق بشر در پرتو تفسیری است که مطابق ماده  8بر آن بار میشود42.
البته نمیتوان انحراف قانون يك کشور از کنسانسوس اروپايی را ضرورتاً به معنای نقض
کنوانسیون دانست بلکه در اين حالت ،دو وضعیت متفاوت قابل تصور است :اول اينکه قانون
دولت خوانده ،بدون توجیه قابلقبولی برخالف اين کنسانسوس باشد ،مانند قضیهای که اشاره
شد .در اين حالت ،نتیجه روشن است .ديوان اروپايی معموالً حکم به نقض يکی از حقوق مندرج
در کنوانسیون میدهد .دوم اينکه دولت عضو ،توجیه قابلقبولی برای وضع قانون مغاير با
کنسانسوس اروپايی داشته باشد .در اين حالت ،عذر و توجیه کشور خوانده پذيرفته میشود.
ديوان ،در اينکه چه داليلی را بهعنوان داليل موجه و قابل قبول در وضع قانون مغاير با
کنسانسوس اروپايی قلمداد کند ،محدوديتی ندارد .میتوان گفت که ديوان در بررسی اين داليل
به عواملی چون حساسیت اخالقی موضوع دعوا و داليل تاريخی و سیاسی 43توجه میکند.
40. Effie Fokas, “Directions in Religious Pluralism in Europe: Mobilizations in the Shadow of European
Court of Human Rights Religious Freedom Jurisprudence”, Oxford Journal of Law and Religion, vol. 4,
Issue. 1, February 2015, p. 126.
41. Ünal Tekeli v. Turkey, European Human Rights Reports, 2006, para. 62.

اين پرونده ،مربوط به وضعیت زنی بود که پس از ازدواج ،همچنان از نام خانوادگی قبل از تأهلاش برای شغل خود استفاده
میکرد .در اين خصوص ،محاکم داخلی ترکیه وی را محکوم کردند زيرا بنا بر قانون مدنی آن کشور ،هر زنی پس از ازدواج
بايد از نام خانوادگی شوهر خود استفاده کند .درنهايت ،ديوان اروپايی حقوق بشر به اتفاق آرا ،مستند به مواد ( 64ممنوعیت
تبعیض) و ( 8حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی) دولت ترکیه را ناقض کنوانسیون اروپايی حقوق بشر دانست.
42. Ibid.
43. A, B, and C. v. Ireland, European Human Rights Reports, 2010, para. 188.

نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق بشری

01 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديوان بهکرات در حوزههای مختلف به مسئله کنسانسوس اروپايی استناد کرده است که
ازجملة آن میتوان به استداللهای ديوان در پروندههای مربوط به حق حیات 44،ممنوعیت
شکنجه 45،حق بر آزادی و امنیت ،حق بر دادرسی عادالنه 41،حقوق فردی مندرج در مواد  8تا
 ،66حق بر آموزش 47و حق رأی 48اشاره کرد .استناد به کنسانسوس اروپايی به تصمیمهای
ديوان ،مشروعیت بخشیده ،آن را قویتر و قابل قبولتر میکند.
 .2معضالت مشروعیت کنسانسوس اروپایی و تفسیر پویا
برخی مفسرين ،ايرادها و نکات مهمی را در خصوص مشروعیت تفسیر پويا مطرح کردهاند.
نخست اينکه ،رويهقضايی مبتنی بر تفسیر پويا میتواند منجر به ايجاد نقش تقنینی برای ديوان
شود و نتیجه ايفای چنین نقشی ،ناديدهگرفتن رضايت مستقل دولتهای متعاهد خواهد بود .دوم،
آنچه بهعنوان «معضل ضد اکثريتگرايی» 43شناخته شده است میتواند در تعیین زمان درست،
در اين پرونده ،خواهانها سه زن ايرلندی بودند که به قصد سقط جنین عازم کشور بريتانیا شدند .دولت ايرلند پس از اطالع از
اين امر ،از خروج آنها از کشور جلوگیری کرد زيرا معتقد بود بنا بر قوانین داخلی ايرلند ،سقط جنین ممنوع است .در اين
خصوص ،ديوان اروپايی حقوق بشر حکم داد که ماده  8کنوانسیون اروپايی حقوق بشر (در خصوص حق بر زندگی خصوصی و
خانوادگی) شامل حق بر سقط جنین نمیشود ،اما دولت ايرلند ،ناقض اين کنوانسیون محسوب میشود چرا که قوانین اين
کشور ،شرايطی را مهیا نکرده است که افراد بتوانند در شرايطی خاص و در شرايطی که وضعیت آتی آنها در خطر است ،به
سقط جنین قانونی بپردازند.
44. Vo v. France, op. cit., para. 82.
45. Selmouni v. France, op. cit., paras. 96‐100.
46. Micallef v. Malta, op. cit., para. 78.
47. D.H. and Others v. the Czech Republic, European Human Rights Reports, 2008, para. 181.
اين پرونده به دعوای  68دانشآموز رومانیايی مربوط بود که در پی تفکیك مدارس آنها از ساير مدارس در جمهوری چك و
با اين ادعا که مدارس آنها امکانات کمتری نسبت به ساير مدارس دارد ،مطرح شده بود .در اين خصوص ،ديوان اروپايی
حقوق بشر گرچه بر اساس ماده  64کنوانسیون اروپايی حقوق بشر (در خصوص ممنوعیت تبعیض) دعوا را قابل استماع
تشخیص داد ،در ادامه حکم داد که هیچگونه تخطی از کنوانسیون اروپايی از سوی جمهوری چك رخ نداده است.
48. Hirst v. the United Kingdom, European Human Rights Reports, 2006, para. 81.
در اين پرونده ،شخصی به نام جان هیرست که به اتهام قتل در زندان بود ،به استناد بخش سوم از قانون  6383بريتانیا از
رأیدادن محروم شده بود زيرا آن قانون مقرر میداشت افرادی که به داليل کیفری در زندان هستند ،از حق رأی محروماند.
در اين خصوص ،ديوان اروپايی به اتفاق آرا اعالم کرد که بريتانیا ماده  3از پروتکل نخست کنوانسیون اروپايی حقوق بشر را
نقض کرده است.
49. Counter Majoritarian Difficulty
اين عبارت عموماً در ارتباط با مشروعیت تجديدنظرهای اساسی در قوانین مطرح میشود و به اين معناست که در نظامهای
مربوط به تجديدنظر قضايی در قوانین ،قضات انتصابی بتوانند تصمیمات اتخاذ شده توسط نهادهای دموکراتیك را تحتالشعاع
قرار دهند .برای مطالعه بیشتر در اين خصوص ر.ك:
Waldron, Jeremy, “The Core of the Case against Judicial Review”, Yale Law Journal, 2006, p. 1346.
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برای تفسیر پويا ايجاد اشکال کند .سوم ،تفسیر پويا با اصولی مانند ثبات رويه ،امنیت حقوقی و
پیشبینیپذيری در تعارض است 50.ناديدهگرفتن اين اصول باعث میشود که در موارد استناد به
تفسیر پويا ،مشروعیت رويهقضايی ديوان اروپايی حقوق بشر به زير سؤال برود .چهارم ،حتی
نويسندگانی که تفسیر پويا را اصوالً قابل قبول میدانند ،معتقدند که استداللهای ديوان در قبول
اين روش تفسیر ،ضعیف و مبتنی بر دادههای تجربی ناچیز بوده است56.
در کنار ايرادهای پیشگفته ،مشروعیت کنسانسوس اروپايی با استناد به داليل ديگری نیز
زير سؤال رفته است :ايراد اول اين است که نمیتوان تعیین حقوق بشر را به تصمیمهای
نهادهای قضايی يا تقنینی اکثريت دولتهای متعاهد منوط نمود .بهايی که ديوان برای اعمال و
تبعیت از کنسانسوس اروپايی میپردازد اين است که آرای صادره نمیتوانند انتظار کیفیت و
استقاللی را که از آرای اين ديوان بهعنوان الگوی نهادی نظاممند میرود برآورده کنند 52.در ايراد
دوم بر اين ديدگاه تأکید شده است که ديوان بايد در تعیین استانداردهای جهانی ،نقش مؤثری
داشته باشد و در مقام نگهبانی خارجی برای حراست از آنها عمل کند ،حال آنکه کنسانسوس
اروپايی مانع از ايفای اين نقش خواهد شد .اين دسته از نويسندگان ،مشروعیت کنسانسوس
اروپايی را از اين جهت زير سؤال بردهاند که غالباً طرفدار اِعمال وسیعتر تفسیر پويا هستند53.
هرچند که نمیتوان ايرادهای گفتهشده را بهکلی رد کرد ،بايد به اين نکته توجه داشت که هر
دو دسته اين ايرادها يعنی هم آنهايی که به دنبال رد مشروعیت تفسیر پويا هستند و هم
آنهايی که طرفدار اعمال وسیعتر اين نوع از تفسیر هستند در بیان نظريههای خود تا حدود
زيادی راه افراط رفتهاند .به عبارت ديگر ،اگر با نفی تفسیر پويا ،قاضی را محدود به کشف و
اعمال قصد طرفین معاهده در زمان انعقاد آن کنند چارچوببندی خشك و غیرقابل انعطافی
برای قواعد حقوقی ايجاد میشود که نتیجهاش ،ناکارآمدشدن قواعد در گذر زمان و درنهايت،
فراموش شدن آنها خواهد بود .در مقابل ،قائلشدن اختیار نامحدود برای قاضی در بهکارگیری
اين شیوه تفسیر نیز میتواند منجر به ناديدهگرفتن اراده واقعی دولتهای متعاهد و وضع قاعده
بهجای آنها شود که بدون شك ،واکنش و مقاومت دولتها برای پذيرش و اجرای تصمیمهای
اتخاذشده را در پی داشته ،منجر به بیاعتباری آنها میشود.

50. Gribnau, Hans, “Legitimacy of the Judiciary”, Electronic Journal of Comparative Law, 2002.
51. Mowbray, Alastair, “The Creativity of the European Court of Human Rights”, Human Rights Law
Review, 2005, pp. 57-61.
52. Fiona de Londras, Kanstantsin Dzehtsiarou, “Managing Judicial Innovation in the European Court of
Human Rights”, Human Rights Law Review, vol. 15, Issue. 3, September 2015, p. 164.
53. Letsas, George, op. cit., p. 74.
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در رويهقضايی ديوان ،معموالً ارتباط میان کنسانسوس و تفسیر پويا چنین توضیح داده
میشود:
از گذشته ،کنسانسوس اروپايی ،نقش مهمی در کنوانسیون داشته که «سندی زنده» تلقی
میشود و بايد در پرتو شرايط حال حاضر تفسیر شود .بنابراين ،استناد به کنسانسوس برای توجیه
تفسیر پويای کنوانسیون بوده است54.
در هر حال ،ديوان اروپايی حقوق بشر از زمان قضیه تايرر علیه بريتانیا کنسانسوس را دلیلی
برای قبول تفسیر پويا میداند55.
بنابراين عدم حصول کنسانسوس میتواند مانع از اين شود که ديوان ،کنوانسیون اروپايی
حقوق بشر را به نحو پويا و متکامل مالحظه و تفسیر نمايد .برای مثال ،در قضیه شفیلد و
هورشام علیه بريتانیا ،ديوان به اين مسئله میپردازد که آيا موضع دولت بريتانیا مبتنی بر عدم
موافقت با تغییر اوراق هويت پس از انجام عمل تغییر جنسیت ،نقض ماده  8کنوانسیون است يا
نه .ديوان در پاسخ به اين سؤال میگويد ،نمیتواند از رويهقضايی سابق خود عدول کند چرا که
مقوله تراجنسیتی ،مسائل پیچیده علمی ،حقوقی ،اخالقی و اجتماعی را ايجاد کرده که هیچ
راهکار مشترك و عامی میان دولتهای متعاهد برای آن وجود ندارد .در قضیه کريستین گودوين
علیه بريتانیا که واقعیتهايی مشابه قضیه قبل داشت ،ديوان با اين استدالل که امروزه «گرايش
عمومی در عرصه بینالمللی» برای شناسايی حقوق افراد تراجنسیتی وجود دارد ،رأی خود را در
قضیه شفیلد و هورشام ناديده گرفت51.
ممکن است استناد به کنسانسوس اروپايی برای توجیه استفاده از تفسیر پويا اين ادعا را
مطرح نمايد که کنسانسوس نشانه ثبات در رويهقضايی نیست بلکه نشان از سندی دارد که
توجیهکننده تغییر است .کنسانسوس اروپايی ،تعارضی با تحول و تکامل قواعد حقوقی ندارد اما
محدوديتهايی را برای آن ايجاد میکند چرا که استناد مناسب و مستمر به اين کنسانسوس،
مانع از آن خواهد شد که ديوان بتواند به نحو دلبخواهی از تفسیر پويا استفاده کند.
برخی نويسندگان دو مقوله کنسانسوس اروپايی و تفسیر پويا را تقريباً معارض با هم و
مانعهالجمع دانستهاند؛ با اين استدالل که ديوان يا راهکارهايی را که دادگاههای داخلی کشورها
در پیش گرفتهاند اتخاذ میکند يا به تفسیر پويا تمسك میجويد .اين تعارض بین کنسانسوس
اروپايی و تفسیر پويا در نظرات لُرد هافمن و قاضی زوپانچیچ بیشتر مورد بحث و ايضاح واقع شده
است که در زير بهطور خالصه خواهد آمد.
54. A., B. and C. v. Ireland, op. cit., para. 234.
55. Tyrer v. The United Kingdom, op. cit., para. 183.
56. Anja, Dr. Seibert-Fohr, Mark E., Dr. Villiger, Judgments of the European Court of Human Rights:
Effects and Implementation, Ashgate Pub. Co., 2015, pp. 218-219.

11



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان 7931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لرد هافمن بهواسطه اظهاراتش علیه ديوان اروپايی حقوق بشر ،فردی شناختهشده است .وی
میگويد تفسیر پويا آن طور که ديوان استفاده میکند ،ابزاری نامشروع است .او اشاره میکند که:
اين گزاره که کنوانسیون «سندی زنده» است ،شعاری است که ديوان استراسبورگ [ديوان
اروپايی حقوق بشر] با اتکا به آن ،قدرتی را به دست آورده تا هر آنچه را برای «نظم عمومی
اروپا» الزم میداند ،تقنین کند .من کامالً با اين موضوع موافقم که مفاهیمی که در يك معاهده
يا سند به کار میرود ،ممکن است در مرحله اجرا بروز و ظهور متفاوتی داشته باشد .بهعنوان
نمونه ساده ،ممکن است امروزه اجرای عملی مفهوم مجازات خشن ،آن چیزی نباشد که در پنجاه
سال گذشته بوده است ،ولی اين به نهاد قضايی حق نمیدهد که مفاهیم جديدی مانند حفظ
محیطزيست را وارد معاهده بینالمللی کند که هیچ اشارهای به آن نداشته است ،آنهم صرفاً به
اين دلیل که اين کار با روح اين مفهوم در زمان اجرا سازگار است .يك قاضی اسلوونیايی در
خصوص توازن ايجادشده میان آزادی رسانه و حريم خصوصی در يك کشور با استناد به رأی
دادگاه قانون اساسی آلمان چنین میگويد« :من معتقدم که محاکم تا حدودی و تحت تأثیر
[فرهنگ] امريکا ،از آزادی رسانه ،بتوارهای ساختهاند . ...اکنون زمان آن است که آونگ ،به
سمتی متفاوت از توازن میان آنچه خصوصی و محرمانه است و آنچه عمومی و در معرض ديد
عموم است ،گردش کند» .اين درست نیست که «قوه تقنینی و نماينده قضايی اسلوونی بتواند از
اتاق خود در استراسبورگ ،اتخاذ تصمیم کند .دور باد اين تأثیر زيانآور امريکايی[!] .محاکم و
پدران بنیانگذار آنها از حقوق بشر چه میدانستند؟ اين ما هستیم که در استراسبورگ ،نظم
عمومی اروپايی را ايجاد میکنیم .من میگويم بگذاريد اين توازن به نحوی متفاوت ايجاد شود و
همه محاکم اروپا بايد به اين مسئله ،کمال توجه را داشته باشند»57.
انتقاد لرد هافمن به صالحیت و اختیار ديوان برای استفاده از تفسیر پويا اين است که :ديوان
نبايد به نحو دلبخواهی تصمیم بگیرد که چه زمانی از تفسیر پويا استفاده کند 58.میتوان اين
نظر را پاسخی به ديدگاههای افراطی ارائهشده در باب مشروعیت کنسانسوس اروپايی و تفسیر
پويا دانست.
از سوی ديگر ،اين نظرات را میتوان در ديدگاه قاضی زوپانچیچ ،همان قاضی اسلوونیايی که
در نظر لرد هافمن به آن اشاره شده نیز مالحظه کرد .انتقاد اصلی قاضی زوپانچیچ به نقشی است
که در کنسانسوس اروپايی برای محاکم ملی دولتهای متعاهد در تفسیر کنوانسیون اروپايی
حقوق بشر قائل میشوند .به اعتقاد وی ،نبايد قضات ديوان اروپايی حقوق بشر ،خود را ملتزم به
 .81در اين خصوص ،ن.ك :نظر موافق قاضی زوپانچیچ در رأی زير:
Von Hannover v. Germany, European Human Rights Reports, 2006, p. 2.
58. Lord Leonard Hoffmann, “The Universality of Human Rights”, Law Quarterly Review, 2009, pp.
428‐429.
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قواعدی بدانند که اکثريت دولتهای متعاهد آن را پذيرفتهاند .نتیجه اعمال اين ديدگاه،
کمرنگشدن نقش کنسانسوس اروپايی در استداللهای قضايی ديوان خواهد بود .قاضی
زوپانچیچ بهطور جدی نقش کنسانسوس اروپايی را بهعنوان استداللی قانعکننده و قاطع دعوا ،زير
سؤال میبرد .وی توضیح میدهد که:
«در کنسانسوس ...که يك نهاد دموکراتیك است ،اکثريت قضات تصمیم میگیرند که چه
چیزی [را دولتهای اروپايی] پذيرفتهاند و چه چیزی را نپذيرفتهاند .تفاوت میان ديوان و پارلمان
داخلی اين است که در ديوان ،تصمیمگیری برای پذيرش يك مقوله ،نه بر مبنای رأی اکثريت،
که مبتنی بر معیاری مستقل از عالقه اکثريت است .بگذاريد بدين نحو بیان کنم که :تصور کنید
که ما تجويزی طبی داريم که درباره يك موضوع خاص طبی مثل سرطان است .ما جراحان،
متخصصان پوست و ساير متخصصین طبی را در دسترس داريم .آنها بر سر اين موضوع با هم
وارد بحث و گفتگو میشوند و ممکن است به يك کنسانسوس در رابطه با اين موضوع نرسند؛
يعنی برخی از آنها مخالف باشند با اينکه معضل مذکور ،سرطان است .مسئله اين نیست که آيا
در اين مورد به کنسانسوس رسیدهايم يا نه ،بلکه مسئله اين است که آيا سرطانی در کار است يا
نه؟ اين امر بسیار شبیه مسئله ديوان است .مسئله اين نیست که چه کسی سخن اکثريت را
میگويد يا اينکه ديدگاه اکثريت چیست .ما با اين فرض آغاز میکنیم که آنچه با آن سروکار
داريم ،امری عینی است که با معنای عدالت ارتباط دارد] :يعنی[ منطق و تحلیل شناختی بهجای
ديدگاه صرفاً غالب قضات يا بدتر از آن ،ديدگاه کشورهای متبوع اين قضات»53.
هر دو ديدگاه پیشگفته ،بالقوه ايراداتی دارند .لرد هافمن و برخی ديگر از مفسرين اشاره
دارند که نويسندگان کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،تفسیر پويا را در نظر نداشتهاند .اين ديدگاه
بیپاسخ نماند .برای مثال ،دنی نیکول میگويد:
از کارهای مقدماتی ،روشن است که اکثريت [اعضای] شورای مشورتی میخواستهاند که
کنوانسیون اروپايی حقوق بشر از صرف حفظ دموکراسی پس از جنگ جهانی [دوم] بسیار فراتر
رود .برای بسیاری از مذاکرهکنندگان ،اين امر نهتنها ساختار [کنوانسیون] را مستحکمتر ،بلکه
بنیانهای آزادیهای اساسی را نیز گستردهتر میکند10.
الزم به ذکر است که مبنای حقوقی تفسیر پويا در خود کنوانسیون و حقوق بینالملل عام،
تجلی يافته است .يانِکه جراردز استدالل میکند که استفاده از تفسیر پويا بدين معناست که
مقررات کنوانسیون بايد مطابق با هدف و موضوع کنوانسیون ،آنگونه که در مقدمه آن آمده
تفسیر شود .در مقدمه آمده است که هدف شورای اروپا ،دستیابی به اتحاد بیشتر میان اعضای آن
59. Ibid. para. 30.
60. Danny Nicol, “Original Intent and the European Convention on Human Rights”, Public Law, vol.
152, 2005, p. 156.
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است و يکی از روشهای دستیابی به اين هدف ،حفظ و درك بیشتر حقوق بشر و آزادیهای
اساسی است .دکترين سند زنده ،تأثیر مقررات حقوق بشر را بیشتر 16و از اين طريق ،درك بهتر و
بیشتر آن را تضمین میکند.
قاضی زوپانچیچ ،استدالل قضايی را با تجويز طبی 12مقايسه میکند .اين ديدگاه قابل ايراد
است چرا که هدف قضاوت ،احراز حقايق علمی اثباتشده نیست .تفکر منطقی محض در حقوق
میتواند منجر به قضاوت مکانیکی يا قلمدادنمودن حقوق بهعنوان علم تجربی شود .ايده قضاوت
مکانیکی بهطور گستردهای توسط قضات و حقوقدانان رد شده است .درنتیجه بايد گفت که تفکر
منطقی محض که از دادههای تجربی در جامعه بینالمللی غافل است ،در عالم حقوق کاربرد
چندانی ندارد .قضات در آرای خود ،حقايق علمی اثباتشده را احراز نمیکنند .بنابراين مقايسه
استدالل آنها با تجويز طبی ،تا حدود زيادی نامربوط به نظر میرسد.
اگر ديوان اروپايی حقوق بشر از راهکار که قاضی زوپانچیچ ارائه کرد پیروی کند ،ممکن است
آن طور که لرد هافمن میگويد ،با «معضل ضد اکثريتگرايی» مواجه شود .کنسانسوس اروپايی
میتواند اين نگرانی را برطرف کند؛ درعینحال ،ديوان در صورت قبول توجیه دولت خوانده برای
اتخاذ رويه متفاوت ،میتواند کنسانسوس را ناديده بگیرد13.
راهکارهای قاضی زوپانچیچ و لرد هافمن ،تنها راهکارهای موجود برای تفسیر مقررات
نیستند ،بلکه تنها دو راهکار جايگزين در فرايند دادرسی در محاکم بینالمللی هستند .اين دو
ديدگاه ،تأثیر حقوق داخلی بر دادرسی بینالمللی را به دو شیوه متفاوت بررسی میکنند .مقصود از
اين سخن اين نیست که تنها همین دو راهکار وجود دارد ،يعنی ديوان يا بايد از قوانین و رضايت
دولتهای متعاهد تبعیت کند يا تفسیر کامالً منعطف و بدون چارچوبی را اعمال نمايد .فقدان
کنسانسوس در حوزههای جديد و موضوعهای مستحدث میتواند اثر بیشتری به مقوله صالحديد
دولتها بدهد .کنسانسوس اروپايی اغلب متغیری محسوب میشود که باعث میشود ديوان،
دامنه حاشیه صالحديد 14را محدود يا گستردهتر کند .کنسانسوس اروپايی يك فرض قابل رد
61. Letsas, op. cit., p. 79.
62. Medical Consilium
63. Letsas, op. cit., p. 79.
 .64مسئله «حاشیه صالحديد دولتها» در نبود کنسانسوس اروپايی مطرح میشود .در اين بحث ،چون ديوان اروپايی بر
جوانب مختلف يك وضعیت داخلی تسلط ندارد ،به تصمیمات مقامات ملی احترام میگذارد.
به عبارت ديگر ،مطالعه تطبیقی در قانون و رويه دولتهای عضو ،میتواند وجود يا عدم کنسانسوس در يك زمینه يا موضوع
خاص در بین اين دولتها را نشان دهد .درصورتیکه نتوان از رويه يا مقررات دولتها به اتفاقنظر يا وجود کنسانسوس در
موضوعی خاص پیبرد بحث حاشیه صالحديد دولتها مطرح میشود .مثالً در موضوعات مربوط به رعايت و حمايت از اخالق
عمومی ،ديدگاهها و نظرات دولتها متفاوت است و در اين زمینه ،میان دولتهای متعاهد ،اتفاقنظر کامل وجود ندارد .بر
همین مبنا ،به دولتها اختیار داده میشود تا حاشیه صالحديد گستردهای را اعمال کنند.
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است .بنابراين ،ديوان همیشه از آن پیروی نمیکند 15.میان کنسانسوس اروپايی و تفسیر پويا هیچ
وابستگی خطی وجود ندارد .بنابراين ،ظاهراً نظرات لرد هافمن و قاضی زوپانچیچ ديدگاههايی
خاص در مورد نقش کنسانسوس و تفسیر پويا در فرايند تصمیمسازی ديوان هستند.
 .9سازگاری تفسیر پویا در سیاق حقوق بشر
اينکه دادگاهها تا چه اندازه میتوانند تعهدات دولتها در زمینه حقوق بشر را گسترده نمايند يا بر
آن تأثیر گذارند تا حد بسیار زيادی متأثر از فضايی است که بر اجرای اين دسته از مقررات حاکم
است .هر چقدر که دولتهای عضو ،ارزش و احترام بیشتری برای حقوق بشر قائل باشند ،ديوان
برای تفسیری که منجر به توسعه حقوق بشر میشود ،امکان و تمايل بیشتری خواهد داشت.
يکی از راههايی که ديوان میتواند به وجود چنین فضايی پی ببرد ،توجه به موضعگیری دولتها
در قبال حقوق مورد نظر است .درست است که در چنین مواردی ديوان عمالً از نظر دولتها
پیروی مینمايد اما عملکرد ديوان نشان میدهد که در مواردی که ديوان فضای حاکم را چندان
به نفع حمايت از حقوق بشر نديده است از فضای موجود فاصله گرفته و با ارائه تفسیری پويا از
مقررات ،زمینه ارتقاء اين حقوق را فراهم آورده است11.
اگر ديوان اروپايی حقوق بشر قانع شود که بايد از روش تفسیر پويا استفاده کند ،ممکن است
استداللها و نتیجهگیریهای ارائهشده در رأی يا آرای قبلی خود را کنار بگذارد .اين بدان معناست
که تغییر ،بر مشروعیت عملکرد ديوان تأثیر خواهد گذاشت .مشروعیت احکام قضايی با اتکا به
اصول حقوقی ،قطعیت قانونی ،سازگاری و قابلپیشبینیبودن رويهقضايی ،حراست میشود؛ تا
جايی که ديوان در مواردی به تبعیت خود از اين اصول تصريح کرده است .ديوان میگويد با اينکه
رويهقضايی پیشین را برای خود الزماالتباع نمیداند ،معتقد است که نبايد بدون دلیل موجه از رويه
خود عدول کند 17.ديوان در مواجهه با مفاهیمی چون توسعه حقوق 18،تحوالت اجتماعی 13و
لذا در بحث حاشیه صالحديد ،ديوان ،تفسیر واحد و يکسانی از کنوانسیون ارائه نمیکند بلکه نظرات مختلف دولتها را
میپذيرد بدون اينکه به دنبال ارائه نظر يا تفسیر واحدی باشد .بنابراين در اينجا ديوان کنوانسیون را تفسیر نمیکند بلکه تحت
شرايطی که در متن ذکر شده ،تفسیر مقامات ملی از کنوانسیون را میپذيرد .درنتیجه میتوان آن را بهعنوان خطمشی يا
سیاست ديوان در تفسیر کنوانسیون در نظر گرفت و نه بهعنوان قاعده تفسیری يا مؤثر در تفسیر پويای معاهده .به همین
دلیل ،در اين مقاله به مسئله حاشیه صالحديد دولتها پرداخته نشد.
65. A., B. and C. v. Ireland, op. cit., p. 21.
66. Alison Brysk, Michael Stohl, “Expanding Human Rights: 21st Century Norms and Governance”,
Elgar Studies in Human Rights, 2017, p. 8.
67. Francoise Tulkens, Anatoly Kovler, Dean Spielmann, Leto Cariolou, op. cit., p. 225.
68. Micallef v. Malta, op. cit., para. 2.
69. Cossey v. the United Kingdom, European Human Rights Reports, 1990, para. 35.
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پیشرفتهای فنی 70از رويهقضايی پیشین خود عدول کرده است.
ديوان میتواند در مواجهه با رويهقضايی خود ،برخوردی منعطف داشته باشد زيرا اين رويه از
لحاظ حقوقی برای ديوان الزماالتباع نیست .بااينحال ،ديوان برای دادگاههای ملی ،قاعدهای را در
خصوص عدول از آرای پیشین خود ايجاد کرده است .در اين خصوص ،ديوان در قضیه اس دبلیو
علیه بريتانیا ،تفسیر پويای دادگاه بريتانیا در خصوص تجاوز زوج به زوجه را تأيید کرد ،با اين بیان
که:
با قبول تفسیر قضايی درمورد تلقی چنین رفتاری بهعنوان جرم تجاوز ،تحول روشنی در
حقوق کیفری ايجاد میشود که با ذات جرم مذکور سازگاری دارد( .به اين ترتیب به نظر میرسد
که رويهقضايی باعث ايجاد تحوالتی جدی در قواعد حقوقی شده است) .اين تحول به حدی
رسیده است که قائلشدن به عدم مصونیت در رويهقضايی ،توسعه قابل پیشبینی حقوق خواهد
بود76.
ممکن است گفته شود که به نظر غیرمنطقی است اگر ديوان اروپايی مقتضیات مشابهی را
برای تفسیر پويای رويهقضايی خود اعمال کند .لذا تفسیر کنوانسیون اروپايی نیازمند انعطاف،
سیالیت و رويکردی امروزين است 72.بااينحال ،اگر تفسیر پويا کامالً غیرقابل پیشبینی باشد،
مشروعیت فرايند قضايی را از میان میبرد .بهمنظور اثربخشی به حقوق مندرج در کنوانسیون
اروپايی حقوق بشر ،ديوان مجبور است گاه موضع خود را تغییر دهد و اين امر ناگزير امکان
قابلیت پیشبینی نتايج را کاهش میدهد73.
در اين پرونده ،خواهان که شخصی تراجنسیتی بود مدعی شد که دولت بريتانیا حمايت قانونی را برای وضعیت وی در نظر
نمیگیرد و بدين ترتیب ،حقوق او را در خصوص حق تشکیل خانواده تأيید نکرده است .در اين خصوص ،ديوان اروپايی حقوق
بشر بیان داشت که دولت بريتانیا ماده ( 8حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی) را نقض نکرده است .همچنین ،ديوان اظهار
داشت که تغییر جنسیت نمیتواند تمام حقوق مرسوم برای يك جنس را تأيید کند .همچنین ديوان اعالم کرد که دولت بريتانیا
تعهدات خود ،مندرج در ماده ( 62حق بر ازدواج و تشکیل خانواده) را نیز نقض نکرده است.
70. S.H. and Others v. Austria, European Human Rights Reports, 2011, para. 69.
در اين پرونده ،دو زوج که نمیتوانستند بهطور طبیعی بچهدار شوند به گرفتن اسپرم و لقاح مصنوعی روی آوردند که اين امر با
مخالفت دولت اتريش مواجه شد زيرا بر اساس قوانین داخلی اتريش ،لقاح مصنوعی به هر نحو ممنوع است .در اين خصوص
ديوان اروپايی حقوق بشر حکم کرد که قوانین و مقررات اتريش در اين خصوص ،ناقض تعهدات آن دولت ،مندرج در مواد 8
(در خصوص حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی) و ( 64در خصوص ممنوعیت تبعیض) کنوانسیون اروپايی حقوق بشر است.
71. Andreas Føllesdal, Birgit Peters, Geir Ulfstein, Constituting Europe: The European Court of Human
Rights in a National, European and Global Context, Cambridge University Press, 2013, p. 113.
72. Fitzmaurice, “Dynamic (Evaluative) Interpretation of Treaties”, Hague Yearbook of International
Law, 2008, p. 172.
73. Scoppola v. Italy, European Human Rights Reports, 2010, para. 104.

فرانکو اسکوپوال ،شخصی ايتالیايی بود که به دلیل قتل همسر و ضرب و شتم شديد يکی از فرزندانش ،محکوم به حبس ابد
شد .در اين خصوص ،قانون جزای ايتالیا مقرر میدارد ،افرادی که به حبس ابد محکوم میشوند نمیتوانند متصدی هیچگونه
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تفسیر پويا ظاهراً مسئله غیرقابلپیشبینیبودن احکام ديوان را تشديد میکند و موجب
میشود دولتهای متعاهد ،نسبت به دامنه و معنای تعهداتی که بهموجب کنوانسیون پذيرفتهاند
اطمینانخاطری نداشته باشند .در اين خصوص ،برخی چنین اظهار کردهاند که:
عدهای از حقوقدانان ،روش تفسیر پويا را باعث عدم قطعیت در حقوق میدانند چرا که
معتقدند اين روش ،پیشبینی وضعیت حقوق در آينده نزديك را دشوار میکند .در هر حال،
نمیتوان انکار کرد که استفاده از چنین شیوهای در تفسیر مقررات ،مانند آنچه در معاهدات
حقوقبشری آمده است ،میتواند منجر به تضعیف اصل پیشبینیپذيری در حقوق شود ،اما اين تا
حدی نتیجه ذاتی اصول تثبیتشده تفسیر در حقوق معاهدات است که تا میزان زيادی با اصول
سنتی تفسیر در نظامهای داخلی متفاوت است.
درحقیقت ،دولتهای متعاهد ،بخشی از منابع مالی و سازمانی خود را برای اجرا و تبعیت از
قواعد وضعشده در زمانی خاص اختصاص میدهند .امکان دارد که اين قواعد ،متعاقباً در نتیجه
تفسیر پويا از معاهده تغییر کند .از نظر جورج لتساس ،در چنین وضعیتی ديوان نمیتواند در
تصمیمگیریهای خود وارد محاسبه هزينه و فايده شود .اين مسئله که بهواسطه فقدان
پیشبینیپذيری ايجاد شده ،بايد با ارزشهای اخالقی حقوقبشری سنجیده شود 74.لتساس
بهدرستی به ارزشهای اخالقی حقوقبشری اشاره میکند ،بااينحال ،اين استدالل نمیتواند
توجیه تمسك دلبخواهی به تفسیر پويا باشد .کنسانسوس اروپايی ادلهای ارائه میکند که ثابت
میکند اين تغییر در راستای اعمال درك معاصر از حقوق بشر است .بهعالوه ،کنسانسوس
اروپايی را میتوان بهمثابه رضايت ضمنی دولتهای متعاهد در مورد يك تفسیر خاص از معنای
حقوق مندرج در کنوانسیون اروپايی دانست.
رضايت ،عامل مهمی برای ايجاد مشروعیت در حقوق بینالملل معاصر است .رضايت
نهادهای ملی دموکراتیك همانند سپری در مقابل اتهام مداخله ناروای محاکم بینالمللی در امور
داخلی عمل میکند .درعینحال ،لتساس بهدرستی اشاره میکند که «هدف معاهدات
حقوقبشری ،برخالف بسیاری ديگر از معاهدات بینالمللی ،حمايت از استقالل افراد در مقابل
اراده اکثريتگرای دولتهايشان است ،نه حمايت از چنین ارادهای» 75.البته اين استدالل بدين
معنا نیست که رضايت دولتها نبايد مورد توجه ديوان قرار گیرد.
شغل عمومی شوند و اين امر ،شامل حق رأیدادن نیز میشود .در اين خصوص ،ديوان اروپايی حقوق بشر در رسیدگی به اين
موضوع ،حکم داد که اين قوانین ايتالیا ناقض مواد ( 1در خصوص حق بر دادرسی منصفانه) و ( 7ممنوعیت مجازات بدون
وضع قانون) کنوانسیون اروپايی حقوق بشر است.
74. Letsas, op. cit., p. 74.
75. Ibid., para. 30.
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قاضی فیتزموريس ادعا میکند که تفسیر پويا ،حداقل در مراحل اولیه خود« ،تخطی
غیرقابلقبولی است از اصول پذيرفتهشده و دائمی (مقدس) حقوق بینالملل  71،»...چرا که
حاکمیت و رضايت ،عناصر اصلی حقوق بینالملل کالسیك هستند .با اينکه ممکن است ديوان
اروپايی از اين عناصر حقوق بینالملل کالسیك عدول کند ،بايد دولتهای متعاهد ،آرای اين
ديوان را پذيرفته و اجرا کنند .در غیر اين صورت ،اين آرا صرفاً جنبه نمادين خواهند داشت.
عالوه بر اين ،ديوان اروپايی با مسئله غامض ديگری در بهکارگیری تفسیر پويا روبهروست و
آن اينکه آرای ديوان از يك طرف بايد از چنان استقاللی برخوردار باشند که کارايی و اثرگذاری
حقوق بشر مورد حمايت کنوانسیون را حفظ کنند و از طرف ديگر ،بازتاب مواضع مشترك
دولتهای عضو کنوانسیون باشند تا بتوانند مورد قبول دولت خوانده و ساير دولتهای عضو قرار
گیرند .حفظ اين توازن در پروندههايی که از روش تفسیر پويا استفاده میکنند دشوارتر است ،چرا
که استفاده از تفسیر پويا بهخودیخود ،اين توازن را به نفع اثرگذاری حمايت از حقوق بشر در
برابر قابلیت پیشبینی رويهقضايی برهم میزند.
نتیجه
وظیفه اصلی حقوق ،فراهمآوردن مجموعهای نظاممند از قواعد و مقررات برای ايجاد وحدت است
تا بتوان از طريق آن ،به امنیت حقوقی دست يافت .به همین جهت ،حقوق به دنبال خلق قواعدی
است که دارای ثبات و صالبت باشند و با ذوق و سلیقه افراد تغییر نکنند .در اين میان ،ثبات
قواعد حقوقی در مقابل کارايی نظام حقوقی در مواجهه با وقايع جهان خارج و مقتضیات جامعه قد
میافرازد .بنابراين ،بايد بهگونهای به تفسیر قواعد حقوقی پرداخت که در عین حفظ ثبات در
آنها ،بتوان به نیازهای متغیر جوامع نیز پاسخ گفت.
ديوان اروپايی حقوق بشر که کارکرد اصلی آن ،رفع اختالفهای ناشی از کنوانسیون اروپايی
حقوق بشر است ،در موارد بسیاری با معضل مذکور روبهرو شده است .اين ديوان در برخی موارد
با استناد به تفسیر ايستا در مقابل تفسیر پويا ايستادگی کرده است .درعینحال ،در مواردی نیز با
توجه به ساختار جامعه اروپايی ،به تفسیر تکاملی و پويای مقررات کنوانسیون مذکور پرداخته
است.
ديوان اروپايی حقوق بشر برای اينکه بتواند به تفسیر پويای کنوانسیون اروپايی حقوق بشر
بپردازد ،نیازمند محملی است که رويکرد پويای خود را بر اساس آن تبیین يا حداقل توجیه نمايد.
در اين میان ،محکمه مورد بحث در بیشتر موارد با استناد به کنسانسوس اروپايی به تفسیر پويا
76. Fitzmaurice, op. cit., p. 172.
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پرداخته است .به نظر میرسد ديوان اروپايی برای مشروعیتبخشی به آرای خود بايد ادله کافی
ارائه کند تا نشان دهد که تمسك به تفسیر پويا ضروری است .کنسانسوس اروپايی به رضايت
دولتها اشاره دارد که به نحو ضمنی در قانونگذاری داخلی ابراز شده است .ديوان غالباً در
مواردی که تفسیر پويا مورد بحث باشد ،وضعیت کنسانسوس اروپايی را در ارتباط با موضوع
پرونده ارزيابی میکند 77.در اين وضعیت ،بار اثبات بر عهده ديوان است که بايد ضرورت استفاده
از تفسیر پويا را نشان دهد .بدين ترتیب میتوان گفت کنسانسوس اروپايی ،دلیلی است که
میتواند يافتة ديوان مبتنی بر تحول محتوای کنوانسیون را تأيید کند.
به نظر میرسد کنسانسوس اروپايی اگر بهدرستی استنباط و به کار گرفته شود ،میتواند آثار
نامطلوب تفسیر پويا بر مشروعیت برخی از آرای ديوان را کاهش دهد .به اين ترتیب ،تفسیر
پويای معاهدات حقوقبشری بههیچوجه بیارتباط با منابع برآمده از اراده و نظر نهادهای مشروع
دموکراتیك مانند مجالس قانونگذاری نیست .بهطور خاص ،میتوان روش تفسیری ديوان اروپايی
را روشی تطبیقی دانست؛ به اين معنا که میخواهد تفسیر پويا را مبتنی بر اصول حقوقی موجود
در خارج از کنوانسیون نمايد .ديوان بهعنوان مرجع اصلی رسیدگی به اختالفها ،غالباً بررسی
میکند که آيا يك استاندارد مشترك يا حتی کنسانسوس ،در میان دولتهای متعاهد اروپايی
ايجاد شده است يا نه؟ بهعالوه ،موضع احتمالی در رابطه با موضوع مورد بررسی در ساير
معاهدات بینالمللی يا حتی حقوق نرم مرتبط ،متناوباً مدنظر قرار میگیرد.
درحالیکه ديوان اروپايی اغلب با معضل برقراری توازن میان مشروعیت روند دادرسی و
مؤثربودن حقوق مورد حمايت کنوانسیون مواجه است ،کنسانسوس اروپايی ايراد غیرقابل
پیشبینیبودن تعهدات دولتها در نتیجه استفاده از روش تفسیر پويا را کمرنگ میکند ،چرا که
تفسیر کنوانسیون اروپايی وابسته به وضعیتهای قابل اثبات خارجی ،يعنی حقوق دولتهای
متعاهد است.
در اين خصوص ،آلیستر موبرِی اشاره میکند که ديوان در مواردی بدون ارائه دلیلی مناسب
با تمسك به دکترين سند زنده ،از تفسیر پويا استفاده میکند 78.وی همچنین معتقد است که
ديوان با استفاده از اين شیوه تفسیر ،مشروعیت تفسیر خود را از بین میبرد .بااينحال ،فقدان
معیارهای تعیینکنندة روشن برای توجیه تمسك به تفسیر پويا ،اين ترس را ايجاد میکند که
روش تفسیر پويا صرفاً پوششی برای توسل به تفسیر دلبخواهی باشد 73.اين مشکل ذاتی بايد

77. Micallef, para. 78.
78. Mowbray, “The Creativity of the European Court of Human Rights”, p. 61.
79. Ibid., pp. 69‐71.

18



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان 7931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدی گرفته شود .رد قواعد پذيرفتهشدة سابق بدون ارائه دلیل قانعکننده ،انتقادات شديدی مانند
آنچه لرد هافمن بیان کرده است را به دنبال خواهد داشت80.
مشروعیت تفسیر پويا با ايرادات جدی مواجه است .اگر اين روش تفسیری ،مشی کنسانسوس
اروپايی را بهخوبی به کار گیرد ،اعتبار فراگیرتری خواهد يافت ،چرا که کنسانسوس اروپايی در
ذات خود قوياً بر مشترکات میان دولتها تأکید میکند و به اين واسطه ،مشی سنتی حقوق
بینالملل را بازتاب میدهد .کنسانسوس اروپايی ،سازِکاری است که برای ارزيابی رضايت پس از
انعقاد معاهده به کار میرود و بهوسیله اين کنسانسوس میتوان از مذاکرات بینالمللی دشوار
برای تنظیم پروتکلهای جديد اجتناب کرد .کنسانسوس اروپايی ادلهای را برای ديوان فراهم
میآورد مبتنی بر اينکه دولتهای متعاهد ،يك قاعده خاص را در قوانین و رويه خود پذيرفتهاند.
بنا بر آنچه گذشت ،میتوان گفت که تفسیر پويا برای مؤثر و بهروزنگهداشتن حقوق بشر
اروپايی ،ضروری و غیرقابل اجتناب است .تمسك به تفسیر پويا بدين معناست که ممکن است
رويه ديوان اروپايی حقوق بشر در طول زمان تغییر کرده ،تکامل يابد .اين تغییرات ،فارغ از اينکه
تا چه اندازه ضروری هستند میتوانند مشروعیت آرای ديوان را از میان ببرند .کنسانسوس
اروپايی ،ايراد غیرقابلپیشبینیبودن تعهدات دولتها در نتیجة استفاده از روش تفسیر پويا را
کمرنگتر میکند .کنسانسوس در جامعه اروپايی نمیتواند بهطور ناگهانی شکل گیرد و بنابراين با
تغییر هنجارها و رويههای کشورها میتوان تغییرات رويهقضايی را پیشبینی کرد .کنسانسوس
اروپايی ،در عین اينکه توان تغییر در رويه ديوان را محدود میکند ،مطلق نیست و ديوان میتواند
با ارائه داليل مناسب ،آن را ناديده بگیرد.

80. Hoffmann, op. cit., pp. 428‐429.
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چکیده
حضور روزافزون دارايیهای فکری در دنیای کنونی تجارت بینالملل ،موجب افزايش ناگزير دعاوی
بینالمللی حقوق مالکیت فکری بین اشخاص خصوصی شده است .ازآنجاکه در بسیاری از موارد ،حق
فکریِ موضوع اختالف و اطراف دعوا با چند نظام حقوقی در ارتباط است ،رجوع به دادگاههای ملی برای
حلّ اين اختالفات ،دشواریها و ناکارآمدیهايی را به همراه خواهد داشت .بهطور خاص ،خصلت
سرزمینی حقوق مالکیت فکری ،مانع از حلوفصل قضايی اختالفات ناظر به اين حقوق در سطح
بینالمللی میشود .چندگانگی رسیدگی قضايی به اين دعاوی با خطرات جدّی چون ناهماهنگی و تضاد
در آرای قضايی مختلف و البته دشواری اجرای احکام قضايی خارجی مواجه است.
داوری بینالمللی بهعنوان شیوهای جايگزين برای رسیدگی قضايی ،مزايای قابلتوجهی در حلوفصل
اختالفات بینالمللی حقوق مالکیت فکری دارد .بااينحال ،در بسیاری از نظامهای حقوقی ،داوریپذيری
دعاوی حقوق مالکیت فکری محل مناقشه است .ازآنجاکه حقوق مالکیت فکری ،حقوق انحصاری است
که حاکمیت اعطا میکند و شرط حمايت از بسیاری از آنها ،ثبت نزد مقامات عمومی است ،بحث قابلیت
داوری اين دعاوی ،و بهطور خاص ،دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده ،در طول تاريخ،
شاهد نوعی بدبینی و مقاومت در نظامهای حقوقی ملی بوده است .امروزه مواضع نظامهای حقوقی دنیا
در برابر داوریپذيری اين دعاوی در طیف گستردهای قرار میگیرد :از ممنوعیت مطلق داوری دعاوی
حقوق مالکیت فکری ثبتشده تا پذيرش کامل داوری دعاوی ناظر به اين حقوق .بااينحال ،مطالعه
تطبیقی نظامهای حقوق پیشرفته و تحوالت آنها بیانگر وجود جريانی برای پذيرش حداکثری داوری
دعاوی حقوق مالکیت فکری است.
 نويسنده مسئول ،استاديار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 دانشجوی دکتری حقوق اطالعات دانشگاه تیلبورگ هلند

bahmaei@hotmail.com
hosna.attar@gmail.com
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واژگان کلیدی
داوری بینالمللی ،حقوق مالکیت فکری ثبتشده ،دعاوی حقوق مالکیت فکری ،اعتبار ،مالکیت ،نقض،
بهرهبرداری

مقدمه
امروزه با توجه به جهانیشدن بهرهبرداری تجاری از دارايیهای فکری و همگام با توسعه دامنه
ابداعات و اختراعات ،بر ضرورت ايجاد شیوههای حل اختالف متناسب با مقتضیات اختالفات
بینالمللی مربوط به حقوق مالکیت فکری افزوده شده است .همچنین پیدايش شبکه جهانی
اينترنت و ارتباط تنگاتنگ آن با حقوق مالکیت فکری ،بر پیچیدگی اختالفات اين حوزه افزوده و
موجب طرح موضوعات جديدی در زمینه نحوه حلوفصل اختالفات آن شده است.
چنین فضايی موجب میشود که ارجاع دعاوی مالکیت فکری به محاکم ملی ،لزوماً بهترين
راهحل نباشد .سرزمینیبودن حقوق مالکیت فکری و تخصصیبودن بسیاری از انواع آفرينشهای
فکری ،تعارض در صالحیت محاکم و قوانین ملی و همچنین فقدان کنوانسیون بینالمللی راجع
به اجرای احکام قضايی از مهمترين داليلی است که کارآمدی رسیدگی قضايی به اين دعاوی را
تحت تأثیر قرار میدهد .درعینحال ،گسترش چشمگیر استفاده از شرط داوری در قراردادهای
تجاری بینالمللی و مزايای عام داوری بهعنوان شیوه حلوفصل اختالفات نیز حقیقتی
غیرقابلانکار است.
اگرچه امروزه گرايش غالب منابع حقوق داوری ،حاکی از پذيرش حداکثری داوری دعاوی
حقوق مالکیت فکری بهعنوان بخش مهمی از تجارت بینالملل است ،گستردگی حقوق مالکیت
فکری و تنوع دارايیهای فکریِ تحت حمايت اين حقوق از يک طرف ،و احتمال طرح دعاوی
گوناگون مرتبط با حقوق مالکیت فکری از طرف ديگر ،موجب میشود که نوع حق فکری و نوع
ادعای مطروحه ،نقش تعیینکنندهای در قابلیت داوری هر دعوای ناظر به حقوق مالکیت فکری
داشته باشد .شرط حمايت از بسیاری از حقوق مالکیت فکری ،ثبت نزد مقامات عمومی است.
تشريفات ثبت در بسیاری از کشورها فقط جنبه بررسی مطابقت شکلی درخواست ثبت با قانون را
دارد .بااينحال ،در برخی از نظامهای حقوقی ،بررسیهای ماهوی نیز صورت میگیرد .ثبت حقوق
مالکیت فکری ،عنصری است که دخالت نهادهای عمومی در اعطای حقوق انحصاری
بهرهبرداری برای دارنده حق را به نحو بارزی پررنگ میکند .با ثبت حقوق مالکیت فکری نزد
مقام عمومی ذیربط ،سابقهای از ماهیت ،حدود و اعتبار اين حقوق فراهم میشود که اين سابقه
عموماً قابل دسترسی برای عموم نیز هست .چنین ملزوماتی ،در داوریپذيری دعاوی مربوط به
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حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت ،ترديدهای اساسی ايجاد کرده است.
برای بررسی قابلیت داوری اين دسته از دعاوی ابتدا الزم است معیارهای داوریپذيری
شناسايی شود .با توسل به اين معیارها بهطور کلی در داوریپذيربودن دعاوی حقوق مالکیت
فکری تشکیک میشود .قسمت اول از مقاله حاضر به معرفی و تبیین معیارهايی میپردازد که در
داوریپذيربودن دعاوی حقوق مالکیت فکری ،ترديد ايجاد میکند .در قسمت دوم ،اين معیارها به
تفکیک بر دعاوی رايج در حوزه حقوق مالکیتهای فکری نیازمند ثبت ،اعمال ،و قابلیت داوری
هر دسته دعاوی مذکور به تفکیک بررسی خواهد شد.
 .9شناسایی معیارهای داوریپذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری
علیرغم اينکه مطابق کنوانسیون نیويورك در شناسايی و اجرای آرای داوری ،اختیار طرفین در
رجوع به داوری شامل هر نوع اختالف ناظر به رابطه حقوقی معیّن ،اعم از قراردادی يا
غیرقراردادی است ،اين اختیار ،محدود به دعوايی است که موضوع آن ،قابل حلوفصل از طريق
داوری است .داوریپذيری يا قابلیت ارجاع دعاوی به داوری 0،مفهومی چندجانبه و چندمنظوره
است که بیانگر دعاوی است که ممکن است خارج از محدودة ارجاع به داوری بوده و تحت
صالحیت انحصاری محاکم ملی باشد 2.نظامهای حقوقی گوناگون ،به طرق مختلف،
داوریپذيری اختالفات را تعیین کردهاند 9.دستهای از نظامهای حقوقی ،داوریپذيری را بهعنوان
اصل پذيرفته و موارد استثنايی محدودی را بر آن وارد نمودهاند .در دستهای ديگر از نظامها،
قانونگذار به تعیین موارد غیرقابل ارجاع به داوری میپردازد .دسته آخر که بیشتر نظامهای
حقوقی ،ذيل آن قرار میگیرند ،با توسل به معیارهايی نهچندان روشن ،داوریپذيری را تعیین
میکنند .معیارهايی چون قابلیت واگذاری حقوق ،ماهیت اقتصادی حقوق ،صالحیت انحصاری
محاکم و نظم عمومی ازجمله معیارهايی است که در نظامهای حقوقی گوناگون برای تبیین
داوریپذيری مورد اشاره قرار میگیرد.
مطالعه تطبیقی داوریپذيری دعاوی مربوط به حقوق فکری نیازمند ثبت ،نشان میدهد که
ترديد در داوریپذيری اين دسته از دعاوی ،با توسل به معیارهای نظم عمومی ،قابلیت واگذاری
حقوق و صالحیت انحصاری صورت گرفته است.
1. Arbitrabilty/ Arbitrabilité
 .2ن.ك :ربیعا اسکینی؛ تعارض قوانین در داوری تجاری بینالمللی ،مباحثی از حقوق تجارت بینالملل ،دانش امروز،0930 ،
صص .000-020
3. Hanotiau, Bernard, ‘L’Arbitrabilité’ in Recueil des Cours, Académie de Droit International de la Haye
(2002), pp. 95-97.
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 .9-9نظم عمومی
اولین معیاری که برای ترديد داوریپذيری حقوق مالکیت فکری ثبتشده ـ و حتی حقوق بینیاز
از ثبت ـ به ذهن میرسد ،معیار نظم عمومی است؛ بدين معنا که دخالت قدرت عمومی در اين
دسته از حقوق ،ناشی از عنصر نفع عمومی است .پرورش ابتکار ،نوعی دارايی عمومی است و
ناکامی در حمايت کافی از آفريننده آثار فکری ،کاهش ابتکار را در پی خواهد داشت .درعینحال،
ارتباط منافع عمومی و حقوق مالکیت فکری ،فراتر از تشويق ابتکار و خالقیت است .حق آگاهی
از هويت يا منشأ کاال و خدمات و بهرهمندی از رقابت آزاد در بازار ،ازجمله منافع عمومی مرتبط با
حمايت از حقوق مالکیت فکری است 4.برخی از نظريهپردازان در رابطه با نقش منافع عمومی در
حقوق مالکیت فکری بیان داشتهاند« :جريان صدور اين حقوق ،مرتبط به منافع عمومی است،
درحالیکه داور ،بهعنوان حافظ منافع عمومی عمل نمیکند»0.
باوجود اين ،استثنای کلّی دعاوی حقوق مالکیت فکری از داوری ،امر نادری است که در
نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا ديده نمیشود .علیرغم اينکه ارتباط منافع عمومی با حقوق
مالکیت فکری ،بسیاری از دعاوی مربوط به دعاوی اين حوزه را از ماهیت قراردادی محض خارج
میکند ،در اهمیت نفع عمومی حاضر در اين دعاوی بهعنوان «نظم عمومی» ترديد شده است6.
از اين گذشته ،نظم عمومی اصوالً نبايد مانع تصمیمگیری اشخاص درمورد قابلیت اجرای حقوق
مالکیت فکری بین خود ،بدون تأثیر بر حقوق ثالث شود3.
اما توسّل به نظم عمومی برای ترديد در داوریپذيری حقوق مالکیت فکری ،محدود به
بحثهای ناظر به نفع عمومی نبوده است .محدوديت ذاتی قدرت تصمیمگیری داور نیز میتواند
زمینه را برای بحثهای مرتبط به نظم عمومی فراهم کند؛ بدين معنا که ماهیت قراردادی
داوری ،صالحیت داوران را به اطراف موافقتنامه داوری محدود میکند ،درحالیکه اعمال حقوق
مالکیت فکری دارای خاصیتی عام الشمول 0است 3.چنین رويکردی موجب شده است که در
4. Freedberg-Swartzburg, Judith, “Facilities for the Arbitration of Intellectual Property Disputes”, in
Kiss, A. Ch. and Lammers, John G. (eds.), Hague Yearbook of International Law, vol. 8, Martinus
Nijhoff Publishers, 1996, p. 77.
5. Bonet, Georges and Jarrosson, Charles, “l’arbitrabilité des Litiges de Propriété Industrielle” in
Arbitrage et Propriété Intellectuelle, Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois,
1994, p. 64.
6. Böckstiegel, Karl-Heinz, “Public Policy and Arbitrability”, ICCA Congress Series, No. 3, 1987, p.
198.
7. Nutzi, Patrick, “Intellectual Property Arbitration”, European Intellectual Property Review, vol. 19,
1997, p. 194.; Gaillard, Emmanuel, “l’Arbitrage en Matière de Propriété Intellectuelle”, Décideurs
Juridique & Financiers, No. 32, 2002, p. 80.
8. Erga omnes
9. Poudret, Jean-François and Besson, Comparative Law of International Arbitration, Sweet & Maxwell,
2007, p. 303.
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گذشته ،برخی با ارجاع به مفهوم نظم عمومی ،بعضی از انواع دعاوی مالکیت فکری را مطلق ًا
غیرقابل داوری بدانند و اعالم کنند که قاضی خصوصی ،اختیار اتخاذ تصمیمی مؤثر بر حقوق
ثالث ندارد 05.در پاسخ به اين ايراد بايد توجه داشت که باوجود اينکه اين مانع ،درمورد داوری
دعاوی مربوط به مالکیت اعیان هم وجود دارد ،غالباً موجب بروز ترديد در داوریپذيری اين دسته
از دعاوی نشده است 00.برای مثال ،ماده ( 00)0قانون داوری  0336انگلستان 02،آرای داوری را
نسبت به اطراف موافقتنامه داوری و افرادی که بر مبنای چنین آرايی اقامه دعوا میکنند الزامآور
میداند .طبیعی است که اين ماده درمورد دارايیهای مادی و معنوی به نحو يکسان اعمال
میشود 09.درعینحال ،بايد توجه داشت که اثر رأی داور باوجود مواردی مانند اعتبار امر
قضاوتشده يا اجرای داوطلبانه رأی توسط ثالث ،تا حد معینی ،به خارج از اطراف موافقتنامه
داوری گسترش میيابد 04.بهعالوه در نظامهای حقوقی رومی ـ ژرمنی ،آرای قضايی نیز
علیاالصول دارای اثر همهگیر نیست 00.بنابراين به نظر میرسد که نفس اثر نسبی آرای داوری
موجب ممنوعیت داوریپذيری دعاوی مالکیت فکری نمیشود ،بلکه چنان که خواهد آمد ،در
برخی از نظامهای حقوقی ،رسیدگی به اعتبار حقوق مالکیت فکری با تأکید صريح بر اثر نسبی
آرای داوری به رسمیت شناخته شده است.
 .2-9صالحیت انحصاری مراجع قضایی
مبنای ديگری که برای اثبات عدم داوریپذيری دعاوی مالکیت فکری در خصوص حقوق
ثبتشده ،بعضاً مورد استناد قرار میگیرد ،صالحیت انحصاری مراجع قضايی يا اداری در رابطه با
تصمیمگیری درمورد اين دسته از حقوق مالکیت فکری است 06.درعینحال ،در برخی موارد،
دعاوی مربوط به مالکیت فکری ،تحت شمول مقررات مربوط به حقوق رقابت قرار میگیرد که
10. Febremont, Jean-Pierre, l’Arbitrage Interne et les Procédures Conventionnelles en Matière de
Propriété Industrielle, Thèse de Doctorat, Université Paris II, 1983, p. 68.
11. Nutzi, Patrick, op. cit., p. 194.
12. Arbitration Act 1996
13. Juras, Camille, “International Intellectual Property Disputes and Arbitration: A Comparative
Analysis of American, European and International Approaches”, Master's Thesis, McGill University,
August 2003, p. 66.
14. Smith, M. A., et al., “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, Harvard
Journal of Law & Technology, vol. 19, 2006, p. 307.
15. Mantakoy, Anna, “Arbitrability and Intellectual Property Disputes”, in Mistelis, Loukas A. and
Brekoulakis, Stavros L. (eds), Arbitrability- International and Comparative Perspectives, Kluwer Law
International, 2009, p. 269.
16. Celli, Alessandro L. and Benz, Nicola, “Arbitration and Intellectual Property”, European Business
Organization Law Review, No. 3, 2003, p. 597; Poudret, Jean-François and Besson, Sébastien, op. cit.,
p. 303.

23



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان 9317

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دارد03.

چنین دعاوی در بسیاری از کشورها در صالحیت انحصاری مراجع خاصی قرار
برای مثال در آفريقای جنوبی ،ماده( 00)0قانون پروانه اختراع  000330صراحتاً کلیه دعاوی
ناظر به پروانه اختراع را در صالحیت کمیسیون ويژهای قرار داده است .بااينحال ،از ديدگاه اين
کشور ،عموماً بهعنوان محدودترين ديدگاه در رابطه با پذيرش داوریپذيری دعاوی مالکیت
فکری ياد شده است 03چرا که صالحیت انحصاری ،معموالً تنها درمورد اعتبار حقوق ثبتشده،
مانند پروانه اختراع و عالمت تجاری پیشبینی میشود ،نه همه دعاوی ناظر به حقوق ثبتشده25.
بهعنوان نمونه ،در کشور آلمان ،دعاوی ابطال پروانه اختراع ،تنها در صالحیت دادگاه فدرال پروانه
اختراع است .بايد توجه داشت که در اين کشور ،اداره پروانه اختراع در اعطای اين پروانه ،به
بررسی ماهوی میپردازد 20.بنابراين ،قابل درك به نظر میرسد که قانونگذار آلمان ،کلیه دعاوی
ناظر به اعطا يا ابطال پروانه اختراع را غیرقابل ارجاع به نظام خصوصی حلوفصل اختالفات
بداند .اما در کشورهايی که اعطای پروانه اختراع ،تنها با طی بررسیهای شکلی صورت میگیرد،
توسل به صالحیت انحصاری محاکم دولتی برای توجیه عدم قابلیت داوری دعاوی حقوق
مالکیت فکری ،از توجیه کافی برخوردار نیست 22.در واقع ،در کشورهايی که ثبت حقوق مالکیت
فکری به طريق اعالمی است ،منشأ اين حقوق را بايد «درخواست ثبت» دانست ،نه اعطای
مقامات عمومی .چنین درخواستی ،عمل حقوقی يکجانبهای است که منشأ حقوق انحصاری
دارنده میشود29.
اما نکته مهمتر اين است که اصوالً تعیین داوریپذيری با توسل مطلق به معیار صالحیت
انحصاری چندان قابل دفاع نیست .اعمال صحیح اين معیار ،بايد با درنظرگرفتن مفهوم نظم
عمومی باشد ،چرا که صالحیت انحصاری دادگاهها ،تنها نوعی تقسیمبندی وظايف بین نهاد
قضايی کشور است و فینفسه ،طرق غیرقضايی حلوفصل اختالفات را تحت تأثیر قرار
نمیدهد 24.در واقع ،در بسیاری از مواردی که صالحیت انحصاری دادگاهی خاص پیشبینی شده
است ،يافتن نفع عمومی که بهعنوان نظم عمومی ،توجیهکننده عدم داوریپذيری باشد ،دشوار
17. Freedberg-Swartzburg, Judith, op. cit., p. 78.
18. South Africa Patents Act 1978
19. Cook, Trevor and García, Alejandro, International Intellectual Property Arbitration, Kluwer Law
International, 2010, p. 51.
20. Celli, Alessandro and Benz, Nicola, op. cit., p. 597.
21. Mantakoy, Anna, op. cit., p. 268.
22. Ibid.
23. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, Le Règlement Judiciaire et Arbitral des Contentieux Internationaux Sur
Brevets d’invention, Groupe Lexis Nexis, 2006, p. 347.
24. Poudret, Jean-François and Besson, Sébastien, op. cit., p. 294; Racine, Jean Baptist, L’arbitrage
Commercial International et l’Ordre Public, LGDJ, 2000, p. 50. Hanotiau, Bernard, L’Arbitrabilité’, op.
cit., p. 112.
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است 20.از همین رو قانونگذار فرانسه در قوانین  09ژوئیه ( 0330درمورد پروانه اختراع) 26و 4
ژانويه ( 0330درمورد عالئم تجاری) 23،صريحاً اعالم کرد که صالحیت انحصاری پیشبینیشده
در اين قوانین ،با رعايت مواد  2503و  2565قانون مدنی ،مانع رجوع به داوری نمیشود20.
بررسی تاريخ رويهقضايی فرانسه نشان میدهد که تا پیش از تصويب اين دو قانون ،وجود
صالحیت انحصاری محاکم ،مانع پذيرش داوریپذيری کلیه دعاوی مالکیت فکری يا دعاوی
مربوط به پروانه اختراع و عالئم تجاری بود و در واقع ،تصويب قوانین سالهای  0330و 0330
بهمنظور پايانبخشیدن به چنین تفسیرهايی بود 23.تأکید بر اينکه صالحیت انحصاری برخی از
دادگاهها در رسیدگی به دعاوی پروانه اختراع و عالئم تجاری ،فینفسه مانع ارجاع به داوری
نیست ،در اصالحات قانونی سال  2500در قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه 95،ضمن مواد ال
 600-03و ال  306-4تکرار شد .امروزه ،چنانکه خواهد آمد ،ترديد در داوریپذيری برخی از
دعاوی حقوق مالکیت فکری در فرانسه با توسل به مفاهیمی چون نظم عمومی و قابلیت
واگذاری حقوق است و نه صالحیت انحصاری.
از اين گذشته ،يکی از داليل اصلی چنین صالحیتهای انحصاری ،سپردن دعاوی واجد جنبه
فنی به قضات متخصص است .بنابراين قضات واجد شرايط برای رسیدگی به اين دسته از دعاوی
را دولت انتخاب میکند .چنین امری نبايد فینفسه موجب حذف داوری از اين دسته از دعاوی
شود ،چرا که طرفین نیز عموماً داوران متخصص و کارآمد را برای رسیدگی به اين دعاوی
برمیگزينند 90.بهعالوه بايد توجه داشت که اثر نسبی رأی داوری ،مانع بروز تعارض بین
صالحیت انحصاری مراجع قضايی و ديوان داوری میشود92.
 .3-9قابلیت واگذاری حقوق
قابلیت واگذاری حقوق از ديگر معیارهايی است که بايد در بررسی داوریپذيری دعاوی مالکیت
فکری بررسی شود99.
25. Böckstiegel, Karl-Heinz, op. cit., p. 198.
26. Loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à
valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention
27. Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service

 .25ماده  2503قانون مدنی فرانسه ،دعاوی ناظر به حقوق قابل واگذاری را داوریپذير میداند و ماده  2565همان قانون
اعالم میدارد که تمام موضوعات مربوط به نظم عمومی ،قابل ارجاع به داوری نیست.
29. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, op. cit., pp. 61-64.
30. Code de la propriété intellectuelle
31. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., pp. 301-302.
32. Cook, Trevor and García, Alejandro, op. cit., p. 74.
;33. Böckstiegel, Karl-Heinz, op. cit., p. 198; Celli, Alessandro L. and Benz, Nicola, op. cit., pp. 597-598
Mantakoy, Anna op. cit., p. 266.
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حقوق قابل واگذاری ،دستهای از حقوق است که «تحت اختیار کامل دارنده آن بوده و دارنده،
حق اعمال آنها را ،مطابق اراده خود ،بهويژه از راه انتقال يا انصراف از اين حقوق دارد» 94.بديهی
است که خالق اثر فکری دارای حقوق مالکانهای است که حق هرگونه تصرف در آن اثر را به او
میدهد .بنابراين به نظر میرسد که حقوق مادی و مالی ناشی از اکثر دارايیهای فکری،
علیاالصول قابل واگذاری و درنتیجه ،داوریپذير باشد96،90.
بااينحال ،ممکن است نقش حکومت در اعطا و ثبت اين حقوق ،ترديدهايی در زمینه قابلیت
واگذاری آن ايجاد کند .در پاسخ به اين ترديد ،بیان شده است که همان طور که دارنده اين
حقوق ،حق دارد امتیازات اعطاشده به خود را به ديگری واگذار کند ،اين حق را نیز دارد که امتیاز
ناظر به رسیدگی به اين دسته از حقوق را واگذار کند 93.در کشور فرانسه ،قوانین  09ژوئیه 0330
(درمورد پروانه اختراع) و  4ژانويه ( 0330درمورد عالئم تجاری) ،به مواد  2503و  2565قانون
مدنی اين کشور استناد و تصريح کردند که ارجاع دعاوی مربوط به پروانه اختراع يا عالئم تجاری
با درنظرگرفتن مواد  2503و  2565قانون مدنی فرانسه خواهد بود .ماده  2503قانون مدنی
فرانسه ،که تا مدت مديدی ناديده گرفته میشد 90،توافق اشخاص بر حقوق قابل واگذاری را به
رسمیت میشناسد .علیرغم ترديدهايی که در نظام حقوقی فرانسه در رابطه با قابلیت ارجاع به
داوری دعاوی مالکیت فکری (بهويژه دعاوی مربوط به پروانه اختراع) وجود داشته ،امروزه
پذيرفته شده است که غیرقابلواگذاری دانستن حقوق مربوط به پروانه اختراع به نحو مطلق،
ناديدهگرفتن آزادی قراردادی طرفین در بهرهبرداری اقتصادی از چنین حقوقی است ،چرا که
حقوق مربوط به پروانه اختراع ،علیرغم پیروی از تشريفات اداری هر دولت ،ازجمله دارايیهای
خصوصی محسوب میشود 93.شايان ذکر است که علیرغم پذيرش داوریپذيری بسیاری از
دعاوی مالکیت فکری در فرانسه ،چنانچه خواهد آمد ،تا مدتها ديدگاه غالب در اين کشور،
دعاوی مربوط به اعتبار حقوق ثبتشده را با توسل به نظم عمومی يا عدم قابلیت واگذاری حقوق،
غیرقابل ارجاع به داوری میدانست.
34. Level, Patrice, “L’Arbitrabilité”, Revue de l’Arbitrage, 1992, p. 219.
35. Troller, Kamen, “Intellectual Property Disputes in Arbitration”, The Journal of the Chartered
Institute of Arbitration, vol. 72, No. 4, 2006, p. 323.

 .34الزم به ذکر است که نشانهای مبدأ جغرافیايی ،وابسته به منطقه جغرافیايی معینی بوده و قابلیت انتقال به خارج از
منطقه يا به فردی خارج از اتحاديه تولیدکنندگان را ندارد؛ به اين دلیل که تولیدکنندگانی که حق استفاده از چنین نشانهايی
را دارند ،نسبت به اين نشانها مالکیت ندارند .مالکیت اين نشانها در برخی از نظامهای حقوقی به اتحاديه تولیدکنندگان و در
برخی به نهادهای دولتی و عمومی ذیربط تعلق دارد.
37. Böckstiegel, Karl-Heinz., op. cit., p. 198.
38. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 299.
39. Bruneau, Pascal, De l’arbitrage en Matiere de Differends Relatifs à la Propriété Intellectuelle: Le
Cas Spécifiaue du Brevet d’invention, Mémoire de Master, McGill University, 1998, p. 69.
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 .2اعمال معیارهای داوریپذیری بر دعاوی حقوق مالکیت فکریِ نیازمند ثبت
اعمال معیارهای پیشگفته در رابطه با حقوق مالکیت فکری ثبتشده نشان میدهد که اثبات
مطلق قابلیت يا عدم قابلیت داوری دعاوی اين دسته از حقوق ،از دقّت کافی برخوردار نیست.
درنتیجه ،با توجه به ماهیت متفاوت دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ نیازمند ثبت ،الزم
است سیر تحول و مواضع کنونی نظامهای حقوقی شناختهشده نسبت به هر دسته از اين دعاوی،
به تفکیک مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار بگیرد .الزم به ذکر است که با توجه به اهمیت
بسزای حقوق مربوط به پروانه اختراع ،مطالعه حاضر ،بیشتر حول اين دسته از حقوق خواهد بود،
هرچند که به حقوق مربوط به عالئم تجاری نیز اشاره خواهد شد 45.بااينحال ،آنچه درمورد
پروانه اختراع گفته میشود بهطريقاولی قابل اعمال بر ساير حقوق ثبتشده هم هست و در واقع،
دلیل اينکه در دکترين و رويهقضايی بسیاری از کشورها ،مسئله داوریپذيری حقوق مالکیت
فکریِ ثبتشده ،بیشتر با تأکید بر پروانه اختراع به بحث گذاشته شده اين است که اين دسته از
حقوق در قراردادهای تجاری بینالمللی حضور پررنگی دارد و درعینحال ،نمونه بارز دستهای از
حقوق مالکیت فکری است که شرط حمايت از آن ،ثبت نزد نهادهای عمومی است .اما هیچ چیز
مانع از آن نیست که نتیجه اين بررسیها قابل تسرّی به ساير حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت
هم باشد.
 .9-2اعتبار
برخی از حقوق مالکیت فکری ،مانند پروانه اختراع ،عالئم تجاری و طرحهای صنعتی ،با ثبت نزد
مقامات عمومی به رسمیت شناخته شده و اعتبار پیدا میکند .دخالت نهادهای دولتی در ثبت اين
دسته از حقوق ،باعث میشود که اصوالً تفسیر ،تأيید يا الغای موجوديت ،حدود ،معنا و کاربرد اين
حقوق ،تنها توسط مقام ثبتکننده آن يا مراجع اداری يا قضايی خاص ،امکانپذير باشد 40.ثبت
حقوق مالکیت فکری ،متعاقب درخواست متقاضی و بررسی نهاد دولتی صورت میگیرد .بنابراين،
نوعی پیشفرض مبنی بر اعتبار اين حقوق وجود دارد؛ بدين معنا که اصل بر اين است که نهاد
 .60بايد توجه داشت که در تمام نظامهای حقوقی ،اعطای حقوق انحصاری به صاحب پروانه اختراع ،مستلزم ثبت آن نزد
مقامات عمومی ذیربط است .در رابطه با عالئم تجاری نیز در اکثر نظامهای حقوقی ،وضعیت به همین منوال است .البته در
نظام حقوقی امريکا ،حمايت از برخی عالئم تجاری مستلزم ثبت نیست .غالباً ثبت اسرار تجاری ،مستلزم بررسی تقاضا توسط
مقامات عمومی نیست .الزم به ذکر است که علیرغم اينکه اصوالً شرط حمايت از کپیرايت ،ثبت نیست ،در حقوق امريکا،
امکان ثبت کپیرايت وجود دارد .بااينحال ،ثبت ،شرط الزم حمايت از اين حقوق نیست .ن.ك:
Certilman, Steven A. and Lutzker, Joel E., “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, in Halket,
Thomas D. (ed.), Arbitration of International Intellectual Property Disputes, Juris, 2012, p. 72, fn.71.
41. Rapport Final Sur Les Litiges en Matière de Propriété Intellectuelle et Arbitrage, Bulletin de la Cour
Internationale D’Arbitrage de la CCI, vol. 9, N.1, Mai 1998, p. 39.
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عمومی ذیربط ،پس از انجام بررسیهای الزم ،حق مالکیت فکری را ثبت کرده است.
دعاوی ناظر به بیاعتباری پروانه اختراع ،غالباً مبتنی بر ادعای نونبودن و نبود گام ابتکاری در
اختراع است .گاه نیز کاربرد صنعتی اختراع به چالش کشیده میشود تا نشان داده شود که آنچه
وجود دارد ،ايده انتزاعی است که قابلیت برخورداری از حقوق پروانه اختراع را ندارد 42.برای
تصمیمگیری درمورد صحت اين ادعاها ،آگاهی فنی از موضوع مورد بحث ضروری است.
در رسیدگی داوری ،طرح ادعای بیاعتباری حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده ،معموالً بهعنوان
دفاع در مقابل دعاوی نقض يا دعاوی مرتبط به قرارداد لیسانس صورت میگیرد .بهعالوه ،در
دعوای نقض حقوق ،حتی اگر اعتبار حقوق مالکیت فکری مستقیماً به چالش کشیده نشود ،داور
بايد محدوده ادعاهای مندرج در پروانه اختراع را بررسی کند .بدين ترتیب ،او ناچار به بررسی
ضمنی اعتبار پروانه اختراع خواهد بود49.
به علت توجه به ماهیت حکومتی اعطای حمايتهای قانونی از محصوالت فکری و نقش
نظم عمومی در اعتبار اين حقوق ،بسیاری از نظامهای حقوقی بهطور سنتی اختالفات
غیرقراردادی ناظر به حقوق مالکیت فکری (بهويژه اعتبار حقوق ثبتشده) را داوریپذير
نمیدانستند ،درحالیکه در پذيرش اختالفاتی که منشأ قراردادی محض داشتند ،عموماً انعطاف
بیشتری نشان میدادند 44.تأکید اين رويکرد بر اين اصل استوار بود که وجود و مالکیت حقوق
فکری ،تغییر و تبديل ،الغا و تنفیذ آن ،منحصراً در صالحیت محاکم ملی است .بااينحال ،چنین
رويکردی در تضاد با واقعیات اقتصادی است؛ بدين معنا که امروزه ديگر محصوالت فکری،
محدود به قلمرو ملی دولتها نبوده و نظارت دولتی بر آن بهراحتی امکانپذير نیست 40.بهعالوه،
درمورد انحصار دولت در تصمیمگیری درمورد حقوقی که خود آن را اعطا کرده است ،توجه به
اين نکته ضروری است که بهطور کلی در داوری تجاری ،دولت ناگزير است از بخشی از قدرت
قضاوت خود صرفنظر کند ،چرا که حتی منشأ حقوق خصوصی محض نیز بهرسمیتشناختن آن
42. Certilman, Steven A. and Lutzeker, Joel, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, op. cit., p. 76.
43. Lutzker, Joel E., “International Arbitration of Intellectual Property Validity”, in Rovine, Arthur W.
(ed.), Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation, Martinus Nijhoff Publishers,
2009, p. 229.

 .66تفکیک دعاوی با ماهیت محض قراردادی و دعاوی مرتبط به وجود و اعتبار پروانه اختراع تا پیش از قانون  23فوريه
 0309در رويهقضايی اياالت متحده امريکا به چشم میخورد؛ بدين معنا که دعاوی دسته اول ،قابل ارجاع به داوری و دسته
دوم ،غیرقابل ارجاع به داوری در نظر گرفته میشد .ازاينرو در برخی از آرا ،ارجاع دعاوی ناظر به خسارات و حق امتیاز به
داوری پذيرفته شده است ،درحالیکه دعاوی ناظر به اعتبار پروانه اختراع ،غیرقابل ارجاع به داوری اعالم شده است .برای
نمونه ،ن.ك:
Chattanooga Corporation v. Dale H. Klingler, Harlen B. Jensen, Thomas H. Church, Richard Wilkins,
Lewis C. Duncan, M.d., and Jamesw. Sauder, 704F.2d903- Court of Appeals, 6th Circuit, 1983.
45. Juras, Camille, op. cit., p. 44.
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ندارد46.

توسط حکومت است و بدون رضايت حکومت ،امکان اجرای آن وجود
سابقه حقوقی کشور فرانسه ،بهخوبی نمايانگر تحول تأثیر نظم عمومی بر داوریپذيری
دعاوی اعتبار حقوق مالکیت فکری است .در اين کشور ،نظم عمومی تا مدتها بهعنوان مانع
داوریپذيری دعاوی اعتبار حقوق مالکیت صنعتی ،بهويژه پروانه اختراع تلقّی میشد .بسیاری از
حقوق دانان با قاطعیت تمام ،دعاوی مربوط به اعتبار پروانه اختراع و عالئم تجاری را به دلیل
دخالت نظم عمومی ،غیرقابل داوری دانسته و تأکید میکردند که قاضی خصوصی ،حق
تأثیرگذاری بر حقوق ثالث را ندارد 43.چنین تفسیری در رويهقضايی اين کشور نیز تأيید شده بود.
برای مثال ،دادگاه تجديدنظر پاريس در تاريخ  9فوريه  0332اعالم کرد« :دعوايی که ناظر به
اعتبار پروانه اختراع نباشد ،بلکه مربوط به اجرای قرارداد لیسانس باشد ،مرتبط به نظم عمومی
نیست .بنابراين ،شرط داوری ،تا زمانی که اعتبار پروانه اختراع زير سؤال نرود ،معتبر تلقّی
میشود» 40.بااينحال ،نبايد صرف ارتباط دعوا با نظم عمومی را مانع داوریپذيری دانست .چنین
تفسیری موجب محکومیت مطلق نهاد داوری خواهد بود ،چرا که ممکن است عنصر نظم عمومی
در همه دعاوی وجود داشته باشد 43.ضمن اينکه رويهقضايی فرانسه نیز در آرای گنز 05و
البینال 00،اعمال قوانین نظم عمومی ،و در صورت اقتضا ،اعمال ضمانت اجرا در مقابل نقض نظم
عمومی را توسط داوران به رسمیت شناخته است .بنابراين ،نبايد خصلت نظم عمومی قوانین
مربوط به اعتبار پروانه اختراع و عالئم تجاری ،بهتنهايی موجب ممنوعیت داوریپذيری در اين
دسته از دعاوی شود02.
آنچه بعدتر در حقوق فرانسه بهعنوان مانع داوریپذيری دعاوی اختراع تلقّی شد ،ريشه در دو
ماده قانون داشت .طبق مواد ( 609-23درمورد پروانه اختراع) و  ( 304-9درمورد عالئم تجاری)،
تصمیم ابطال حقوق مربوطه ،دارای اثری مطلق است .بنابراين تأثیر عامالشمول تصمیم به
بی اعتباری ،مانع مهمی بر سر راه داوری اين دسته از دعاوی در نظر گرفته شد 09.بااينحال،
دکترين معاصر حقوق فرانسه ،متمايل به پذيرش داوری در دعاوی اعتبار ،با تأکید بر اثر نسبی
46. Smith, M.A, et al., op. cit., pp. 306-307.
47. Febremont, Jean-Pierre, op. cit., p. 68.
48. Deko C. Dingler et Société Meva, Cour d’appel de Paris, 3 Février 1992, Revue de l’Arbitrage, 1994,
p. 515.
49. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, op. cit., p. 62.
50. Société Ganz et autres c. Société nationale des chemins de fer tunisiens, Cour d'appel de Paris, 1er
chambre, 29 mars 1991, Revue de l'Arbitrage, 1991, p. 478.
51. Société Labinal c. Sociétés Mors et Westland Aerospace, Cour d'appel de Paris, 19 mai 1993, Revue
de l'Arbitrage, 1993, p. 645
52. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 348.
53. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, op. cit., p. 64.
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رأی داور است؛ 04بدين معنا که داور ،اختیار بررسی اعتبار عناوين حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده
را دارد ،اما اثر تصمیم داور ،محدود به طرفین خواهد بود .البته برخی از صاحبنظران بر تفکیک
بین اعتبار 00و قابلیت استناد حقوق 06تأکید کردهاند 03.مطابق اين ديدگاه ،اعالم بیاعتباری سند
بین طرفین ،درحالیکه چنین سندی در مقابل ثالث دارای اعتبار باشد ،از نظر حقوقی بیمعناست،
چرا که بیاعتباری منطقاً دارای اثری عامالشمول خواهد بود .اعتبار ،اصطالحی است که برای
سنجش وضعیت سند در هنگام ايجاد آن به کار میرود و نه برای اينکه محدوده تأثیر آن را ،پس
از ايجاد ،برای اطراف دعوا تعیین کند .بنابراين به نظر میرسد استفاده از عناوينی چون
«بیاثری» يا «عدم قابلیت استناد» حقوق بین طرفین ،مشکل مهمّ پیش روی بسیاری از دعاوی
مربوط به پروانه اختراع و عالئم تجاری را حل کند ،چرا که آنچه نظام حقوقی فرانسه برنمیتابد،
بارکردن تأثیری عامالشمول بر تصمیم داور است00.
چنین رويکردی درنهايت به دادگاه تجديدنظر پاريس راه يافت و رويهقضايی فرانسه را
دگرگون کرد .در پروندهای 03مهم ،شرکت دیبلت ،قرارداد لیسانسی با شرکت لیوهیدراولیکا
منعقد کرده بود .شرکت دیبلت با ادعای نقض قرارداد لیسانس ،تقاضای رسیدگی داوری تحت
نظارت اتاق بازرگانی بینالمللی کرد .خوانده با طرح دعوای بیاعتباری پروانه اختراع ،مدعی عدم
صالحیت ديوان داوری شد .علیرغم چنین اعتراضی از جانب خوانده ،ديوان داوری به رسیدگی
ادامه داد و خوانده را به پرداخت خسارت و ممنوعیت از استفاده از پروانه اختراع مربوطه محکوم
کرد .خوانده به رأی داوری اعتراض کرد .دادگاه تجديدنظر پاريس در رأی خود بیان داشت:
«موضوع مربوط به اعتبار پروانه اختراع ،که بهعنوان دعوای متقابل در جريان اختالف قراردادی
مطرح میشود ،از طريق داوری قابل حلوفصل است .تشخیص داور ،مبنی بر بیاعتباری ،اثری
همانند رأی قاضی نخواهد داشت ،چرا که چنین تصمیمی در زمره بخش قابل اجرای رأی
نمیآيد .اين بیاعتباری تنها اثری محدود به طرفین دارد و اشخاص ثالث میتوانند ابطال پروانه
اختراع را به داليل مشابه تقاضا نمايند»65.
با حدوث چنین تحولی ،به نظر میرسد اکنون در دعاوی اعتبار پروانه اختراع که به نحو
54. Racine, Jean Baptist, L’arbitrage Commercial International et l’Ordre Public, op. cit., p. 84; Vivant,
Michel, ‘Juge Compétent en Matière de Brevets- Compétence Interne’, JurisClasseur Brevets, Fasc. 4110,
2010, p. 17.
55. Validité
56. Opposabilité
57. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, op. cit., pp. 64-65.
58. Racine, Jean Baptist, L’arbitrage Commercial International et l’Ordre Public, op. cit., p. 87.
59. Société Liv Hidravlika c. Société Diebolt, Cour d’Appel de Paris, 28 Février 2008, Revue de
l’Arbitrage, 2009, p. 168.
60. Ibid., p. 170.
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طاری در جريان دعوای اصلی مطرح میشود ،داور مجاز به اعالم بیاثری حقوق مربوطه بین
طرفین است .پذيرش چنین راهحلی درمورد عالئم تجاری ،محل بحث است .برخی 60همچنان در
پذيرش دعاوی اعتبار عالئم تجاری ترديد دارند و آن را در صالحیت انحصاری محاکم قضايی
میدانند .بااينحال بايد توجه داشت که عالئم تجاری خصوصیتی ندارد تا از اين تحول قضايی
استثنا شود .عالوه بر اين ،در پرونده مورد اشاره ،ديوان داوری در رأی خود صراحتاً دعاوی اعتبار
پروانه اختراع و عالئم تجاری را داوریپذير دانسته بود .اين عبارت در رأی دادگاه تجديدنظر
پاريس ،عیناً نقلقول شد 62.همین امر میتواند دلیل تغییر رويکرد رويهقضايی نسبت به همه
حقوق مالکیت فکری ثبتشده باشد.
سابقه حقوقی کشور ايتالیا در زمینه پذيرش دعاوی اعتبار پروانه اختراع و عالئم تجاری نیز
بیانگر محدوديتهايی چون نظم عمومی و تأثیر عامالشمول تصمیم به بیاعتباری است69.
بااينحال ،از دهه هشتاد میالدی ،رويهقضايی در رابطه با پذيرش دعاوی اعتبار عالئم تجاری
منعطف شد؛ بدين معنا که در برخی آرا ،داوری دعاوی اعتبار عالئم تجاری با تأکید بر اثر نسبی
رأی داور پذيرفته شد64.
در حقوق آلمان نیز تا پیش از اصالح کتاب دهم قانون آيین دادرسی مدنی در رابطه با داوری
در سال  ،0330داوریپذيری دعاوی مالکیت فکری با توجه به قابلیت واگذاری حقوق تبیین
میشد و با توجه به پذيرش قابلیت واگذاری حقوق مربوط به پروانه اختراع ،داوریپذيری دعاوی
مربوط به نقض حقوق پروانه اختراع به رسمیت شناخته شده بود 60.بااينحال ،درمورد دعاوی
مربوط به اعتبار پروانه اختراع ،ديدگاه غالب بر اين عقیده بود که ازآنجاکه تصمیم درمورد اعتبار
اين حقوق در اختیار اشخاص قرار ندارد ،داور نیز حق ندارد درمورد اعتبار اين حقوق ،تصمیمگیری
کند 66.اصالحات سال  0330مالك داوریپذيری را وجود منافع اقتصادی در دعوا قرار داد .در
61. Fortunet, Edouard, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, Arbitration
International, vol. 281, 2010, p. 294.

 .42در رأی داوری لیوهیدراولیکا بهصراحت عنوان شده بود:
«با عنايت به صالحیت محدود داور و با توجه به اثر نسبی رأ ی داوری ،دعوای ناظر به اعتبار پروانه اختراع يا عالمت تجاری
قابل حلوفصل از طريق داوری است».
63. Frignani, Aldo, “Nouveautés sur l’Arbitrage en Matière de Propriété Intellectuelle et Droit des
Sociétés en Italie”, Gazette du Palais, No. 295, 2005, pp. 2-3.

 .46برای نمونه ،ن.ك:
Cass.civ., 18 avril 1984, N. 2541, Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 1984, p. 23, cité par:
Frignani, Aldo, op. cit., p. 3.
65. Simms, Daniel Paul, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany”, Arbitration
International, vol. 15, No. 2, 1999, p. 194.
66. Pagenberg, Jochen, “The Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany”, in Worldwide
Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, World Intellectual Property Organization,
1994, p. 83.
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رابطه با دعاویای که دربرگیرنده منافع اقتصادی نیست ،قابلیت واگذاری حقوق ،مالك
داوریپذيری دانسته شد .بااينحال ،تأثیر عملی اين اصالحات در پذيرش داوریپذيری دعاوی
مريوط به اعتبار حقوق ثبتشده ،چشمگیر نبوده است.
رويهقضايی دادگاه فدرال آلمان درمورد داوریپذيری دعاوی اعتبار عالئم تجاری يا پروانه
اختراع ،ساکت است .اين موضوع بیانگر اين است که دعاوی اعتبار بهندرت به داوری ارجاع
میشود 63.بنابراين تنها منبع موجود در اين رابطه ،دکترين حقوق آلمان است .ديدگاه سنتی،
اعالم بیاعتباری پروانه اختراع را در صالحیت انحصاری دادگاه فدرال پروانه اختراع 60میداند63.
چنین امری از بررسی ماهوی شرايط اعتبار پروانه اختراع توسط اداره پروانه اختراع ،در هنگام
صدور اين سند ،نشأت میگیرد 35.بااينحال ،بسیاری از نظريهپردازان شديداً با اين ديدگاه سنتی
مخالفت کردهاند .اين ديدگاه نو ،داوری را در دعاوی مربوط به اعتبار حقوق مالکیت فکری
ثبتشده ،با تأکید بر اثر نسبی رأی داور میپذيرد 30.چنین ديدگاهی در يکی از آرای داوری32
تحت نظارت اتاق بازرگانی بینالمللی توسط ديوان داوری به سرداوری يک قاضی دادگاه فدرال
آلمان ،پذيرفته شده است .در اين پرونده ،ديوان داوری اعالم کرد که رأی داوری مبنی بر
بیاعتباری پروانه اختراع ،اعتبار رسمی پروانه ثبتشده در کشور آلمان را تحت تأثیر قرار نمیدهد
و اثر اين رأی ،محدود به اطراف دعواست .ديوان داوری بر اين اساس ،صالحیت خود را برای
رسیدگی به ادعای خوانده ،مبنی بر بیاعتباری پروانه اختراع ،احراز کرد.
در واقع بايد ريشة بهرسمیتشناختن داوری دعاوی اعتبار مالکیت صنعتی ،به شرط اثر نسبی
رأی داور را در حقوق امريکا جست .تا پیش از دهه  05میالدی ،رويهقضايی امريکا داوری را
طريقهای مناسب برای حلوفصل اختالفات مربوط به اعتبار پروانه اختراع نمیدانست .با
اصالحات قانونی در سال  0309داوریپذيری دعاوی اعتبار پروانه اختراع ،صريحاً شناسايی شد.
مطابق ماده  234قانون فدرال پروانه اختراع 39،دعاوی اعتبار ،قابل ارجاع به داوری است اما
تصمیم داور ،تنها اطرف موافقتنامه داوری را تحتالشعاع قرار خواهد داد .همچنین بر اساس
67. Klett, Alexander, p. 5.
68. Bundespatentgericht
69. Perret, François, p. 78; Simms Daniel Paul, p. 196.
70. Pagenberg, Jochen, p. 87.
71. Klett, Alexander, Intellectual Property Law in Germany: Protection, Enforcement and Dispute
Resolution, C.H.Beck, 2008, p. 5; Schäfer, Erik, pp., “The Use of Arbitration and Mediation for
Protecting Intellectual Property Rights: A German Perspective”, The Trademark Reporter, vol. 94, 2004,
pp. 709-710.
72. ICC Interim Award, Case 6097, 1989, ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 4, No. 2,
1993, p. 76.
)73. Consolidated Patent Laws (35 U.S.C.
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ماده  0/990مقررات فدرال حقوق مالکیت فکری 34،رأی داوری بايد به اداره عالئم تجاری و
پروانه اختراع اياالت متحده امريکا اعالم شود .بهموجب ماده  234قانون فدرال پروانه اختراع ،اين
اعالم ،شرط قابل اجرابودن رأی است .اين اعالمیه ،به ثبت خواهد رسید و در اختیار عموم قرار
خواهد گرفت 30.درعینحال ،قانونگذار پیشبینی کرده است که طرفین میتوانند توافق کنند که
رأی داوری بر اعتبار پروانه اختراع در پی تصمیم قضايی متعاقب مبنی بر بیاعتباری آن اصالح
شود .قانونگذار در رابطه با فرضی که رأی داوری ،حاکی از بیاعتباری پروانه اختراع باشد و
متعاقباً حکم دادگاه ،پروانه اختراع را معتبر اعالم کند ،پیشبینی خاصی نکرده است .برخی عدم
درج چنین مقررهای را به معنای اين دانستهاند که طرفین دعوا درهرحال ،ملتزم به تصمیم داور
به بیاعتباری خواهند بود ،حتی اگر بعداً حکم دادگاه مبنی بر اعتبار پروانه اختراع صادر شود36.
بنابراين آنچه امروز در نظام حقوقی امريکا میتواند موجب عدم پذيرش داوری دعاوی اعتبار
پروانه اختراع شود ،تنها توافق صريح طرفین بر استثنای اين دعاوی است 33.بند (ب) ماده 234
قانون پروانه اختراع ،تمام دفاعیات مطرحشده در جريان دعاوی مربوط به پروانه اختراع را در
صالحیت ديوان داوری قرار میدهد .يکی از مهمترين اين دفاعیات ،ادعای بیاعتباری پروانه
اختراع است .پس در صورت پیشبینی شرط داوری در رابطه قراردادی مربوط به پروانه اختراع،
تا زمانی که اختیار داور در رسیدگی به دعاوی اعتبار ،محدود نشده باشد ،داور چنین صالحیتی را
دارد.
برخالف پروانه اختراع ،قانون فدرال ،داوریپذيری عالئم تجاری را به بحث نگذاشته است.
يکی از داليل چنین امری ،کمبود رابطه قراردادی در زمینه عالئم تجاری نسبت به پروانه اختراع
است 30.به نظر میرسد که علیرغم مخالفتهايی که رويهقضايی در گذشته نسبت به داوری
دعاوی عالئم تجاری (بهويژه اعتبار و نقض) داشت ،امروز مانعی بر سر راه داوری اين دعاوی
نباشد 33.شايان ذکر است که نظام حقوقی انگلستان 05و کانادا 00نیز داوری دعاوی اعتبار حقوق
مالکیت فکری ثبتشده را به شرط اثر نسبی رأی داوری پذيرفتهاند.
)74. Intellectual Property Regulations (37 C.F.R.
75. Smith, M.A, et al., op. cit., p. 320.
76. Bruneau, Pascal, op. cit., p. 49; Lécuyer-Thieffry, Christine, L’arbitrabilité des Litiges de Propriété
Industrielle: En Droit Comparé: Etats-Unis’ in Arbitrage et Propriété Intellectuelle, op. cit., p. 88.
77. Lécuyer- Thieffry, Christine, op. cit., p. 86.
78. Martin, Julia, “Arbitration in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of
International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution”, Stanford Law Review, vol.
94, 1997, p. 941.
79. Ibid.
80. Roussel-Uclaf v. GD Searle & Co. Ltd., 1 L1oyd’s Rep 225 cited in Certilman, Steven A. and
Lutzker, Joel E., “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, p. 90.
81. Smith, M.A, et al., op. cit., pp. 328-329.
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در میان نظامهای حقوقی گوناگون ،حقوق سوئیس و بلژيک با پذيرش اثر مطلق رأی داور،
چندين گام از ساير نظامهای حقوقی فراتر رفتهاند.
ماده  003قانون حقوق بینالملل خصوصی سوئیس ،دعاوی مالی را قابل ارجاع به داوری
میداند .با توجه به روشنبودن ماهیت مالی حقوق مالکیت فکری ،داوریپذيری دعاوی اعتبار
اين حقوق ،محل ترديد نیست .اما آنچه موجب تمايز نظام حقوقی سوئیس شده است ،تصمیم
اداره فدرال مالکیت فکری در سال  0330بود 02.مطابق اين تصمیم ،ديوان داوری دارای اختیار
تصمیمگیری درمورد اعتبار پروانه اختراع ،عالمت تجاری و طرحهای صنعتی است .آرای داوری
درمورد اعتبار اين دسته از حقوق ،در صورت اقتضا ،موجب اصالح حقوق ثبتشده خواهد شد.
شرط چنین تغییری در ثبت ،منضمنمودن گواهی قابلیت اجرای رأی دادگاه مقر ديوان داوری
است .الزم به ذکر است که صدور اين گواهی ،مستلزم بررسی ماهوی رأی داور نیست09.
در حقوق بلژيک نیز اثر مطلق آرای داوری درمورد اعتبار پروانه اختراع به در قانون سال
 0304درمورد پروانه اختراع 04،پذيرفته شد .اين ترتیب در ماده  03قانون سال  2504اين کشور،
تکرار شده است00.
باوجود اين ،راهحل پیشبینیشده در دو نظام حقوقی سوئیس و بلژيک ،مبنی بر شناسايی اثر
مطلق آرای داوری مربوط به اعتبار پروانه اختراع ،با استقبال بینالمللی مواجه نشده است .برخی
حقوقدانان بر تضاد اين رويکرد با ويژگی قراردادی نهاد داوری و خصیصه محرمانگی آن تأکید
کردهاند06.
پس از بررسی سیر تحول مواضع نظامهای حقوقی گوناگون در رابطه با داوریپذيری دعاوی
اعتبار حقوق مالکیت فکری ثبتشده ،الزم است در اين رابطه به موضع حقوق ايران نیز اشاره
شود .در حقوق ايران ،داوریپذيری دعاوی اعتبار حقوق مالکیت فکری در متون قانونی يا
رويهقضايی ،مستقیماً به بحث گذاشته نشده است .قانونگذار در ماده  00قانون ثبت اختراعات،
طرحهای صنعتی و عالئم تجاری بیان کرده است که هر ذینفع میتواند ابطال گواهینامه
اختراعی را از دادگاه درخواست کند .بااينحال ،چنین بیانی بهخودیخود ،نافی صالحیت داور
برای رسیدگی به بیاعتباری پروانه اختراع يا ساير حقوق مالکیت فکری ثبتشده نیست ،چرا که
82. Décision du 15 Décembre 1975, Revue Suisse de la Propriété Industrielle et du Droit d’Auteur,
1976, pp. 36-38, cited in: Briner, Robert, “The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with
Particular Emphasis on the Situation in Switzerland”, in Worldwide Forum on the Arbitration of
Intellectual Property Disputes, op. cit., p. 72.
83. Briner, Robert, op. cit., p. 72.
84. Loi Belge sur les brevets d'invention (1984).
85. Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique (2014).
86. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 354; Racine, Jean Baptist, L’arbitrage Commercial
International et l’Ordre Public, op. cit., pp. 87-88.
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همان طور که پیشتر اشاره شد ،باوجود اثر نسبی رأی داور ،ابطال حقوق مالکیت فکری توسط
ديوان داوری ،فقط برای اطراف داوری الزماالجراست .نتیجه رأی داوری اين خواهد بود که
حقوق مورد بحث بین طرفین ،معتبر يا قابل استناد نباشد .اثر عملی چنین رأيی اين است که
خواهان دعوای بیاعتباری که در بسیاری از موارد ،خواندة دعوای نقض است ،حق استفاده
رايگان از حقوق مالکیت فکری محل مناقشه را پیدا میکند .چنین وضعیتی ،قابل تشبیه به
اعطای قرارداد لیسانس بدون حق امتیاز است .همان طور که اصوالً هیچ چیز مانع از اين نیست
که صاحب حق مالکیت فکری بتواند بدون دريافت مابهازاء ،حق بهرهبرداری از اثر فکری را به
ديگری منتقل کند ،دارندة چنین حقی میتواند با قبول به ارجاع دعوا به داوری ،به داور اين اختیار
را بدهد که با رأی به بیاعتباری حق مورد مناقشه ،امکان استفاده بدون پرداخت حق امتیاز را به
طرف ديگر اعطا کند .بنابراين ،نظر داور بر بیاعتباری ،قابل مقايسه با ترتیبات قراردادی است که
طرفین بین خود پیشبینی میکنند.
از آنچه بیان شد ،برمیآيد که علیرغم اقبال روزافزون نظامهای حقوقی به پذيرش داوری
دعاوی اعتبار حقوق مالکیت فکری ،هنوز وضعیت داوریپذيری اين دعاوی تا يکنواختی کامل
بینالمللی فاصله دارد .در واقع ،هیچکدام از اسناد بینالمللی مربوط به حقوق مالکیت فکری ،به
اين مسئله اشاره نکرده است .البته الزم به ذکر است که تجربه مرکز داوری وايپو نشان میدهد
که عمالً تا به حال ،آرای داوری اين مرکز که بهنوعی متضمّن بررسی اعتبار پروانه اختراع بوده
است ،به دلیل ايراد عدم قابلیت داوری ،با ابطال يا عدم اجرا مواجه نشده است03.
بااينحال ،تشتّت آرا در زمینه داوریپذيری دعاوی اعتبار حقوق مالکیت فکری باعث شده
است که اتاق بازرگانی بینالمللی به افرادی که قصد ارجاع دعاوی اعتبار به داوری را دارند،
توصیه کند که شرط ذيل را در قرارداد داوری خود بگنجانند:
«چنانچه تعیین اين اختالف ،مستلزم بررسی مسائل مربوط به اعتبار ،قابلیت اجرا يا نقض
حقوق مالکیت فکری هر کدام از طرفین توسط ديوان داوری باشد ،ديوان داوری حق بررسی اين
موارد و اعالم نظر را خواهد داشت .ديوان داوری ،در فرض اعتقاد به صالحیت يک دادگاه يا نهاد
دولتی صالح ،دارای اختیار اعالم اعتبار يا بیاعتباری ،قابلیت اجرا يا عدم قابلیت اجرا و نقض يا
عدم نقض حقوق مالکیت فکری نخواهد بود .ديوان داوری بايد داليل چنین عقیدهای را ابراز
نمايد .بااينحال ،طرفین نبايد نظر داور يا داليل نظر او را بهعنوان اعالم اعتبار يا بیاعتباری،
قابلیت اجرا يا عدم قابلیت اجرا و نقض يا عدم نقض اين حقوق ،در نظر بگیرند .رأی داوری بايد
دارای اين ويژگیها باشد :نشان دهد که هرکدام از طرفین بايد چه اعمالی را در حقّ ديگری
87. De Castro, Ignacio and Chalkias, Panagiotis, “Mediation and Arbitration of Intellectual Property and
Technology Disputes”, Singapore Academy of Law Journal, vol. 24, 2012, p. 1067.
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انجام دهد يا ندهد؛ قطعی ،الزامآور و مؤثر بین طرفین باشد؛ هیچيک از اطراف دعوا نتوانند از آن
تجديدنظرخواهی کنند و مؤثر بر اشخاص غیر طرف داوری در نظر گرفته نشود»00.
اين شرط نشان میدهد که تا پذيرش اثر مطلق رأی داوری در سطح بینالمللی ،راه زيادی
وجود دارد .بنابراين الزم است تالشهای نهادها و سازمانهای ذیربط ،حول پذيرش اثر نسبی
رأی داوری درمورد اعتبار حقوق مالکیت فکری متمرکز شود.
 .2-2مالکیت
مالکیت حقوقی مانند پروانه اختراع يا عالمت تجاری ،به معنای دراختیارداشتن امتیاز انحصاری
استفاده از اين حقوق است .ممکن است دعاوی مالکیت به دلیل مالکین متعدد حق مالکیت
فکری يا غصب اين حق توسط ثالث و ثبت آن به نام خود ،مطرح شود .چنین اختالفاتی
همچنین ممکن است در جريان دعاوی قراردادی مربوط به انتقال حقوق به وجود آيد.
03
اغلب نظامهای حقوقی ،دعاوی مالکیت پروانه اختراع را قابل ارجاع به داوری میدانند .در
واقع ،به دلیل پذيرش قابلیت داوری دعاوی مربوط به مالکیت حقوق خصوصی (منقول و بعضاً
غیرمنقول) در نظامهای حقوقی مختلف ،بهطور کلی دعاوی مربوط به مالکیت حقوق فکری را
نیز میتوان داوریپذير دانست35.
در نظام حقوقی امريکا ،ماده  234قانون پروانه اختراع ،دفاعیاتی را که در مقابل دعاوی پروانه
اختراع مطرح میشود ،قابل ارجاع به داوری میداند .دعاوی مالکیت ،ازجملة اين دفاعیات است؛30
چنانکه يکی از دادگاههای امريکا در جريان دعوا 32اعالم کرد که داوران ،درمورد حدوث انتقال
مالکیت بهوسیله قرارداد ،اجازه تصمیمگیری دارند .درعینحال ،بند (د) ماده  090قانون پروانه
اختراع امريکا ،دعاوی تداخل پروانههای اختراع 39را قابل ارجاع به داوری میداند .اين دعاوی
زمانی مطرح میشود که دو مخترع بر سر تقدّم زمانی حق خود نسبت به يک اختراع به رقابت
میپردازند 34.در اين دعاوی ،داوران ،حق تعیین تقدّم زمانی را خواهند داشت اما بررسی شرايط
قابلثبتبودن پروانه اختراع ،از صالحیت آنان خارج است 30.طبیعی است که نتیجه چنین دعوايی،
88. Rapport Final Sur Les Litiges en Matière de Propriété Intellectuelle et Arbitrage, op. cit., p. 73.
89. Briner, Robert, op. cit., p. 61.
90. Grantham, William, “The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes”, Berkeley
Journal of Internatopnal Law, vol. 14, 1996, p. 198.
91. Plant, David, “Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States”, in Worldwide Forum
on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, op. cit., p. 31.
92. Scan-Graphics Inc. v. Photomatrix Corp., Civil Action No. 91-4402 – United States District Court
For the Eastern District of Pennsylvania, 1991, LEXIS 18868.
93. Patent Interferences
94. Juras, Camille, op. cit., p. 56.
95. Plant, David, op. cit., p. 34.
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چیزی جز مالکیت يکی از طرفین بر پروانه اختراع نخواهد بود.
در حقوق فرانسه نیز تصمیمگیری درمورد تعلّق حقوق مالکیتفکری به هرکدام از طرفین،
داوریپذير است 36.اين دعاوی بهعنوان نمونه بارز دعاوی مربوط به نفع خصوصی در نظر گرفته
میشود33.
ماده  600-0قانون مالکیت فکری فرانسه ،طرح دعوا برای اثبات حقوق مالکیت صنعتی را
هنگامی که درخواست ثبت اين حقوق از ناحیه ديگری بهناحق (اعم از غصب يا نقض تعهدات
قراردادی) صورت گرفته است به رسمیت میشناسد .حقوقدانان فرانسوی چنین دعوايی را مربوط
به نفع خصوصی خواهان و قابل واگذاری دانستهاند 30.طبیعی است که داوریپذيری اين دعوا بر
همین مبنا پذيرفته میشود .درمورد دعاوی مربوط به مالکیت مشترك حقوق مالکیت صنعتی نیز
گفته شده است که مالکین در سازماندهی روابط خود ،اختیار تام دارند 33.درعینحال ،نبود قوانین
امری در اين خصوص بیانگر داوریپذيربودن اين دعاوی است 055.بااينحال بیان شده است که
ضبط پروانه اختراع يا عالمت تجاری در اختیار داور نیست050.
رويهقضايی فرانسه نیز مؤيد پذيرش داوری دعاوی مربوط به مالکیت پروانه اختراع است.
دادگاه تجديدنظر پاريس ،اختالف مربوط به اجرای قراردادیِ داوریپذيری دعاوی مالکیت پروانه
اختراع را پذيرفت 052.در اين پرونده ،قرارداد لیسانسی با شرط داوری ،بین دو شرکت منعقد شده
بود .خواهان با اقامه دعوا در دادگاه ،خواستار تعیین مالکیت پروانه اختراع موضوع قرارداد شد.
دادگاه بدوی با توجه به شرط داوری موجود در قرارداد ،خود را صالح به رسیدگی ندانست.
خواهان ،دعوای مالکیت پروانه اختراع را منفک از قرارداد لیسانس و درنتیجه ،غیرقابل ارجاع به
داوری میدانست .دادگاه تجديدنظر پاريس در رأی خود اعالم کرد« :با توجه به اينکه دعوای
حاضر ،دربرگیرنده اعتبار پروانه اختراع نیست ،بلکه مربوط به مسئله مالکیت ،در جريان قراردادی
(غیر از قرارداد کار) ،بین طرفین است و اينکه چنین دعوايی مربوط به منافع شخصی طرفین
است ،اين دعوا قابل ارجاع به داوری است».
تأکید دادگاه در اين رأی بر تمايز بین قراردادهای کار و غیر از آن ،قابل تأمل است .نقش
مهمّ حقوق مالکیت فکری در تجارت موجب شده است که بسیاری از مؤسسات و شرکتها،
96. Bonet, Georges and Jarrosson, Charles, op. cit., p. 67.
97. Vivant, Michel, op. cit., p. 18.
98. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 305.
99. Ibid., p. 306.
100. Ibid.
101. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, op. cit., pp. 67-68.
102. Société Stein Heurtey C. Société Nippon Steel Corporation, Cour d’Appel de Paris, 31 Octobre 2001,
Propriété Industrielle, 2002, Comme. No.76, p. 20 cité par: Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, p. 306.
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محققین و مؤلفینی استخدام کنند و ايجاد آثار فکری را از آنها خواستار شوند .چنین قراردادهايی
در شرکتهای دارويی ،مخابرات ،فناوری اطالعات ،طراحی مد و ...رايج است.
تفکیک دعاوی مالکیت حق فکری در قراردادهای کار و غیر از آن ،ريشه در عدم قابلیت
ارجاع دعاوی حقوق کار به داوری در برخی نظامهای حقوقی دارد .ماده  0400-0قانون کار
فرانسه 059،دعاوی مربوط به حقوق کار را در صالحیت دادگاه کار 054قرار میدهد .اما آنچه موجب
منع داوری در اين حوزه در حقوق فرانسه شده است ،صالحیت انحصاری اين مرجع نیست 050.در
واقع ،جنبه حمايتی حقوق کار نسبت به کار ،اين حقوق را غیرقابل واگذاری میکند 056.بنابراين،
هرگاه اختراعی در نتیجه قرارداد کار به وجود آيد ،نمیتوان دعاوی مربوط به مالکیت اين اختراع
را قابل ارجاع به داوری دانست .بايد توجه داشت که حقوق فرانسه ،ارجاع دعاوی حقوق کار به
داوری را پس از خاتمه اعتبار قرارداد کار میپذيرد 053.درعمل نیز معموالً مخترع پس از خاتمه
قرارداد کار ،مدعی مالکیت پروانه اختراع میشود .در واقع بايد توافق طرفین را برای ارجاع
اختالفات ناشی از قرارداد منقضی خود به داوری به رسمیت شناخت 050.درعینحال ،بیان شده
است که اختالفات ناشی از توافقات کارفرما و مخترع درمورد بهرهبرداری از اختراعاتی که در
زمان قرارداد کار اما خارج از محدوده آن به وجود آمده باشد ،قابل حلوفصل از طريق داوری
است 053.شايان ذکر است که حقوق فرانسه درمورد داوریهای بینالمللی دعاوی ناشی از حقوق
کار ،انعطاف بیشتری از خود نشان داده است 005.ديوان عالی اين کشور در رأيی 000،شروط داوری
در قراردادهای بینالمللی کار را معتبر شناخته ،اما اين شروط را نسبت به کارگر ،غیرقابل اجرا
دانسته است .ازاينرو ،به نظر میرسد در حقوق فرانسه ،رجوع به داوری ،حداقل نسبت به
سفارشدهندة قراردادهای بینالمللیِ سفارش اثر مجاز است.
بايد توجه داشت که چنین تفکیکی درمورد دعاوی مالکیت پروانه اختراع ،تنها در نظامهای
حقوقی که درمورد ارجاع دعاوی حقوق کار به داوری ،محدوديت قائل شدهاند معنا دارد .برای
مثال ،نظام حقوقی امريکا ،داوری در دعاوی حقوق کار را پذيرفته است .تنها محدوديتی که در
ارجاع به داوری اين دعاوی وجود دارد ،حمايت از آزادیهای اساسی است 002.به نظر میرسد در
103. Code du Travail
104. Conseils de Prud’hommes
105. Racine, Jean Baptist, L’arbitrage Commercial International et l’Ordre Public, op. cit., p. 70.
106. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 310.
107. Level, Patrice, op. cit., p. 227.
108. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 312.
109. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, op. cit., p. 67.
110. Fortunet, Edouard, p. 285.
111. Société Kis France C. Lopez-Alberdi, Cour de Cassation, 9 Octobre 2001, Revue de l’Arbitrage,
2002, p. 347.
112. Racine, Jean Baptist, L’arbitrage Commercial International et l’Ordre Public, op. cit., p. 69.
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چنین نظام حقوقی ،دعوای مالکیت حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده ،در فرض وجود قرارداد کار نیز
قابل ارجاع به داوری باشد .حتی نظام حقوقی ايتالیا ،در قانون پروانه اختراع ،صراحتاً داوری
دعاوی مربوط به اختراعات افراد تحت استخدام را پیشبینی میکند 009.ازاينرو میتوان گفت که
نظامهای حقوقی مختلف درمورد داوریپذيری دعاوی مالکیت فکری ناشی از قراردادهای
استخدام ،موضع واحد و همگونی ندارند.
 .3-2بهرهبرداری
دعاوی مربوط به بهره برداری حقوق مالکیت فکری ،بیشترين زمینـه ارجـاع بـه داوری را دارد004.
دارنده پروانه اختراع ،متعهد است که از اختراع ثبتشدة خود بهرهبرداری کند .اين تعهد از تبعـات
ناگزير انحصار اعطاشده از طرف دولت به مخترع است 000.در نتیجة چنین تعهدی ،دارنده پروانـه
اختراع ،يا خود از اختراع خود بهرهبرداری خواهد کرد يا اين بهـرهبـرداری را طـی قـراردادی بـه
ديگری واگذار میکند .رايجترين اين قراردادها ،قراردادهای لیسـانس 006و واگـذاری 003اسـت .در
قرارداد لیسانس ،دارنده حق فکری به ديگری اجازه مـیدهـد در مـدت مشـخص و در قلمـروی
معین ،تمام يا برخی از حقوق مالک حق فکری را در خصوص موضـوع حـق اعمـال کنـد 000.در
قراردادهای واگذاری نیز ،دارندة پروانه اختراع ،اسرار تجاری يا دانش فنی و کلیـه حقـوق قـانونی
خود را نسبت به آن ،به ديگری واگذار میکند .بهموجب اين قرارداد ،رابطه انتقالدهنده با موضوع
مالکیت حق فکری قطع شده و اين حقوق به مالکیت انتقالگیرنده درمیآيد 003.شايان ذکر اسـت
که در مواردی که دارنده پروانه اختراع ،به تعهد خود به بهرهبرداری از اختراع عمل نکند ،ممکـن
است توسط مقام قضايی يا اداری با لیسانس اجباری روبهرو شود025.
دعاوی محض قراردادی ناشی از قراردادهای اختیاری ،غالباً در نظامهای حقوقی مختلف،
داوریپذير دانسته میشود .در واقع ،اين دعاوی بیشتر مربوط به تفسیر قراردادهاست و جنبههای
فنی حق مالکیت فکری ،کمتر در آن بحث میشود 020.موضوعاتی مانند پرداخت حق امتیاز يا
113. Friocourt, Michel, “Arbitrage et Propriété Intellectuelle”, Archives de Philosophie de Droit, vol.
52, 2009, p. 265.
114. Bonet, Georges and Jarrosson, Charles, p. 66.
115. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, p. 314.
116. License/ Licence
117. Assignment/ Cession

 .995صابری ،روحاهلل؛ قراردادهای لیسانس ،شهر دانش ،0903 ،صص .00-06
 .991همان ،ص 46؛ رهبری ،ابراهیم؛ حقوق انتقال فناوری ،سمت ،0932 ،صص  093به بعد.
120. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 315.
121. Blackman, Scott H. and McNeil, Rebecca, “Alternative Dispute Resolution in Commercial
Intellectual Property Disputes”, The American University Law Review, vol. 47, 1998, p. 1730.
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انجام تعهدات قراردادی مثل افشای دانش فنی ،محدوده حقوق اعطاشده و ...در دعاوی قراردادی
حقوق مالکیت فکری به بحث گذاشته میشود .بديهی است که اين موضوعات که همه از آزادی
قراردادی طرفین سرچشمه میگیرد و مرتبط به منافع شخصی افراد است ،بهطور کلی داوریپذير
است .در حقوق امريکا ،حتی زمانی که دعاوی اعتبار ،داوریپذير دانسته نمیشد ،رويهقضايی
ارجاع دعاوی قراردادی محض مربوط به پروانه اختراع را به داوری پذيرفته بود 022.امروز اين
ديدگاه درمورد دعاوی قراردادی عالئم تجاری نیز پذيرفته شده است 029.در کانادا نیز در سال
 2556رأيی 024صادر شد که صراحتاً دعاوی قراردادی ناشی از قراردادهای لیسانس را قابل ارجاع
به داوری دانست.
تاريخ رويهقضايی فرانسه بیانگر اين است که دعاوی قراردادی حقوق مالکیت فکری در
گذشته ،از تقسیرهای محدودکننده داوری مصون نبود 020.بااينحال ،امروزه داوریپذيری اين
دعاوی بیترديد پذيرفته شده است 026.دادگاه تجديدنظر پاريس در رأی معروف دکو 023صراحتاً
دعاوی ناشی از قراردادهای لیسانس پروانه اختراع را داوریپذير دانست .درمورد عالئم تجاری نیز
همین راهحل پذيرفته شده است 020.همچنین در يکی از آرای داوری 023تحت نظارت اتاق
بازرگانی بینالمللی در دعوايی تحت حاکمیت قانون فرانسه ،ديوان داوری ،اختالفات مربوط به
اجرای قراردادهای لیسانس را قابل ارجاع به داوری اعالم کرد .ديوان داوری در اين دعوا افزود
که چنین اختالفاتی دربرگیرنده ارتباط تنگاتنگ با اصول و ساختارهای اساسی اجتماعی و سیاسی
نیست و بنابراين داوریپذير محسوب میشود.
نکته مهم در رابطه با داوری دعاوی بهرهبرداری حقوق مالکیت فکری اين است که همیشه
مرز دعاوی قراردادی محض و دعاوی ناظر به خود حقوق مالکیت فکری روشن نیست .در واقع،
رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت فکری ،مستلزم اعمال همزمان
122. Petrakis, Konstantinos, “The Role of Arbitration in the Field of Patent Law”, Dispute Resolution
Journal, vol. 25, 1997, p. 25.
123. Lécuyer- Thieffry, Christine, op. cit., p. 90.
)124. Governing Council of the University of Toronto et al. v. John N. Harbinson Limited, 46 CPR (4th
175, Ontario Superior Court of Justice, 2006, Journal of Intellectual Property Law and Practice, vol. 1,
No.10, 2006, p. 630.
125. Bruneau, Pascal, op. cit., pp. 63-64.
126. Gaillard, Emmanuel, op. cit., p. 80; Racine, Jean Baptist, l’Arbitrage Commercial International et
l’Ordre Public, op. cit., p. 80.
127. Deko C. C.G. Dingler et Société Meva, Cour d’Appel de Paris, 24 Mars 1994, Revue de
l’Arbitrage, 1994, p. 515.
128. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, op. cit., p. 68; Racine, Jean Baptist, L’arbitrage Commercial
International et l’Ordre Public, op. cit., p. 81.
129. ICC Interim Award, Case 6709, 1991, ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 5, No.1,
1994, p. 69.
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حقوق قراردادها و حقوق مالکیت فکری است 095.برای مثال ،در بیشتر موارد ،دعوا با خواستة
قراردادی محض (مثل مطالبه حق امتیاز) شروع میشود و در ادامه ،مسائل ناظر به خود حق
فکری (مانند ادعای بیاعتباری حق فکری محل بحث) مطرح میشود .ازاينرو در نظامهای
حقوقی که هنوز نسبت به پذيرش داوری دعاوی غیرقراردادی حقوق مالکیت فکری ترديد يا
محدوديتهايی وجود دارد ،توجه دقیق به مرز باريک بین ادعاهای قراردادی و غیرقراردادی
ضروری است.
درحالیکه امروزه بسیاری از قراردادهای لیسانس ،دربرگیرنده شرط داوری است و باوجود
پذيرش گسترده داوری در قراردهای اختیاری حقوق مالکیت فکری ،داوریپذيری قراردادهای
لیسانس اجباری همچنان محل ترديد جدی است .کنوانسیون پاريس  0009در بند  2ماده 0
(الف) ،اختیار دولتها در پیشبینی ترتیبات قانونی درمورد لیسانسهای اجباری 090را به رسمیت
میشناسد .ماده  90موافقتنامه تريپس نیز شرايطی را که دولتها بايد در اعطای لیسانس
اجباری رعايت نمايند مشخص میکند .بنابراين نقش پررنگ دولتها در چنین قراردادهايی ،آنها
را از قراردادهای لیسانس عادی متمايز میکند .در حقوق فرانسه ،دکترين بر تفکیک داوری در
قراردهای لیسانس اجباری و اختیاری تأکید دارد092.در حقوق آلمان نیز گفته شده است که دعاوی
مربوط به لیسانس اجباری ،داوریپذير نیست099.
دخالت دولت در انعقاد چنین قراردادهايی ،آزادی دارنده حق مالکیت فکری در واگذاری حقوق
خود را تحت تأثیر قرار میدهد .دولت با درنظرگرفتن نیازهای جامعه درمورد چنین قراردادهايی
تصمیمگیری میکند .از همین رو ،دعاوی مربوط به وجود و اعطای اين قراردادها غیرقابل داوری
دانسته شده است 094.در يک پرونده داوری 090،ديوان داوری ،تصمیمگیری درمورد وجود يا عدم
130. Racine, Jean-Baptiste, “Arbitrage et contentieux de l’exploitation contractuelle des droits de
propriété industrielle”, Revue de l'arbitrage, 2014, p. 291.
131. Compulsory License
132. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, op. cit., p. 66; Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., pp.
315-316; Gaillard, Emmanuel, op. cit., p. 80.
133. Friocourt, Michel, op. cit., p. 262.
134. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 317; Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, op. cit., p.
66.
135. ICC Final Award, Case 6036, 1989, ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 5, No. 1,
1994, p. 6.

اين اختالف ،مربوط به قرارداد لیسانس منعقده بین دو شرکت ايتالیايی بود .پس از شش سال از انعقاد قرارداد ،خوانده با استناد
به فرمان دولت ايتالیا مبنی بر افزايش مدت حمايت از پروانه اختراع از  00سال به  25سال و پیشبینی بهرهبرداری رايگان
برای لیسانسگیرندههايی که با درنظرگرفتن زمان نزديک انقضای مدت حمايت ،اقدام به سرمايهگذاری نمودهاند ،از پرداخت
حق امتیاز خودداری کرد .متعاقباً خوانده با مراجعه به وزارت صنعت ايتالیا ،لیسانس اجباری در رابطه با پروانه اختراع مربوطه
تحصیل کرد .خواهان ،تشکیل ديوان داوری را برای رسیدگی به نقض قرارداد لیسانس و پرداخت خسارات وارده تقاضا کرد.
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حق خوانده نسبت به لیسانس اجباری را خارج از صالحیت خود دانست.
بااينحال بايد توجه داشت که سلب آزادی قراردادی دارنده حق اختراع در لیسانسهای
اجباری مطلق نیست .برای مثال در لیسانس خدمات 096،حق امتیاز ،پیرو مذاکرات طرفین
مشخص میشود 093.در واقع ،اختیار طرفین در تعیین شروط مالی قرارداد ،حقوق مربوط به آن را
قابل واگذاری و درنتیجه داوریپذير میکند090.
بنابراين ،ممنوعیت مطلق داوری در قراردادهای لیسانس اجباری ،موجّه به نظر نمیرسد .به
نظر میرسد راهحل يکی از حقوقدانان سوئیس ،منطقیترين پیشنهاد باشد .مطابق اين نظر،
تشخیص شرايط درخواست يا اعطای لیسانس اجباری ،خارج از صالحیت داوری است .اما
بهمحض انعقاد قرارداد لیسانس اجباری ،مسائل مربوط به اجرای آن ،همانند هر قرارداد لیسانسی،
قابل ارجاع به داوری است093.
قابل توجه است که در حقوق انگلستان ،بند  0ماده  02قانون پروانه اختراع 045پیشبینی کرده
است که در موارد مخالفت با تقاضای لیسانس اجباری ،نهاد عمومی پروانه اختراع ،اختیار دارد که
طرفین را به داوری هدايت کند .بنابراين به نظر میرسد که در حقوق اين کشور ،داور حق
تصمیمگیری درمورد ذیحقبودن شخص نسبت به لیسانس اجباری را دارد .چنین سازِکاری در
تضاد با ماهیت محض عمومی لیسانسهای اجباری به نظر میرسد.
در حقوق ايران ،ماده  03قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ،مواردی را
که دولت میتواند از پروانه اختراع بدون رضايت صاحب آن ،بهرهبرداری کند ،برشمرده است .به
نظر میرسد به دلیل ماهیت عمومی چنین قراردادهای لیسانسی ،دعاوی مربوط به نفس اعطای
آنها داوریپذير نباشد .اما همان طور که در باال اشاره شد ،علیاالصول میتوان مسائل مربوط
به اجرای چنین قراردادی را داوریپذير دانست.
 .6-2نقض
دعوای نقض ،از اختالفات رايج در حقوق مالکیت فکری است .اين ادعا درمورد پروانه اختراع و
عالئم تجاری دارای اهمیت ويژه است .ادعاهای موجود در پروانه اختراع ،محدوده انحصار دارنده
ديوان در عین بهرسمیتشناختن صالحیت خود برای تشخیص نقض قرارداد ،تشخیص محقبودن خوانده نسبت به لیسانس
اجباری را خارج از صالحیت خود دانست.
136. Licence d’Office
137. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 317.
138. Ibid., p. 318.
139. Troller, Kamen, op. cit., p. 324.
140. English Patents Act 1977
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را مشخص میکند .نقض حقوق پروانه اختراع ،هنگامی روی میدهد که يک محصول يا شیوه،
همه عناصر مادی حداقل يکی از ادعاهای موجود در پروانه اختراعی را که قبالً ثبت شده ،دارا
باشد 040.نقض عالئم تجاری نیز زمانی روی میدهد که شخص ديگری ،در تجارت از عالمت
تجاری مورد حمايت ،استفاده کند و احتمال اشتباه گرفتن منبع اصلی محصول به وجود آيد042.
بنابراين دعاوی نقض ،بهطورکلی دربرگیرنده بهکارگیری محصول فکری ،بدون اجازه صاحب
آن است .ممکن است اين دعاوی خارج از هرگونه رابطه قراردادی به وجود آيد .طبیعی است که
در اين موارد ،تنها در صورت توافق طرفین پس از بروز اختالف ،مسئله داوریپذيری اين دعاوی
طرح میشود  .اما گاه با وجود قرارداد بین طرفین ،يکی از اطراف ،خارج از محدوده قرارداد از
محصول فکری استفاده میکند .در اين موارد اگر شرط داوری پیشبینیشده در قرارداد به نحو
کافی گسترده باشد ،امکان داوری دعاوی نقض مطرح میشود.
در بعضی نظامهای حقوقی ،امکان طرح دعوای توأمان حقوقی و کیفری نقض حقوق فکری
وجود دارد .مسلماً جنبه کیفری اين دعاوی ،خارج از صالحیت ديوان داوری است .در حقوق
فرانسه ،تفکیک جنبه کیفری و حقوقی دعاوی نقض و عدم پذيرش داوری در دعاوی کیفری،
مورد تأکید دکترين است 049.بااينحال ،صرف وجود جنبه کیفری در دعوا موجب محدوديت
داوری نمیشود .در واقع ،قانونگذار  ،دو راه کیفری و حقوقی را پیش روی دارنده حق فکری قرار
داده و او را مجاز به انتخاب نموده است .بنابراين مسئولیت مدنی ناقض حقوق را میتوان به
داوری ارجاع داد .طرح دعوای مدنی نقض ،در جهت حمايت از صاحب حقوق فکری است و
تأثیری بر ثالث ندارد 044.حتی در فرض طرح دعوای کیفری در مرجع صالح ،مانعی جهت ارجاع
جنبه مدنی دعوا به داوری وجود ندارد .بااينحال ،سؤال مهم اين است که آيا اصل تقدم دعاوی
کیفری بر مدنی ،در اين مورد ،اعمال و موجب تعويق جريان داوری تا صدور رأی مرجع کیفری
میشود؟ پاسخ رويهقضايی فرانسه به اين سؤال ،منفی به نظر میرسد 040.حداقل در داوریهای
بینالمللی ،داور ،تکلیفی به تعويق داوری تا صدور رأی مرجع قضايی ندارد046.
باوجود رويکرد مثبت نظام حقوقی فرانسه ،نسبت به داوریپذيری دعاوی نقض ،برخی از
141. Dobkin, James A., “Arbitrability of Patent Disputes under the U.S. Arbitration Act”, The
Arbitration Journal, vol. 23, 1968, p. 4.
142. Shapiro, Boris, p. 275.
143. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, op. cit., p. 67; Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., pp.
324-326; Vivant, Michel, op. cit., p. 18.
144. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 328.
145. Ibid., p. 329.
146. Racine, Jean-Baptiste, “Arbitrage et contentieux de l’exploitation contractuelle des droits de
propriété industrielle”, op. cit., p. 294.
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حقوقدانان 043در داوریپذيری دعاوی نقض عالئم تجاری ترديد کردهاند .مطابق اين نظر،
پیشبینی صالحیت انحصاری محاکم بدوی درمورد دعاوی عالئم تجاری ،در ماده  306-9قانون
مالکیت فکری فرانسه ،مانع داوریپذيری اين دعاوی است .بااينحال به نظر نمیرسد بتوان
صرف وجود صالحیت انحصاری را مانع داوریپذيری تلقّی کرد؛ چنانکه ماده  600-03همان
قانون ،صالحیت مراجع قضايی را مانع داوریپذيری نمیداند .در حقوق آلمان نیز صالحیت
پیشبینیشده برای شعب پروانه اختراع دادگاههای بخش برای رسیدگی به دعاوی نقض پروانه
اختراع ،مانع داوریپذيری دعاوی نقض در نظر گرفته نمیشود 040.ضمن اينکه اصالحات قانون
آيین دادرسی مدنی در سال  0330و معرفی معیار ماهیت اقتصادی حقوق جهت تعیین
داوریپذيری ،قابلیت ارجاع به داوری دعاوی نقض را تأيید کرد043.
برخالف رويه نظامهای حقوقی رومی ـ ژرمنی در معتبرشناختن داوری دعاوی نقض حقوق
فکری ،تاريخ رويهقضايی اياالت متحده امريکا ،نمايانگر عدم پذيرش داوری دعاوی نقض پروانه
اختراع تا پیش از سال  0309است 005.دادگاهها عموماً دعاوی نقض و اعتبار را در يک رديف قرار
میدادند و با توسل به عدم خصیصه تجاری يا وجود نظم عمومی ،با ارجاع اين دعاوی به داوری
مخالفت میکردند 000.اعمال اين تفسیر محدود ،موجب ناديدهگرفتن ماهیت خصوصی دعاوی
نقض شده بود .اصالحات قانونگذاری در سال  0304به چنین تفسیرهايی پايان بخشید و دعاوی
نقض پروانه اختراع ،صراحتاً داوریپذير دانسته شد .بااينحال ،رويهقضايی امريکا تأکید کرده
است که توافق بر داوری ،تنها منجر به نفی صالحیت مراجع قضايی میشود و تأثیری بر
صالحیتهای خاص پیشبینیشده برای مراجع اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مربوط به
مالکیت صنعتی ندارد002.
درمقابل ،در قانون امريکا به داوریپذيری دعاوی نقض عالئم تجاری تصريح نشده است .اما
گرايش دادگاههای امريکا در دهههای اخیر ،حاکی از پذيرش چنین امری است 009.دادگاه بخش
ايلینويز004در يک رأی 000اعالم کرد که تصريح بر پذيرش داوری در قانون پروانه اختراع و
147. Fortunet, Edouard, op. cit., pp. 293-294.
148. Pagenberg, Jochen., op. cit., p. 86; Smith, M.A, et al, op. cit., p. 333.
149. Smith, M.A, et al, op. cit., p. 335.
 .980برای نمونه ،ن.ك:
Precision Instrument MFG. Co. v. Automotive Co., 324 U. S. 806 (1945).
151. Carmichael, Paul, “The Arbitration of Patent Disputes”, Dispute Resolution Journal, 1982, vol. 38,
1, p. 4.
152. Lécuyer- Thieffry, Christine, op. cit., pp. 86-87.
153. Martin, Julia, op. cit., p. 941.
154. Illinois
155. Alexander Binzel Corp. v. Nu-Tecsys Corp., 1992 U.S. Dist. LEXIS 1507.
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سکوت قانون عالئم تجاری در اين مورد ،حاکی از قصد قانونگذار بر ممنوعیت داوری در عالئم
تجاری نیست.
در حقوق ايران ،ماده  60قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ،دعاوی
جزائی و مدنی نقض را از هم تفکیک کرده است .بديهی است که دعاوی جزائی از شمول
داوریپذيری خارج است .اما در رابطه با دعاوی مدنی ،تخصیص شعب خاصی برای رسیدگی به
اين دعاوی ،بهتنهايی نافی داوریپذيری آنها نیست .همان طور که پیشتر توضیح داده شد،
چنین صالحیتهای انحصاری برای برخی شعب محاکم ملی ،تنها نوعی تقسیم کار قضايی است
و تعیینکننده عدم داوریپذيری نیست.
بهطور کلی ،بررسی مواضع نظامهای حقوقی و تحول رويهقضايی و قانونگذار ،نشان میدهد
که امروزه در نظامهای حقوقی مدرن ،داوریپذيری دعاوی حقوقی نقض پروانه اختراع يا عالمت
تجاری قبول شده است .بااينحال بايد توجه داشت که عمالً بسیاری از اوقات ،نقض حقوق
فکری در خارج از چارچوب روابط قراردادی صورت میپذيرد .در چنین حالتی ،اغلب توافق دو
طرف برای ارجاع اختالف به داوری حاصل نمیشود.
نتیجه
در بررسی داوری دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری ،همواره مسئله داوریپذيری اين حقوق،
محل بحث بوده است .يکی از مهمترين داليل چنین ترديدی ،ماهیت حاکمیتی اين حقوق است.
چنین وضعیتی در رابطه با حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده بارزتر است.
مطالعه تطبیقی نشان میدهد که ترديد در داوریپذيری اين دسته از دعاوی ،بهطور سنتی،
با توسل به معیارهای نظم عمومی ،قابلیت واگذاری حقوق و صالحیت انحصاری صورت گرفته
است .اعمال دقیق اين معیارها در رابطه با حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده حاکی از اين است که
نمیتوان دعاوی حقوق مالکیت فکریِ نیازمند ثبت را مطلقاً غیرقابل داوری دانست .درنتیجه ،با
درنظرگرفتن ماهیت متفاوت دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ نیازمند ثبت ،بررسی
داوریپذيری اين دعاوی بايد بهتفکیک صورت پذيرد.
از مهمترين دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده ،دعاوی ناظر به اعتبار اين
حقوق است .طرح ادعای بیاعتباری حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده ،معموالً بهعنوان دفاع در
مقابل دعاوی نقض يا دعاوی مرتبط به قرارداد لیسانس صورت میگیرد .گرايشهای موجود در
رابطه با پذيرش داوری دعاوی اعتبار پروانه اختراع و عالمت تجاری ،در سه گروه عمده قرار
میگیرد .دسته اول ،داوری دعاوی اعتبار اين حقوق را به نحو مطلق رد میکنند (رويهقضايی يا
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دکترين کشورهايی مثل ايتالیا و آلمان) .چنین گرايشی امروز در حال کمرنگشدن است .دسته
ديگر ،با تأکید بر اثر نسبی رأی داور ،داوری را در دعاوی اعتبار حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده
میپذيرند .نظامهای حقوقی اياالت متحده امريکا ،کانادا و انگلستان ،چنین ديدگاهی دارند.
رويهقضايی فرانسه نیز در چند سال اخیر به اين رويکرد گرويده است .در نهايت ،دسته سوم،
نهتنها داوری اين دعاوی را میپذيرند ،بلکه رأی داور را دارای اثری مطلق میدانند .نمونه بارز
اين ديدگاه را میتوان در نظام حقوقی سوئیس ديد.
بهطورکلی ،علیرغم اقبال روزافزون نظامهای حقوقی نسبت به پذيرش داوری دعاوی اعتبار
حقوق مالکیت فکری ،هنوز وضعیت داوریپذيری اين دعاوی تا يکنواختی بینالمللی فاصله دارد.
هیچکدام از اسناد بینالمللی موجود درمورد حقوق مالکیت فکری ،به اين مسئله اشاره نکرده است.
دعوای ناظر به مالکیت دارايیهای فکری ،از ديگر دعاوی رايج در زمینه حقوق مالکیت
فکری ،بهويژه حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده است .با توجه به پذيرش داوری در دعاوی مربوط
به مالکیت حقوق خصوصی (منقول و بعضاً غیرمنقول) در نظامهای حقوقی ،بهطورکلی میتوان
دعاوی مربوط به مالکیت حقوق فکری را نیز داوریپذير دانست.
دسته ديگر از دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده که اعمال مالكهای
داوریپذيری در رابطه با آنها منجر به نتايج متمايزی از دستههای پیشین میشود ،دعاوی ناظر
به بهرهبرداری از اين حقوق است .اين دعاوی که بیشترين زمینه ارجاع به داوری را دارد ،در
نتیجة قراردادهای لیسانس يا واگذاری به وجود میآيد و به دلیل ماهیت صرف قراردادیاش،
غالباً در نظامهای حقوقی مختلف ،داوریپذير دانسته میشود.
دسته چهارم از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکریِ ثبتشده ،دعاوی نقض اين حقوق است.
ممکن است اين دعاوی ،خارج از هرگونه رابطة قراردادی به وجود آيد .طبیعی است که در اين موارد،
تنها در صورت توافق طرفین پس از بروز اختالف ،مسئله داوری اين دعاوی طرح میشود .اما آنچه
بیشتر درعمل رخ میدهد ،فرضی است که باوجود قرارداد بین طرفین ،يکی از اطراف قرارداد ،خارج از
محدوده قرارداد ،از محصول فکری استفاده میکند .در اين موارد ،اگر شرط داوریِ پیشبینیشده در
قرارداد به نحو کافی گسترده باشد ،امکان داوری دعاوی نقض مطرح میشود .ازآنجاکه اصوالً دعوای
نقض مدنی ،تأثیری بر حقوق ثالث ندارد و رأی داور در اين خصوص ،تنها ناظر به رابطه اطراف داوری
است ،امروزه داوریپذيری اين دسته از دعاوی با ترديد جدی روبهرو نیست.
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چکیده
ديوان بینالمللی دادگستری ،در راستای اعمال حقوق ،با تفسیر قواعد و مقررات موجود در جامعه
بینالمللی ،به توسعه حقوق بینالملل که دربردارنده مفهوم تغییر و نوآوری است ،کمک شايانی نموده
است .وظیفه اصلی ديوان بینالمللی دادگستری ،حلوفصل اختالفات میان دولتهاست .ديوان در اين
راستا در برخی از آرای خود با استفاده از تفسیر پويا در مسیر تطابق قصد طرفین معاهده با مقتضیات
زمان و نیازهای جامعه بینالمللی و با کشف اراده واقعی طرفین ،ابهامات موجود در حقوق بینالملل را
رفع کرده است .نوشتار حاضر با برقرارکردن ارتباط میان ديوان بینالمللی دادگستری که نمیتواند صريحاً
قاعدهسازی کند ،با تفسیر پويا که برخی آن را قاعدهساز میدانند ،نقش تفسیر پويا را در زدودن ابهامات
موجود و پرکردن خألها در حقوق بینالملل ،فارغ از ديگر ابزارهای مؤثر در اين خصوص ،تحلیل کند.
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مقدمه
بهطور کلی تمامی نظامهای حقوقی برای وضع قاعده ،سازِکارهايی دارند ،اما اين امر در نظام
حقوق بینالملل با مشکالتی مواجه است ،چرا که در حقوق بینالملل ،قانون نوشتهای که صريحاً
قدرتهای قاعدهساز را مشخص کند و نیز نهاد قانونگذاری که قواعد بینالمللی را بدون رضايت
دولتها به آنان تحمیل کند ،وجود ندارد 1.قاعدهسازی در حقوق بینالملل تا مدتها از طريق
معاهده و عرف صورت میگرفت ـ البته امروز نیز نمیتوان منکر نقش مهم اين دو منبع حقوقی
شد2ـ اما در کنار آن ،تفاسیر قضايی نیز نقش چشمگیری در رشد و توسعه حقوق بینالملل ايفا
میکند3.
ديوان بینالمللی دادگستری در مسیر حل اختالف در موقعیتهايی قرار گرفته است که گويی
بايد در خأل تصمیم بگیرد و با توسل به منابع حقوق بینالملل نیز اين خأل پر نمیشود 4.هرچند
نقش قانونگذاری برای ديوان در اساسنامه آن در نظر گرفته نشده و خود ديوان نیز منکر چنین
نقشی است 1،اين نهاد قضايی بینالمللی در صورت وجود ابهام يا خأل ،با انجام تفسیر و استدالل
حقوقی ،قواعدی را بهطور ضمنی وارد حقوق بینالملل میکند که در آينده ،دولتها و حقوقدانان
آن را خواهند پذيرفت ،تبديل به رويهقضايی خواهد شد و حتی در مواردی زمینه پیدايش عرف

 .7ساداتمیدانی ،حسین؛ صالحیت قانونگذاری شورای امنیت ،چاپ دوم ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،138۱ ،ص .23
 .2درباره قانونگذاری بینالمللی از طريق معاهدات و بررسی نواقص آن و در نهايت ،نیاز به نظام حقوقی مؤثری که به
چالشهای جديد پاسخ دهد ،ن.ک:
Neuhold, Hanspeter, “The Inadequacy of Law-making by International Treaties: Soft Law as an
Alternative?”, in: RüdigerWolfrum, Volker Röben (eds.), Developments of International Law in Treaty
Making, Springer, 2005, pp. 40-47.
& Oellers-Frahm, Karin, “The Evolving Role of Treaties in International Law”, in: Russell A. Miller
Rebecca M. Bratspies (eds.), Progress in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Brill, 2008,
pp.173-196.

 .9فلسفی ،هدايتاهلل؛ «ماجرای تفسیر در ديوان بینالمللی دادگستری» ،در :نقش ديوان بینالمللی دادگستری در تداوم و
توسعه حقوق بینالملل ،انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد ،1383 ،ص .44
 .4نظرات متفاوتی درباره وجود خأل قانونی در حقوق بینالملل وجود دارد .برخی امکان وجود خأل را انکار میکنند و دسته
ديگر با قبول آن در حقوق بینالملل ،چارهای برای آن پیدا میکنند.
J. Aznar Gomez, Mariano, “The 1996 Nuclear Weapon Advisory Opinion and Non Liquet in International
Law”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 48, Part 1, 1999, p. 8.

امکان پديدآمدن وضعیت فقدان قاعده حقوقی در حقوق بینالملل ،صرفاً يک معضل آکادمیک نیست و ديوان در نظريه
مشورتیِ تهديد يا توسل به سالحهای هستهای ( ،)133۱با وضعیت خأل مواجه شد.
 .8ديوان بینالمللی دادگستری بارها تأکید کرده است که وظیفهاش تفسیر معاهدات است ،نه بازنويسی آن.
Case Concerning Rights of United States Nationals in Morocco, (France/United States of America),
Judgment of 27th August 1952, ICJ. Reports, p. 196. ICJ Reports, 1996, p. 237, para. 18, Legal
Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia Notwithstanding Security
Council Resolution 276, Advisory Opinion of 21 June 1971, ICJ Reports, 1971, para. 57.
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بینالمللی را فراهم میکند« ۱.لذا بدون شک ،عالوه بر ابداعاتی که قضات ديوان در حین تفسیر
يک مقرره معاهدهای يا عرفی انجام میدهند ،در بسیاری از موارد بهصورت مستقیم و ضمنی به
تولید قواعد جديد در رابطه با موضوعات تحت بررسی خود دست میيازند» ۱.به همین جهت
نمیتوان انکار کرد که ديوان در راستای تفاسیری که ارائه میدهد ،گاه از چارچوب تعريف سنتی
تفسیر فراتر رفته و از آن طريق ،دست به توسعه حقوق زده است 8.بايد در نظر داشت که معنای
قواعد ،آنچنان روی سنگ حکاکی نشده است که هیچ تغییری نتوان به آن داد ،بلکه نقوش هر
قاعده در گذر زمان ،نیاز به تفسیر دارد و همین پويايی در تفسیر است که به ايجاد آنچه جامعه
بینالمللی محتاج آن است ،کمک میکند و از رهگذر آن ،دامنه و شمول قاعده ،گاه گسترده
میشود و گاه محدوديتهايی میيابد ،رويهقضايی شکل میگیرد و تکامل پیدا میکند .تفسیر
«پويا» يا «تکاملی» 3يکی از ابزارهايی است که با کمک آن میتوان به پويايی در تفسیر ،جامه
عمل پوشاند .در آرای اخیر ديوان بینالمللی دادگستری ازجمله در قضیه اختالف در خصوص
کشتیرانی و حقوق مربوط به آن (کاستاريکا علیه نیکاراگوئه) 10و همچنین قضیه کارخانه خمیر
 .5برای مطالعه بیشتر در خصوص نقش ديوان در قاعدهسازی بینالمللی ،ن.ک:
ساناز کامیارراد؛ قاعدهسازی در ديوان بینالمللی دادگستری از مجرای تفسیر ،پاياننامه کارشناسی ارشد حقوق بینالملل،
دانشگاه مفید ،تابستان 1334؛ همايون حبیبی و سوده شاملو؛ «نقش ديوان بینالمللی دادگستری در توسعه حقوق بینالملل»،
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ،سال  ،11شماره ،41زمستان .1332
 .1منظور از مستقیم اين است که عمالً و بدون استناد به مقررهای از قواعد موجود ،اقدام به ايجاد نرمهای جديد مینمايند و
منظور از ضمنی اين است که درعینحال که اقدام به قانونگذاری مینمايد از اشاره به اين مطلب يعنی امر ايجاد قواعد جديد
توسط خود خودداری مینمايد .رسولپور ،امیر ارسالن و عبداهلل عابدينی؛ «حرکت به سوی قاعدهسازی و انگارههای معاصر:
رويهقضايی در آينه ديوان بینالمللی دادگستری» ،مجله پژوهشهای حقوقی ،شماره  ،21نیمسال اول  ،1331ص .1۱1
 .5برای مثال ،رأی ديوان در قضیه بارسلونا ترکشن درباره حمايت ديپلماتیک از شرکتها بود ،اما دلیلی که اين رأی بهواسطه
آن شهرت يافت ،امر ديگری بود که مربوط به تفاسیر ديوان در اين رأی میشد .در آن رأی ،ديوان برای اولین بار به مفهوم
«تعهدات عامالشمول» در حقوق بینالملل اشاره کرد Case Concerning Barcelona Traction, Light, and Power
 Company (LTD), Judgment of 5 February 1970, ICJ (Reports, 1970, para. 33همچنین در اين راستا میتوان از
نظر مشورتی جبران خسارت مأمورين سازمان ملل نام برد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،آن را نزد ديوان مطرح کرد.
حاصل اين نظر مشورتی ،شناسايی دو قاعده مهم در حقوق بینالملل است ،نخست« ،شخصیت حقوقی سازمانهای
بینالمللی» و ديگری «صالحیت ضمنی سازمانهای بینالمللی»(Reparation for Injuries Suffered in the Service of .
) The United Nations, Advisory Opinion 11 April 1949, ICJ. Reports, 1949, p. 174.يکی ديگر از قضايايی که
به نقش نظريات مشورتی ديوان در توسعه حقوق بینالملل و قاعدهسازی ضمنی دامن میزند ،نظريه مشورتی شرطها بر
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنايت نسلزدايی است Reservations to the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion 28 (May of 1951, ICJ. Reports, 1951, p. 24,

برای مطالعه بیشتر درمورد مصاديق قاعدهسازی ضمنی در آرای ترافعی و نظريات مشورتی ديوان بینالمللی دادگستری ،ن.ک:
کامیارراد؛ همان ،صص .۱2-32
9. “Evolutive”, “Evolutionary”, or “Dynamic” Interpretation
10. Dispute Regarding Navigational and Related Rights, (Costa Rica/Nicaragua), Judgment of 13 July
2009, ICJ. Reports, 2009.
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کاغذ (آرژانتین علیه اروگوئه)11ـ که آخرين رأی مربوط به موضوع حاضر است ،تفسیر پويا به کار
برده شده است.
بنابراين ،قاضی ديوان بینالمللی دادگستری برای اعمال حقوق ،ناگزير از تفسیر مقررات
حقوق بینالملل است ،چرا که «هر قاعده يا قانونی پیش از آنکه به اجرا درآيد ،بايستی تفسیر
شود» 12،دامنه و حدود آن مشخص و معنای آن بهطور شفاف تعیین شود 13.در راستای اين عمل،
نتیجهای که در برخی از موارد حاصل میشود ،توسعه حقوق بینالملل از مجرای تفسیر است.
تمايز میان مفهوم «قاعدهسازی» 14و «توسعه» 11،ازجمله ضروريات اين بحث است تا اين دو
مفهوم با يکديگر خلط نشوند .لذا ابتدا به بیان تفاوت میان قاعدهسازی و توسعه پرداخته میشود.
 .7مفهوم قاعدهسازی و توسعه در حقوق بینالملل و تفاوت آنها
در تعريف مفهوم قاعدهسازی ،اختالف بسیار است .لوترپاخت ،قاعدهسازی را «فرايند تغییر قانون
موجود» 1۱میداند و معتقد است ،قاعدهسازی ،واژهای حقوقی نیست ،بلکه عبارتی در فلسفه
حقوق و علم سیاست است 1۱.برخی از قضات ديوان بینالمللی دادگستری 18و اغلب حقوقدانان13
از واژه «قانونگذاری بینالمللی» 20برای شرح قاعدهسازی استفاده میکنند ،اما بايد توجه داشت
که جامعه بینالمللی فاقد هر نوع نهاد قانونگذار است و عنوان قانونگذاری تنها میتواند توصیف
مجازی از پديدهای باشد که در حقوق بینالملل وجود دارد21.
برخی با نگاه سنتی ،قاعدهسازی را «تدوين قانون نانوشته و بهطورکلی ،بیان اراده دولتها»
11. Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment of 20 April
2010, ICJ Reports 2010.

 .72فلسفی ،هدايتاهلل؛ حقوق بینالملل معاهدات ،چاپ سوم ،فرهنگ نشر نو ،1331 ،ص .144
 .79حبیبی مجنده ،محمد؛ رويه ديوان بینالمللی دادگستری در تفسیر معاهدات ،پاياننامه کارشناسی ارشد حقوق بینالملل،
دانشگاه عالمه طباطبايی ،سال  ، ۱۱-۱۱ص.23
14. Law-making
15. Development
16. Lauterpacht, Hersch, The Development of International Law by International Court, Cambridge
University Press, London, 1982, p. 155.
17. Ibid., p. 155.
18. Dissenting Opinion of M. Alvarez, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide, Advisory Opinion of 1951, ICJ Reports, 1951, p. 292.
Dissenting Opinion of Judge Tanaka, South West Africa (Liberia/ South Africa), Second Phase, ICJ.
Reports, 1966, pp. 277, 292.
19. McNair, Arnold Duncan, The Law of Treaties, Oxford University Press, 1986, p. 730.
20. International Legislation
21. Danilenko, Gennadiĭ Mikhaĭlovich, Law Making in International Communities, Martinus Nijhoff
Publishers, 1993, p. 7.
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دانستهاند 22.برای تحقق قاعدهسازی « ،قاعده بايد تعهداتی با ماهیت عام ايجاد کند که فراتر از
زمانی معین باشد» 23.اغلب ،قاعدهسازی به «اقدامات معین اعضای جامعه بینالمللی اطالق
میشود که هدف از آن ،اقدامات ايجاد قواعد حقوقی الزامآور است که تمام تابعان خود را
دربرگیرد 24،خواه آنکه تابعان پیش از وضع آن قاعده ،رضايت خود را نسبت به آن اعالم کرده
باشند يا نه» 21.برخی در مرز بسیار باريکی که میان قاعدهسازی و توسعه قائل میشوند حرکت
میکنند و دو عنصر برای قاعدهسازی بیان میدارند« ،نخست آنکه بايد توسعهای در حقوق پديد
آيد و دوم آنکه اين توسعه بايد به دست قضات ديوان بینالمللی دادگستری ايجاد شود» 2۱.به
عبارتی ،قاعدهسازی را با کمک توسعه قوانین تعريف میکنند .مفهوم توسعه ،اين ايده را به
چالش میکشد که «دادگاهها يا ديوانهای بینالمللی صرفاً اعمال يا اجرای قانون میکنند و در
تفسیر و اعمال قواعد موجود مشارکت دارند ،بدون آنکه در ايجاد آن نقش داشته باشند»2۱.
لوترپاخت ،مفهوم «توسعه» 28و مفهوم «شفافسازی» 23را بهجای يکديگر به کار میبرد .در
بحثهای وی ،توسعه بهطور اعم به معنی «تبیین قانون» 30است31.
قاضی آلوارز بیش از شش دهه قبل به اين امر اشاره و اظهار کرد« :در بسیاری از قضايا کامالً
غیرممکن است که گفته شود کجا توسعه قانون پايان میيابد و کجا خلق آن آغاز میشود»32.
برخی معتقدند «تصور فرايند توسعه ،بدون ايجاد قاعده مشکل است؛ ديوان بهمنظور توسعه،
انطباق ،اصالح ،رفع خأل حقوقی و تفسیر در حقوق بینالملل ،قاعده ايجاد میکند» 33.اپنهايم از
22. Van der Vlies, I.C., “Legislation in a Global Perspective”, in: Julia Arnscheidt, Benjamin van Rooij,
Jan Michiel Otto (eds), Lawmaking for Development, Leiden University Press, 2008, p. 133.
23. Brunnée, Jutta, “International Legislation”, in: Wolfrum, Rüdiger (ed.), Max Planck Encyclopedia of
Public International Law, 2010, para. 3, p. 2., Available at: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/
law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1429?rskey=OHqpIW&result=1&prd=EPIL (last visited
on 1 September, 2016).
24. Danilenko, Gennadiĭ Mikhaĭlovich, op. cit., p. 5.
25. McNair, op. cit., p. 731.
26. Petersen, Niels, “Lawmaking by the International Court of Justice—Factors of Success” in: Russell
A. Miller; Peer C. Zumbansen (eds.), Beyond Dispute: International Judicial Institutions as Lawmakers,
German Law Journal, vol. 12, No. 05, 2011, p. 412.
27. J. M., Ruda, “Some of the Contributions of the International Court of Justice to the Development of
International Law”, New York Journal of International Law and Politics 24 (1991), 35, cited in: Tams,
Christian J., ”The World Court’s Role in the International Law-making Process, University of Glasgow,
School of Law, March 8, 2014, pp. 4-5.
28. Development
29. Clarification
30. Making Law Visible
31. Lauterpacht, op. cit., pp. 42-43.
32. Separate Opinion of Judge Alvarez, Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United
Nations, Advisory Opinion of 1949, ICJ. Reports, 1949, p. 190.
33. Lapidoth, Ruth. "International Law at the Time of Its Codification: Essays in Honour of Roberto
Ago”, [Milan, Dott. A. Giuffrè Editore, 1987, 4 Volumes], ILR 24.1 (1990): p. 145.
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لحاظ نظری تمايز بین دو مفهوم توسعه و تدوين را محدود و اثر عملی آن را غیرمهم میداند،
ولی مسلّم است که توسعه ،عنصر تغییر را در خود دارد 34.شاختر توسعه را «تغییرات حقوق
بینالملل توسط حکومتها و ساير عوامل» میداند .لذا نقش ديوان در توسعه حقوق بینالملل،
چیزی بیش از اعالم قواعد حقوقی الزماالجراست31.
با توجه به نظرات فوق که برای مفهوم توسعه ،بازه معنايی از شفافسازی تا تغییر در نظر
گرفتهاند بايد گفت دوگانگی میان توسعه و قاعدهسازی« ،مسئلهای مربوط به درجات است ،نه
انواع و اين دو واژه نیز حلقههای بههمپیوسته از يک زنجیراند» 3۱.توسعه ،مرحله پیشین
قاعدهسازی است و هرچه به درجات عالی خود میرسد به مفهوم قاعدهسازی نزديکتر میشود و
اينجاست که در برخی موارد مشاهده میشود که توسعه حقوق تا آنجايی پیش رفته که با
قاعدهسازی خلط میشود .ديوان بینالمللی دادگستری در برخی از قضايای خود ،قواعد را
بهگونهای تفسیر میکند که به همراه کشف معنا و مقصود مندرج در معاهدات و ديگر منابع
حقوق بینالملل ،با درنظرگرفتن تحوالت و نیاز جامعه بینالمللی ،توسعه حقوق بینالملل را به
ارمغان میآورد و گاه تا جايی پیش میرود که توسعه به درجه عالی خود يعنی ايجاد ضمنی قاعده
نزديک میشود و از بطن تصمیمات اين نهاد قضايی بینالمللی ،قواعدی تلويحاً متولد میشود.
 .2تفسیر و پرکردن خألهای حقوق بینالملل
تفسیر ،عمل کشف معانی يا آشکارکردن قانون و بسیار شبیه به باستانشناسی است؛ 3۱به اين
معنا که تفسیر با توجه به قواعدی که از قبل موجود است ،به جستجو و کشف شیء يا مطلب
میپردازد و نوعأ از آنچه موجود است ،پردهبرداری میکند ،يعنی کاشف از امر موجود است و نه
بیان امر معدوم .اما آيا میتوان تفسیر را تا جايی ادامه داد که منجر به ايجاد قاعدهای نو شود و
نقشی مولّد و سازنده داشته باشد؟ برای پاسخ ،به تفاوت تفسیر با پرکردن خألهای قانونی پرداخته
میشود.

به نقل از :سوده شاملو؛ نسبیت احکام ديوان بینالمللی دادگستری ،شهر دانش ،1333 ،ص .301
 .94پیشین ،صص .322 -323
 .98پیشین.
36. Jennings, Robert, “General Course on Principles of International Law”, Recueil des cours, vol. 121,
1967, pp. 323, 341, cited in: Christian J. Tams, op. cit., p. 5.

 .91برای ديدن تعبیر باستانشناسی از تفسیر ،ن.ک:
Venzke, Ingo, “The Role of International Courts as Interpreters and Developers of the Law: Working Out
the Jurisgenerative Practice of Interpretation”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law
Review 99, 2011, p. 100.
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در فرايند اجرای قواعد حقوقی ،گاه وضعیتی به نام «خأل» يا «سکوت قانون» 38پیش میآيد.
در خصوص اين موضوع که آيا تفسیر میتواند خألهای حقوق بینالملل را پر کند يا نه ،اختالف
بسیار است و ديدگاههای متفاوتی نیز بیان شده است.
گروه اول که معتقد به نقش تأثیرگذار تفسیر در پرکردن خألها هستند ،بر اين عقیدهاند که
«تفسیر دو بُعد دارد که يک بُعد آن ،شناسايی معنای ازپیشموجود است و ديگری بُعد خالّق
تفسیر است که میتواند قاعده بسازد و خألها را پر کند» 33.بايد مشخص کرد که از کدام منظر
به تفسیر نگريسته میشود .گاهی منظور از تفسیر ،معنای محدودی است که تنها شامل
روشنکردن و شفافسازی متن ازپیشموجود میشود و گاه معنای موسعی از تفسیر مدنظر است
که ابزاری برای پرکردن خألهای متنی ناقص محسوب میشود 40.ازآنجايیکه هدف از تفسیر،
عالوه بر مشخصکردن معانی مبهم و دوپهلو ،يافتن راهحل حقوقی متناسب با نیازها و مصالح
اجتماعی است ،اين هدف ايجاب میکند که قاضی بتواند تعهداتی را ايجاد و بر طرفین يا يکی از
آنها تحمیل کند و به عبارت ديگر ،نقش سازندهای داشته باشد 41.تفسیر ،همزمان که به بیان
آنچه قانون هست میپردازد ،در ايجاد آن نیز نقش دارد و «تفسیر است که حقوق بینالملل را
میسازد» 42.البته شايسته است که میان روشهای متفاوتی که در تفسیر اتخاذ میشود ،قائل به
تفکیک شد .برای مثال ،تفسیر «هدفمند يا غايی» 43يا تفسیر «پويا» برای قاعدهسازی
مناسباند ،اما اگر مفسّری «متنگرا» 44که تنها به معنای عادی مندرج در متن توسل میکند،
دست به تفسیر زند ،از اين طريق قاعدهای نمیسازد41.
گروه دوم بر اين عقیدهاند که مفسّران نبايد متن را با هر آنچه شامل آن نمیشود ،پر کنند.
اگر معنای عبارات با يکديگر تعارض دارند يا ناقص هستند ،مفهومی که از آن برداشت میشود،
”38. “Gaps or Lacunae
از خأل تحت عنوان « »Non- Liquetنیز نام میبرند که معنای آن «ناروشن» است .در اصطالح حقوقی به اين معناست که
«قاعدة قابل اعمالی وجود ندارد» و مشابه با مفهوم «خأل» است.
Neff, Stephan C., “In Search of Clarity: Non Liquet and International Law”, in: Kaiyan Homi Kaikobad
and Michael Bohlander (eds.), International Law and Power Perspectives on Legal Order and Justice,
Essays in Honour of Colin Warbrick, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 65.
39. Herdegen, Matthias, “Interpretation in International Law”, Max Planck Foundation for International
Peace and the Rule of Law under the Direction of RüdigerWolfrum, 2013, para. 1. Medina, Cecilia, “The
Role of International Tribunals: Law-Making or Creative Interpretation?”, in: Dinah Shelton(ed), The
Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford University Press, 1st Ed., 2013, pp. 650652.
40. Barak, Aharon, Purposive Interpretation, Princeton University Press, New Jersey, 2005, p. 6.

 .47انصاری ،باقر؛ نقش قاضی در تحول نظام حقوقی ،میزان ،138۱ ،ص.180
42. Venzke, Ingo, How Interpretation Makes International Law: On Semantic Change and Normative
Twists, United Kingdom, Oxford University Press, 1st Ed., 2012, pp. 17-71.
43. Purposive Interpretation or Teleological Interpretation
44. Textual Interpreter
45. Barak, Aharon, op. cit.
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معیاری برای رأیدادن و قضاوت قرار میگیرد و اگر مشکل حل نشد ،به نیرويی که در پس
معاهده وجود دارد ،متوسل میشوند ـ منظور اراده طرفین است ـ و بر اساس آن تفسیر میکنند.
تفسیر در هر دو طريق بايد از قانون ،رفع ابهام کند و نه قاعدهسازی 4۱.به عبارت ديگر ،همة
اعمال بینالمللی متضمّن رضايت دولتهاست؛ تفسیر نیز از اين قاعده مستثنا نیست و بايد
آنگونه استفاده شود که موجب استنباط معنايی شود که دولتها به آن رضايت دادهاند 4۱.به
عقیده ديوان بینالمللی دادگستری« ،اگر عبارات در معنای عادی و متداول خود ،مبهم هستند يا
به نتیجهای غیرمعقول منتج میشوند ،ديوان تنها بايد با توسل به ديگر روشهای تفسیر،
مشخص کند که طرفین در زمان استفاده از اين عبارات ،چه چیز را قصد کردهاند»48.
تالش تدوينکنندگان اساسنامه ديوان بینالمللی دادگستری نیز بر آن بوده است که با
اعتباربخشیدنِ هرچه بیشتر بر اصل حاکمیت دولتها و رضايت آنان در اعطای صالحیت به اين
مرجع قضايی و نسبیدانستن احکام آن 43،ديوان را صرفاً مرجعی برای احراز قواعد حقوقی تعیین
کنند نه قاعدهسازی و پرکردن خألهای قانونی .اما بايد توجه داشت آنچه امکان آغاز فرايند
قاعدهسازی را میسّر میکند ،استداللها و تفاسیر ديوان است .در قضیه جبران خسارت وارد بر
کارکنان سازمان ملل متحد 10،زمانی که ديوان بیان کرد «سازمان ملل متحد نمیتواند وظايف
خود را انجام دهد مگر اينکه دارای شخصیت حقوقی بینالمللی باشد» 11،از تفسیر غايی استفاده
کرد و در زمینه صالحیت ضمنی سازمان ملل متحد نیز ،ديوان با تفسیری که از منشور ملل
متحد ارائه داد ،نتیجه گرفت که صالحیت ضمنی سازمان ،نشأتگرفته از منشور است 12.يکی
ديگر از قضايايی که به نقش تفاسیر ديوان در قاعدهسازی ضمنی دامن میزند ،نظريه مشورتی
شرطها بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنايت نسلزدايی 13است .در اين قضیه ،ديوان به
پذيرش شرط بر اساس «موضوع و هدف» معاهده نظر داد که بیانگر اعمال «رويکرد تفسیر
46. Linderfalk, Ulf, On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in
the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Netherlands, Springer, 2007, p. 43.
47. Orakhelashvili, Alexander, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, New
York, Oxford University Press, 2008, p. 286.
48. Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations, Advisory
Opinion of 3 March 1950, ICJ. Reports, 1950, p. 8.

ماده  32کنوانسیون وين درباره حقوق معاهدات در بیان وسايل تکمیلی تفسیر ،متضمن همین مفهوم است.
 .43شاملو؛ همان ،ص.1۱
50. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion 11 April
1949, ICJ. Reports, 1949.
51. Ibid., p. 179.
52. Ibid., p. 182.
53. Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,
Advisory Opinion 28 May of 1951, ICJ. Reports, 1951.
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غايی» است 14.پاسخی که ديوان به اين مسئله میدهد ،ساختار نظام نوين شرط بر معاهدات را
شکل میدهد که دولتها آن را پذيرفتهاند و بعدها در قالب کنوانسیون وين  13۱3درباره حقوق
معاهدات به شکلی دقیق و منسجم منعکس شده است 11.در قضیه بارسلونا تراکشن 1۱برای اولین
بار به مفهوم «تعهدات عامالشمول» اشاره شد که معلول تفاسیر ديوان در اين قضیه است .اگر
فرض بر اين باشد که تعهدات عامالشمول ،پیش از اين در عرصه حقوق بینالملل وجود داشته،
بايد در معاهدات ،عرف يا اصول کلی حقوقی ،بهعنوان منابع اصلی حقوق بینالملل ،مشاهده
شود ،اما در هیچيک از موارد پیشگفته ،استنادی به اين نوع از تعهدات نشده است .نه در
معاهدات ،کاربرد تعهدات عامالشمول ديده میشود و نه در حقوق بینالملل عرفی .شکلگیری
عرف ،نیاز به عناصری دارد که در اينجا مشاهده نمیشود .پیش از ايجاد هر قاعدهای بهطور
معمول ،زمینههای ايجاد آن بهمرور در جامعه شکل میگیرد ،چرا که قاعده در خأل و دفعتاً بروز
نمیيابد ،اما از اين زمینهسازیها نمیتوان تحت عنوان ايجاد قاعده ياد کرد 1۱و عملکرد ديوان را
در رأی بارسلونا تراکشن ناديده گرفت 18.لذا اين تفاسیر ديوان بود که برای نخستین بار مفاهیم
«تعهدات عامالشمول»« ،شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی»« ،صالحیت ضمنی» و
«نظام حاکم بر شرطها» را شناسايی و وارد عرصه حقوق بینالملل کرد .سپس در قضايای مرتبط
بعدی تکرار شدند ،بر رويه بعدی دولتها اثر گذاشتند ،نظرات حقوقدانان را تحت شعاع قرار
دادند و تبديل به قاعده حقوقی بینالمللی شدند.
 .9مفهوم و نقش تفسیر پویا در قاعدهسازی بینالمللی
قاعده کلی تفسیر ،مبتنی بر رويکرد «متنگرايی» 13است که به آشکارسازی معنای متن
54. Ibid., p. 24.
 .88زرنشان ،شهرام؛ شکلگیری و شناسايی حقوق بینالملل عرفی ،گنج دانش ،1332 ،ص.242
56. Case Concerning Barcelona Traction, Light, and Power Company (LTD), Judgment of 5 February
1970, ICJ Reports, 1970.

 .81جرج ابیصعب معتقد است که وضعیت قاعدهسازی بینالمللی به صورت فلکی گسترده شباهت دارد که از ستاره و
شهابهای کمیاب گذرا در جهان وسیع تشکیل شده است .هنگامی که ديوان قواعد حقوق بینالملل (ستارگان) را کشف
میکند و بهعنوان قواعد حقوق بینالملل اعالم میکند ،آنان واضح و آشکار میشوند .اگرچه ممکن است «ستاره» ،مدت
مديدی پیش از آنکه ديوان آن را بیابد وجود داشته باشد ،کشف ديوان ،وضعیت آن را در صورت فلکی حقوق بینالملل تثبیت
و تأيید میکند.
Abi-Saab, Georges, “Fragmentation or Unification: Some Concluding Remarks”, International Law and
Politics, vol. 31, 1999, p. 924.

 .85برای مطالعه بیشتر درباره تعهدات عامالشمول ،ن.ک :امیرارسالن رسولپور؛ قدرت قاعدهسازی تصمیمات قضايی ديوان
بینالمللی دادگستری ،پاياننامه کارشناسی ارشد حقوق بینالملل ،دانشگاه عالمه طباطبايی.1383 ،
59. Textuality
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میپردازد ،فارغ از آنکه در ابتدای امر ،اراده طرفین را مشخص کند ۱0.ماده  31کنوانسیون وين
است۱1.

درباره حقوق معاهدات نیز با بیان قاعده کلی تفسیر ،متن معاهده را اساس کار قرار داده
درمقابل ،رويکرد ديگری در تفسیر تحت عنوان «تفسیر غايی» وجود دارد که در پی يافتن «موضوع
و هدف معاهده» ۱2است ۱3.بعضی بر اين عقیدهاند که اگرچه قواعد مذکور در کنوانسیون وين در
زمینه تفسیر بهطور مساوی در تمامی معاهدات قابل اعمال است ،برخی از معاهدات به دلیل ماهیت
ويژة تعهدات مندرج در آن ،رفتار متفاوتی را در تفسیر میطلبد .معاهدات حقوقبشری ،معاهدات
مربوط به حفاظت از محیطزيست ،معاهدات سرزمینی و معاهدات مربوط به حمايت از غیرنظامیان
در خالل مخاصمات مسلحانه ،از اين دسته است ۱4.به عبارت ديگر« ،ماهیت تعهدات ،در فرايند
تفسیر معاهده ،تأثیر بسیار مهمی دارد» ۱1.فیتز موريس ،تعهدات را به سه دسته «تعهدات
متقابل»« ۱۱،تعهدات يکپارچه» ۱۱و «تعهدات وابسته» ۱8تقسیم میکند ۱3.اثر اين دستهبندی در
کاربرد قواعد تفسیر روشن میشود .در تعهدات متقابل ،بیشتر تمايل بر آن است که تفسیر بر
 .50برای مطالعه بیشتر ،ن.ک :فلسفی؛ همان ،صص.144-۱32

 .57بر اساس بند  1ماده  31کنوانسیون وين درباره حقوق معاهدات « ،معاهده ،با حسننیت و منطبق با معنای معمولیای که
بايد به اصطالحات آن در سیاق عبارات ...داده شود ،تفسیر خواهد شد».
62. Object and Purpose
 .59بر اساس بند  1ماده  31کنوانسیون وين درباره حقوق معاهدات« ،معاهده  ...بايد در پرتو موضوع و هدف آن تفسیر
شود» .هدف مهم اين شیوه از تفسیر نیز ،اعتبار تام بخشیدن به معاهده و اجتناب از هرگونه تفسیری است که مغاير با موضوع
و هدف معاهده باشد .به عبارت ديگر ،هرگونه ابهامی در متن معاهده بايد بهوسیله تفسیری که به «موضوع و هدف معاهده»
اثر میبخشد ،برطرف شود.
Crawford, James, Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford University Press, 8th Ed.,
2012, p. 379.

مالکم شاو بیان میکند که «اين رويکرد تفسیر غايی بر نقش قاضی يا داور تمرکز میکند ،تا جايی که او موضوع و هدف
معاهده را معین کند و قاعدهسازی از اين طريق مورد نقد واقع شده است».
Shaw, Malcolm, International Law, Cambridge University Press, 6th Ed., 2008. p. 933.
64. Arato, Julian, “Accounting for Difference in Treaty Interpretation Over Time”, In: Bianchi, Andrea,
Peat, Daniel, Winsdor, Matthew (eds.), Interpretation in International Law, Oxford University Press,
United Kingdom, 1st Ed., 2015, pp. 205-206.
65. Ibid., p. 208.
66. Reciprocal Obligations
67. Integral Obligations
68. Interdependent Obligations

 .53به نظر فیتز موريس« ،تعهدات متقابل» ،صرفأ شامل تبادل حقوق و تکالیف میان طرفین ،بنابر توافق میان آنان است.
«تعهدات يکپارچه» آنهايی است که در رابطه با تمام اعضای جامعه جهانی بهجای اطراف خاص اعمال میشود .به عقیده
وی ،معاهدات قانونساز ،تعهد يکپارچه ايجاد میکند .تعهدات عامالشمول نیز از اين دسته است .در «تعهدات وابسته»،
مشارکت تمام اطراف ،شرط نیروی الزامآور معاهده است ،همچون معاهدات خلع سالح.
Ibid., p. 219.

برای مطالعه بیشتر در خصوص تقسیمبندی تعهدات و تعاريف آن ،ن.ک :حسن سواری و محمدصالح عطار؛ «گونهشناسی
رژيم حقوقی تعهدات بینالمللی» ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ،سال  ،1۱شماره  ،44پايیز .1333
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اساس رويه و توافق بعدی دولتها صورت پذيرد ،اما برخالف آن ،در تعهدات يکپارچه ،تفسیر بر
اساس رويه بعدی دولتها درصورتیکه مغاير موضوع و هدف معاهده باشد ،صورت نمیپذيرد و
اين نوع از تعهدات ،تعهداتی عامالشمول است که به دلیل ماهیت آن ،قابلیت تفسیر پويا را دارد۱0.
در ذيل به بیان مفهوم تفسیر پويا بهعنوان يکی ديگر از روشهای تفسیر پرداخته و رويه
ديوان بینالمللی دادگستری از اين منظر بررسی میشود.
9ـ .7مفهوم تفسیر پویا در حقوق بینالملل
برخی« ،تفسیر پويا» را يکی از اشکال «تفسیر غايی» میدانند ۱1زيرا هنگامیکه فهم مؤثری از
موضوع و هدف معاهده به دست میآيد ،زمینهای را ايجاد میکند که معاهدات در پرتو شرايط
حاضر تفسیر شود« ۱2.تفسیر پويا» ،نشأتگرفته از «قصد طرفین» است و «معنای معاهده را تابع
زمان تفسیر آن میداند» ۱3.ماده  31کنوانسیون وين ،سخنی از قصد طرفین به میان نمیآورد و
بر اولويت متن بر کشف قصد تأکید میکند «اما اين امر نشان از اولويتدادن به قصد ظاهری در
مقايسه با قصد واقعی در نظر کمیسیون حقوق بینالملل دارد و به معنای انکار کشف قصد
بهعنوان هدف بديهی تفسیر معاهده نیست» ۱4.ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه نامیبیا به
«ضرورت اصلی ۱1تفسیر سند مطابق با قصد طرفین» اشاره و از آن بهعنوان مبنايی برای تفسیر
70. Ibid., pp. 223 & 225.
درمقابل ،برخی معتقدند که در تفسیر ،هیچ تمايزی بین انواع مختلف معاهده وجود ندارد« .بااينحال نبايد از نظر دور داشت که
هدف و موضوع معاهدات حقوقبشری بهگونهای است که تفسیر پويا در آن نمود بیشتری يافته است».
Bjorge, Eirik, The Evolutionary Interpretation of Treaties, Oxford University Press, United Kingdom,1 st
Published in 2014, pp. 10-13.

شناخت انواع تعهدات به مفسّر کمک میکند که تفسیری صحیح و قانونی داشته باشد ،اما همیشه درباره اين موضوع که آيا
تعهدی «متقابل» است يا «يکپارچه» ،اختالفاتی وجود دارد .حتی ممکن است قواعد ( )Normsمختلف در معاهدات مشابه،
موضوع معیارهای تفسیری متفاوتی قرار گیرد و اين ،تفسیرکردن را پیچیده میکند .لذا هرچند تفکیک میان اين تعهدات،
ارزشمند است ،اغلب مبهم و قابل اعتراض است.
Ibid., p. 227.
71. Crawford, James, op. cit., p. 378, Herdegen, Matthias, op. cit., p. 4.
72. Osamu, Inagaki, “Evolutionary Interpretation of Treaties Re-examined: the Two-Stage Reasoning”,
Journal of International Cooperation Studies, vol. 22, No. 2.3, 2015, p. 137.

 .19بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بینالملل در سال « ،2013در تفسیر پويا (تفسیر بر اساس قانون زمان اعمال يا اجرای
معاهده) ،قصد طرفین در مرکز قرار دارد».
Report of the International Law Commission, Sixty-fifth session, 2013, Supplement No. 10 (A/68/10), p.
24.

 .14سیفی ،جمال؛ «تفسیر معاهده در زمان و قاعده حقوق میاندورهای» ،در :جامعه بینالمللی و حقوق بینالملل در قرن 21؛
مجموعه مقاالت اهدايی به استاد محمدرضا ضیايی بیگدلی ،شهر دانش ،1332 ،صص.131-140
75. Primary Necessity
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است۱۱.

پويا استفاده کرده
بحث مهم در زمینه تفسیر اين است که تفسیر بايد با توجه به شرايط و اوضاعواحوال در
زمان انعقاد معاهدهباشد يا زمان اعمال آن؟ قاضی ماکس هوبر در رأی داوری قضیه جزيره
پالماس در سال  1328بیان داشت که« :عمل حقوقی بايد با توجه به قواعدی که با آن معاصر
است ـ اصل معاصربودن ـ تفسیر شود»؛ ۱۱يعنی معنای مقررات معاهده و اوضاعواحوال در «زمان
انعقاد معاهده» مرجّح است که از آن تحت عنوان «تفسیر ايستا يا اصل معاصربودن» ۱8ياد
میکنند و در مقابل «تفسیر پويا» قرار دارد ۱3.دربارة جنبه زمانی تفسیر در زمان تدوين
پیشنويس کنوانسیون وين حقوق معاهدات نیز بحث شد اما سرانجام از متن کنوانسیون حذف
شد و مواد 31ـ 33کنوانسیون نیز آن را بهطور صريح بیان نمیکند80.
دوام يا بقای معاهده ،مستلزم دارابودن چنان ظرفیتی است که بر اساس آن ،معاهده بتواند
برای اعمال يا اجرای مقررات خود بر اساس وضعیت حاضر ،تغییر يابد يا با آن سازگار شود .يکی
از ابزارهايی که چنین سازگاری را اجازه میدهد ،تفسیر پوياست که میتواند بهعنوان روشی برای
تعیین و تشخیص اراده مشترک طرفین محسوب شود 81.دائمیبودن يا ثبات قواعد ،بهعنوان جزء
ضروری هر نظم حقوقی مورد تأکید بسیار زيادی قرار گرفته ،اما از طرفی بايد در نظر داشت که
بقا مستلزم تغییر است؛ به عبارت ديگر ،هیچ قاعده يا هنجاری نمیتواند از مفهوم زمان بگريزد82.
عبارات همانند بلوری شفاف و غیرقابل تغییر نیست ،بلکه اليه بیرونی تفکری زنده و پوياست که
با توجه به اوضاعواحوال و زمان استفاده خود ،در محتوايش تغییر ايجاد میشود 83.در تفسیر پويا
76. Bjorge, Eirik, “The Vienna Rules, Evolutionary Interpretation and the Intentions of the Parties”, in:
Bianchi, Andrea, Peat, Daniel, Winsdor, Matthew(eds), Interpretation in International Law, Oxford
University Press, United Kingdom, 1st Ed., 2015, p. 190.
77. Report of the International Law Commission, 65th session, 2013, Supplement No.10 (A/68/10), p. 24.
”78. “Contemporaneous” or “Static Interpretation” or “Principle of Contemporaneity

 .13برای مطالعه بیشتر درباره آرای ديوان بینالمللی دادگستری در کاربرد «رويکرد ايستا در تفسیر» ،ن.ک:
Dorr, Oliver, Schmalenbach, Kirsten, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary,
Springer, Berlin Heidelberg, 2012, pp. 533, 534.
80. Ibid., pp. 521-600.

تفسیر ايستا و پويا ،هر دو در آراء ديوان بینالمللی دادگستری مورد توجه قرار گرفتهاست .برای مثال در قضیه حقوق اتباع
اياالت متحده در مراکش( )1312زمانی که ديوان واژه «اختالف» را در معاهدات  1۱8۱و  183۱تفسیر میکرد ،بیان داشت
که« :واژه اختالف بايد با توجه به زمانی که دو معاهده منعقد شدهاند تفسیر شود».
Case Concerning Rights of Nationals of the United States of America in Morocco, Judgment of August
27th, 1952, ICJ. Reports, 1952, p. 189.
81. Dupuy, Pierre-Marie, “Evolutionary Interpretation of Treaties: Between Memory and Prophecy”, in:
Enzo Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties beyond the Vienna Convention, Oxford University Press,
New York, 2011, p. 123.
82. Ibid., pp. 123-124.
83. Beaulac, Stephane, The Power of Language in the Making of International Law, Boston, Martinus
Nijhoff Publishers, 2004, p. 24.
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«با توجه به شرايطی معیّن ،اجازه تفاسیر مبتنی بر تحوالت اجتماعی و حقوقی داده شده است تا
نتايجی روزآمد و واقعبینانه از تفسیر حاصل گردد» 84.البته اين نوع تفسیر نبايد بهوسیلهای برای
بازنويسی معاهده و قانونگذاری تبديل شود81.
تفسیر پويا وظیفه قاضی است؛ ارائه تفسیر جديدی از معاهده ،بهگونهای که خواست و اراده
مشترک طرفین را نشان دهد ،اما به معنی ارائه معنای جديد برای متنی که نويسندگان آن ،قبالً
آن را پیشبینی نکردهاند نیست 8۱.تفسیر پويا از معاهدات ،شیوه مجزايی از تفسیر نیست بلکه
نتیجه اجرای مناسب شیوهها يا ابزارهای معمول تفسیر است که با توسل به آن ،قصد طرفین
تعیین میشود .منظور ،ابزارها يا شیوههای شناختهشدة تفسیر مذکور در مواد 33ـ 31کنوانسیون
وين است 8۱.تفسیر پويا ،هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل مفهومی شناخته شده
است ،اما چون يکی از کاربردهای آن ،کمکردن نیاز به قواعد جديد است ،اين نیاز در عرصه
حقوق بینالملل ،بیشتر درک میشود88.
9ـ .2تفسیر پویا در رویهقضایی دیوان بینالمللی دادگستری
ديوان بینالمللی دادگستری ،تفسیر پويا را در نظريه مشورتی آثار حقوقی حضور مستمر آفريقای
جنوبی در نامیبیا در سال  ،13۱1قضیه فالت قاره دريای اژه در سال  ،13۱8قضیه اختالف در
خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن در سال  2003و قضیه کارخانه خمیر کاغذ در سال
 2010به کار برده است.
در قضیه نامیبیا ،ديوان به منظور مشخصشدن نتايج حقوقی حضور مستمر آفريقای جنوبی
در نامیبیا ،بعد از حکم به اداره سرزمین آفريقای جنوبی که در سال  13۱۱خاتمه يافته بود ،به
تفسیر پاراگراف  1ماده  22منشور جامعه ملل پرداخت .ديوان بیان داشت« :با آنکه نبايد ناديده
انگاشته شود که هر سندی بايد با توجه به قصد طرفهای آن در زمان انعقاد تفسیر شود ،ديوان
بايد به اين نکته توجه داشته باشد که مفاهیم مندرج در ماده  22میثاق جامعه ملل ـ
اوضاعواحوال بسیار دشوار دنیای امروز و رفاه و توسعه مردم ذینفع ـ ايستا نیست ،بلکه حالتی
پويا دارد؛ همچنان که مفهوم «رسالت مقدس تمدن» نیز دارای چنین حالتی است  ...بنابراين
تفسیر ديوان نمیتواند به تحول مفهومی حقوقی که بر اثر تصويب منشور ملل متحد و عرف به
 .54سیفی؛ همان ،صص.131-140
 .58پیشین.
Crawford, James , op. cit., pp. 379, 380.
86. Dupuy, Pierre-Marie, op. cit., p. 126.
87. Bjorge, Eirik, The Evolutionary Interpretation of Treaties, pp. 2-6.
88. Helmersen, Sondre Torp, “Evolutive Treaty Interpretation: Legality, Semantics and Distinctions”,
European Journal of Legal Studies, vol. 6, Issue, Spring/Summer 2013, p. 130.
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وجود آمده ،بیتوجه باشد .عالوه بر اين ،هر سند بینالمللی بايد با توجه به کلّ سیستم حقوقی
موجود در زمان اجرا تفسیر شود»83.
در قضیه فالت قاره دريای اژه ،ديوان به تفسیر يک شرط در سند الحاق دولت يونان به
پیمان عمومی مربوط به حلوفصل مسالمتآمیز اختالفات ( )1328میپردازد .بر اساس اين شرط،
دولت يونان« ،اختالفات مربوط به موضوعاتی که در حقوق بینالملل ،منحصراً در چارچوب
صالحیت داخلی دولتهاست و بهويژه اختالفات مربوط به وضعیت سرزمینی اين دولت ،ازجمله
اختالفات مربوط به حقوق حاکمیتی آن بر بنادر و راههای ارتباطی خود» 30را مستثنا میکرد.
يکی از استدالالت دولت يونان اين بوده است که در زمان تدوين پیمان عمومی و به هنگام
الحاق به آن« ،نظريه فالت قاره ،کامالً ناشناخته بوده است» 31.استدالل يونان ،نشان از اعتقاد به
ايستايی معنای قواعد در طول زمان دارد ،اما ديوان فرضیهای را مطرح کرد که بر اساس آن،
معنای «وضعیت سرزمینی» 32از تکامل حقوق پیروی میکند و شامل فالت قاره نیز میشود»33
و همچون قضیه نامیبیا ديوان بررسی نمیکند که آيا اين قصد مفروض بهطور صريح در زمان
تدوين يا الحاق به پیمان به رسمیت شناخته شده است يا نه34.
ديوان بینالمللی دادگستری ،بهوضوح ماهیت قصد طرفین را در قضیه اختالف در خصوص
کشتیرانی و حقوق مربوط به آن بیان کرده است 31.ديوان در اين قضیه بیان میکند که «معاهده
89. ICJ Report, 1971, p. 19, para. 53.
90. Aegean Sea Continental Shelf Case, (Greece/Turkey), Judgment of 19th December 1978, ICJ Reports,
1978, para. 48.
91. Ibid., para. 77.
92. Territorial Status
93. Helmersen, Sondre Torp, op. cit., p. 134.
94. Ibid., pp. 135.
« con

 .38در قضیه اختالف در خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن ،ديوان دو امر را تفسیر میکند .يکی تفسیر عبارت
 »objetosو ديگری تفسیر عبارت « »comercioکه در تفسیر عبارت دوم به مسئله تفسیر پويا پرداخته شده است .مسئله
اصلی در اين قسمت ،پاسخ به اين سؤال بود که آيا عبارت «برای اهداف بازرگانی» که در «معاهده حدود»  1818میان دو
کشور ذکر شده ،گردشگری و حملونقل مسافر با اجرت را دربرمیگیرد يا نه .نیکاراگوئه استدالل کرد که در سال  ،1818اين
واژه صرفاً حملونقل کاالهای فیزيکی را شامل میشد و همین معنای اصلی بايد حکمفرما باشد .ديوان اظهار داشت که اين
عبارت بايد بهگونهای تفسیر شود که همه اشکال مربوط به اهداف بازرگانی ،ازجمله گردشگری را دربربگیرد .الزم به ذکر است
که در اين قضیه ،ديوان ادعای نیکاراگوئه ،مربوط به تعلق اهداف و حقوق مورد نظر در اين معاهده بهمنظور تجارت ()Trade
را رد نمود و تعلق اهداف تصريحشده در معاهده را مربوط به بازرگانی ( )Commerceدانست که حوزه وسیعتری را شامل
میشود.
در خصوص کاربرد تفسیر تکاملی در قضیه کشتیرانی و حقوق مربوط به آن ،ن.ک :محسن محبی و وحید رضادوست؛ «تفسیر
تکاملی معاهدات در حقوق بینالملل در پرتو قضیه اختالف در خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن (کاستاريکا علیه
نیکاراگوئه)» ،مجله حقوقی بینالمللی ،شماره  ،13پايیز و زمستان .1334
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بايد در پرتو قصد مشترک طرفین در زمان انعقاد معاهده تفسیر شود 3۱.ممکن است قصد طرفین،
معنا يا مفهومی به اصطالحات بهکاربردهشده در معاهده بدهد که قابلیت تکامل و تحول را داشته
باشد .الزم نیست که چنین قصدی صريحاً ذکر شود؛ ممکن است مورد فرض ،واقع شده
باشد» 3۱.با توجه به نظر کمیسیون حقوق بینالملل ،اين تفسیر فرضی ،قصد طرفین را از طريق
مدارک و شواهدی همچون سیاق عبارات و اصطالحات معاهده ،موضوع و هدف معاهده و در
موارد لزوم ،کارهای مقدماتی میيابد 38.کمیسیون حقوق بینالملل در اسناد بعدی خود در
خصوص تفسیر عبارات معاهده و تحول آن در طول زمان ،به نقش توافق بعدی و رويه بعدی
دولتها پرداخته و معتقد است که «اين توافق و رويه بعدی دولتها که در مواد  31و 32
کنوانسیون وين آمده است در تشخیص اين امر که قصد فرضی طرفین در انعقاد معاهده ،معنايی
را که قابلیت تکامل و تحول داشته باشد ،به عبارات میدهد يا نه ،کمک خواهد کرد» 33.برخی بر
اين عقیدهاند که «ديوان در تفسیر پويا به قواعد کلی مندرج در ماده  31کنوانسیون وين اشاره
نمیکند؛ بهجای آن ترجیح میدهد که بر استداللی که مبتنی بر شناسايی قصد فرضی طرفین در
زمان انعقاد معاهده است ،تکیه کند» 100.اگرچه قصد طرفین ازجمله قواعدی نیست که بهطور
صريح در ماده  31درج شده باشد ،تمامی قواعد کلّی تفسیر ،يک هدف مشترک دارند و آن اين
است که زمینهای را ايجاد کنند تا قصد طرفین آشکار شود 101و همین قصد طرفین است که
ريشه و مبنای تفسیر پويا را آشکار میکند102.
ديوان در «قضیه مربوط به کارخانه خمیر کاغذ مجاور رودخانه اروگوئه» در سال ،2010
هنگامی که از اصل ارزيابی آثار زيستمحیطی سخن میگويد[ 103به هنگام سخن از ]...و در
تفسیر اساسنامه  13۱1رودخانه اروگوئه میان آرژانتین و اروگوئه ،بر عقیده پیشین خود در قضیه
اختالف در خصوص کشتیرانی و ديگر حقوق مربوط به آن ،تأکید میورزد و بیان میدارد« :در
مواردی تفسیر بر اساس قصد طرفین در زمان انعقاد معاهده صورت میگیرد و در مواقعی نیز
فرض میشود که قصد طرفین در زمان انعقاد معاهده چه بوده است .در اين قصد فرضی (که
مبنای ايجاد تفسیر پويا را شکل میدهد) بهجای آنکه عبارات ،معنايی ثابت و غیرقابل تغییر
96. Judgment, ICJ Reports, 2009, para. 63.
97. Ibid., paras. 63-64.
98. Report of the International Law Commission, 57th session , 2 May - 3 June and 11 July - 5 August
2005, Supplement No. 10 (A/60/10), p. 219. para. 474.
99. Report of the International Law Commission on the Work of Its 65th session A/68/10, Conclusion 3,
p. 12.
Bjorge, Eirik, “The Vienna Rules, Evolutionary Interpretation and the Intentions of the Parties”, p. 203.
100. Palchetti, “Interpreting ‘Generic Terms”’, pp. 103–104. cited in: Ibid., p. 194.
101. Ibid.
102. Ibid., p. 203.
103. Judgment, ICJ Reports, 2010, p. 72, para. 204.
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بود»104.

داشته باشد ،پويا خواهد
اين قضايا اثبات کرده است که بر اساس نظر ديوان ،عبارات يا اصطالحات میتواند بهصورت
پويا تفسیر شود101.
در اختالف در خصوص کشتیرانی و ديگر حقوق مربوطه ،ديوان «قاعدهای کلی» 10۱را تحت
نظم درآورد که تعیین کند چه زمانی قصد طرفین بايد پويا فرض شود :نخست اينکه طرفین در
زمان انعقاد« ،عبارات نوعی»10۱به کار بردهاند (در آن قضیه ،طرفین ضرورتاً از اين مطلب آگاهی
داشتند که معنای عبارات ،احتماالً در طول زمان تکامل میيابد) و دوم ،معاهده برای مدت
طوالنی يا برای «مدت مستمر» الزماالجرا بوده است 108.قاعده کلی در معاهدة مورد بحث ـ
يعنی معاهده  1818میان کاستاريکا و نیکاراگوئه ـ اين اجازه را به ديوان میدهد که از واژه
«بازرگانی» ،تفسیری پويا کند؛ به دلیل آنکه هم واژه« ،نوعی» است و هم زمان معاهده
«نامحدود» بوده است103.
104. Ibid.
105. Dawidowicz, Martin, “The Effect of the Passage of Time on the Interpretation of Treaties: Some
Reflections on Costa Rica v. Nicaragua”, Leiden Journal of International Law, vol. 24, 2011, pp. 201–222.
106. General Rule
107. Generic Terms

برای مشخصکردن اينکه «عبارات نوعی» به چه معناست ،بايد وارد بحثهای زبانشناسی شد .در اين زمینه با کمک از
اصطالحی تحت عنوان «ارجاع نوعی» ) )Generic Referenceمعنای اين واژه مشخص میشود« .ارجاع نوعی» عبارتی در
فلسفه زبان است که برای بیان «گزاره نوعی» ) (Generic Propositionبه کار میرود .گزاره نوعی ،عبارتی است که مرجع
آن ،يک گروه يا فرد مشخص نیست ،بلکه گروهی از ارجاعات نامشخص را دربرمیگیرد .ارجاع نوعی از «ارجاع منفرد»
) )Singula Referenceو «ارجاع کلی» ) (General Referenceمتمايز است .ارجاع منفرد ،تنها به نهاد يا هويت فردی اشاره
دارد ،درحالیکه ارجاع کلی به مجموعهای خاص از نهادها اشاره میکند .هردوی اينها میتوانند معین ـ نسبت به گروه يا
فردی مشخص ـ يا نامعین باشند .ازآنجاکه[چون] ارجاع نوعی ،به دسته يا گروهی از ارجاعات )(Classess of Reference
داللت دارد ،مشابه با تعريف فلسفی است که مدّنظر ديوان بوده است .به نظر میرسد که تفسیر واژه «بازرگانی» ،مطابق با
تعريف «ارجاع نوعی» است .لذا با اين تفسیر« ،بازرگانی» ،به گروهی از فعالیتها اطالق میشود و به نهاد خاصی اشاره ندارد.
Helmersen, Sondre Torp, op. cit., p. 140.
108. Judgment, ICJ Reports, 2009, para. 66.
109. Ibid., para. 67.

به منظور دستیابی به تفسیر پويا ،عبارات يا اصطالحات به دو دسته مهم تقسیمبندی میشود؛ «اصطالحات مبتنی بر ارزش» و
«اصطالحات غیرارزشی»)‘value driven’ and ‘non-value driven’ terms( .
اصطالحات مبتنی بر ارزش ،مانند «مجازات غیرانسانی»« ،دادرسی منصفانه»« ،سعادت و توسعه مردم» و اصطالحات
غیرارزشی همچون «وضعیت سرزمینی» و «بازرگانی» .در رابطه با اصطالحات مبتنی بر ارزش ،فرض میشود که قصد
طرفین بر آن بوده است که اين اصطالحات در گذر زمان تکامل يابد .از طرف ديگر ،پويايی اصطالحات غیرارزشی بديهی
نیست و بهسختی میتوان قصد طرفین را از آن استنتاج کرد .از سه تفسیر پويا در آرای ديوان ،صرفاً در قضیه نامیبیا ،ديوان بر
مبنای اصطالحات ارزشی به تفسیر پويا بر اساس قصد طرفین پرداخت و نیازی به استفاده از «قاعده کلی يا عام» نديد ،اما در
دو قضیه ديگر ـ فالت قاره دريای اژه و اختالفات مربوط به کشتیرانی و حقوق مربوط به آن ـ بر اساس قاعده کلی مذکور
رأی داد.
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اين نوع از تفسیر نهتنها در قالب قصد طرفین ،تفسیری پويا از متن معاهده ارائه میدهد ،بلکه
ابزاری مفید در اختیار قاضی بینالمللی است تا با توسل به آن به آرای خود نیز پويايی بخشد.
يکی از ويژگیهايی که میتوان برای نظام حقوقی کارآمد برشمرد ،انعکاس نیازهای متغیر و
درخواستهای جامعه بینالمللی است .سیستم حقوقیای قابل دوام است که روشهايی را برای
قاعدهسازی مطابق با نیازهای روز در نظر گیرد .حقوق بینالملل نیز فارغ از اين قاعده نیست و
بهعنوان نظام دارای اصول و قواعد حاکم بر روابط اعضای جامعه بینالمللی بايد تغییرات را درون
اين جامعه انعکاس دهد .دو روش اساسی وجود دارد که بر اساس آن ،نظام حقوق بینالملل
میتواند نیازها و درخواستهای در حال تغییر را با قواعد وفق دهد« .نخستین روش ،شامل
قاعدهسازی در حوزههای جديد میشود و دومین روش ،بیانگر بهروزرسانی مداوم و اصالح حقوق
موجود است» 110.تفسیر پويا ابزاری است که از طريق آن میتوان با بهکاربردن قواعد موجود،
بهگونهای نیازهای جامعه بینالمللی را رفع کرد که قانونگذاری از طريق نهاد بینالمللی محسوب
نشود.
قضات ديوان بینالمللی دادگستری ،زبان پويای حقوق بینالملل هستند که در چارچوب
ديوان ،نقش مهمی را در توسعه حقوق ايفا میکنند .حتی جايی که قاضی مشغول تفسیر متن
قانون است ،آزادی عمل گستردهای بهمنظور توسعه قانون برای وی وجود دارد .او کسی است که
حیات و خون را در درون کالبد خشکی که قانونگذار آن را ايجاد کرده ،جاری میکند و موجودی
زنده را که توان رويارويی با نیازهای اجتماع را دارد ،خلق میکند و از اين طريق ،حقوق را توسعه
میدهد .قاضی مقلّد نیست .شکوه و جالل اين مسند ،مبتنی بر قوه ابتکاری است که در آن وجود
دارد 111.بايد توجه داشت که معنی هیچيک از اينها اين نیست که قاضی از طريق تصويب
قانون ،قانونگذاری میکند .آنها اين عمل را تنها از طريق توسعه حقوق انجام میدهند؛ عملی
که ديوان بینالمللی دادگستری با استفاده از آن میتواند به پويايی هرچه بیشتر حقوق بینالملل
کمک کند؛ اما بايد توجه داشت که چون تیغی برنده ،برشی بر معنا و محتوای قاعده ايجاد نکند
که ديگر نتوان قصد اولی ه طرفین را از آن استنباط کرد .بنابراين برخالف نظر کسانی که تفسیر
پويا را ابزاری برای قاعدهسازی میدانند بايد گفت ،با توجه به مفهوم تفسیر پويا و همچنین آرای
ديوان بینالمللی دادگستری ،نمیتوان بر نقش تفسیر پويا در پرکردن خألهای قانونی به معنای
ايجاد امری از عدم ،صحه گذاشت ،بلکه بايد گفت ابزار تفسیر پويا ،کمکی برای ديوان است تا با
Helmersen, SondreTorp, op. cit., p. 139.
110. Danilenko, Gennadiĭ Mikhaĭlovich, op. cit., pp. 1-5.
111. K. L. Bhatia, Judicial Activism and Social Change, State Mutual Book & Periodical Service,
Limited, 1990, p. 40. cited in: Bedi, Shiv, The Development of Human Rights Law by the Judges of the
International Court of Justice, North America, Hart Publishing, 2007, p. 16.
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توجه به وضعیت و شرايط و اوضاعواحوال موجود در هر قضیه ،قاعدهای را شناسايی کند يا توسعه
بخشد.
نتیجه
دربرگرفتن نیازهای متغیر جامعه و تالش در جهت رفع آن ،يکی از ويژگیهای نظام حقوقی
کارآمد است که موجب پويايی آن میشود .حقوق بینالملل نیز بهعنوان نظام ،فارغ از اين قاعده
نیست ،اما قاعدهسازی در اين نظام بینالمللی با موانع و مشکالت بسیاری همراه است ،چرا که
همچون حقوق داخلی ،نهاد قانونگذاری وجود ندارد که با توجه به مسائل روز ،قانون وضع کند و
سپس در شرايط خاص به اصالح يا تجديدنظر در آن بپردازد .حتی با وجود عرف و معاهده
بهعنوان دو منبع اصلی در میان منابع حقوق بینالملل ،گاه نقص ،اجمال و خألهايی در اين نظام
به چشم میخورد که تشخیص قاعدة قابل اعمال بر موضوعی خاص را با مشکل مواجه میکند.
قاضی بینالمللی با بهکارگرفتن دانش و ابتکار و با کاستن از نیاز به ايجاد قاعدهای جديد ،از
طريق تفاسیری که ارائه میدهد ،راهحل مسئله را میيابد و درباره اموری که در عرصه حقوق
بینالملل مبهم مانده است ،شفافسازی میکند.
تفسیر پويا ابزاری است که ديوان ،گاه در تفسیر قواعد حقوقی به کار میگیرد و از طريق آن،
قواعد را با توجه به وضعیت موجود جامعه بینالمللی روزآمد میکند؛ تفسیری که مبتنی بر قصد
طرفین است[ .اين تفسیر ]...رويه ديوان ،متضمّن مصاديق اندکی از توسل به اين ابزار است اما با
تعیین محدوده آن در قضیه اختالف در خصوص کشتیرانی و ديگر حقوق مربوط به آن میان
کاستاريکا و نیکاراگوئه و اتخاذ تفسیر پويا در قضیه کارخانه خمیر کاغذ ،میتوان کاربرد سودمند
اين نوع از تفسیر را در آينده ،بیش از پیش کرد.
ازآنجاکه تفسیر موجب تأسیس قاعده حقوقی جديد نمیشود ،نمیتوان بر نقش تفسیر پويا در
پرکردن خألهای قانونی به معنای ايجاد امری از عدم ،صحه گذاشت ،بلکه بايد آن را ابزاری
دانست در اختیار ديوان تا با توجه به وضعیت و شرايط و اوضاعواحوال موجود در هر قضیه ،حدود
و شمول قاعدهای را که پیش از اين وجود داشته ،اما در هیئت مشخصی صورتبندی و تنظیم
نشده است ،شفاف کند و توسعه بخشد .بااينحال ،توسعه دربردارندة مفهوم تغییر و تحول است.
الزم نیست ديوان صريحاً قاعدهای وضع کند که در اين تغییر و تحول مشارکت داشته باشد؛
همین که بهطور ضمنی با تفاسیر خود به شفافسازی و احراز قواعد موجود میپردازد و پلی را به
سوی شکلگیری قاعده ايجاد میکند ،خود بیانگر نقش قابلتوجهی است که در گرداندن
چرخهای حقوق بینالملل در مسیر توسعه ايفا میکند.
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با توجه به تحوالت جامعه بینالمللی ،صرف اعالم حقوق توسط مهمترين نهاد قضايی
بینالمللی ،بهگونهای ناديدهگرفتن اثراتی است که میتواند در مواجهه با خأل يا فقدان قاعده و در
صورت ضرورت ،اصالح قواعد موجود و اعالم مفاهیم جديد داشته باشد .با شناسايی چنین نقشی
برای ديوان ،بهعنوان نهادی که از طريق تفاسیر خود در صدد کشف و رفع ابهام از قواعد
برمیآيد ،میتوان به توسعة هرچه بیشتر حقوق بینالملل کمک کرد.
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نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بینالمللی نظام
مسئولیت و جبران خسارت در آلودگیهای نفتی ناشی از
حملونقل دریایی
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چکیده
نفت ،يکی از مهمترين آاليندههای محیطزيست است که حملونقل آن ،بیشتر از طريق دريا صورت
میگیرد؛ لذا محیطزيست دريايی همیشه در معرض آلودگی است .با توجه به حوادث سالهای اخیر،
جامعه جهانی بهتدريج اسناد بینالمللی را تهیه و تصويب کرده تا موضوع «مسئولیت ناشی از آلودگی
نفتی» در دريا و نحوه جبران خسارتهای واردشده معین شود .درعینحال ،اسنادی هم تصويب شده که
با «پیشبینی» و «الزام به رعايت استانداردهايی» ،چه در حملونقل ،چه در کشتیها و عوامل آنها،
سعی در «پیشگیری» از وقوع حادثه يا همکاری در جهت «کاهش آثار زيانبار» آن دارد .اين مقاله،
ضمن طبقهبندی و معرفی اسناد بینالمللی در اين حوزه ،با مرور اجمالی آنها ،به تحلیل نقاط قوّت و
ضعف و مقايسه اين اسناد میپردازد و مقررات مربوط به نظام مسئولیت و پاسخگويی را بررسی میکند.
مهمترين پرسش اين است که در اين ارتباط ،چه اسناد و مقرراتی وجود دارد و کارکرد ،ويژگی و کاستی
هريک از آنها چیست؟ محور بحث« ،کنوانسیون مسئولیت مدنی»  5363است که از اهمیت ويژهای
برخوردار است ،چرا که بسیاری ديگر از اسنادی که بعد از اين تاريخ تصويب شدهاند ،ضمن حفظ اصول
آن ،بیشتر در جهت تکمیل نواقص کنوانسیون مذکور بودهاند.
واژگان کلیدی
مسئولیت ،آلودگی نفتی ،اسناد بینالمللی ،حملونقل دريايی ،کنوانسیون مسئولیت مدنی
 دانشیار دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران
 نويسنده مسئول ،دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
در میان آاليندههای زيستمحیطی ،نفت و فرآوردههای نفتی که در اثر نشت و تراوش ،دريا را
آلوده میکند ،بسیار حائز اهمیت است .مواد نفتی حتی در مقادير بسیار کم نیز خسارتهای زيادی
را بر محیط دريايی و پرندگان و انسانها وارد میآورد .نفت يکی از کاالهای اساسی است که
حدود  91درصد از مصرف انرژی جهان را در سال  8۲5۲به خود اختصاص داده است .بیشتر نفت
خام از طريق «نفتکشهای بزرگ» حمل میشود که ظرفیت آنها گاه بالغ بر  98۲۲۲۲تن
است .در سال  8۲5۲تقريباً  5٫2میلیارد تن نفت خام که حدود  ۵1درصد تولید نفت خام جهان را
به خود اختصاص میدهد ،از طريق تانکرها و در مسیرهای دريايی معینی حمل شده است.
مسیرهای اصلی انتقال نفت مشخص است و اين اتفاقات در مسیرهای شلوغ رخ میدهد 5.در اين
میان ،کشورهايی که خود صادرکننده نفت از طريق دريا هستند يا در اين مسیر قرار دارند ،بیشتر
تحت تأثیر خطرات بالقوه آلودگی هستند.
در جهت کارايی اقتصادی عمل تجاری ،هرچه مقدار نفت خام حملشده بیشتر باشد،
حملونقل در کشتیهای بزرگتری انجام میشود 8.معروفترين حوادثی که منجر به آلودگی
دريايی نفت شده ،ناشی از تصادف بین تانکرهاست؛ ازجمله حادثه اِريک 9در سال  5333و حادثه
پرستیژ  ۵در سال  .8۲۲8اين حوادث میتواند از نظر اقتصادی اثرات زيادی داشته باشد؛ ازجمله
در زمینه ماهیگیری ،صنعت آبکِشت و گردشگری 8.به جهت اهمیت موضوع ،اسناد متعددی به
بحث آلودگیهای نفتی پرداختهاند و با تصويب مقررات و ارائه راهکارهايی کوشیدهاند تا اين
چالش را کنترل کنند.
6
در اين راستا ،سازمان بینالمللی دريايی در تکمیل قواعد عرفی بینالمللی ،اين کنوانسیونها
را تهیه و تصويب کرد «:کنوانسیون مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی»2،
«کنوانسیون تأسیس صندوق بینالمللی برای جبران آلودگی نفتی» 2،تصويبشده پس از فاجعه
توری کیون 3در سال « ،5362کنوانسیون بانکر»« 5۲،کنوانسیون راجع به مسئولیت و جبران
1. Sweeney, J., “Oil Pollution of the Oceans”, Fordham Law Review, vol. 37, 1968, p. 156.
2. Vanheule, B., “Oil Pollution: The International Liability and Compensation Regime”, European
Transport Law, 2003, vol. 38, No. 5, p. 548.
3. Erik
4. Prestige
5. Kim, I., “Ten Years after the Enactment of the Oil Pollution Act of 1990: A Success or Failure”,
Marine Policy, 2002, vol. 26, p. 201.
6. International Maritime Organization
7. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969
8. International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage (1971 Fund Convention).
9. Torrey Canyon
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خسارت ناشی از حمل مواد خطرناک و سمی» 55.بااينحال ،بسیاری از کشورهای درحالتوسعة
ساحلی هنوز به اين کنوانسیونها نپیوستهاند تا بتوانند طرف معاهده قرار گیرند و از مزايای آن
استفاده کنند .در اين حالت ،جبران خسارت زيانديده ،تابع قانون ملی است58.
هرچند در جهت افزايش امنیت کشتیها و انجام اقداماتی جهت جلوگیری از آلودگی دريا
توسط کشتیها مقرراتی وجود دارد تا بتوان میزان استاندارد امنیتی کشتی را باال برد و از اتفاقات
آلودهکننده جلوگیری کرد ،اين اتفاقات اجتنابناپذير است .به همین جهت ،تأکید مقاله بر اين
است که چگونه میتوان به بهترين نحو ،خسارات احتمالی را جبران کرد .ضمن مطالعه سیر
تحول مقررات موجود مسئولیت ،جبران و پیشگیری ،به بررسی اهمّ اسناد و کنوانسیونهای
موجود در اين زمینه پرداخته میشود تا مشخص شود چه اسنادی در حیطه جبران و مسئولیت و
جلوگیری از خسارت ناشی از آلودگی نفتی کشتیها وجود دارد ،اگرچه بعضاً مدت زيادی است که
از تصويب اين اسناد گذشته است .ازاينرو هدف اصلی اين مقاله ،شناسايی ،نحوه اعمال اين
کنوانسیونها ،قلمرو ،ويژگیها و تحلیل کارکردهای حقوقی آنهاست .ابتدا به بررسی اصول کلی
حاکم بر آنها پرداخته میشود و سپس با تحلیل هريک از آنها ،ويژگیها و کارکرد و کاستی
کنوانسیونهای مرتبط بیان میشود.
 .7کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با آلودگی نفتی در دریا
در درجه اول بايد بین کنوانسیونهايی که در رابطه با موضوعات صالحیتی 59بهطور کلی است و
آنهايی که موضوع آلودگی را بهصورت خاص مطرح میکنند ،تفکیک قائل شد .ازجمله
کنوانسیونهای دسته اول« ،کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دريايی» ( 5328آنکلوس)5۵
است .اين کنوانسیون ،چارچوبهای صالحیتی برای اتخاذ و اجرای قواعد و استانداردهای امنیتی
برای منابع آلودهکننده دريايی ناشی از کشتی را فراهم آورده است و در خصوص نحوه اعمال
کنوانسیونهای دارای موضوع «جلوگیری و پاسخ» است .از طرف ديگر ،کنوانسیونهايی وجود
دارد که دارای موضوع خاص آلودگی دريايی و در خصوص چگونگی اعمال صالحیت کشورها در
10. Bunker Oil Pollution Convention (BOPC)- International Convention on Civil Liability for Bunker
Oil Pollution Damage 2001.
11. International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the
Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea (HNS) 1996.
12. United Nations Conference on Trade and Development, “Liability and Compensation for ShipSource Oil Pollution: An Overview of the International Legal Framework for Oil Pollution Damage from
Tankers”, Studies in Transport Law and Policy, 2012, No. 1, p. 19.
13. Jurisdictional
)14. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS
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جهت ارتقای مطلوبیت استانداردهای امنیتی و قواعد ضد آلودگی است 51.اين کنوانسیونها که از
ديد مسئولیت مدنی و جبران خسارت به موضوع نگاه میکنند ،بر اساس معیارهای مختلفی قابل
تقسیمبندی هستند .برای مثال ،کنوانسیونهايی در رابطه با وسايل آلودهکننده ،ازجمله نفت و
مواد شیمیايی ،سمی و خطرناک وجود دارد .در اين زمینه« ،کنوانسیون بینالمللی برای جلوگیری
از آلودگی بهوسیله کشتیها» 56مصوب  5329حاکم است که پروتکل ( 5322مارپول) آن را
اصالح کرد.
کنوانسیونهای مسئولیت مدنی و تأسیس صندوق در سطح بینالمللی پذيرفته شدند (55۲
کشور کنوانسیون مسئولیت مدنی را پذيرفته و  23کشور به کنوانسیون ايجاد صندوق ملحق
شدند) اما در سال  5338در آنها اصالح و تغییر ايجاد شد .در واقع ،هنگامی که اين نظام
بینالمللی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی در سال ( 5322سال الزماالجراشدن
کنوانسیون تأسیس صندوق) به موقع اجرا گذاشته شد ،اتفاق ديگری که تحت عنوان آمو کاديز52
شناخته میشود ،منجر به نشت نفت شد و نشان داد که سازِکارهای موجود نمیتواند از کارايی
الزم برخوردار باشد .نتیجه اينکه کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون تأسیس صندوق در
سالهای  532۵و  5338تغییر يافتند و محدوديت جبران خسارت و قلمرو آن را افزايش دادند.
گرچه بسیاری از کشورهای متعاهدی که به کنوانسیون  5363پیوسته بودند ،کنوانسیون  5338را
پذيرفته و کنوانسیون سابق را مردود اعالم کردند ،همه کشورهای عضو چنین نکردند و بنابراين
هر دو کنوانسیون در کنار هم وجود دارند اما کنوانسیون  5325درمورد صندوق جبران خسارت،
در سال  8۲۲8از اثر افتاد و نسبت به هیچيک از اتفاقاتی که بعد از اين تاريخ اتفاق افتاده ،قابل
اعمال نیست .با توجه به اينکه نظام موجودِ «سازمان بینالمللی دريايی» ،آلودگیهای ناشی از
«مخزن سوخت کشتی» را پوشش نمیداد ،کنوانسیون بانکر  8۲۲5تأسیس شد 75.بعد از انعقاد
کنوانسیون مسئولیت مدنی ،مسئله جلوگیری از آلودگی دريايی مطرح شد و کنوانسیون مارپول،
آن را دنبال کرد .در راستای هدف مذکور میتوان به کنوانسیونهای زير اشاره کرد که در اينجا
 .78منشأ آلودگی نفتی ناشی از «حملونقل دريايی» به قرار زير است :الف) نشت نفت از نفتکشها و تخلیه سوخت کشتی:
اين آلودگیها معموالً بهصورت غیرعمدی که ناشی از معیوب و مستهلکبودن نفتکشهاست ،رخ میدهد .ب) آلودگی ناشی
از تخلیه آبِ توازن (تعادل) ( :)ballast waterآلودگی ديگری که عامدانه در اثر فعالیت نفتکشها ايجاد میشود ،تخلیه آب
توازن نفتکشهاست .کشتیهای خالی در مسیر برگشت برای حفظ تعادل خود در حین حرکت ،مقداری آب را وارد مخزن
خود نموده و در نهايت ،با رسیدن به مقصد ،بارگیری و تخلیه آب آلوده به نفت ،آب دريا را آلوده میکنند .ج) آلودگی ناشی از
تصادم و غرقشدن کشتیها.
16. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973.
17. Amoco Cadiz
18. Weinstein, E., “The Impact of Regulation of Transport of Hazardous Waste on Freedom of
Navigation”, International Journal of Marine and Coastal Law, 1994, vol. 9, p. 155.
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بررسی خواهند شد« :کنوانسیون بینالمللی راجع به آموزش ،گواهی ،مراقبت از دريانوردی» يا
«« ،»STCWکنوانسیون بینالمللی حفاظت از حیات در دريا»« ،کنوانسیون بینالمللی مرتبط با
مداخله در درياهای آزاد درمورد حوادث ناشی از آلودگی نفتی» 53و «کنوانسیون بینالمللی
آمادگی ،پاسخ و همکاری متقابل»85 8۲.
 .2قواعد کلی مسئولیت و جبران
مسئولیت دارنده کشتی معموالً به مقدار «تناژ» آن است .برای کسب اطمینان از اينکه مسئولیت وی
تحت پوشش بیمه است ،دارنده کشتی بايد تأيیديهای از «مقام صالح» دريافت کند که میزان بیمهنامه
88
(اجباری) با توجه به مقررات کنوانسیون مسئولیت مدنی يا ديگر کنوانسیونها موجود باشد.
در آلودگیهای نفتی ،شناخت مسئول دشوار است و حتی در فرض شناسايی مسئول ،ممکن
است وی از عهدة جبران خسارت برنیايد .برای پاسخ به اين پیچیدگیها ،دو اصل مسئولیت
محض و انتقال مسئولیت به «دارنده کشتی» يا «متصرف مخزن سوخت» مقرر شده است .با
توجه به اينکه اين دو اصل ،مسئولیت دارنده کشتی را افزايش میدهد ،موضوع تحديد مسئولیت
و بیمه اجباری مسئولیت وی مطرح میشود.
2ـ .7اصل مسئولیت بدون تقصیر (مسئولیت محض)
در باب مسئولیت خسارت ناشی از آلودگی نفتی اين مسئله مطرح است که آيا مسئولیت مبتنی بر
تقصیر 89بهتر است يا مسئولیت (محض) 8۵و اينکه چه کسی مسئول شناخته شود؛ مسئول
[متصدی] بار (نفت) يا مسئول کشتی؟ در اين رابطه ديدگاههای مختلفی وجود دارد:
در رابطه با مسئولیت محض درمورد مسئول بار بايد گفت :فعالیتهای مربوط به حملونقل
دريايی نفت ،ذاتاً خطرناک نیست ،بلکه خود کاالها دارای ريسک است .بنابراين ،تحمیل
مسئولیت به دارندة بار ،متناسبتر خواهد بود .برای مثال ،در صنايع هستهای نیز مسئولیت بر
متصدّی نصب که کاالهای خطرناک را تولید میکند ،تحمیل میشود.
19. International Convention Relating to the Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution
Casualties 1969.
20. Hui, WANG, “Civil Liability for Marine Oil Pollution Damage: A Comparative and Economic Study
of the International, US and the Chinese Compensation Regime”, Thesis submitted for the degree of
Doctor of Philosophy, 2011, pp. 41-43.
21. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) 1990.
22. Shahabasian, Mahdi, “Oil Pollution Liability Insurance in Marine Transport”, Jurnal UMP Social
Sciences and Technology Management, vol. 3, Issue. 2, 2015, p. 331.
23. Fault liability
24. Strict liability
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زيانديدگان از اين حوادث ،معموالً در صنعت حملونقل دريايی دخیل نیستند .دخالت عامل
تقصیر باعث میشود که خسارت به اندازه کافی جبران نشود .بنابراين در راستای مسئولیت بدون
تقصیر ،ضروری است تا از منافع اشخاص که نمیتوانند در مقابل ريسکهای صنعتی از خود
دفاع کنند ،حمايت شود.
از طرف ديگر ،شرکتهای نفتی ،بهعنوان ذینفعان اصلی در فعالیتهای حملونقل دريايی ،از
نظر مالی ،توانايی جبران اين خسارت را دارند .شرکتهای نفتی خود مالک  9۲درصد تانکرهای
نفتی هستند و  ۵۲درصد ديگر ناوگان حملونقل نفتی را با قراردادهای بلندمدت اجاره کشتی کنترل
میکنند 81.بااينحال« ،رژيم مسئولیت محض دارنده کشتی» به داليل زير قابل توجیه است :اوالً،
ريسک آلودگیهای نفتی فقط ناشی از ماهیت اين کاالها نیست و در مواردی بهوسیله بعضی از
اشکال حملونقل روی میدهد .ثانیاً ،اگرچه شرکتهای نفتی ،ظرفیتهای گستردهای دارند،
میتوانند با دورزدن قانون( ،ازجمله با ايجاد شرکتهای فرعی) مسئولیت را از خود دور کنند .ثالثاً،
نظام جبران خسارت خوب ،آن است که به اندازه کافی برای جلوگیری از خسارت ،انگیزه ايجاد کند.
فرستندة کاال با کشتى (دارنده بار) ،ممکن است هیچ کنترلی بر بار نداشته باشند ،درحالیکه
حملکننده ،تنها کسی خواهد بود که توانايی جلوگیری از خسارت در دريای آزاد را خواهد داشت.
رابعاً ،مسئولیت فرستنده کاال ،در مرحله اجرا با پیچیدگیهای بسیاری مواجه است ،ازجمله
سختبودن تعیین صاحب واقعی بار با توجه به انتقال بار با بارنامه در طول مسیر .در واقع ،برای
زيانديده دشوار است که بررسی کند در موقع حادثه ،بارنامه در دست چه کسی بوده است .همچنین
تحمیل مسئولیت به فرستنده کاال ،از لحاظ بیمه ،آثاری دارد و اين امر موجب خطر «بیمه دوگانه»
میشود؛ بدين معنا که فرستنده کاال بايد بیمه مسئولیت را با توجه به کنوانسیون انجام دهد و مالک
کشتی بايد برای مسئولیت عادی خود و قصور مباشر حمل ،بیمه را انجام دهد.
در ديگر کنوانسیونهای بینالمللی راجع به مسائل هستهای آمده است که مسئولیت بدون
تقصیر را به متصدی بار حمل میکنند« 86:کنوانسیون پاريس درمورد مسئولیت شخص ثالث در
زمینه انرژی هستهای»« 82،کنوانسیون بروکسل درمورد مسئولیت متصدی حمل کشتی حامل موارد
هستهای» 82و «کنوانسیون وين درمورد مسئولیت مدنی درمورد خسارات ناشی از فعالیتهای
هستهای»83.
25. Hui, WANG, op. cit., p. 71.
 .22سیفی قرهيتاق ،داود ،وحید حسنی و محمد مهدیپور؛ «بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان کشتی در آلودگیهای نفتی
با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی  5363با اصالحات بعدی» ،پژوهشنامه بیمه ،شماره  ،5بهار  ،593۵ص .821
27. Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960.
28. The Brussels Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships of 25 May 1962.
29. Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963.
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2ـ .2اصل انتقال مسئولیت به دارنده کشتی
«انتقال مسئولیت» 9۲به اين معناست که طرفی که از نظر قانونی مسئولیت به او انتقال داده شده،
منحصراً مسئول خسارات خواهد بود و ديگر اشخاص ،اصوالً از مسئولیت معاف خواهند بود مگر
اينکه خسارات را عمداً ايجاد کرده باشند يا با علم به اينکه چنین خسارتی ممکن است وارد شود،
از روی بیاحتیاطی اقدام به چنین عملی کرده باشند .اين انحراف ،از اصل کلی مسئولیت است.
اين موضوع ،ابتدا در يکی از کنوانسیونهای حقوق هستهای شناخته شد و بهخاطر اصرار کشور
امريکا اضافه شد که خود بزرگترين تولیدکننده تأسیسات هستهای است ،چرا که درصورتیکه بار
مسئولیت به دوش متصدی تأسیسات قرار نگیرد ،نمیتوان فناوریهای هستهای را برای
تأسیسات هستهای تأمین کرد.
در کنوانسیون مسئولیت مدنی مقرر شده است که هیچ ادعايی علیه خدمه يا عوامل مالک
کشتی ،ناخدا ،هر اجارهکننده يا متصدی (اجراکننده) کشتی و هر شخصی که عملیات نجات را
انجام میدهد ،مسموع نخواهد بود .بنابراين ،تنها مالک کشتی ثبتشده مسئول خواهد بود و
خدمه که ممکن است واقعاً مسئول خسارات باشند ،از مسئولیت ،معاف فرض میشوند( .پاراگراف
 1ماده  9کنوانسیون مسئولیت مدنی  .)5338البته اين امر مانع از آن نیست که دارنده کشتی بتواند
پس از جبران خسارت زيانديده بر اساس قواعد عمومی مسئولیت ،علیه مسئول واقعی طرح دعوا
کند .علت ديگر انتقال مسئولیت اين است که اگر اجارهکننده کشتی با مسئولیت بالقوهای روبهرو
شود ،ضرورتاً بايد اقدام به بیمه مسئولیت خود کند که منجر به بیمه مضاعف میشود 97.هدايت
92
مسئولیت میتواند به نفع زيانديده باشد چرا که بهراحتی صاحب کشتی قابل شناسايی است.
2ـ .9استثنائات مسئولیت (دفاعها)
باوجود اصل مسئولیت محض دارنده کشتی و انتقال تمام مسئولیت به وی ،مطابق ماده  5و 8
کنوانسیون مسئولیت مدنی  5363و نیز کنوانسیون بانکر ،دارنده کشتی/مخزن را در موارد زير
مسئول نمیشناسند :قوه قاهره ،جنگ داخلی ،شورش يا باليای طبیعی (غیرقابلاجتناب) يا حالتی
که حادثه کامالً بهوسیله شخص ثالث اتفاق بیفتد .ممکن است صاحب کشتی اثبات کند که
خسارت واردشده ناشی از فعل يا ترک فعل آسیبديده است .فعل يا ترک فعل ممکن است ناشی
از تقصیر يا عمل اشتباه کلی يا جزئی دولت يا مقامات اجرايی درمورد حفظ نور (فانوس) يا ديگر
30. Principle of Channelling of Liability
31. Tanikawa, H., “A Revolution in Maritime Law: A History of the Original Legal Framework on Oil
Spill Liability and Compensation”, The IOPC Funds’ 25 Years of Compensating Victims of Oil Pollution
Incidents, IOPC Fund, p. 53.
32. Brans, E., Liability for Damage to Public Natural Resources: Standing, Damage and Damage
Assessment, Kluwer Law International, 2001, p. 8.
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ابزارهايی باشد که برای دريانوردی به کار میرود.
اگر بین فعل دارنده کشتی و حادثه ،رابطه سببیت وجود نداشته باشد يا خسارات واردشده ،با
حادثهای که در کشتی اتفاق افتاده ،ارتباطی نداشته باشد يا آسیبی به قربانیان وارده نشده يا عامل
خارجی رابطه علیت را قطع کرده باشد ،میتوان به اين دفاعیات تمسک جست .ماده 2
کنوانسیون مسئولیت مدنی ،در خصوص تأثیر اين عوامل ،بر ازبینرفتن تعهدات بیمهگر اعالم
میدارد :هر ادعايی در ارتباط با جبران خسارت ناشی از آلودگی بايد علیه بیمهگر يا شخص
ديگری باشد که اقدام به جبران خسارت ناشی از مسئولیت صاحب کشتی میکند 99.بر اين
اساس ،موارد زير از شمول بیمه مستثناست .5 :خسارت ناشی از تقصیر شخص ثالث .8
آسیبهای ناشی از قوه قاهره ،با توجه به ماده  9کنوانسیون مسئولیت مدنی  5338و ماده 8
کنوانسیون بانکر  .9تقصیر زيانديده.
2ـ .4تحدید مسئولیت
اصل کلی در مسئولیت مدنی« ،جبران کامل خسارت» 9۵يا همان اعاده کامل به وضع سابق
است .بااينحال ،در حقوق دريايی ،سازِکاری برای محدوديت مسئولیت وجود داشته است که به
دارنده کشتی يا نماينده او اجازه می دهد مسئولیت خود را در حوادثی که منجر به تلف يا آسیب
نسبت به اشخاص يا اشیاء میشود ،محدود کند 91.مهمترين کنوانسیون در اين زمینه،
«کنوانسیون محدوديت مسئولیت نسبت به دعاوی دريايی» ( 96)LLMCاست .تحديد مسئولیت،
اساس حقوق دريايی و بسیاری از سازِکارهای حقوقی مرتبط با آن ،بر اين مبنا استوار است.
ازآنجاکه دارنده کشتی ،مسئولیت محض دارد ،بايد دامنه مسئولیت او معین شود .به همین جهت،
دارنده کشتی میتواند به تحديد مسئولیت استناد کند و اين به معنای حداکثر میزان مسئولیت با توجه
به «تناژ کشتی» است زيرا برای اينکه دارنده کشتی بتواند مسئولیت خود را تحت پوشش بیمهای
متناسب قرار دهد ،بايد محدوديت مسئولیت پذيرفته شود .در ماده  1کنوانسیون مسئولیت مدنی 5363
بیان شده است که :دارنده کشتی حق دارد که مسئولیت خود را با توجه به اين کنوانسیون ،محدود به
هر حادثه کند ،مشروط بر اينکه ارزش همه آنها بیشتر از  13.2میلیون «نرخ پرداخت ويژه» نشود.
بر اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی  5363حق تحديد مسئولیت در مواردی قابل استناد
نیست (سقف مسئولیت نسبت به دارنده کشتی اعمال نمیشود) و آن در صورتی است که شاکی
33. Mahdi Shahabasian, op. cit, p. 335.
34. Restitutio in integrum
 .98ايزانلو ،محسن و امین درگاهی؛ «مروری بر اسناد بینالمللی نظام عام تحديد کلی مسئولیت در حقوق دريايی» ،فصلنامه مطالعات
حقوق خصوصی ،دوره  ،۵۵شماره  ،۵زمستان  ،5939ص .۵22
36. Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976 (LLMC(.
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کشتی)92

بتواند اثبات کند اتفاق بر اساس تقصیر واقعی خود يا خدمه او (يعنی باوجود علم دارنده
بوده است .آنچه در اين کنوانسیون آمده ،همان است که در کنوانسیون تحديد مسئولیت در
خسارات دريايی بیان شده است92.
کنوانسیون مسئولیت مدنی ،نظامی جدا از کنوانسیون تحديد مسئولیت برای خود ايجاد کرده
است و حاوی محدوديتهای بیشتری نسبت به «کنوانسیون تحديد مسئولیت» 5312 93و 5326
است زيرا مطابق ماده « 9کنوانسیون بینالمللی تحديد مسئولیت نسبت به دعاوی دريايی»،
دعاوی ناشی از آلودگی نفتی ،بهصراحت از شمول آن استثنا شده است .در حال حاضر ،برای
کشتیهايی که تناژ خالص آنها بیشتر از  1۲۲۲تن نمیشود ،نرخ ثابت سه میلیون «نرخ پرداخت
ويژه» وجود دارد .برای کشتیهايی که بیش از اين مقدار میشود و تا حد  5۵۲۲۲۲تن میرسد،
سه میلیون «نرخ پرداخت ويژه» بهعالوه « ۵8۲نرخ پرداخت ويژه» برای هر تن اضافی مورد
پوشش بیمه است .برای کشتیهايی که میزان تناژ آنها بیش از  5۵۲۲۲۲تن است ،نرخ ثابت
پنجاهونه میلیون «نرخ پرداخت ويژه» قابل پرداخت است۵۲.
2ـ .8بیمه اجباری مسئولیت
بیمه ،عنصری کلیدی در جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی و ابزاری جهت حفاظت از منافع
اقتصادی است .بیمه مسئولیت ،باعث تکمیل نظام مسئولیت مدنی میشود .اهمیت و گستره
آسیبهای ناشی از آلودگیهای نفتی و فقدان توانايی جبران آن ،باعث رویآوردن به بیمههای
اجباری میشود تا از ريسک ورشکستگی صاحب کشتی جلوگیری شود ۵5.با عنايت به
سنگینبودن مسئولیت آلودهکننده و عدم توانايی وی در جبران خسارت و اصل تحديد مسئولیت،
آنچه بايد بیشتر مورد توجه قرار گیرد ،الزامینمودن اخذ بیمهنامه است۵8.
وظیفه تعیین بیمه اجباری در کنوانسیون مسئولیت مدنی هنگامی است که بیش از  8۲۲۲تن
نفت بهعنوان بار حمل شود و میزان آن به مبلغ دويستوده میلیون فرانک برسد .ضمانت اجرای

37. Actual Fault or Privity
38. United Nations Conference on Trade and Development, op. cit., p. 29.
39. International Convention Relating to the Limitation of Liability of Owners of Sea-Going Ships, 1957.
40. Krishna Kiran, R. Bhanu, “Liability and Compensation for Oil Pollution Damage: An Examination of
IMO Conventions”, NUJS Law Review, 2010, p. 406: and Johnston, D. (ed.), The Environmental Law of
the Sea, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Gland,
Switzerland, 1981, p. 199.

 .47وقتی بحث بیمه اجباری مطرح شد ،طرح دعوای مستقیم علیه بیمهگر پیش میآيد يعنی زيانديده میتواند بهصورت
مستقیم علیه بیمهگر ،طرح دعوا کند.
 .42درخشان ،مسعود؛ «توسعه پوششهای بیمهای در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی» ،مجله گستره انرژی ،سال چهارم،
شماره  ،5923 ،۵1ص .۵2
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عدم بیمه اجباری ۵9اين است که کشور معاهد نبايد اجازه (تأيیديه) چنین کشتیای را برای
حرکت صادر کند ۵۵.چنین بیمههايی معموالً بهوسیله کلوپهای (انجمن) « »P&Iتأمین میشود.
اين کلوپها که خود دارندگان کشتی آن را ايجاد کردهاند و در زمینه بیمه مسئولیت تخصص
دارند ،نوعی تعاونی سنتی محسوب میشوند .در واقع« ،بیمه بدنه» ،محدود به تلف يا خسارت
وارده به اموال شخص بیمهشده است اما دارنده کشتی ،مسئولیت خود را بهوسیله انجمنهای
« »P&Iبیمه میکند .اين اتحاديهها حدود  3۲درصد بیمه مسئولیت نفت حملشده از طرق دريا
را پوشش میدهند .صاحبان تانکرها میتوانند در خصوص پوشش بیمهای اين انجمنها تا پانصد
میلیون دالر حساب کنند و درعینحال میتوانند مقدار اضافی تا حدود دويست میلیون دالر ديگر
را خريداری کنند که بیشترين مقدار پوشش بیمهای است۵1.
 .9اسناد بینالمللی مربوط به مسئولیت ،جبران و پاسخگویی
اسناد بینالمللی موضوع آلودگی ،از بُعد موضوع به دو دسته تقسیم قابل تقسیم است :اسناد
مربوط به مسئولیت و اسناد مربوط به پیشگیری و پاسخ .اين اسناد از ديدگاه مرجع تصويبکننده،
به اسنادی که دولتها در قالب کنوانسیون آن را تصويب کرده و اسنادی که بدون دخالت
دولتها ،فعاالن حوزه حملونقل دريايی نفت ،بهصورت اختیاری به آن میپیوندند ،قابل تقسیم
است.
9ـ .7کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به مسئولیت مدنی و جبران
الف .کنوانسیون مسئولیت مدنی از  7323تا 7332
قاعده اصلی در اين کنوانسیون اين است که دارنده کشتی در زمان اتفاق يا (در جايی که اتفاقات
متوالی موجب حوادث است) در زمان اولین اتفاق ،مسئول هرگونه خسارت ناشی از آلودگی و

 .49بیمهنامه اجباری در کنوانسیونها ،فقط در محدوده آبهای سرزمینی يا منطقه ويژه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است
درحالیکه به نظر میرسد در آبهای آزاد نیز میبايست اين بیمهنامهها اخذ شود.
 .44در ايران نیز مطابق با آيیننامه اجرائی ماده  6و  5۲قانون حفاظت از درياها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگیهای
نفتی ،هر کشتی ،نفتکش و شناور ،برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبهای مناطق دريايی جمهوری اسالمی ايران و
رودخانههای قابل کشتیرانی به مواد نفتی ،بايد بیمهنامه يا تعهدنامه معادل ريالی يا ارزی بر مبنای «حق برداشت ويژه» مطابق تعريف
صندوق بینالمللی پول تهیه کند .اين آيیننامه ،سازمان بنادر و دريانوردی را موظّف کرده است از ورود ،ترک بندر يا فعالیت کشتی،
نفتکش و شناور فاقد بیمهنامه در آبهای مناطق دريايی جمهوری اسالمی ايران جلوگیری کند.
45. Garick, J., “Crisis in the Oil Industry: Certificates of Financial Responsibility and the Oil Pollution
Act of 1990”, Marine Policy, 1993, vol. 17, p. 282.
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خسارت واردشده به اشخاص ثالث ۵6است که دارنده کشتی ايجاد میکند .اصول کنوانسیون
مسئولیت مدنی به شرح زير است :قراردادن مسئولیت محض بر دوش دارنده کشتی ثبتشده،
انتقال مسئولیت به دارنده کشتی ،مشخصکردن تعداد محدودی استثنا (دفاع) در مسئولیت ،تعیین
سقف مالی محدود برای مسئولیت ،تعیین شرايطی که دارنده کشتی بهموجب آن ممکن است
حق استناد به تحديد مسئولیت را از دست بدهد ،الزام دارنده کشتی به بیمه مسئولیت ،ايجاد حق
دعوای مستقیم علیه بیمهگر برای شاکی ،تعیین قواعدی برای صالحیت و مرور زمان .کسانی که
عضو کنوانسیون  5338شوند ،الزاماً از مقررات  5363خارج میشوند ،اما اگر به آن ملحق نشوند،
همچنان مشمول مقررات  5363میمانند.
 )7قلمرو جغرافیایی اعمال کنوانسیون
قلمرو جغرافیايی ،اين اختیار را به کشور ساحلی میدهد که در خارج از دريای سرزمینی خود در
جهت جلوگیری از خسارت ،اقداماتی را انجام دهد .مقررات ماهوی در دو کنوانسیون  5363و
 5338مسئولیت مدنی ،در اساس ،شبیه هم هستند .بااينحال ،از نظر قلمرو جغرافیايی،
کنوانسیون  5363محدودتر است و فقط شامل خسارات ناشی از آلودگیهايی است که در دريای
سرزمینی ۵2يکی از کشورهای متعاهد اتفاق بیفتد .لذا آلودگیهای منطقه انحصاری اقتصادی۵2
قابل پوشش نیست .در مقابل ،کنوانسیون  5338مسئولیت مدنی نسبت به هر آلودگی در دريای
سرزمینی ،منطقه انحصاری اقتصادی يا سطوح معادل آنها (در مواردی که منطقه انحصاری
اقتصادی تأسیس نشده باشد تا حدود  8۲۲مايل دريايی) در کشورهای متعاهد ،قابل اعمال است.
 )2تعریف کشتی
يا هر وسیلهای میداند که برای حمل
کنوانسیون مسئولیت مدنی ،کشتی را ،هر کشتی
فلهای و عمدة نفت در دريا (رودخانه يا درياچه) بهصورت بار تعبیه شده باشد .درمورد اجرای
کنوانسیون ،هنگامیکه کشتی متصل به پااليشگاه باشد يا به نقطه مهار ساحلی مرتبط باشد 1۲و
از اين طريق ،نفت خارج شود ،کنوانسیون در صورتی اعمال میشود که اين لوله ،بخشی از خود
درياپیما۵3

 .42هر شخص حقیقی يا حقوقی که از اين آسیبها خسارت ديده باشد :شامل مقامات کشور که مسئول تمیزکردن يا
اقدامات پیشگیرانه هستند يا اشخاص يا شرکتهای حقوقی که خسارت مالی يا شخصی به آنان وارد شده است يا دچار تفويت
منفعت شدهاند.
47. Territorial Sea
48. Exclusive Economic Zone
49. Sea-Going Vessel
)’50. Single Mooring Buoy (‘SMB
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کشتی باشد (نه مثالً بخشی از پااليشگاه) .اين کنوانسیون ،کشتیهای غیرتجاری دولتها را
دربرنمیگیرد15.
 )9تعریف نفت و آلودگی ناشی از آن
در اصالحات  5338آمده است که نفت شامل هرگونه ترکیبات هیدروکربنی معدنی و نفت پايدار
میشود( 18نفت خام ،نفت سیاه ،نفت ديزل سنگین و روغن) ،خواه توسط کشتی بهعنوان بار حمل
شود ،خواه در مخزن سوخت يک کشتی باشد .برخالف مقررات  ،5363در حال حاضر ،مقررات
اين معاهده ،نشت نفت از مخزن سوخت کشتی را دربرمیگیرد .هر دو کنوانسیون ،آلودگیهای
ناشی از نفت پايدار( 19ازجمله نفت خام و نفت کوره) را شامل میشود .کنوانسیون 5338
مسئولیت مدنی ،نفت سفید 1۵را حذف کرد( .بند  1ماده  5کنوانسیون)
طبق تعريف برخی متخصصان سازمان ملل متحد ،آلودگی دريايی عبارت است از تخلیه
مستقیم و غیرمستقیم مواد ،موجودات زنده و انرژیها توسط بشر به محیطزيست دريايی که
منتهی به اثرهای نامطلوب ذيل شود :لطمه به منابع جاندار و فعالیتهای دريايی و آب ،آسیب به
سالمت و شرايط زيستی انسان ،کاهش فعالیتهای تفريحی و گردشگری11.
بند  ۵ماده  5کنوانسیون حقوق درياها  5328آلودگی دريايی را اينگونه تعريف کرده است:
واردکردن مستقیم يا غیرمستقیم مواد يا انرژی توسط انسان به محیطزيست دريايی که به
سالمت انسان لطمه وارد آورد و برای فعالیتهای دريايی ازجمله ماهیگیری مانع ايجاد کند و
گوارايی آب را کاهش دهد .عالوه بر تعاريف فوق میتوان به کنوانسیون بینالمللی درباره
مسئولیت مدنی برای جبران آلودگی نفت سوخت کشتی (بانکر) اشاره کرد که ايران نیز از سال
 23به آن پیوسته است .از بندهای  2 ،1و  3ماده اول کنوانسیون فوق میتوان چنین استنباط کرد
که منظور از آلودگی نفت سوخت ،آلودگیهايی است که از ريختن و نشت هرگونه نفت
هیدروکربنی سوختی کشتی که در امر راهبری يا رانش کشتی مورد استفاده قرار گرفته ،در دريای
سرزمینی يک کشور ايجاد میشود.

51. Mankabady, Samir, and International Maritime Organization, International Shipping Law: IMO
Rules, vol. 1, London: Euromoney, 1991, p. 18.

 .82تشخیص نفت پايدار يا غیرپايدار ،کمی با مشکل مواجه است .بااينحال ،گفته میشود که نفت غیرپايدار ،خطر کمتری دارد.
53. Persistent Oil
54. Whale Oil
 .88ابتکار ،تقی؛ «فرازهايی از روند اولین کنفرانس بینالمللی بررسی علمی اثرات نشت نفت در خلیجفارس» ،دانشگاه تهران،
 ،5969ص .8-9
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 )4تعریف خسارات ناشی از آلودگی نفتی
در ماده  5کنوانسیون مسئولیت مدنی ،خسارات ناشی از آلودگی ،به خسارت و آسیبهايی که
ناشی از آلودگیهای کشتی است و نیز اقدامات معقولی که در جهت جبران اين آسیبها انجام
شود ،تعريف شده است .اين کنوانسیون ،جبران خسارات را فقط برای آلودگیهايی پیشبینی
کرده است که از قرار زير باشند:
الف) تلف يا خسارتی که خارج از کشتی و ناشی از آلودگی و به علت نشت نفت از کشتی
باشد ،به هر نحو که اين نشت اتفاق افتاده باشد .ب) هزينههايی که برای اقدامات پیشگیرانه
انجام میشود .بنابراين در مواردی که بیم خطر قريبالوقوع وجود دارد و برای جلوگیری از آن،
82
هزينههايی شود ،اين امر قابل جبران نیست.
بااينحال ،در پروتکل  5338سعی شد که اين موارد ،پوشش داده شود؛ به اين صورت که
عبارت «موقعیت تهديدآمیز» ،خطر قريبالوقوع را پوشش میدهد .واژه «تصادف» هم به نحو
ديگری تعريف شد .منظور ،هر اتفاق يا سلسلهای از اتفاقات با منشأ واحد است که باعث آلودگی
شود يا خطر يا تهديد قريب الوقوع برای چنین خسارتی به شمار آيد 12.ج) ضرر اقتصادی خالص12.
تعريف اين خسارات ،دربردارنده غراماتی میشود که بر اساس محاسبههای فرضی ،شامل
خسارتِ واردشده به محیطزيست باشد .در آن راستا تنها هزينههای اقدامات معقول قابل
بهرهبرداری است .در مواردی که آلودگی ،خط ساحلی را تحت تأثیر قرار میدهد ،هتلداران،
ماهیگیران ،مغازهداران و ساير افرادی که درآمد خود را از گردشگری به دست میآورند ،میتوانند
به علت ازدستدادن منبع درآمد خود ،درخواست خسارت کنند .بااينهمه ،جبران خسارت به خود
محیطزيست ،بهسختی قابل ارزيابی با پول است 13.بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی ،جبران
6۲
خسارات محیطزيستی ،محدود به هزينههای اقدامات پیشگیرانه میشود.
ب .کنوانسیون تأسیس صندوق بینالمللی جبران خسارت 7317
کنوانسیون تأسیس صندوق در سال  5326و  532۵و  5338بازبینی شد و با توجه به الغای
کنوانسیون  5325اين کنوانسیون تا سال  8۲۲8جاری بود و بعد از آن تاريخ از اثر افتاده است.
56. Krishna Kiran, R. Bhanu, op. cit., p. 404.
 .81بر اساس متن اصلی کنوانسیونهای  5363و  5325مشخص نبود که اين خسارات وارده به منابع طبیعی محیطزيست
دريايی ،و نیز هزينههای ترمیم قابل جبران است يا خیر .بر اساس کنوانسیون ،اين امر به دادگاههای ملی سپرده شده بود اما
تعريفی که در پروتکل  5338صورت گرفت ،اين امر را شفاف کرد.
58. pure economic loss.
 .83دبیری ،فرهاد ،سیدعباس پورهاشمی و مريمالسادات موسوی؛ «بررسی جبران خسارات وارده به محیطزيست ناشی از
آلودگیهای فرامرزی و تخريب بینالمللی محیطزيست» ،فصلنامه انسان و محیطزيست ،دوره  ،2شماره  ،5923 ،5ص .1
60. Hui, WANG, opt cit, p. 3.
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فقط کشورهايی که به کنوانسیون مسئولیت مدنی  5338پیوستهاند میتوانند به کنوانسیون
صندوق ( )5338بپیوندند .کنوانسیون صندوق ،مکمل کنوانسیون مسئولیت مدنی است و در
مواردی که حمايتهای موجود در کنوانسیون مسئولیت مدنی  5338ناکافی يا غیرقابلدسترس
باشد ،امکان جبران خسارت را فراهم میکند .قلمرو اجرايی کنوانسیون ،صندوق و ويژگیهای
ماهوی آن ،شبیه کنوانسیون مسئولیت مدنی ،همراه اصالحات آن است 65.در همین راستا ،اين
کنوانسیون ،نوعی صندوق جبران خسارت تشکیل داده است :صندوق بینالمللی جبران آلودگی
نفتی « » IOPC5338سازمان بینالمللی است که دربردارنده دعاوی خسارت و هزينههای
پاکسازی در ساحل و دريا و انجام اقدامات پیشگیرانه و زيانهای اقتصادی است .مسئولیت در
اين کنوانسیون در حال حاضر ،محدود به جمع مبلغ دويستوسه میلیون «حق برداشت ويژه» در
هر حادثه میشود68.
بر اساس مقررات صندوق جبران خسارت ،غرامت به قربانیانی داده میشود که با توجه به
مقررات کنوانسیون مسئولیت مدنی ،خسارت وارده به آنها بهطور کامل جبران نشده باشد.
صندوق در سه موقعیت زير از آسیبديدگان حمايت میکند:
الف) درجايی که هیچ مسئولیتی تحت کنوانسیون مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد؛ ازجمله
اينکه دارنده کشتی از مسئولیت معاف باشد .ب) جايی که دارنده کشتی يا بیمهگر او نتواند تعهدی
را که در کنوانسیون مسئولیت مدنی است ،ايفا و تدارک کند .ج) جايی که میزان خسارت
واردشده ،بیش از سقف محدوديت مسئولیت دارنده کشتی در کنوانسیون مسئولیت مدنی باشد.
29

ج .پروتکل تکمیلی صندوق جبران خسارت 2۰۰9
حادثه پرستیژ  8۲۲8باعث شد درموردی که میزان خسارت ،بیشتر از حداکثر میزان قابل جبران
در دو کنوانسیون  5338باشد ،سازِکارهايی در خصوص جبران خسارات صورت گیرد .بر اين
اساس« ،پروتکل تکمیلی صندوق جبران خسارت» (الزماالجرا در سال  )8۲۲1اتخاذ شد تا
راهحل سومی در جهت جبران خسارت برای کشورهای متعاهد ايجاد کند .تنها کشورهايی که به
دو کنوانسیون مذکور پیوستهاند میتوانند به اين پروتکل ملحق شوند .اين پروتکل فقط نسبت به
مواردی قابل اعمال است که تحت کنوانسیون صندوق جبران خسارت شناسايی میشود ،اما
میزان آنها از محدوده جبران خسارت تحت آن کنوانسیون باالتر میرود .اين پروتکل ،يک
 .27سیدی ،مهرداد؛ «مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دريای آزاد» ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی
بینالمللی ،شماره  ،5۲بهار-تابستان  ،5962ص .56
62. United Nations Conference on Trade and Development, op. cit., p. 32.
63. The 2003 Supplementary Fund Protocol
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صندوق بینالمللی جبران خسارت ناشی از آلودگی ايجاد کرد که نوعی جبران مضاعف را تا
هفتصدوپنجاه میلیون «حق برداشت ويژه» در هر حادثه فراهم کرد6۵.
در جدول زير ،کنوانسیونهای مختلف با هم مقايسه میشوند:

د .کنوانسیون بانکر 2۰۰7
اسناد بینالمللی قبلی ،محدود به نشت نفت از نفتکشهايی است که آن را بهعنوان بار حمل
میکنند و غیر مورد حمل بار از محدوده آن خارج است (ازجمله اينکه اگر کشتی مسافربری باشد
يا حتی اگر نفت زيادی را بهعنوان سوخت حمل کند) و نیز شامل انواع ديگر نفت ازجمله نفت
غیرپايدار و نیز انواع ديگر م واد ازجمله مواد شیمیايی ازجمله گاز مايع و مواد شیمیايی مايع
نمیشود .اين موارد در قلمرو شمول دو کنوانسیون بینالمللی ديگر قرار میگیرند« :کنوانسیون
بینالمللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگی مخزن سوخت نفتی» (بانکر) و کنوانسیون
مربوط به مواد شیمیايی و خطرناک.
کنوانسیون بانکر ،شبیه کنوانسیون مسئولیت مدنی است و بسیاری از قواعد ماهوی آن را
دارد؛ اما تفاوتهای اندکی در رابطه با بعضی از قواعد آن وجود دارد :ازجمله در تعريف مالک
کشتی (که آن را متصرف مخزن تعريف میکند) و اينکه برخالف کنوانسیون مسئولیت مدنی
 ،5338محدوديت مسئولیت دارنده کشتی مشخص نشده است و بهجای آن بیان میدارد که اين
امر باعث خدشه به حق دارنده کشتی يا بیمهگر وی نخواهد شد که مسئولیت خود را با توجه به
64. Krishna Kiran, R. Bhanu, op. cit, p. 410.
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قواعد حقوقی ملی يا بینالمللی محدود کند(ماده  .)6اين امر به علت ايجاد رويههای متفاوت در
تحديد مسئولیت ،يکی از نقاط ضعف کنوانسیون محسوب میشود.
هـ .کنوانسیون مربوط به مواد خطرناک و مضرّ  7332و پروتکل الحاقی 2۰7۰
در اين کنوانسیون ،نظام حقوقی شبیه کنوانسیونهای قبلی اتخاذ شد اما از بعضی جهات ،توسعه
پیدا کرد ،بهنحویکه نهتنها خسارات ناشی از آلودگی را پوشش میدهد ،بلکه خطرات انفجار و
آتش را دربرمیگیرد؛ ازجمله تلفات جانی ،آسیب به اشخاص و خسارات مالی .اين کنوانسیون،
بسیاری از موادی را که تحت پوشش کنوانسیونهای قبلی قرار نمیگیرد ،پوشش میدهد؛
ازجمله جامدات و مايعات مشتق از نفت و گاز .خسارت قابل پوشش ،شامل خسارت بر جان يا
مال در خارج يا روی کشتیِ حامل اين مواد میشود .وانگهی ،خسارات اقتصادی ناشی از آلودگی،
ازجمله ماهیگیری و هزينههای اقدامات پیشگیرانه ،ازجمله عملیات پاکسازی دريا و ساحل را
هم در برمیگیرد .اين کنوانسیون را  5۵کشور تأيید کردند اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
يکی از عمده داليل آن اين است که طیف گستردهای از مواد سمی و خطرناک را دربرمیگیرد61.
9ـ .2قراردادهای اختیاری مربوط به مسئولیت و جبران
در اين بخش ،قراردادها در حوزه مسئولیت و جبران خسارت بررسی میشود و بهموجب آن،
فعاالن اين حوزه (دارندگان کشتی يا متصرفین مخزنهای سوختی) ،داوطلبانه به آن میپیوندند.
الف .قرارداد توپیا و استوپیا
با توجه به عدم توازن در کنوانسیون مکمل تأسیس صندوق ،اتحاديههای بینالمللی «،»P&I
داوطلبانه ،دو نوع قرارداد خصوصی معرفی کردهاند« :قرارداد تضمین خسارت ناشی از آلودگی
تانکرهای کوچک (استوپیا)» 66و «قرارداد تضمین خسارت ناشی از آلودگی تانکر (توپیا)» 62که از
همان تاريخ به اجرا درآمده است.
با توجه به قرارداد استوپیا ،محدوديت موجود برای دارنده کشتی تحت کنوانسیون مسئولیت
مدنی  5338برای هر تانکر تا وزن کلّ  83.1۵2تن ،داوطلبانه تا بیست میلیون «حق برداشت
ويژه» در هر حادثه افزايش میيابد .بنابراين ،اين صندوق ،تفاوت محدوديت مسئولیت کشتی
تحت کنوانسیون اخیر را با میزان آن تا بیست میلیون «حق برداشت ويژه» تضمین میکند.
قرارداد توپیا مواردی را که تحت پوشش پروتکل تکمیلی صندوق  8۲۲9قابل اعمال است
65. Hui, WANG, op. cit., p. 50.
66. Small Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement (STOPIA) 2006.
67. Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement (TOPIA) 2006.
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دربرمیگیرد و درصورتیکه کنوانسیون مذکور نتواند مبلغ هفتصدوپنجاه میلیون «حق برداشت
ويژه» را پوشش دهد ،اين قرارداد آن را پوشش میدهد.
ج .قرارداد توالوپ
توالوپ 62يا «قرارداد اختیاری دارندگان تانکر در رابطه با خسارت ناشی از آلودگی نفتی» بعد از
حادثه توری کنیون در جهت اتخاذ چارچوب داوطلبانه ايجاد شد .با توجه به اينکه نظام سنتی
حقوق دريايی گاهی نمیتواند خسارت را بهطور کامل جبران کند ،در جهت هزينههای پاکسازی
که به دولتهای ملی و دارندگان تانکرها تحمیل میشود ،بعضی از دارندگان تانکرها که حدود
 1۲درصد تناژ تانکرهای جهان را در دست داشتند ،در سال  5363اين قرارداد را امضا کردند .بعد
از مدتی اندک ،اعضای آن به  33درصد تناژ دارندگان تانکرهای جهان رسید 63.اصل اساسی در
توالوپ اين است که هنگامیکه يک تانکر عضوِ آن قرارداد نشت میکند يا احتمال نشت نفت
پايدار وجود دارد (چه بهعنوان بار ،چه بهعنوان نفت سوختی) ،دارنده تانکر يا دولت يا ديگر
کسانی که هزينه معقولی انجام دادهاند تا اقدامات متناسبی برای حادثه يا حادثهديدگان انجام
دهند ،هزينههای مذکور جبران شود .در اين سند ،خسارت ناشی از آلودگی به خسارت فیزيکی
اطالق میشود که مستقیماً ناشی از نشت يا خالیشدن نفت ازجمله انفجار و آتشسوزی باشد.
خسارت به منابع طبیعی غیرتجاری قابل پوشش نیست .توالوپ را «فدراسیون بینالمللی آلودگی
تانکرها» 2۲اداره میکند.
9ـ .9مقایسه نظام کنوانسیون مسئولیت مدنی و قرارداد توالوپ
قرارداد توالوپ و کنوانسیون مسئولیت مدنی بر دارندگان تانکر الزم میدارند که تا حد معینی
خسارت زيانديدگان از آلودگی نفتی را جبران و هزينه بیمه آن را تضمین کنند اما اين دو،
تفاوتهايی هم با يکديگر دارند:
ـ توالوپ بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر با امکان اثبات خالف آن استوار است (دارنده
کشتی بايد فقدان تقصیر را برای رهايی از مسئولیت اثبات کند) درحالیکه کنوانسیون
مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت محض است25.
ـ توالوپ ،جبران خسارت را فقط برای دولتهای ملی در جهت هزينههای حذف آلودگی
68. TOVALOP
69. Becker, G., “A Short Cruise on the Good Ships TOVALOP and CRISTAL”, Journal of Maritime
Law and Commerce, 1974, vol. 5, p. 610.
70. International Tanker Owners Pollution Federation Limited.
71. Hui, WANG, op. cit., p. 128.
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انجام میدهد ،درحالیکه کنوانسیون مسئولیت مدنی ،خسارات ناشی از آلودگی را برای
هر شخصی انجام میدهد.
توالوپ ،هم شامل تانکرهای سنگینبار میشود و هم تانکرهايی که در حال تعادل
هستند ،درحالیکه کنوانسیون مسئولیت مدنی فقط شامل تانکرهای سنگین میشود.
توالوپ ،هزينههای معقول را که ناشی از حذف تهديدات آلودگی است جبران میکند،
حتی اگر هیچگونه نشتی وجود نداشته باشد ،درحالیکه کنوانسیون مسئولیت مدنی فقط
خسارات واقعی را جبران میکند.
توالوپ در تعريف نفت ،گستردگی و جامعیت بیشتری دارد.
روند حلوفصل دعوا در توالوپ ،سريعتر و کمهزينهتر است28.

 .4اسناد بینالمللی مربوط به جلوگیری و پاسخ
در اين بخش به بررسی اسناد بینالمللی پرداخته میشود که در رابطه با موضوع جلوگیری از
وقوع حوادث آلودهکننده نفتی يا در صورت وقوع ،چگونگی پاسخ و جلوگیری از گسترش خسارت
است.
4ـ .7کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها (مارپول)
7315
سازمان بینالمللی دريايی ،اين کنوانسیون را جهت جلوگیری از آلودگی درياها و رودخانهها وضع
کرده است و کشورهای عضو که ايران نیز يکی از آنهاست ،متعهد به اجرای مقررات آن هستند.
سازِکارهای موجود در اين کنوانسیون ،از آلودگی دريايی محیطزيست بهوسیله کشتیها جلوگیری
میکند .مواد اين کنوانسیون ،بیشتر مربوط به صالحیت ،قدرت اجرايی و نظارت بر اجرای قواعد
است .کنوانسیون مارپول ،مسائل آلودگی را از طريق ايجاد استانداردهای سختگیرانة ساخت
برای کشتیها تنظیم میکند .همچنین اين کنوانسیون ،کنترلهای سختی بر عملیات تخلیه بار
کشتیها دارد تا از میزان حوادث آلودهکننده بکاهد29.
72. Wilkinson, D., “Moving the Boundaries of Compensable Environmental Damage Caused by Marine
Oil Spill: The Effect of Two New International Protocols”, Journal of Environmental Law, vol. 5, 1993,
pp. 72-73.

 .19مواد آلودهکننده به ترتیب زير در الحاقات مختلف آمده است :نفت (پیوست  ،)5مواد مايع سمی بهصورت فله (پیوست ،)8
مواد مضر که در دريا بهصورت بستهای حمل میشود (پیوست  ،)9فاضالب (پیوست  ،)1زباله (پیوست  .)6آلودگی هوايی ناشی
از فعالیتهای کشتی (پیوست .)2
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4ـ .2کنوانسیون بینالمللی حفاظت از حیات در دریا یا 7314 SOLAS
کنوانسیون بینالمللی حفاظت از حیات در دريا (سوالس) 2۵در رابطه با ايمنی کشتیهای تجاری
است که دارای سازِکار بینالمللی در جهت ايمنی از طريق ايجاد استانداردهايی است .فلسفه
عمده اين کنوانسیون اين است که هرچه کشتی ايمنتر باشد ،احتمال وقوع خسارت کمتر است.
يکی از اصالحات اين کنوانسیون که در سال  5332اجرايی شد و در راستای مطابقت با «اصول
مديريت امنیت بینالمللی» 21و برای تمام کشتیها حامل نفت و مواد شیمیايی الزامی است ،اين
است که کشتی در صورتی میتواند پرچم کشوری را برافرازد که شرکت اجرايی (مالک يا مدير)
سیاستهای محیطزيستی و امنیتی را مطابق «استانداردهای اصول مديريت امنیت بینالمللی»
انجام داده باشد.
4ـ .9کنوانسیون بینالمللی راجع به آموزش ،گواهی ،مراقبت از دریانوردی یا
STCW
کنوانسیون26

در سال  532۵اجرايی شد .در اين کنوانسیون ،حداقلهايی برای آموزش و تصديق و
اين
نگهداری کشتی بیان شده است .يکی از ويژگیهای اين کنوانسیون ،قابلیت اعمال قواعد آن بر
کشتیهای کشورهای غیرعضو است ،درصورتیکه بخواهند به سواحل کشورهای عضو وارد شوند.
اين کنوانسیون دربردارنده قواعدی در رابطه با صالحیت کشور ساحلی است تا بتواند در مواردی که
بیم خطر به اشخاص يا اموال يا محیطزيست وجود دارد ،دخالت کند؛ ازجمله درصورتیکه کشتی قبالً
تصادف کرده باشد ،يا درصورتیکه بهطور غیرقانونی از آن موادی خارج شود.
4ـ .4کنوانسیون بینالمللی درمورد آمادگی برای آلودگی نفتی ،پاسخگویی و
همکاری متقابل یا 733۰ OPRC
در پی حادثه زآکسون والديز در سال  5323که منجر به ريزش  86۲هزار بشکه نفت در دريا شد،
لزوم همکاری بینالمللی در امر آلودگی در مقابل آلودگی نفتی بهوضوح احساس شد.
بر اساس مالحظاتی که در کنوانسیون مداخله در دريای آزاد وجود دارد ،کنوانسیون بینالمللی
آمادگی ،پاسخ و همکاری متقابل تصويب شد تا با حوادث آلودهکننده مقابله شود و کشورها
بتوانند برای همکاری با اين اتفاقات ،ظرفیت کافی داشته باشند .اعضای اين کنوانسیون ،متعهدند
که اقدامات الزم برای حوادث آلودهکننده در سطح ملی و بینالمللی انجام دهند .در اين راستا
74. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.
75. International Safety Management Code (ISM Code).
76. The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers 1978 (STCW Convention).
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کشتیها بايد برنامه ضروری آلودگی نفتی 22را به همراه داشته باشند 15.ايران نیز در سال 5926
به اين کنوانسیون ملحق شد.
اين کنوانسیون ،فرماندهان کشتیها يا ساير افراد مسئول کشتیهای تحت پرچم و افراد
مسئول واحدهای دريايی تحت صالحیت خود را ملزم میکند که هرگونه اتفاق در کشتی يا
واحدهای دريايی خود را که ريزش نفتی داشته يا احتمال ريزش نفتی دارند گزارش کنند .هرگاه
عضوی چنین گزارشی دريافت کند ،بايد حادثه را بهمنظور تعیین اينکه آيا سانحه آلودگی نفتی
است يا نه ،بررسی کرده و ماهیت ،وسعت و عواقب احتمالی سانحه را ارزيابی کند و تمامی
کشورهايی را که منافع آنها تحت تأثیر يا احتماالً تحت تأثیر قرار میگیرد مطلع سازد.
کشورهای عضو با توجه به توانايیها و وجود منابع خود ،بنا به تقاضای کشور متأثر ،با آن کشور
همکاری میکنند.
4ـ .8کنوانسیون مداخله در دریای آزاد در صورت بروز حوادث آلودگی نفتی
( 7323الزماالجرا در )7318
«کنوانسیون بینالمللی مرتبط با مداخله در دريای آزاد» به کشورهای ساحلی اختیار فوقالعادهای
میدهد تا اقدامات فوری و الزم را در جهت رفع آلودگیهای نفتی که ناشی از حوادث آلودهکننده
کشتیهاست ،انجام دهند .با توجه به اين کنوانسیون ،کشورهای ساحلی میتوانند اقدامات
پیشگیرانه در جهت دوری از آلودگی انجام دهند .اين کنوانسیون ،مربوط به حوادث کشتیهاست
و اصوالً ناظر به نفت خام ،نفت کوره و نفت ديزل است اما پروتکل الحاقی آن شامل همه انواع
نفت و مواد آلودهکننده خطرناک میشود .مطابق اين کنوانسیون ،دول عضو حق دارند که «به
دنبال بروز حوادث دريايی که بهطور معقول انتظار میرود منجر به ايجاد عواقب خطرناک شود،
هرگونه اقدام الزم را در دريا برای جلوگیری ،کاهش يا ازبینبردن خطرات شديد و قريبالوقوع
که متوجه سواحل يا منافع ذیربط آنها در اثر آلودگی يا تهديد آلودگی باشد ،به عملآورند».
(ماده  )5بنابراين دولتها میتوانند برای حفاظت از محیطزيست خود ،حتی اگر خارج از آبهای
سرزمینی باشد ،اقدامات الزم را انجام دهند .ايران در سال  5921به اين پروتکل ملحق شد.
نتیجه
در پی حوادث ناگواری که منجر به آلودگیهای زيستمحیطی دريايی و خسارات هنگفت شد،
اسنادی بینالمللی با موضوع آلودگی نفتی و چگونگی جبران خسارات و پیشگیری از حوادث
77. Oil Pollution Emergency Plan
78. Hui, WANG, op. cit., p. 49.
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منجر به آلودگی به تصويب رسید اما تغییرات و اصالحات پیدرپیِ انجامشده از طريق تصويب
اسناد جديد يا الحاق پروتکلهايی ،نشاندهنده کاستیهای اين اسناد و تالش جامعه جهانی و
اشخاص درگیر برای رفع آن است .بیشتر اسناد تصويبشده ،يا بهوسیله سازمان بینالمللی دريايی
يا با همکاری آن سازمان بوده است.
با وقوع حادثه آلودهکننده يا احتمال وقوع آن ،دو بحث پیش میآيد :نخست اينکه چگونه از
اين حوادث جلوگیری شود و دوم اينکه در صورت وقوع ،چگونه از شدّت آثار زيانبار آن کاسته و
شخص مسئول ،تعیین و بر اساس قواعدی مشخص ،خسارت به وی تحمیل شود .با توجه به
پیچیدهبودن موضوع ،کنوانسیونهای مختلفی در جهت پیشبینی راهحلهايی برای اين
موضوعات به تصويب رسیده است .در خصوص چگونگی اعمال صالحیت يک کشور درمورد
موضوع آلودگی ،ازجمله اينکه چگونه بررسی کند که کشتی استانداردهای بینالمللی در جهت
ايمنی را رعايت کرده است يا در حالتی که اتفاق آلودهکنند رخ داده باشد ،چگونه از آثار آن
جلوگیری کند ،کنوانسیون آنکلوس سازمان ملل ،احکامی در اين زمینه مقرر کرده است .در اين
کنوانسیون ،بسیاری از کنوانسیونهايی که در بخشِ کنوانسیونهای مربوط به پاسخ و جلوگیری
آورده شده ،بهعنوان اصولی تشريح شده که کشتیها بايد آن را رعايت کنند و کشورهای عضو بر
آنها نظارت داشته باشند .با توجه به نواقص حقوق بینالملل درمورد نحوه اعمال صالحیت يک
کشور در رابطه با اين موضوع ،کشور صاحب پرچم بايد قواعد و مقرراتی را برای جلوگیری،
کاهش و کنترل آلودگی دريايی ناشی از کشتی صاحب پرچم انجام دهد.
با توجه به اجتنابناپذيربودن وقوع حادثه ،در کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیونهای
تابع آن ،بهتفصیل به موضوع جبران خسارت ،دادگاه صالح ،بیمه اجباری و غیره پرداخته شده
است .نظر به سازِکار محدوديت مسئولیت که در اين کنوانسیون پذيرفته شده است ،در جهت
جبران خسارت ،الزم می نمايد که فعاالن اين حوزه ،به آخرين مقررات موجود بپیوندند تا به
بهترين وجه ،جبران خسارت صورت گیرد .اما اين کنوانسیونها و اسناد بینالمللی نواقصی دارند.
برای مثال ،اکثر آنها درمورد آلودگی نفتی در دريای آزاد ساکتاند يا اينکه هر يک تعريف
خاصی از آلودگی يا نفت ارائه می دهند و با توجه به اينکه يک کشور به کدام کنوانسیون و به
کدام پروتکل آن پیوسته باشد ،باعث اتخاذ رويههای متفاوت میشود .همچنین سیستم
محدوديت مسئولیت که در کنوانسیون مسئولیت مدنی وجود دارد ،اگرچه در راستای يک اصل
پذيرفتهشدة حقوق دريايی است ،با توجه به ماهیت خاص آلودگی نفتی ،کاستیهايی دارد و الزم
است به نظام محدوديت مسئولیت به نحو ديگری نگريسته شود .همچنین بسیاری از
کنوانسیونهای بینالمللی ،در مواردی که خطر قريبالوقوع حادثه آلودهکننده نفتی وجود داشته
باشد ،قابل اعمال نیستند و به همین جهت ،کسی انگیزه پیشگیری پیدا نمیکند ،چرا که امکان
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جبران هزينههای آن وجود ندارد و در جهت همین نقص است که در توالوپ ،اقدامات برای حذف
يا کاهش تهديد ،قابل جبران شناخته شده است .از طرف ديگر ،نظام تحديد مسئولیت ،باوجود
مزايای خود ،باعث میشود که بسیاری از خسارات ،جبراننشده بمانند و به همین جهت ،مالکان
کشتی بايد هم تحت پوشش کنوانسیونها باشند و هم به توافقات خصوصی بپیوندند تا بتوانند
خسارات واردشده را بهصورت کامل جبران کنند.

نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بینالمللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در ...



999

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:
الف .فارسی
• ايزانلو ،محسن و امین درگاهی؛ «مروری بر اسناد بینالمللی نظام عام تحديد کلی مسئولیت در
حقوق دريايی» ،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ،دوره  ،۵۵شماره  ،۵زمستان .5939
 درخشان ،مسعود؛ «توسعه پوششهای بیمهای در صنايع نفت و گاز و پتروشیمی» ،مجله
گستره انرژی ،سال  ،۵شماره .5923 ،۵1
 سیفی قرهيتاق ،داود ،وحید حسنی و محمد مهدیپور؛ «بیمه اجباری مسئولیت مدنی صاحبان
کشتی در آلودگیهای نفتی با تأکید بر کنوانسیون مسئولیت مدنی  5363با اصالحات
بعدی» ،پژوهشنامه بیمه ،شماره  ،5بهار .593۵
 ابتکار ،تقی؛ «فرازهايی از روند اولین کنفرانس بینالمللی بررسی علمی اثرات نشت نفت در
خلیجفارس» ،5969 ،دانشگاه تهران.
 دبیری ،فرهاد و سید عباس پورهاشمی و مريمالسادات موسوی؛ «بررسی جبران خسارات
وارده به محیطزيست ناشی از آلودگیهای فرامرزی و تخريب بینالمللی محیطزيست»،
فصلنامه انسان و محیطزيست ،دوره  ،2شماره .5923 ،5
 سیدی ،مهرداد؛ «مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دريای آزاد» ،مجله حقوقی ،نشريه
دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره .5962 ،5۲
ب .انگلیسی
- Books and Articles

 Becker, G., “A Short Cruise on the Good Ships TOVALOP and
CRISTAL”, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 5, 1974.
 Birnie, P. and Boyle, A., International Law and the Environment,
London, Oxford University Press, 2002.
 Brans, E., Liability for Damage to Public Natural Resources: Standing,
Damage and Damage Assessment, Kluwer Law International, 2001.
 Garick, J., “Crisis in the Oil Industry: Certificates of Financial
Responsibility and the Oil Pollution Act of 1990”, Marine Policy, vol.
17, 1993.
 Hui, WANG, “Civil Liability for Marine Oil Pollution Damage: A
Comparative and Economic Study of the International, US and the
Chinese Compensation Regime”, Thesis submitted for the degree of
Doctor of Philosophy, 2011.

7931  بهار ـ تابستان/85  شماره/مجله حقوقی بینالمللی



999

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Johnston, D. (ed.), The Environmental Law of the Sea, International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Gland,
Switzerland, 1981.
 Kim, I., “Ten Years after the Enactment of the Oil Pollution Act of 1990:
A Success or Failure”, Marine Policy, vol. 26, 2002.
 Krishna Kiran, R. Bhanu, “Liability and Compensation for Oil Pollution
Damage: An Examination of IMO Conventions”, NUJS Law Review,
2010.
 Shahabasian, Mahdi, “Oil Pollution Liability Insurance in Marine
Transport”, Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management,
vol. 3, Issue. 2, 2015.
 Mankabady, Samir, and International Maritime Organization,
International Shipping Law: IMO Rules, vol. 1, London: Euromoney,
1991.
 Molenaar, E. J., Coastal State Jurisdiction over Vessel-Source Pollution,
The Hague, Kluwer Law International, 1998.
 Özçayir, Z.O., “Flags of Convenience and the Need for International Cooperation: A View from the Bosphorus”, International Maritime Law,
vol. 7, 2003.
 Sweeney, J., “Oil Pollution of the Oceans”, Fordham Law Review, vol.
37, 1968.
 Tanikawa, H., “A Revolution in Maritime Law: A History of the Original
Legal Framework on Oil Spill Liability and Compensation”, The IOPC
Funds’ 25 Years of Compensating Victims of Oil Pollution Incidents,
IOPC Fund. 2011.
 United Nations Conference on Trade and Development, “Liability and
Compensation for Ship-Source Oil Pollution: An Overview of the
International Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers”,
Studies in Transport Law and Policy, 2012.
 Vanheule, B., “Oil Pollution: The International Liability and
Compensation Regime”, European Transport Law, vol. 38, No. 5, 2003.
 Weinstein, E., “The Impact of Regulation of Transport of Hazardous
Waste on Freedom of Navigation”, International Journal of Marine and
Coastal Law, vol. 9, 1994.
 Wilkinson, D., “Moving the Boundaries of Compensable Environmental
Damage Caused by Marine Oil Spill: The Effect of Two New
International Protocols”, Journal of Environmental Law, vol. 5, 1993.

- International Documents

 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976
(LLMC(.

999



... نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بینالمللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at
Sea 1972 -COLREGs.
 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
1973.
 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.
 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution
Damage 2001.
 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
1969.
 International Convention on Liability and Compensation for Damage in
Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by
Sea (HNS) 1996.
 International Convention on Load Lines 1966.
 International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR).
 International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and
Co-operation 1990 (OPRC).
 International Convention on the Establishment of an International Fund
for Compensation for Oil Pollution Damage (1971 Fund Convention).
 International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969
(Tonnage Convention).
 International Convention Relating to the Intervention on the High Seas in
Cases of Oil Pollution Casualties 1969.
 International Convention Relating to the Limitation of Liability of
Owners of Sea-Going Ships, 1957.
 Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy
of 29 July 1960.
 Small Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement (STOPIA) 2006.
 The International Convention on Standards of Training, Certification and
Watch keeping for Seafarers 1978.
 Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement (TOPIA) 2006.
 Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oil
Pollution (TOVALOP).
 The Brussels Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships
of 25 May 1962.
 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS).
 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963.

مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان  /7931صفحات  781ـ 778
____________________________________________________________________

مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بینالملل
با واکاوی اقدام دولت بحرین
رضا موسیزاده



حامد گلیجانی مقدم



شناسه دیجیتال اسناد )10.22066/cilamag.2018.31685 : (DOI
تاريخ پذيرش1931/11/39 :
تاريخ دريافت1931/11/11 :

چکیده
حق بر تابعیت ،يکی از حقهای بنیادين و اساسی بشری محسوب شده و از آن بهعنوان «حق بر داشتن
حقوق» تعبیر میشود .امروزه اين موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود ،شرايط کسب و
سلب تابعیت خود را تعیین میکند ،اصل پذيرفتهشدة بینالمللی شده است .با اوجگیری حمالت تروريستی
در سالهای اخیر و متعاقب آن ،تصويب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در
فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرين در سلب تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور ،مقاله حاضر به دنبال
پاسخ به اين سؤال است که آيا مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بینالملل مشروعیت دارد؟ سلب
تابعیت درصورتیکه با رعايت سه قاعده عرفی بینالمللی منع خودسرانهبودن ،منع تبعیض و اجتناب از
بیتابعیتی همراه باشد ،مشروع ،و در صورت مغايرت با اين قواعد ،نامشروع خواهد بود .اقدام دولت بحرين
نیز با توجه به خودسرانه و تبعیضآمیزبودن ،نامشروع است .رويه دولتها مبنی بر عدم تمايل به سلب
تابعیت بهعنوان مجازات ،در حال تغییر است.
واژگان کلیدی
حقوق بینالملل ،سلب تابعیت ،حقوق بشر ،بیتابعیتی ،منع سلب تابعیت خودسرانه

 دانشیار دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه
 نويسنده مسئول ،دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
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مقدمه
حق بر تابعیت ،از حقوق اساسی و بنیادين افراد بشر محسوب میشود .داشتن تابعیت يک دولت
به معنای آن است که شرايط قانونی تابعیت درباره آن شخص ،جمع است .به اين ترتیب ،رابطه
تابعیت میان فرد و دولت ،سبب میشود که فرد در شمار جمعیت اعضای تشکیلدهنده دولت در
يک سرزمین مشخص محسوب شود 1.رابطه تابعیت میان فرد و دولت دارای ويژگیهای سیاسی،
حقوقی و معنوی است .از اين منظر ،تابعیت رابطهای سیاسی است ،چرا که از حق حاکمیت
دولتها ناشی میشود .اين دولت ها هستند که بر اساس قوانین داخلی خود تعیین میکنند که چه
کسانی تبعه آن کشور هستند يا شرايط اعطای تابعیت خود را اعالم میدارند .تابعیت ،رابطه
حقوقی است زيرا دارای آثار حقوقی در نظام بینالملل و در نظام داخلی است .در نظام بینالملل،
اتباع يک کشور از حمايت سیاسی دولت متبوع خود در خارج و نیز از حمايت کلیه قواعد
پذيرفتهشده میان دولت خود و ساير دولتها برخوردارند .تابعیت ،رابطه معنوی نیز هست زيرا
اتباع کشور را از نظر هدفها و عادات و رسوم مشترکی که دارند به يک دولت پیوند میدهد و
ارتباطی به زمان و مکان مشخص ندارد3.
کنوانسیون اروپايی تابعیت ،در مقام تعريف تابعیت در ماده  3خود مقرر میدارد «تابعیت به
معنای رابطهای حقوقی میان فرد و دولت است و بههیچوجه مبیّن منشأ قومی و نژادی آن
9
شخص نیست».
ديوان بینالمللی دادگستری نیز در قضیه نوتهبوم چنین رأی داد« :تابعیت ،پیوند حقوقی است
که پايه آن ،واقعیت تعلّق اجتماعی ،ارتباط واقعی موجوديت ،منافع و احساسات همراه با حقوق و
تکالیف متقابل باشد»4.
مسلّماً منشأ پیدايش تابعیت ،تعدد دولتها بوده است .به استناد رابطه تابعیت است که اتباع
يک کشور از اتباع ساير کشورها متمايز میشوند .از اين منظر ،يکی از کارکردهای اصلی تابعیت،
اعطای حس هويت به فرد در جامعه بینالمللی است .مهمترين سند بینالمللی که در آن بر حق
بر تابعیت تأکید شده است ،اعالمیه جهانی حقوق بشر است که در ماده  11خود ،اينگونه مقرر
کرده است1« :ـ هرکس حق دارد دارای تابعیت باشد3 .ـ احدی را نمیتوان خودسرانه از تابعیت

 .7سلجوقی ،محمود؛ بايستههای حقوق بینالملل خصوصی ،میزان ،چاپ چهارم ،1931 ،ص .13
 .1ارفعنیا ،بهشید؛ حقوق بینالملل خصوصی ،تابعیت اقامتگاه و وضع بیگانگان ،بهتاب ،جلد اول ،چاپ سوم ،1933،ص .41
3. European Convention on Nationality, November 1997, Art. 2.
4. International Court of Justice, Case Nottebohm, Dispute between Liechtenstein and Guatemala,
Second Phase, Judgment 6 April 1955, ICJ Report 1955, p. 4, General List. No. 18, See Van Waas, Laura,
Nationality Matters: Statelessness under International Law, p. 32.
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1.»کرد

خود يا از حق تغییر تابعیت محروم
 اسناد بینالمللی ديگری نیز به موضوع حق بر تابعیت،عالوه بر اعالمیه جهانی حقوق بشر
 کنوانسیون وضعیت افراد6، میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی: ازجمله،تأکید داشتهاند
 کنوانسیون،)1317(3 کنوانسیون زنان متأهل3،)1313(  اعالمیه حقوق کودک7،)1314( بیتابعیت
11،)1361(  کنوانسیون رفع و الغاء هرگونه تبعیض نژادی11،)1361( کاهش موارد بیتابعیتی
19،)1333(  کنوانسیون حقوق کودک13،)1373( کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
 و کنوانسیون حقوق اشخاص14)1331( کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها
11.)3116( معلول
 منشور16،)1363( نهادهای منطقهای حقوقبشری همچون کنوانسیون امريکايی حقوق بشر
 و13)1337(  کنوانسیون اروپايی تابعیت17،)3114( عربی حقوق بشر بازنگریشده در سال
 به اين13)1331( کنوانسیون حقوق بشر و آزادیهای اساسی کشورهای مستقل مشترکالمنافع
.موضوع پرداختهاند
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در چندين قطعنامه خود به موضوع تابعیت و
 ضمناً دبیرکل سازمان ملل متحد در پنج گزارش خود به شورای31.مفروضات آن پرداخته است
 ازجمله سلب تابعیت خودسرانه و تبعیضآمیز، مباحث گوناگونی را در باب تابعیت،حقوق بشر

5. Universal Declaration of Human Rights, Adopted by General Assembly Resolution 217 A(III) of 10
December 1948, Art. 15.
6. International Convention Civil and Political Right 1966, Art. 24.
7. Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954, Art. 32.
8. Declaration of the Rights of the Child 1959, Principle 3.
9. Convention on the Nationality of the Married Women 1957, Art. 1-2.
10. Convention on the Reduction of the Statelessness 1961, Art. 8, Paragraph 1.
11. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 1965, Art. 5.
12. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979, Art. 9, para. 2.
13. Convention on the Rights of the Child 1989, Art. 7, para. 1.
14. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families.1990, Art. 29.
15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006, Art. 18, para. 1.
16. American Convention on Human Rights 1969, Art. 20.
17. Revised Arab Charter on Human Rights 2004, Art. 24.
18. European Convention on Nationality, 1997, Art. 4.
19. The Commonwealth of Independent States Conventions on Human Rights and Fundamental
Freedoms 1995, Art. 24.
20. UN Human Rights Council Resolution 7/10 of 27 March 2008, and Resolution 10/13 of 26 March
2009, Resolution 13/2 of 14 April 2010, Resolution 20/4 on the Right to a Nationality: Women and
Children 2012, Resolution 20/5 of 16 July 2012, Resolution 26/14 of 11 July 2014, Resolution 32/l.8, 24
June 2016.

111



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان 7931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است31.

مطرح کرده
نظام حقوقی بینالمللی نیز متعاقب پذيرش حق بر تابعیت بهعنوان حق بنیادين ،سه اصل
کلی را نیز در موضوع تابعیت ،شناسايی کرده و پذيرفته است1 :ـ اصل لزوم تابعیت 3ـ اصل
تابعیت واحد 9ـ اصل تغییرپذيری تابعیت33.
علیرغم اينکه در تمامی اسناد بینالمللی مذکور ،بر حق بر تابعیت تأکید شده است ،برخی از
دولتها از اهرم سلب تابعیت بهعنوان مجازات علیه اتباع خود بهره جسته و اتباع خود را در
وضعیت ناگواری قرار دادهاند .مهمترين مورد در حال حاضر ،اقدام دولت بحرين در سلب تابعیت
از اتباعی است که به مخالفت با حکومت پادشاهی بحرين برخاستهاند .در چارچوب وقوع بهار
عربی و به دنبال انقالبهای مردمی در برخی از کشورهای عربی همچون تونس و مصر و لیبی،
مردم بحرين نیز در چارچوب تحقق مطالبات مشروع خود به مبارزه با نظام پادشاهی حاکم
بحرين پرداختند .دولت بحرين نیز در مقابله با اين موضوع ،اقدام به سلب تابعیت از اتباع مخالف
خود کرده و تا امروز به اين روند ادامه داده است .لذا در اين تحقیق ،سعی شده است که
مشروعیت مجازات سلب تابعیت ،بررسی شود و در همین راستا اقدام دولت بحرين در سلب
تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور ،مورد واکاوی و نقد حقوقی قرار گیرد.
 .7سلب تابعیت
7ـ .7دامنه صالحیت دولتها در اعطای تابعیت
يکی از مسائل اساسی دولتها ،موضوع اعطای تابعیت به شهروندان است .در اين خصوص،
همواره اين سؤال مطرح میشود که چه کسانی میتوانند تبعه و عضوی از جامعه يک کشور
محسوب شوند؟ اعطای تابعیت توسط چه نهادی و بر اساس چه ضوابطی صورت میگیرد؟
پذيرش رسمی يک فرد بهعنوان عضوی از جامعه ،از طريق رابطه تابعیت صورت میگیرد که
بیانکننده رابطه حقوقی میان فرد و کشور است .ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه نوتهبوم به ارتباط
واقعی میان فرد و کشور اشاره میکند .اما بهواقع چه ضوابط و عواملی نشاندهنده ارتباط واقعی
بین فرد و کشور بهمنظور اعطای تابعیت است؟ رويه دولتها در اين مورد نشان میدهد که
21. Report of the Secretary-General on Human Rights and Arbitrary Deprivation of NationalityA/HRC/10/34.
Report of the Secretary-General on Human Rights and Arbitrary Deprivation of NationalityA/HRC/13/34.
Report of Secretary-General on Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality-A/HRC/19/43.
Report on Discrimination against Women on Nationality-Related Matters, Including the Impact on
Children-HRC/23/23 – Report of the Secretary-General on Human Rights and Arbitrary Deprivation of
Nationality-A/HRC/25/28, See All Reports, Resolutions and International Documents on Right of
Nationality in:www.ohchr.org.

 .11نصیری ،محمد؛ حقوق بینالملل خصوصی ،چاپ دوم ،آگاه ،1976،ص .33
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دولت ها عواملی همچون محل تولد ،نژاد ،اقامتگاه ،زبان ،قومیت و روابط خانوادگی را در
سیستمهای مبتنی بر خون ،خاک يا مختلط ،مبنای اعطای تابعیت قرار دادهاند39.
درحالیکه تا سال  1339موضوع تابعیت بهطور انحصاری در حوزه صالحیت دولتها بود ،در
اين سال ،ديوان در نظر مشورتی خود در اختالف تونس و مراکش چنین مقرر کرد« :اين مسئله
که آيا تابعیت ،موضوع مربوط به صالحیت داخلی دولتهاست يا نه ،مسئله اساساً نسبی است و
به توسعه روابط بینالمللی آن کشور بستگی دارد .اما در زمان اختالف حاضر ،دادگاه آن را حق
مطلق دولتها به حساب میآورد»34.
جوهره اين قضیه اين بوده است که اگر نظام حقوق بینالملل ،ماهیت تابعیت را به اين
صورت توسعه داده که دارای خصلت بینالمللی باشد ،پس مسائل مربوط به تابعیت ،ديگر
منحصراً تحت صالحیت حقوق داخلی دولتها نیست31.
بايد به اين نکته توجه داشت که تا قبل از وقوع اين اختالف و ارجاع آن به ديوان دائمی
دادگستری بینالمللی ،تحول و توسعه قواعد حقوق بینالملل در مراحل ابتدايی خود بود .در آن
زمان ،حقوق بینالملل ،صرفاً معطوف به روابط میان دولتها بود .تنها پس از هفت سال بعد از
رأی مشورتی ديوان ،کنوانسیون  1391الهه در خصوص برخی مسائل مربوط به تعارض قوانین
تابعیت تشکیل شد که به تغییر رسیدگی درمورد مفاهیم مربوط به تابعیت ،کمک بسیاری کرد36.
اين کنوانسیون برای اولین بار پايهگذار اعمال محدوديت بر صالحیت دولتها در موضوع
تابعیت بوده است37.
ماده  1کنوانسیون مقرر کرده است« :بر عهده هر دولتی است که تعیین کند چه کسانی بر
اساس قانون داخلی آن کشور ،تبعه آن کشور محسوب میشوند .ساير کشورها بايد اين قانون را
تا آنجا که مطابق با معاهدات بینالمللی و عرفهای بینالمللی و اصول کلی حقوق مربوط به
تابعیت است مورد شناسايی قرار دهند»33.
امروزه تعهدات بینالمللی دولتها اعم از تعهدات معاهداتی بینالمللی و تعهدات عرفی
23. Van Waas, Laura, “Nationality Matters: Statelessness under International Law”, School of Human
Rights Research, vol. 29, Antwerp: Portland, Intersentia, 2008, pp. 31-32.
24. Nationality Decree Issued in Tunis and Morocco on the November 1923, PCIJ, SER.B. No. 4, 1923
para. 4, See Molnár, Tamás, “The Prohibition of Arbitrary Deprivation of Nationality under International
Law and EU Law: New Perspectives”. In: Hungarian Yearbook of International Law and European Law.
Eleven International Publishing, Portland, 2014, p. 69.
25. Weis, Paul, Nationality and Statelessness in International Law, Kluwer Academic Publishers Group,
1979, p. 66.
26. Van Panhuys, Haro Fredrik, The Role of Nationality in International Law, The Netherlands, Leyden,
A.W. Sythoff, 1959, p. 764.
27. Spiro, Peter J., “A New International Law of Citizenship”, American Journal of International Law,
2011, p. 694.
28. Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, Signed at the Hague,
on 12 April 1930, Art.1, See Molnár, p. 69.
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بینالمللی به همراه اصول کلی حقوق شناسايیشده در باب تابعیت ،ازجمله اصل لزوم وجود
تابعیت ،اصل وحدت تابعیت و اصل تغییرپذيری تابعیت ،محدودکنندة صالحیت دولتها در
مبحث اعطای تابعیت است .اما اگرچه تابعیت ،مبحث مربوط به حقوق بینالملل و دارای وصف
بینالمللی است ،هنوز هم تعريف و محتوای آن را در درجه اول ،دولتها تعیین میکنند33.
به عبارت ديگر ،هر دولت بايد اختیار خود مبنی بر تعیین اتباع خود را مطابق با قواعد حقوق
بینالملل اعمال کند و تنها از اين منظر ،ساير کشورها اعطای تابعیت را پذيرفته و تأيید میکنند.
لذا میتوان نتیجه گرفت که کنوانسیون  1391الهه در اين زمینه ،تدوينکننده يک قاعده حقوق
بینالملل عرفی بوده است91.
امروزه قاعده عرفی به يک اصل کلی در باب تابعیت مبدل شده و در ماده  9کنوانسیون
اروپايی تابعیت درج شده است .ماده مذکور مقرر میدارد1« :ـ هر دولت بايد بر اساس قانون
خويش ،اتباع خود را تعیین کند3 .ـ تا جايی که اين قانون مطابق با کنوانسیونهای قابل اعمال
بینالمللی و حقوق بینالملل عرفی و اصول حقوقی شناختهشده درمورد تابعیت باشد ،ديگر
دولتها آن را خواهند پذيرفت»91.
لذا برای پاسخ به اين سؤال که چه کسانی تابعیت کشور خاصی را دارند ،چارهای جز مراجعه
به قوانین تابعیت داخلی آن کشور وجود ندارد .بنابراين میتوان گفت که دامنه صالحیت دولتها
در موضوع تابعیت در حقوق بینالملل امروز مطلق نیست و محدود شده است .الزم به يادآوری
است که در سراسر قرن بیستم ،محدوديتهای ناشی از معاهدات بینالمللی و عرف بینالمللی و
اصول کلی حقوقی شناسايیشده در رابطه با تابعیت ،عمدتاً به دلیل گسترش حمايت بینالمللی از
حقوق بشر بوده است .لذا حمايت از حقوق بشر ،پايه و اساس اصلی تحول مفاهیم تابعیت و
محدودکردن صالحیت دولتها در اسناد مختلف حقوقبشری بوده است93.
7ـ .1تابعیت :تکلیف دولت یا حق بشری
يکی از سؤاالت اساسی درمورد تابعیت اين است که تعهد دولتها به اعطای تابعیت به چه
صورت است و آيا اصوالً دولتها تکلیف و تعهدی دارند که به شهروندان خود تابعیت اعطا کنند
يا خیر؟
29. Brownlie, Ian, Principle of Public International Law, Oxford University Press. 2003, pp. 373-374.
30. Hall, Stephen, “The European Convention on Nationality and the Right to Have Rights”, European
Law Review, London, December 1999, p. 585.
31. European Convention on Nationality, November 1997, Art. 3.
32. Molnár, Tamás, “The Prohibition of Arbitrary Deprivation of Nationality under International Law
and EU Law: New Perspectives”, Hungarian Yearbook of International Law and European Law,
Portland, 2014, p. 70.
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بهطور کلی کسانی که تابعیت دارند نهتنها در کشور خود ،وضع ثابت و روشنی دارند بلکه در
جامعه بینالمللی نیز به لحاظ آنکه دولت متبوع آنها حامی آنهاست ،وضعیت مشخصی دارند و
دولت متبوع آنها ،امور مربوط به آنها را عهدهدار میشود .به اين دلیل ،نظم بینالمللی مانند
نظم داخلی ايجاب میکند شخص دارای تابعیت باشد .بازتاب نظم بینالمللی در قانونگذاریهای
داخلی در اينباره به اين صورت است که هر دولت با وضع انواع قاعدهها کوشش میکند تا آنجا
که میسّر است برای کسانی که در قلمرو او هستند تابعیت در نظر گرفته شود99.
لذا نظم عمومی بینالمللی ايجاب میکند که دولتها تابعیت خود را به افرادی که بر اساس
قانون داخلی آن کشور ،واجد شرايط کسب تابعیت هستند اعطا کنند .ازاينرو اين مطلب در
مقدمه کنوانسیون  1391الهه درمورد تعارض تابعیت به اين صورت قید شده است« :به نفع
عموم جامعه بینالمللی است که هر فرد دارای يک تابعیت باشد و جز آن ،تابعیت ديگری نداشته
باشد» .دبیرکل سازمان ملل متحد در سال  3113و در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان
ملل متحد بیان میدارد« :باوجود اين واقعیت که کسب يا ازدستدادن تابعیت ،اساساً تحت
قوانین داخلی کشورهاست ،امروزه ارتباط مستقیمی با نظم عمومی بینالمللی دارد»94.
عالوه بر مسئله نظم عمومی بینالمللی ،موجوديت هر دولتی مستلزم وجود عناصر
تشکیلدهنده يک دولت يعنی سرزمین ،حکومت و جمعیت است .دولت ـ کشور ،زمانی عینیت
می يابد که آن کشور دارای تبعه و جمعیت مشخص باشد .دولت بدون جمعیت يا بدون اتباع،
موجوديت خارجی پیدا نخواهد کرد و اتباع يک کشور هستند که دولتها را تشکیل میدهند و
اين دولت است که تشخیص میدهد که چه افرادی تابعیت کشور تحت حاکمیت او را دارند يا
چه اشخاصی میتوانند تابعیت آن کشور را کسب کنند 91.از سوی ديگر ،عالوه بر وجود جمعیت
بهعنوان عنصر اساسی تشکیلدهنده دولت ،وجود اتباع میتواند مزايای زيادی برای دولت داشته
باشد ،مانند مشارکت در امور سیاسی که عموماً از طريق رأیدادن اتباع در انتخابات سیاسی
کشور صورت میگیرد يا انجام خدمت نظاموظیفه جهت دفاع از کشور يا پرداخت مالیات جهت
توسعه اقتصادی کشور.
بنابراين دولتها دارای تعهد و تکلیف به اعطای تابعیت به افرادی هستند که در آن کشور
زندگی میکنند و عضوی از جمعیت تشکیلدهنده آن سرزمین محسوب میشوند .البته مطابق
قوانین داخلی آن کشور ،بايد شرايط کسب تابعیت را داشته باشند .از يک سو وضعیت حقوقی هر
فردی ايجاب میکند تابعیت کشوری که بر اساس قوانین آن کشور ،مستحق دريافت تابعیت
 .99سلجوقی؛ همان ،ص .63
34. Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality, Report of the Secretary-General,
A/HRC/13/34, 14 December 2009, para. 19.

 .98آل کجباف ،حسین؛ تابعیت در ايران و ساير کشورها ،چاپ دوم ،جنگل ،1939،ص .13
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است به وی اعطا شود .اين يکی از اصول پذيرفتهشده بینالمللی در مبحث تابعیت است که هر
فردی بايد تابعیتی داشته باشد .لزوم اين اصل از نظر عقل و منطق ،آشکار است .بشر بايد در
اجتماع زندگی کند و چگونه میتوان تصور کرد که شخص در اجتماعی زندگی کند ولی به
هیچکدام از اجتماعات وابستگی نداشته باشد .پس چنانچه معلوم نباشد که شخص به کداميک از
اجتماعات بستگی دارد و تبعه چه کشوری است برای او وضعیت غیرعادی پیش میآيد .يعنی
وضعیت حقوق و تکالیف آن شخص در جامعه روشن نیست و تکلیف او در بسیاری از موارد ،مانند
ازدواج ،تنظیم سند رسمی و بهطور کل ،قوانینی که بايد بر اعمال او حکومت کند معلوم نخواهد
بود96.
حال بايد ديد با توجه به ماهیت حقوقبشری تابعیت ،چگونه میتوان تابعیت را در مجموعه
حقهای بشری تبیین و درنتیجه ،التزام دولتها به حفاظت از چنین حقی و تعهد به اعطای آن
به شهروندان خود را خواستار شد .حقوق بشر ،حقوقی بنیادين و ذاتی است که انسانها در همه
حال بايد از آن بهرهمند شوند تا زندگیشان متکی بر حیثیت و کرامت انسانی باشد .بهجرأت
میتوان بیان کرد که وجود تابعیت يا به عبارت ديگر ،وجود رابطه حقوقی و واقعی بین فرد و
دولت ،پیششرط بهرهمندشدن مؤثر از طیف گستردهای از حقهای بشری است97.
نگاهی به مواد اعالمیه جهانی حقوق بشر نشان میدهد که برخی حقوق مندرج در آن ،مانند
حق رأی و حق مشارکت سیاسی (ماده  ،)31حق بر آموزش (ماده ،)36حق دستیابی به شغل (بند
 3ماده  ،)31حق برخورداری از خدمات اجتماعی (ماده  )31و بهطور کلی حقوقی که تحت عنوان
حقوق شهروندی مطرح است ،جز در سايه تابعیت قابل تحقق نیست .لذا میتوان اينگونه
استدالل کرد که اگرچه حقوق بشر ،حقوق جهانشمولی است ،اين بدان معنا نیست که همه
حقهای بشری تحت هر شرايطی قابل تحقق باشد .به عبارت ديگر ،تنها برخی از حقها فارغ از
چارچوب تابعیت ،عینیت دارند ازجمله حق کرامت انسانی (ماده  ،)1حق حیات (ماده  ،)9حق
آزادی و منع بردگی (ماده 9و  ،)4منع شکنجه (ماده  )1که بايد جدا از رابطه تابعیت در تمام نقاط
جهان و از سوی تمام دولتها رعايت شوند .لذا با توجه به ماهیت و اهمیت تابعیت ،از آن
بهعنوان «حق بر حقوق» تعبیر میکنند؛ حقی که محرومشدن از آن ،منجر به محرومشدن از
بسیاری از حقوق ديگر خواهد شد .در رأی ديوان عالی امريکا و در قضیه تراپ علیه دالِس93
 Trop v. Dullesبه اين تعبیر از حق بر تابعیت اشاره و بیان شده است که تابعیت ،حق بر
 .96نصیری؛ همان ،ص .33
37. Adjama, Mirna and Harington, Julia, “The Scope and Content of Article 15 of the Universal
Declaration of Human Rights”, Refugee Survey Quarterly, University of North Dakota, 2006, pp. 93-109.
38. Trop v. Dulles, 356 U.S. 86 (1958).
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داشتن حقوق
در اين مفهوم ،نهتنها تابعیت بیانگر حس عضويت ـ تعلق و هويت است بلکه هموارکننده راه
برای بهرهمندی افراد از حقوق مختلف است .در خصوص موضوع مطرح در اين قضیه ،ديوان
عالی امريکا در ادامه به توصیف تأثیر لغو تابعیت و بیتابعیتی پرداخته و مقرر میکند که تابعیت،
معموالً پیششرط الزم برای اعمال ساير حقوق توصیف میشود41.
درنتیجه میتوان اينگونه استدالل کرد که تدوينکنندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر ،چارهای
جز درج حق بر تابعیت در متن اعالمیه بهعنوان حق اساسی بشری نداشتند چرا که اگر اين حق را
برای افراد بشری قائل نمیشدند ،فلسفه وجودی بسیاری از حقهای مندرج در اعالمیه جهانی
حقوق بشر ،زير سؤال میرفت و تحقق آنها امکانپذير نمیشد .اهمیت تابعیت به حدی است که
تقريباً تمامی اسناد حقوقبشری بینالمللی ،به بهرهمندشدن افراد از آن اشاره و بر آن تأکید داشتهاند.
لذا با توجه به تأثیر عمیق وجود تابعیت ،در بهرهمندشدن افراد از حقوق شهروندی خود و در نتیجة
آن ،ايفای حقوق شهروندی خود و همچنین ايفای وظايف و تکالیفی که در قبال دولت متبوع خود
دارند ،دولتها موظف به اعطای تابعیت به شهروندان خود هستند.
اما سؤال ديگری که در اين راستا مطرح میشود اين است که آيا تکلیف دولتها در اعطای
تابعیت به شهروندان ،مطلق است؟
برای پاسخ به اين سؤال بايد میان طرق کسب تابعیت که شامل تابعیت اصلی و تابعیت
اکتسابی است ،تفکیکی صورت گیرد.
تابعیت اصلی يا تابعیت مبدأ ،از ابتدای تولد فرد و به حکم قانون به فرد تحمیل میشود .اين
تحمیل تابعیت از دو طريق امکانپذير است .يکی از طريق خون و ديگری از طريق خاک که از
آنها بهعنوان «سیستم خون» 41و «سیستم خاک» 43ياد میکنند49.
البته بسیاری از کشورها همچون ايران از سیستم مختلط که دربرگیرنده هر دو عامل خون و
خاک است جهت اعطای تابعیت استفاده میکنند .آنچه مهم است در تابعیت اصلی ،فرد بهمحض
تولد بر اساس يکی از دو عامل خون يا خاک بايد از تابعیت بهرهمند شود .در واقع ،دولتها در ابتدا
شرايط کسب تابعیت خود را در قوانین داخلی خود مقرر کرده و بهمحض تولد طفلی در آن کشور يا
حتی در خارج از آن کشور و بر اساس سیستم خون يا خاک يا مختلط ،تابعیت آن کشور را به طفل
بهدنیاآمده اعطا میکنند .در صورت بهدنیاآمدن طفلی که بر اساس قوانین داخلی يک کشور واجد
39. US Supreme Court, Trop v. Dulles, Secretary of States et al, 365 US 86, 1958, See Molnár, p. 71.
40. Bachelor, Carol, “Statelessness and the Problem of Resolving Nationality Status”, International
Journal of Refugee Law, Published Oxord Journals, vol. 10, 1998, p. 159.
41. Jus sanguine
42. Jus soil

 .49آل کجباف؛ همان ،ص .33
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شرايط کسب تابعیت است بايد تابعیت آن کشور به وی اعطا شود چرا که عدم اعطای تابعیت ،نقض
مسلم قوانین تابعیت آن کشور خواهد بود .لذا میتوان اينگونه نتیجه گرفت که تعهد دولتها در
تابعیت اصلی ،تعهدی مطلق است .لزوم بهرهمندشدن سريع کودکان از تابعیت در اسناد مختلف
حقوقبشری مورد توجه بوده که برای کشورهای عضو ،ايجاد تعهد میکند .بهعنوان مثال ،منشور
آفريقايی حقوق بشر در ماده  6بند سوم خود بر سه اصل تکیه دارد1 :ـ هر کودک از بدو تولد ،حق
داشتن اسم دارد3 .ـ والدت هر طفلی بعد از تولد بايد به ثبت برسد9 .ـ هر کودک ،حق کسب
تابعیت را دارد.
اعالمیه  1313حقوق کودک نیز در اصل سوم خود بیان میدارد که «کودک بايد از بدو تولد،
صاحب نام و تابعیت شود» .کنوانسیون حقوق کودک در مواد  7و  3خود و همچنین کنوانسیون
حمايت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها در ماده  33خود به لزوم برخوردارشدن
کودکان از تابعیت بعد از تولد ،تأکید داشتهاند.
در تعريف تابعیت اکتسابی بايد گفت که تابعیتی است که شخص در حیات خود و در فاصلهای
بعد از تولد و در اثر عواملی همچون ازدواج ،اقامت يا درخواست فرد به دست میآورد44.
در تابعیت اکتسابی نمیتوان قائل به تعهد مطلق دولتها در اعطای تابعیت خود بود .تابعیت را
دولت به فرد میدهد و نه به ملت .تابعیت از اراده مطلق دولتها ناشی میشود و نبايد تصور کرد
که رابطه قراردادی و متقابل بین فرد و دولت است .تنها درموردی که شخص تقاضای تابعیت
دولتی را میکند میتوان گفت تا حدودی اراده شخص نیز در اين مورد مؤثر بوده است زيرا اگر
شخصی واقعاً بخواهد تابعیت کشوری را کسب کند بايد شرايط الزم را داشته باشد .اما دولتها
مجبور نیستند تابعیت خود را به شخصی که حتی دارای شرايط الزم است و تقاضای تابعیت آن
کشور را میکند ،اعطا نمايند و اين امر ،بستگی کامل به اراده دولت دارد41.
7ـ .9سلب تابعیت
رابطه تابعیت به جهت اينکه مطلق و زوالناپذير نیست میتواند ملغی يا دستخوش تغییر شود.
مواردی همچون مهاجرت ،پناهندگی ،ازدواج ،انتقال سرزمین ،اقامت طوالنی در کشور ديگر و
حتی مجازات میتواند عاملی برای تغییر و سلب تابعیت باشد .بهطور کلی میتوان تمامی اين
زمینهها را در دو دسته تفکیک کرد1 :ـ ازدستدادن تابعیت ،تحت شرايطی که دولت اعطاکنندة
تابعیت مقرر کرده است3 .ـ صرفنظرکردن و خروج از تابعیت بهصورت داوطلبانه و ارادی از
سوی فرد.
 .44پیشین.
 .48ارفع نیا؛ همان ،ص .41
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مفهوم سلب تابعیت ،نقطه مقابل مفهوم اعطای تابعیت است .يادآوری اين نکته ضروری
است که تابعیت در انحصار و حاکمیت مطلق دولتهاست .صالحیت دولتها در امر قانونگذاری
در مباحث تابعیت ،صرفاً معطوف به اعطای تابعیت نیست .قوانین داخلی بسیاری از کشورها
شرايطی را که موجب زوال رابطه تابعیت میشود در قوانین خود پیشبینی میکنند .سلب تابعیت
بهعنوان عملی تعريف میشود که بدون درخواست و رضايت فرد مربوطه صورت گیرد .اگرچه
سلب تابعیت ،شامل ازدستدادن تابعیت ناشی از درخواست داوطلبانه افراد نمیشود ،شامل همه
اشکال ديگرِ ازدستدادن تابعیت میشود46.
سلب تابعیت بهطور کل به شرايط بیتابعیتشدن يا خروج از تابعیت و همچنین به
47
محرومشدن از کسب تابعیت يا امتناع از اعطای تابعیت اشاره دارد.
لذا میتوان سلب تابعیت را اينگونه تعريف کرد :سلب تابعیت ،اقدام يکسويه دولت است که
منجر به قطع رابطه تابعیت بین فرد و دولت میشود .امروزه سلب تابعیت در کنار اين نکته که
منجر به قطع رابطه تابعیت بین فرد و دولت میشود ،اهرمی در دست دولتها شده است که از
آن برای مجازات اتباعی که مرتکب اعمال مغاير با منافع و امنیت و نظم عمومی آن کشور شوند
استفاده میشود.
سلب تابعیت ،سابقة کوتاهی دارد .هرچند که در زمانهای دور ،مجازات تبعید برای اتباع در
نظر گرفته میشد ،سلب تابعیت بهوضوح بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفت .بهعنوان مثال ،بعد
از انقالب بلشويکی در شوروی ،دولت آن کشور بر اساس فرمان  11دسامبر  1331بنا به داليلی
همچون مخالفت با دولت انقالبی يا خدمت در ارتش دشمن ،از مرتکبین ،سلب تابعیت کرد.
متعاقب اقدام دولت شوروی در آن زمان ،کشورهايی همچون ترکیه و آلمان و ايتالیا عمدتاً به
داليل سیاسی اقدام به سلب تابعیت اتباع کردند .از سوی ديگر ،سلب تابعیت با انگیزههای قومی
و نژادی و مذهبی ،ارتباط نزديکی با نازيسم و دولت فاشیست هیتلر دارد چرا که هیتلر در ادامه
سیاستهای نژادپرستانه خود در سال  1399از تعداد بیشماری از اتباع آن کشور و در درجه اول،
يهوديان ،سلب تابعیت کرد .در ايتالیا نیز دولت فاشیست آن کشور ،تمام شناسنامهها و
گواهینامههای تابعیت يهودی را بر اساس قانون  17دسامبر  1393باطل کرد .اما پس از جنگ
جهانی دوم و وقوع فاجعه هولوکاست ،کشورهای چکسلواکی ،مجارستان ،لهستان و يوگسالوی از

46. Molnár, op. cit., p. 75.
47. Lambert, Helen, “Arbitrary Deprivation of Nationality and Refugee Status: Comparative
Perspectives on the Overlap between Statelessness and Refugee Status”, Westminster Law School,
University of Westminster, Netherlands, 2014, p. 10.
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تمام شهروندانی که نژاد آلمانی داشتند سلب تابعیت

کردند43.

 .1محدودیتهای سلب تابعیت
اگرچه بهموجب اصل کلی پذيرفتهشده در حقوق بینالملل ،تابعیت در صالحیت داخلی دولتها
است ،اين صالحیت بهموجب تعهدات بینالمللی آن کشور ،بهويژه تعهدات حقوقبشری محدود شده
است .در زمینه سلب تابعیت ،سه قاعده عرفی بینالمللی شناسايیشده که محدودکنندة اختیار و
صالحیت دولتهاست عبارتاند از1 :ـ ممنوعیت سلب تابعیت خودسرانه 3ـ ممنوعیت سلب تابعیت
تبعیضآمیز 9ـ اجتناب از بیتابعیتی43.
1ـ .7ممنوعیت سلب تابعیت خودسرانه
مهمترين سندی که سلب تابعیت خودسرانه را ممنوع کرده ،اعالمیه جهانی حقوق بشر است که
در ماده  11خود مقرر کرده است« :احدی را نمیتوان بهصورت خودسرانه از تابعیت وی يا حق
تغییر تابعیت منع کرد» .آنچه در اين ماده نامشخص و غیرواضح است ،مفهوم خودسرانهبودن
است .برای تجزيه و تحلیل مفهوم خودسرانهبودن در زمینه تابعیت ،جالب است که به مباحث
مطرحشده در زمان تدوين پیشنويس اعالمیه جهانی حقوق بشر اشارهای شود .در آن زمان،
اختالفنظرهای گستردهای در خصوص گنجاندن عبارت منع خودسرانهبودن وجود داشت .با
توجه به ديدگاههای مختلف در معنای عبارت خودسرانهبودن ،جیمز خیمنز دی ارچاگا عنوان کرد
«معنای دقیق عبارت خودسرانهبودن اين است که عملی برخالف استاندارد و اصول شناختهشده
صورت بگیرد ،درحالیکه بايد رويه و استاندارد باالتری از عدالت در رابطه با عمل سلب تابعیت
خودسرانه وجود داشته باشد»11.
در اين خصوص ،کمیته حقوق بشر در قضیه فان آلپن علیه هلند 11در تعريف مفهوم
خودسرانهبودن بیان میکند که «مفهوم خودسرانهبودن با مفهوم غیرقانونیبودن يکی نیست بلکه
بايد تفسیر گستردهتری از آن به عمل آيد که شامل عناصری همچون نامناسببودن و بیعدالتی

48. Mcdougal, Myres S. and Lasswell, Harold D. and Lung-Chu Chen, “Nationality and Human Rights:
The Protection of the Individual and External Arenas”, Yale Law School Legal Scholarship Repository,
1974, pp. 944-948.
49. Pilgram, Lisa, “International Law and European Nationality Laws”, Published in Italy, European
University Institute Badia, 2011, p. 2.
50. United Nations General Assembly, 3rd Session, 3rd Committee, 123rd Meeting, Held on Friday, 5
November 1948, 01/01/1948, A/C.3/SR.123
51. Hugo van Alphen v. The Netherlands
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و عدم پیشبینی
چنین تفسیر گستردهای از مفهوم خودسرانهبودن ،کامالً الزم است .در غیر اين صورت،
تفسیرکردن سلب تابعیت بهعنوان عملی که صرفاً غیر قانونی است ،راه را برای دولتها جهت
دورزدن هدف اين نوع اقدام (سلب خودسرانه تابعیت) هموار میکند 19.خودسرانهبودن ،هدف
مشروع ندارد ،متناسب نیست و همیشه با قوانین بینالمللی ناسازگار است14.
نمیتوان گفت که همه گونههای سلب تابعیت ،خودسرانه است 11.در واقع ،سلب تابعیت
خودسرانه زمانی است که با قوانین داخلی که خود آن قوانین نیز منطبق با قواعد حقوق بشر
بینالمللی است هیچگونه انطباقی نداشته باشد .بنابراين میتوان نامناسببودن و نامتناسببودن و
عدم پیشبینی را از ويژگیهای خودسرانهبودن برشمرد .سلب تابعیت بايد در خدمت هدف
مشروع و منطبق با قواعد حقوق بشر بینالملل صورت گیرد16.
عالوه بر آن ،در پرتو الزامات ناشی از حاکمیت قانون ،سلب تابعیت بايد دارای مبنای قانونی
باشد .به عبارت ديگر ،بهمنظور جلوگیری از استبداد ،سلب تابعیت بايد در درجه اول در قانون
پیشبینی شده باشد .عالوه بر آن در پرتو الزامات ناشی از حاکمیت قانون ،سلب تابعیت بايد
مبنای قانونی داشته باشد .به عبارت ديگر ،بهمنظور جلوگیری از خودسرانهبودن ،سلب تابعیت بايد
در درجه اول در قانون پیشبینی شده باشد17.
اين بسیار مهم است چون کمک میکند تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات مقامات
مربوطه در اين خصوص قابل پیشبینی باشد13.
کمیسیون حقوق بینالملل در پیشنويس مواد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی در رابطه با
جانشینی کشورها در اينباره مقرر میدارد« :هر گونه تصمیمی که منجر به سلب تابعیت میشود
بايد بهصورت کتبی و با ذکر داليل و بررسی اداری و قضايی مؤثر صورت گیرد» .بر اين اساس،
مفهوم خودسرانهبودن ،شامل همهگونه اعمال دولت ،اعم از قضايی و اداری و قانونگذاری که
مغاير با قانون بوده و همچنین شامل عناصری همچون نامناسببودن و بیعدالتی و عدم
52. Van Alphen & The Netherlands (Communications No 305/1988) UN Human Rights Committee
(HRC), 23 July 1990, para. 5.8, See María José Recalde Vela, “How Far Has the Protection of the Right
to Nationality under International Human Rights Law Progressed from 1923 until the Present Day?”,
Tilburg Law Review, 2014, p. 23.
53. Sandra, Mantu, “Deprivation of Citizenship from the Perspective of International and European
Legal Standards”, ENACT Consortium FP7-SSH-2007-1-217504-ENACT/D4.2, 2007, p. 10.
54. Edward, Alice and van Waas, Laura, Nationality and Statelessness under International Law,
Cambridge University Press. 2014, p. 10.
55. Lambert, “Arbitrary Deprivation of Nationality and Refugee Status”, op. cit., p. 10.
56. Ibid., p. 11.
57. Van Was, op. cit., p. 88.
58. Ibid., 113.
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است13.

پیشبینی
ممنوعیت سلب تابعیت خودسرانه ،عالوه بر ماده  11اعالمیه جهانی حقوق بشر ،در اسناد
بینالمللی متعددی آمده است همچون ماده  1کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیضنژادی (،)1361
ماده  3کنوانسیون حقوق کودک ( )1333تحت عنوان عدم مداخله غیرقانونی ،ماده 13
کنوانسیون حمايت از حقوق افراد معلول و در نهادهای منطقهای همچون ماده  31کنوانسیون
امريکايی حقوق بشر ( ،)1363ماده  4کنوانسیون اروپايی تابعیت و ماده  33منشور عربی حقوق
بشر .شورای حقوق بشر نیز در قطعنامههای  7/11در سال  3113و  11/19در سال  3113و
 19/3در  3111و  31/4در سال  3113و  31/1در سال  3113و  36/14در سال  3114و 93/3
در سال  3116سلب تابعیت خودسرانه را محکوم و ممنوع کرده است .از سوی ديگر ،دبیرکل
سازمان ملل متحد نیز در گزارشهای خود به شورای حقوق بشر به اين موضوع اشاره داشته
است؛ ازجمله در سال  3113و در گزارش شماره  19/94خود بیان کرد که «ممنوعیت سلب
تابعیت خودسرانه ،به اصل حقوق بینالملل عرفی تبديل شده است»61.
از مهمترين موارد سلب تابعیت خودسرانه که البته تبعیضآمیز نیز بوده است میتوان به سلب
تابعیت موريتانی از هزاران اريترهایتبار در سال  1331و همین طور سلب تابعیت جمهوری
دومنیکن از اتباع هائیتیتبار در  1333و سلب تابعیت بوتان از هزاران بوتانی نپالیتبار در  1377و
سلب تابعیت میانمار از هزاران نفر از قوم روهینگیا در سال  1333و سلب تابعیت کردهای فلیلی
در عراق در سال  1331به دستور صدام حسین و سلب تابعیت کردهای استان الحسکه سوريه در
سال  1363اشاره کرد.
1ـ .1ممنوعیت سلب تابعیت تبعیضآمیز
تبعیض ،نقش اصلی را در سلب تابعیت خودسرانه ايفا میکند و يکی از عناصر خودسرانهبودن
است .اولین و مهمترين نکته در اين خصوص ،ممنوعیت تبعیض بهعنوان قاعده آمره بینالمللی
است61.
قاعده آمرة ممنوعیت تبعیض ،صالحیت دولتها را در امر سلب تابعیت ،محدود میکند.
آمرهبودن اين قاعده بر اساس ماده  19کنوانسیون  1363حقوق معاهدات وين بدان معنی است
که جامعه بینالمللی اين قاعده را بهعنوان قاعده تخلفناپذير ،پذيرفته و شناسايی کرده است.
59. “Article 17 of the International Commission Draft Articles on Nationality of Natural Persons in
Relations to Succession of States, with Commentaries”, Yearbook of the International Law Commission,
1999, vol. II, part 2, Art. 38, See Molnár, op. cit., p. 78.
60. UN HRC, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality: Report of the Secretary–General,
14 December 2009, A/HRC/13/34.
61. Alice Edward, op. cit., p. 26.
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عالوه بر اين ،قاعده عدم تبعیض بهعنوان يک قسمت و بخش مرکزی از اهداف و مقاصد تمام
معاهدات جهانی حقوقبشری است .لذا سلب تابعیت بر اساس هر دلیل تبعیضآمیز ،خودسرانه ،و
طبق قواعد حقوق بینالملل ،ممنوع است63.
الزم به يادآوری است که هر گونه عمل تبعیضآمیز که نتیجهاش سلب تابعیت افراد باشد
خودسرانه است69.
طبق ماده  3کنوانسیون کاهش موارد بیتابعیتی« :دولتهای عضو نبايد افراد يا گروهی از
افراد را به داليل نژادی و قومی و سیاسی و مذهبی از تابعیتشان محروم کنند» .اين کنوانسیون،
سلب تابعیت تبعیضآمیز را بهطور مطلق ممنوع کرده و به اين نکته که آيا چنین سلب تابعیتی
موجب بیتابعیتشدن افراد میشود يا خیر ،کاری ندارد .کمیته رفع تبعیض سازمان ملل متحد64،
موضوع اعمال تبعیض در مبحث تابعیت را مدنظر قرار داده و از دولتها میخواهد که سلب
تابعیت بر اساس رنگ و نژاد و قومیت  ...را بهعنوان عمل نقضکننده تعهدات کشورهای عضو و
بهويژه نقضکننده قاعده آمره بینالمللی منع تبعیض ،شناسايی کنند61.
کنوانسیون اروپايی تابعیت در اين خصوص در ماده  1خود مقرر کرده است1« :ـ قواعد
تابعیت دولتهای عضو نبايد شامل تبعیض يا متضمن رويهای باشد که باعث ايجاد تبعیض بر
مبنای جنس ،مذهب ،نژاد ،رنگ ،منشأ قومی يا نژادی شود3 .ـ هر دولت عضو ،اصل عدم تبعیض
را میان اتباع خود اجرا خواهد کرد اعم از آنکه آنها بهمحض تولد ،تبعه آن دولت شده باشند يا
بعداً تابعیت آن کشور را تحصیل کرده باشند» .کنوانسیون  3116حمايت از حقوق افراد معلول نیز
به اين اصل توجه داشته و در ماده  13خود تصريح میکند« :دولتهای عضو نبايد افراد معلول را
خودسرانه يا به لحاظ معلولیت آنها از تابعیتشان محروم کنند».
از سوی ديگر ،شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تمام قطعنامههای مربوط به سلب
تابعیت خودسرانه ،بر ممنوعیت سلب تابعیت با زمینههای گوناگون تبعیضآمیز تأکید داشته است.
بهعنوان مثال ،در قطعنامه  36/14خود در سال  3114ضمن ابراز نگرانی از سلب تابعیت
تبعیضآمیز ،بخصوص به داليل نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذهب ،عقیده سیاسی يا ساير عقايد،
محل تولد و ثروت بر اين نکته تأکید میکند که «سلب تابعیت تبعیضآمیز ،نقض حقوق بشر و
آزادیهای اساسی است»66.
62. Ibid., 196.
63. María José Recalde Vela, op. cit., p. 21.
64. CERD, See Molnár, op. cit., p.79.
65. UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, CERD General Recommendation XXX
on Discrimination against Non-Citizenship, 1 October 2002, para. 19.
66. UN HRC, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality, Resolution 26/14 of 11 July 2014.
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1ـ .9اجتناب از بیتابعیتی
سلب تابعیتِ منجر به بیتابعیتشدن عموماً بهعنوان عمل خودسرانه تلقی میشود مگر اينکه در
خدمت هدف مشروع و مطابق با اصل تناسب صورت گیرد .امروزه اجتناب از بیتابعیتی ،يک
اصل کلی در حقوق بینالملل محسوب میشود67.
کنوانسیون کاهش بیتابعیتی ( )1361و کنوانسیون ( )1314مربوط به وضعیت اشخاص
بیتابعیت ،مهمترين اسناد بینالمللی هستند که به موضوع حمايت از افراد بیتابعیت پرداختهاند.
کنوانسیون  1314در ماده  1خود مقرر کرده است« :بیتابعیت کسی است که مطابق قوانین هیچ
کشوری بهعنوان تبعه در نظر گرفته نشود» .اين کنوانسیون بهجای امحای وضعیت بیتابعیتی ،از
اشخاص بیتابعیت حمايت کرده است .اما کنوانسیون  1361بهصورت انحصاری بر کاستن از
بیتابعیتی متمرکز شده است .يکی از نکات جالب توجه در اين کنوانسیون اين است که اگرچه
هدف اصلی آن ،مقابله با بیتابعیتی بوده و در اين راستا تعهداتی را نیز بر کشورهای عضو تحمیل
میکند ،سلب تابعیت را که اصوالً موجب بیتابعیتی افراد میشود بهصورت مطلق ممنوع نکرده و
تحت شرايطی ولو استثنا ،مجاز میداند .ازاينرو در ماده  3خود مقرر کرده است که «دولتها در
مواردی همچون کسب تابعیت متقلبانه ،انجام اقدام مخاطرهآمیز به منافع کشور ،خدمت به کشور
ديگر يا اعالم سوگند وفاداری  ....مجاز به اعمال سلب تابعیت هستند حتی اگر منجر به
بیتابعیتی فرد مربوطه شود» .نکته قابل توجه ديگر اين است که همین ماده ،جواز دولتها در
سلب تابعیت در چنین مواردی را نیز مشروط بر دو امر کرده است :اوالً ،اختیار دولتها به سلب
تابعیت در موارد فوقالذکر بايد در قوانین داخلی آن دولت پیشبینی شده باشد .ثانیاً ،دولت زمانی
میتواند از اين اختیار مجاز خود استفاده کند که مطابق قانون برای فرد مربوطه ،حق دادرسی
عادالنه در دادگاه يا يک نهاد مستقل ديگر را فراهم کند .البته الزم به يادآوری است که مطابق
اين کنوانسیون ،تعهد اصلی دولتها آنچنانکه در بند اول ماده  3تصريح شده ،اجتناب از سلب
تابعیتی است که منجر به بیتابعیتی شود و شرايط فوقالذکر صرفاً جنبه استثنا دارد.
کنوانسیون اروپايی تابعیت نیز در ماده  4خود ،اجتناب از بیتابعیتی را بهعنوان يکی از اصولی
معرفی کرده که دولتهای عضو بايد در قوانین تابعیت خود آن را لحاظ کنند.
بايد به اين نکته اذعان کرد که بیتابعیتی ،مهمترين اثر سلب تابعیت است که میتواند
بهرهمندشدن فرد را از حقوق و آزادیهای اساسی ،با چالشهای جدّی مواجه کند .حقهای
بشری زيادی هستند که در نتیجة سلب تابعیت ،به خطر میافتند مانند حق بر رأی ،حق بر
انتخابشدن ،حق بر تحصیل ،حق بر کار ،حق بر اقامت در کشور زادگاه ،حق بر بهرهمندشدن از
مزايای رفاهی و بهداشتی ،و حق بر مراجعه به محاکم قضايی .مالحظه میشود که در نتیجة
67. Molnár, op. cit., p. 80.
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عمل يک دولت ،شخص محرومشده از تابعیت ،بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی
خود را از دست میدهد و آسیبهای جدی میبیند63.
با توجه به چالشهای حقوقبشری سلب تابعیت ،شورای حقوق بشر در قطعنامه  31/1خود ،از
سلب خودسرانه تابعیت ابراز نگرانی میکند چرا که اين موضوع میتواند مسائلی همچون دارايی
و محرومیت اجتماعی و اهلیت حقوقی فرد را تحت تأثیر قرار داده و در برخورداری فرد از حقوق
مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بهويژه در زمینههای آموزش ،مسکن ،اشتغال،
بهداشت و امنیت اجتماعی ،اثرات منفی داشته باشد.
همچنین در اين قطعنامه ،شورا يادآوری میکند که «پیشگیری و کاهش بیتابعیتی در درجه
اول بر عهده دولتهاست و اين اقدام بايد در راستای همکاری مناسب با جامعه بینالمللی صورت
گیرد .به همین علت ،مسئولیت دولتها در دو حوزه مطرح میشود1 :ـ مسئولیت به دلیل ارتکاب
عمل سلب تابعیت که نتیجه آن بیتابعیتی است 3ـ مسئولیت به دلیل ماهیت مستمر اين نقض
حقوقبشری که منجر به بیتابعیتی افراد شده و زندگی فرد را در جامعه ،آسیبپذيرتر میکند»63.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش  19/94خود به شورای حقوق بشر بیان میدارد که «اجتناب
از بیتابعیتی و ممنوعیت سلب تابعیت خودسرانه به يک قاعده حقوق بینالملل عرفی تبديل شده
است»71.
 .9بررسی رویهقضایی بینالمللی و رویه کشورها در خصوص سلب تابعیت و
واکاوی اقدام بحرین
9ـ .7رویه دولتها
صرفنظر از اصل کلّی اجتناب از بیتابعیتی و قطعنظر از هرگونه تعهد دولت در هنگام سلب
تابعیت (منع تبعیض و منع خودسرانهبودن) ،هیچگونه ممنوعیت مطلقی در رابطه با سلب تابعیت
در حقوق بینالملل يافت نمیشود71.
بررسی قوانین تابعیت بیش از  131کشور نشان میدهد که دولتها نهتنها سلب تابعیت را
نامشروع نمیدانند بلکه تحت شرايطی آن را مجاز دانستهاند .الزم به ذکر است که حتی مجازبودن
سلب تابعیت ،ولو بهصورت استثنا در برخی معاهدات جهانی همچون کنوانسیون کاهش بیتابعیتی
( 1361ماده  3که در قسمت قبل بیان شد) و معاهدات منطقهای همچون کنوانسیون اروپايی
68. Lambert, Arbitrary Deprivation of Nationality and Refugee Status, op. cit., p. 11.
69. UN HRC, Resolution 20/5.
70. UN HRC, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality: Report of the Secretary-General,
14 December 2009, A/HRC/13/34.
71. Bery, Adrian, “Deprivation of Nationality and Citizenship, The Role of EU Law”, Journal of
Immigration, Asylum and Nationality Law, 2014, vol. 28, No. 4, p. 358.
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تابعیت ( )1337ذکر شده است .اين کنوانسیون در ماده  7خود مقرر کرده است« :هر دولت عضو در
قوانین داخلی خود ،سلب تابعیتاش را بر اساس قانون يا به ابتکار خود ،جز در موارد زير مقرر
نخواهد داشت1 :ـ تحصیل ارادی تابعیت دولت ديگر 3ـ تحصیل تابعیت دول عضو به نحو متقلبانه
و ارائه اطالعات نادرست يا پنهانکردن هر واقعیت مرتبط که منتسب به شخص درخواستکننده
باشد 9ـ خدمت داوطلبانه در نیروی نظامی کشور خارجی 4ـ رفتاری که مغايرت جدی با منافع
حیاتی دول عضو داشته باشد».
بهطور کلی رويه دولتها نشانگر اين مطلب است که آنها در موارد زير ،تمايل بیشتری به
سلب تابعیت دارند:
1ـ کسب تابعیت دولت ديگر يا سوگندخوردن به وفاداری به آن کشور :اين کامالً صحیح
است که در رابطه با اعمالی همچون کسب تابعیت دولت ديگر يا سوگند وفاداری به کشور ديگر،
دولت ،اقدام به سلب تابعیت کند73.
استدالل اصلی درمورد سلب تابعیت در اين مورد اين است که زمانی که فردی تابعیت کشور
ديگری را به دست میآورد ،ارتباط واقعی بین او و دولت از بین رفته و آن حس وفاداری به
کشورش ديگر وجود ندارد .لذا سلب تابعیت ،اقدامی کامالً متناسب است .بهجز تعداد
انگشتشماری از کشورها ،تقريباً تمامی کشورها سلب تابعیت فرد را در نتیجه کسب تابعیت
جديد ،در قوانین خود مقرر کردهاند.
3ـ انجام اقدامات مخاطرهآمیز علیه منافع کشور و امنیت ملی :تحمیل مجازات سلب تابعیت
از سوی دولت ها به علت ارتکاب جرائم و جناياتی که خطر بسیار جدی برای دولت محسوب
میشود ،غیرمعمول نیست .برخی از اين رفتارها که مغاير با موضوع امنیت و ارزشهای اساسی
يک جامعه تلقی میشود ،کامالً با بهرهمندشدن مداوم و همچنین مسئولیتهايی که يک فرد به
لحاظ عضوشدن در جامعه دارد ناسازگار است79.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر در سال  3113بیان میدارد:
«زمانی که يک شخص مرتکب اعمالی میشود که منافع حیاتی دولت را به خطر میاندازد
استدالل میشود که او حس وفاداری و وظايف خود را نسبت به کشورش نقض کرده است و
درنتیجه ،دولت میتواند بهعنوان شکلی از مجازات ،تابعیت وی را سلب کند» .وی اضافه میکند
که «در پاسخ به گسترش نگرانیها درمورد تروريسم ،برخی دولتها از اختیارات گستردهای برای
سلب تابعیت درمورد جرائم علیه امنیت ملی يا منافع ملی بهره گرفتهاند .بهعنوان مثال ،مراکش،
72. Myres S. Mcdougal, op. cit., p. 935.
73. Ibid., p. 941.
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قانون خود را اصالح کرده که بهصراحت ،اقدام تروريستی را نیز موجب سلب تابعیت
در همین رابطه میتوان به تصويب اليحه سلب تابعیت از تروريستها در مجلس فرانسه و به
دنبال وقوع حوادث دهشتناک تروريستی  19نوامبر پاريس به دست داعش ،اشاره کرد.
کشورهايی که انجام اقدامات مخاطرهآمیز برای امنیت و منافع کشور ،همچون خیانت و فرار
از خدمت نظامی را در قوانین تابعیت خود ،دلیلی برای سلب تابعیت قلمداد کردهاند عبارتاند از:
يمن ،امارات متحده عربی ،تونس ،لوکزامبورگ ،ماداگاسکار ،ماالوی ،جزاير مارشال ،جزاير پاالئو،
سنگال ،سوئیس ،لیبی ،جمهوری آفريقای مرکزی ،کلمبیا ،جیبوتی ،غنا ،يونان ،هندوستان،
جامائیکا ،لبنان ،بولیوی ،افغانستان ،بلغارستان ،الجزاير ،بورکینافاسو ،آنگوال ،باربادوس ،بنین71.
9ـ خدمت نظامی يا استخدام در نیروهای نظامی کشور خارجی :بسیاری از دولتها انجام
خدمت نظامی در يک کشور خارجی را دلیلی برای سلب تابعیت در نظر گرفتهاند .چون ورود به
کشور خارجی ،بهمنظور انجام خدمات نظامی ،بهصورت ارادی و داوطلبانه است و دولت خارجی
که فرد مربوطه در حال انجام خدمت نظامی برای آن است ممکن است دشمن دولت متبوع فرد
باشد ،سلب تابعیت ،اقدامی مشروع است76.
در قضیه نیشیکاوا علیه دالس 77ديوان عالی امريکا مقرر میدارد که «داوطلبانهبودن و
ارادیبودن چنین اقدامی از سوی فرد بايد با داليل روشن و قانعکننده و خالی از ابهام اثبات
شود»73.
درحالیکه خدمت نظامی داوطلبانه در نیروهای نظامی يک دولت متخاصم ،بهوضوح مغاير با
وظیفه هر فرد به وفاداربودن به کشور متبوعش است ،خدمت نظامی در کشوری که رابطه
دوستانه با کشور متبوع فرد دارد ،موضوعی متفاوت است73.
البته در اين حالت ،اقدام مربوطه بايد کامالً مطابق با قوانین کشور و با رضايت آن کشور
باشد ،مانند مستشاران نظامی که جهت اهدافی همچون آموزش نیروهای مسلح کشور خارجی
فعالیت میکنند .دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارش خود در سال  3113به شورای حقوق
بشر ،اين اقدام را دلیلی مشروع جهت سلب تابعیت از سوی دولتها دانست31.
74. UN HRC, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality: Report of the Secretary–General,
14 December 2009, A/HRC/13/34, paras. 12-13.
75. United States Office of Personnel Management Investigations Services, Citizenship Law of the
World, 2001.
76. Myres S. Mcdougal, op. cit., p. 937.
77. Nishikawa v. Dulles
78. United States Supreme Court Judgment on Case Nishikawa v. Dulles, 1958, See Ibid.
79. Ibid.
80. UN HRC, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality: Report of the Secretary–General,
14 December 2009, A/HRC/13/34, paras. 12-13.
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هم کنوانسیون کاهش بیتابعیتی  1361و هم کنوانسیون اروپايی تابعیت  1337انجام خدمت
نظامی برای کشور خارجی را دلیلی مجاز برای سلب تابعیت مقرر کردهاند .کشورهايی که خدمات
نظامی برای دولت خارجی را در قوانین خود جهت سلب تابعیت مقرر کردهاند عبارتاند از :ويتنام،
آندورا ،اوکراين ،لیبی ،آنگوال ،اتريش ،جزاير میکرونژی ،بالروس ،کامبوج ،جیبوتی ،مراکش،
پاناما ،قطر ،آفريقای جنوبی ،تونس ،استونی ،فرانسه ،گینه بیسائو ،اندونزی ،ايتالیا ،جامائیکا،
لتونی31.
4ـ رأیدادن و مشارکت سیاسی در کشور خارجی :رأیدادن در انتخابات سیاسی کشور
خارجی ،دلیلی برای سلب تابعیت محسوب میشود .توجیه سلب تابعیت به دلیل مشارکت در امور
عمومی و سیاسی يک کشور خارجی اين است که چنین عملی کامالً با تداوم وفاداری فرد به
دولت متبوع خود ناسازگار است .زمانی که فرد در امور سیاسی يا دولتی کشور ديگری مشارکت
میکند ،ممکن است ناخواسته ،رفتاری مغاير با منافع ملی دولت متبوع خود را ترويج کند .عالوه
بر اين ،ممکن است مردم آن کشور خارجی نیز عمل وی را اقدام دولت متبوع وی يا بازتابی از
سیاست آن کشور تلقی کنند33.
در پرونده پرز علیه براونل 39،پرز در امريکا متولد شده بود .او چندين سال در مکزيک اقامت
داشت و در انتخابات سیاسی مکزيک رأی داده بود .در بازگشت به امريکا ،اداره مهاجرت امريکا
او را دستگیر کرد و ديوان عالی امريکا نیز به دلیل مشارکت او در امور سیاسی مکزيک و بر
اساس قانون اصالحی مهاجرت و تابعیت امريکا مصوب  1313از وی سلب تابعیت کرد34.
ديوان عالی امريکا در قضیه آفرويم علیه راش 31نیز که فرد مربوطه در انتخابات اسرائیل
شرکت داشت ،رأی مشابهی صادر کرد36.
کشورهايی که مشارکت سیاسی يا بهنوعی ديگر ،استخدام يا انجام خدمات دولتی را مبنای
سلب تابعیت در قوانین خود مقرر کردهاند عبارتاند از :هائیتی ،جزاير میکرونژی ،امريکا ،قطر،
کامرون ،فنالند ،فرانسه ،الجزاير ،آرژانتین ،اتريش ،بوتان37.
 1ـ کسب متقلبانه تابعیت يا از طريق ارائه اطالعات نادرست :کسب متقلبانه تابعیت نیز دلیل
ديگری است که دولتها میتوانند کامالً مشروع ،تابعیت را از فرد سلب کنند .دبیرکل سازمان
81. United States Office of Personnel Management Investigations Services, Citizenship Law of the
World, 2001.
82. Myres S. Mc dougal, op. cit., p. 937.
83. Perez v. Brownell
84. United States Supreme Court Judgment on Case Perez v. Brownell, 1958, See Ibid.
85. Afroyim v. Rush
86. United States Supreme Court Judgment on Case Afroyim v. Rush, 1967, See Ibid, p. 938.
87. United States Office of Personnel Management Investigations Services, Citizenship Law of the
World, 2001.
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ملل متحد در گزارش خود به اين اقدام نیز اشاره و بیان میکند که «زمانی که تابعیت بر اساس
اطالعات جعلی و نادرست يا متقلبانه کسب شده باشد ،دولتها میتوانند بهعنوان مجازات برای
سوء رفتار در فرايند کسب تابعیت و در پاسخ به اشتباه در اعطای تابعیت و متعاقب کشف اين امر
که اين شرايط (کسب تابعیت) هرگز بر اساس واقعیت نبوده ،اقدام به سلب تابعیت کنند .حقوق
بینالملل ،تقلب در کسب تابعیت را دلیل قانونی و مشروع جهت سلب تابعیت دانسته ،ولو اينکه
سلب تابعیت ،منجر به بیتابعیتی فرد شود»33.
کشورهای زيادی در قوانین تابعیت خود ،سلب تابعیت در اين زمینه را مقرر کردهاند که
عبارتاند از ترينیدادوتوباگو ،باربادوس ،امارات متحده عربی ،بالروس ،لسوتو ،بنین ،جزاير
ماالوی ،بوتان ،پاکستان ،جزاير مارشال ،عربستان ،بلغارستان ،سنگاپور ،کانادا ،امريکا ،جمهوری
آ فريقای مرکزی ،قبرس ،غنا ،گینه بیسائو ،مجارستان ،هندوستان ،ايرلند ،الئوس ،سودان33.
همان طور که بررسی شد ،اکثر کشورهای جهان با استناد به داليل بیانشده ،اقدام به سلب
تابعیت اتباع خود میکنند.
در قوانین ايران درباره برخی جهات عمدة ازدستدادن تابعیت ايران ،قاعدههايی وضع شده
است .اين جهات عبارتاند از1 :ـ ازدستدادن تابعیت ايران بر اثر اقدام تبعه و موافقت دولت با
آن ،که در اصطالح ،ترک تابعیت گفته میشود .در ماده  333قانون مدنی ايران و تبصره (الف)
آن ماده ،درباره شرايط ترک تابعیت ايران تعیین تکلیف شده است .اين شرايط ،گذشته از موافقت
هیـئت وزرا عبارتاند از :الف) شرط سن برای درخواستکننده که بايد به  31سال تمام رسیده
باشد .ب) شرط ايفای خدمت نظاموظیفه از سوی او .ج) شرط انتقال هرگونه حقوقی که وی بر
اموال غیرمنقول در ايران دارد يا پس از آن ممکن است به ارث برسد .د) شرط خروج از کشور
ظرف مدت سه ماه از تاريخ ترک تابعیت ايران که اين مدت با اجازه وزارت امور خارجه تا يک
سال قابل تمديد است3 .ـ ازدستدادن تابعیت ايران از سوی زن ايرانی بر اثر ازدواج با مردی از
اتباع بیگانه :اين قاعده در ماده  337قانون مدنی ايران ملحوظ شده است .بر اساس اين ماده ،در
ازدواج زن ايرانی با مرد بیگانه ،تغییر تابعیت ايرانی زن ،بسته به آن است که قانون کشور متبوع
شوهر ،آن را ايجاب کند ،به اين معنی که اگر برحسب آن قانون ،ازدواج اتباع با زن بیگانه سبب
تحمیل تابعیت کشور باشد ،با وقوع اين ازدواج ،تابعیت زن ايرانی به تابعیت شوهر تغییر میيابد و
اگر در آن ،برعکس ،ازدواج اثری در تابعیت زن نداشته باشد ،تابعیت ايرانی زن محفوظ میماند.
بااينحال ،قانونگذار ايرانی مقتضیات و مصالح خانوادگی را که به اين ترتیب با مشارکت زن
ايرانی و شوهر خارجی تشکیل میيابد از نظر دور نداشته و در تبصره  1ماده  337برای زن،
88. UN HRC, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality: Report of the Secretary–General,
14 December 2009, A/HRC/13/34, paras. 12-13.
89. Ibid.
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اختیار برگزيدن تابعیت کشور متبوع شوهر را پذيرفته است .نحوه اعمال اين اختیار آن است که
زن ،درخواستنامه خود را در اينباره با توجیح علل آن به وزارت امور خارجه میفرستد و پس از
موافقت با اين درخواست ،تغییر تابعیت او به تابعیت خارجی شوهر تحقق میيابد9 .ـ ازدستدادن
تابعیت ايران بر اثر سلب آن از سوی دولت :اين در حالی است که با نسخ ماده  331قانون مدنی
و تبصره آن ،اينک در قانون مدنی ايران ،قاعدهای درباره سلب تابعیت ايران ديده نمیشود .در
قانون اساسی ايران در دو اصل  41و  43امکان سلب تابعیت ،چه درمورد دارندگان تابعیت اصلی
ايران و چه درمورد دارندگان تابعیت اکتسابی پیشبینی شده است .در اصل  41قانون اساسی
ايران ،مربوط به دارندگان تابعیت اصلی ايران ،مقرر شده است که «تابعیت ايرن ،حق مسلم هر
فرد ايرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ايرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او و يا
درصورتیکه به تابعیت کشور ديگری در آيد» .آن گونه که عبارت مندرج در اين اصل نشان
میدهد ،اختیار دولت در سلب تابعیت ،محدود به هنگامی است که فرد ايرانی تابعیت کشور
ديگری را به اراده خود به دست آورد .در اصل  43قانون اساسی ايران مقرر شده است که «اتباع
خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ايران درآيند و سلب تابعیت اينگونه اشخاص در
صورتی ممکن است که دولت ديگری تابعیت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست کنند» .در
اين اصل که مربوط به تابعیت اکتسابی ايران است به دولت اختیار داده شده است که درباره
اينگونه اشخاص هم اگر دولت ديگری تابعیت آنها را بپذيرد در سلب تابعیت ايران از آنان اقدام
کند .اين عبارت در اين اصل نشان میدهد که اختیار دولت در سلب تابعیت دارندگان تابعیت
اکتسابی ايران ،محدود به هنگامی است که اينگونه اشخاص پس از پذيرفتهشدن به تابعیت
ايران ،در صدد تحصیل تابعیت کشور ديگری برآيند و آن دولت نیز تابعیت آنها را بپذيرد31.
مهم اين است که اگرچه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات سلب تابعیت ،ناشی از ارتکاب
اعمالی که در اين بخش بررسی شد ،شناسايی شده است ،در قوانین ايران ،مجازات سلب تابعیت
پذيرفته نشده و اين نشانگر اهمیت حق بر تابعیت نزد قانونگذار ايران بوده است ،آنچنانکه اصل
 41قانون اساسی ،تابعیت ايرانی را «حق مسلم» هر ايرانی دانسته است.
9ـ .1رویهقضایی بینالمللی
دادگاههای حقوقبشری تا کنون آرای مهمی در خصوص سلب تابعیت صادر کردهاند .در قاره
امريکا کنوانسیون امريکايی حقوق بشر در ماده  31خود ،حق بر داشتن تابعیت و ممنوعیت سلب
تابعیت خودسرانه را مقرر کرده است .در همین رابطه ،ديوان امريکايی حقوق بشر نیز در آرای
 .30سلجوقی؛ همان ،صص .39-111
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خود به اين موضوع پرداخته است .بهعنوان مثال در قضیه  ،Bronstein v. Peruبرونشتاين،
تبعه سابق اسرائیل بود که از تابعیت اسرائیلی خود صرفنظر کرده و به تابعیت پرو در آمده بود .او
سهامدار و رئیس کانال  3تلوزيونی پرو بود که به دلیل پخش گزارشهای انتقادی از دولت پرو
درمورد نقض حقوق بشر و فساد ،از کار خود اخراج و تابعیت وی سلب شد .ساير کارمندان و
خبرنگاران اين کانال نیز متعاقباً اخراج شدند31.
ديوان امريکايی حقوق بشر در رأی خود در اين قضیه مقرر میدارد که «سلب تابعیت ،نقض
حق بر تابعیت مندرج در ماده  31کنوانسیون امريکايی حقوق بشر است به دلیل اينکه لغو تابعیت
وی با رضايت او صورت نگرفته و روش بهکاربردهشده در سلب تابعیت نیز با قوانین داخلی آن
کشور منطبق نبوده است ،لذا عملی خودسرانه محسوب میشود» .همچنین در اين قضیه ،ديوان
مقرر کرد که «سلب تابعیت ،ناقض ماده  19کنوانسیون که بیانکننده حق بر آزادی بیان و
انديشه است نیز هست چرا که با سلب تابعیت آقای برونشتاين و پس از اخراج خبرنگاران منتقد
کانال  3پرو ،دولت آن کشور با استفاده از روشهای غیرمستقیم ،آزادی بیان را محدود کرده
است»33.
به دنبال سلب تابعیت بسیاری از هائیتیتبارها از سوی دولت جمهوری دومینیکن ،ديوان امريکايی
حقوق بشر در يکی از پروندههای خود Yean and Bosico Children v. Dominican Republic
در اين مورد رأی داد که جمهوری دومینیکن در خصوص دو دختر هائیتیتبار در اين پرونده،
قوانین مربوط به تابعیت و ثبت تولد را به شیوهای تبعیضآمیز اعمال کرده و موجب بیتابعیتی
آنها شده و آنها را در وضعیت آسیبپذير شديدی قرار داده است39.
در اين قضیه ديوان تابعیت را بهعنوان حق اساسی بشری قلمداد کرده و معتقد است که
«افراد بهواسطه عضويت در يک جامعه سیاسی ،حقوق و تعهداتی را کسب و اعمال میکنند .از
اين منظر ،تابعیت برای اعمال حقوق ،امری ضروری است و بر اين نکته اذعان میکند که مفهوم
تابعیت بهتدريج تکامل يافته است ،لذا عالوه بر اينکه در صالحیت دولتهاست ،حق بشری نیز
محسوب میشود» .ديوان همچنین مقرر میدارد که «جمهوری دومینیکن ،حق بر داشتن تابعیت،
حق بر داشتن شخصیت حقوقی ،حق داشتن نام و حمايت برابر در رابطه با حقوق کودکان را
نقض کرده است» .دادگاه بهطور ويژه مقرر کرد که «تحمیل شرايط خاص بر کودکان زير 19
سال بهمنظور کسب تابعیت ،ضروری نبوده و دولت دومینیکن مرتکب عملی خودسرانه شده که با
91. Lambert, Hélène, “Refugee Status, Arbitrary Deprivation of Nationality, and Statelessness within the
Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and Its 1967 Protocol Relating to the Status of
Refugees”, University of Westminster, London, England, 2014, p. 19.
92. Case of the Bronstein v. Peru, Inter-American Court of Human Rights, 6 February 2001, para. 93,
See Lambert, Ibid.
93. Ibid., p. 20.
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منافع اولیه کودکان تعارض دارد .لذا چنین عملی بهمنزله رفتار تبعیضآمیز با دو دختر  11ماهه و
 13ساله تلقی میشود» .ديوان همچنین معتقد بود که « ازآنجاکه صدمات ناشی از
بیتابعیتشدن کودکان مانع دسترسی کودکان به حقوق خود و حمايتهای ويژهای که مستحق
آن هستند شده است بر توسعه و رشد شخصیتی آنها نیز تأثیر گذاشته است»34.
در پرونده  Gelman v. Uruguayديوان وضعیت کودکی را مدنظر قرار داد که از پدر و مادر
آرژانتینی خود ربوده شده و به خانواده ديگری که شهروند اروگوئه بودند انتقال داده شد و
درنتیجه ،هويت واقعی خود را از دست داده بود31.
در اين پرونده ،ديوان يادآوری میکند که «کودکان از حمايتهای ويژهای تحت کنوانسیون
امريکايی حقوق بشر که هماهنگ با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد است برخوردار
هستند» .ديوان مقرر کرد که «حق بر داشتن هويت بر اساس ماده  3کنوانسیون حقوق کودک،
شامل حق بر تابعیت و حق بر داشتن نام و حق بر داشتن روابط خانوادگی است .ازاينرو کودکان
بايد قادر به اجرا و اعمال اين حقوق در دادگاه قانونی و مستحق جبران خسارت توسط دولت
متخلف هستند»36.
در قاره آفريقا يکی از مهمترين تصمیمات در خصوص موضوع سلب تابعیت ،پرونده
 Malawi African Association and Others v. Mauritaniaو توسط کمیسیون افريقايی
حقوق بشر و مردم است37.
پرونده به سلب تابعیت سیاهپوستان موريتانی و تعهدات اين کشور برای پرداخت غرامت به
افرادی که در نتیجة سلب تابعیت متضرر شدهاند مربوط میشود .متعاقب سالها نقض نظاممند
حقوق بشر ،تبعیض قومی ،سلب تابعیت خودسرانه و اخراج اجباری اتباع به سنگال و سومالی،
«کمیسیون افريقايی حقوق بشر و مردم» ،مجموعهای از ارتباطات و اطالعات از جانب کسانی که
اخراج شده بودند دريافت کرد33.
لذا کمیسیون مقرر کرد که «اخراج سیاه پوستان موريتانی از خانه خود و محرومکردن آنها از
حقوق شهروندی و تابعیت موريتانی ،نقض بند اول ماده  13منشور افريقايی حقوق بشر 1331
است که بیانکننده «آزادی تردد و اقامت درون مرزهای کشور است» .کمیسیون مقرر میدارد که
«مصادره و غارت اموال سیاهپوستان موريتانی و سلب مالکیت و تخريب خانه و زمین ،قبل از
94. Case of the Yean and Bosico Children v. Dominican Republic, Inter-American Court of Human
Rights, September 2005, Para.137-166-167, See Lambert, ibid.
95. Ibid., p. 21.
96. Case of the Gelman v. Uruguay, Inter-American Court of Human Rights, 24 February 2001, para.
121-129, See Lambert, ibid.
’97. Malawi African Association and Others v. Mauritania, African Commission on Human and Peoples
Rights, Comm. Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 and 210/98 (2000). See Lambert, Ibid., p. 23.
98. Ibid., p. 23.
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مجبورکردن آنها به خروج از کشور ،نقض حق مالکیت در ماده  14نیز هست» .کمیسیون در
يافتههای خود در سال  3111توصیههای زير را به دولت موريتانی اعالم میدارد« :اتخاذ اقدامات
سختکوشانه بهمنظور تعويض اسناد هويت ملی شهروندان موريتانی که در هنگام خروج از کشور
از آنها گرفته شده بود و اطمیناندادن به بازگشت آنها بدون تأخیر و همچنین استرداد اموال
غارتشده و برداشتن گامهای الزم برای جبران خسارت از قربانیان در موارد فوقالذکر و اتخاذ
اقدامات مناسب برای اطمینان از پرداخت غرامت به زنان بیسرپرست و قربانیان تخلفات
فوقالذکر و بازگرداندن کارمندان و کارگرانی که بیجهت از کار خود اخراج يا بهزور بازنشسته
شدند».
در نهايت با تغییر دولت موريتانی ،موافقتنامه سهجانبهای میان موريتانی ،سنگال و شورای
حقوق بشر سازمان ملل متحد بهمنظور بازگشت پناهندگان در ژانويه سال  3113منعقد و اجرايی
شد و بازگشت حدوداً  34111پناهنده موريتانی از سنگال در مارس  3113صورت پذيرفت33.
بااينحال ،بسیاری از افرادی که به موريتانی بازگشتهاند هنوز هم با مشکالت بسیاری در
خصوص اخذ مدارک شناسايی و اثبات تابعیت موريتانیايی خود و همچنین دسترسی به خدمات
عمومی و اموال و دارايیهای خود مواجه هستند.
يکی ديگر از تصمیمات تاريخی در قضیه  Nubian Children v. Kenyaتوسط کمیته
افريقايی کارشناسان حقوق و رفاه کودک است111.
در اين قضیه در هنگام تولد ،از ثبت اسامی بسیاری از کودکانی که دارای نژاد نوبیايی(حبشی)
بودند ممانعت به عمل آمده بود .درنتیجه آنها در سرزمینی زندگی میکردند که دسترسی بسیار
کمی به خدمات عمومی ،آموزشوپرورش ،بهداشت و درمان داشتند و دچار فقر شديد بودند111.
کمیته اعالم کرد که «اقدام دولت کنیا در خصوص بهرسمیتنشناختن اين کودکان بهعنوان
شهروندان کنیا مفاد مهمی از منشور آفريقايی حقوق و رفاه کودکان بهويژه ماده ( 9عدم تبعیض) و
ماده ( 6حق داشتن نام و تابعیت و حمايت از بیتابعیتها) را نقض کرده است .اين کمیته از دولت
کنیا میخواهد که کودکان حبشیتبار را بدون اعمال هرگونه تبعیضی بهمحض تولد بهعنوان تبعه
خود شناسايی کرده و تمامی موانع مربوط به ثبت اسامی آنها را از میان بردارد» .اين کمیته با
يادآوری پرونده  Yean and Bosico Children v. Dominican Republicدر ديوان امريکايی
حقوق بشر اعالم میدارد« :اقدامی که موجب بیتابعیتشدن کودکان حبشی در مدت زمان طوالنی
شده است و درنتیجه ،رفتار تبعیضآمیز دولت کنیا با آنها ،اقدامی نامتناسب و غیرضروری برای
99. Ibid., pp. 23-24.
100. African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, the Case of Nubian Children
v. Kenya, Decision No. 002/Com/002/2009.
101. Lambert, op. cit., p. 24.
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حفاظت از دولت بوده
در قاره اروپا اگرچه کنوانسیون اروپايی حقوق بشر ،فاقد مقررات صريحی در باب تابعیت
است ،اين باعث نشده است که دادگاه اروپايی حقوق بشر ،موضوع سلب تابعیت را از دستور کار
خود خارج کند ،بلکه در قضیه  Karassev and Family v. Finlandاعالم میدارد« :سلب
خودسرانه تابعیت میتواند ناقض ماده  3کنوانسیون اروپايی حقوق بشر (حق بر زندگی خصوصی
و خانواده) و ماده ( 14منع تبعیض) باشد 119.چندين سال بعد ،نقض ماده  3به علت سلب تابعیت
در چندين قضیه مطرح شد»114.
در قضیه  Genovese v. Maltaديوان تابعیت را بهعنوان بخش ذاتی از هويت اجتماعی و
يکی از عناصر مهم زندگی خصوصی شناسايی کرد111.
از سوی ديگر ،ديوان دادگستری اتحاديه اروپا نیز موضوع سلب تابعیت را در آرای خود مدنظر
قرار داده است .ديوان در پرونده  Micheletti and Othersو همچنین  Zhu and Chenمقرر
میدارد« :بر عهده هريک از کشورهای عضو است که شرايط تحصیل يا سلب تابعیت خود را
مطابق قوانین اتحاديه اروپا تعیین کنند»116.
ديوان در پرونده  Grazelczykو پرونده  Baumbastشهروندی اتحاديه اروپا را يک وضعیت
مهم و اساسی برای اتباع دولتهای عضو توصیف میکند117.
در پرونده  Rottmann v. Bayernدکتر روتمان متولد اتريش ،بهصورت متقلبانه تابعیت
آلمان را کسب کرده بود .ديوان در اين پرونده مقرر میکند که «اقدام سلب تابعیت دولت آلمان
کامالً مطابق با ماده  3کنواسیون کاهش بیتابعیتی و ماده  4کنوانسیون اروپايی تابعیت بوده
است» .ديوان اضافه میکند« :زمانی که دولتی تابعیت فردی را که بر اساس تقلب به دست آمده
سلب مینمايد ،اين اقدام ،خودسرانه تلقی نمیشود ولو اينکه موجب بیتابعیتی فرد شود.
بااينحال ،هر تصمیمی نظیر اين بايد اصولی همچون اصل تناسب و اجتناب از بیتابعیتی و
قوانین ملی دولتها و قوانین اتحاديه اروپا را مدنظر قرار دهد .بهويژه بايد عواقب چنین تصمیمی
بر فرد مربوطه و اعضای خانواده وی که با او مرتبط هستند در رابطه با سلبتابعیتشدن حقوقی
102. African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, the Case of Nubian Children
v. Kenya, Decision No.002/Com/002/2009, paras. 42-46-57, See, Ibid.
103. European Court on Human Rights, The Case of Karassev and Family v. Finland, Application
No.31314/96, Decision of 12 January 1999, p. 10, See Lambert, p. 27.
104. See, Sisojeva and Others v. Latvia, Application No. 60654/00, Judgment of 16 June 2005, and
Kaftailova v. Lettonie, application no. 59643/00, Judgment of 22 June 2006, See Lambert, Ibid.
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که هر شهروند اتحاديه اروپا از آن بهرهمند میشود ارزيابی

شود»113.

9ـ .9واکاوی اقدام دولت بحرین
پس از شرو ع بهار عربی و آغاز اعتراضات اکثريت شیعه در بحرين ،حکومت اين کشور برای
ارعاب معترضان و سرکوب تظاهرات ،اقدام به سلب تابعیت برخی از شهروندان کرده است .اين
در حالی است که به ادعای مخالفان ،به صدها هزار شهروند کشورهای ديگر ،گذرنامه بحرينی
اعطا شده است .بیشتر افراد سلبتابعیتشدة بحرين از اکثريت شیعه هستند .جامعه شیعیان
بحرين معموالً به تبعیض ساختاری دولت معترض است .با اينکه شیعیان ،دوسوم جمعیت بحرين
را تشکیل میدهند ،تقريباً هیچ شهروند شیعهای در ارتش ،دولت ،نظام قضا و ديگر مناصب باال
مشغول به کار نیست .حکومت بحرين از آن هراس دارد که روزی به دست شیعیان سرنگون شود
و به همین خاطر ،مدام در حال يافتن راههايی برای سرکوب اين گروه است .سلب تابعیت ،يکی
از اين راهها بوده است113.
دولت بحرين در سراسر قرن گذشته ،سلب تابعیت را بهعنوان ابزاری جهت مجازات معترضین
سیاسی به کار برده است .اين اقدام ،اولین بار در سال  1314صورت گرفت که يک رهبر سیاسی
ملی به نام عبدالرحمان البکیر به علت فعالیتهای سیاسیاش علیه مقامات و دولت وقت بحرين
از تابعیت بحرين محروم شد .او به همراه تعداد ديگری از مخالفین سیاسی به جزيره سنت هلن
تبعید شد .در دهه  61و  71نیز مقامات بحرينی از بازگشت تعدادی از افراد که در خارج از کشور
فعالیت کرده و بهعنوان مخالفین سیاسی تلقی میشدند ممانعت به عمل آورد .اين روند در دهه
 31نیز ادامه داشت که در آن صدها تن از شهروندان ايرانیتبار به اجبار به ايران تبعید و تابعیت
بحرينی آنها نیز سلب شد111.
سلب تابعیت با هدف مجازات ،در قانون تابعیت آن کشور مصوب  1369و تحت اين عنوان
که کسانی که مرتکب خیانت بزرگ علیه کشور و نظام پادشاهی آن شوند سلب تابعیت خواهند
شد ،پیشبینی شده بود ،اما در سال  3119و به دنبال اوج گیری اعتراضات مردمی در آن کشور،
اين قانون بازنگری شد .در ماده  11قانون جديد مقرر شده است که « :به داليل زير ،تابعیت
بحرينی بنا به درخواست وزارت کشور و تصويب کابینه دولت از هر شهروند بحرينی سلب
میشود1 :ـ انجام خدمت نظامی برای کشور خارجی و تداوم خدمت علیرغم دستور دولت
108. Case C-135/08 Rottmann v. Bayern [2010] ECR I-1449, para. 39, See Lambert, Ibid., p. 31.
109. Bowler, Natasha, “When Bahrain Says You Are Not Bahraini Anymore”, 18 August 2015,
www.foreignpolicy.com.
110. Aiena, Caterina, “Stripping of Nationality as a Weapon of Political Suppression: The Cases of
Bahrain, United Kingdom, United Arab Emirates and Kuwait”, First Published in Great Britain by
Islamic Human Rights Commission, P.O. Box 598, Wembley, HA9 7XH, October 2014, p. 100.
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بحرين ،مبنی بر ترک خدمت 3ـ کمکرسانی و ارائه خدمات به کشور متخاصم 9ـ آسیبرسانی
به منافع پادشاهی و امنیت کشور».
از سوی ديگر ،مجلس نمايندگان بحرين نیز در سال  3119قانون حمايت از جامعه در مقابل
تروريسم را به تصويب رساند که پادشاه آن را تأيید کرد .در اين قانون ،سلب تابعیت شهروندان به
علت ارتکاب جرائم تروريستی پذيرفته شد.
لذا دولت بحرين با استناد به قوانین جديد خود ،اقدام به سلب تابعیت تعداد زيادی از
شهروندان خود کرده که البته آمار دقیقی از آن منتشر نشده است اما میتوان به سلب تابعیت 73
تن از مخالفین سیاسی اين کشور در  91ژانويه  3111اشاره کرد که به اتهام ارتکاب اعمال
ضد دولتی ،تابعیت خود را از دست دادند .الزم به ذکر است که تقريباً تمامی کسانی که سلب
تابعیت شدهاند از چهرههای برجسته سیاسی و مخالف دولت بودهاند .برای مثال ،برخی از آنها از
نمايندگان سابق مجلس از حزب الوفاق و روحانیون نهضت آزادی بحرين و همگی دارای مذهب
تشیع هستند .از مهمترين فعاالن سیاسی میتوان به دو نماينده سابق مجلس به نامهای جواد
فیروز و برادرش جالل فیروز از حزب الوفاق و يعید الشهابی رئیس جنبش آزادمردان بحرين و
علی حسن موشعیما پسر رهبر گروه الحق نام برد .از شخصیتهای مذهبی نیز میتوان به
روحانیون برجسته شیعه به نامهای حسین میرزا و خالد منصور سند و عالوی شرف و آيتاهلل
حسین النجاتی که در  33اکتبر سال  3114از بحرين اخراج شد اشاره کرد111.
اما بیشک مهمترين مورد سلب تابعیت در بحرين ،مربوط به رهبر شیعیان بحرين به نام
شیخ عیسی قاسم در سال  3116است که با محکومیت جهانی همراه بود .شیخ عیسی قاسم در
روستای دراز در منامه پايتخت بحرين به دنیا آمد و دوران دبستان تا دبیرستان خود را در همین
شهر گذراند .در سال  1363برای تحصیل در علوم دينی به نجف اشرف نقل مکان کرد و در آنجا
به کسب علم ،نزد سید محمد باقر صدر از علمای برجسته شیعه پرداخت .پس از اين دوره و در
اواخر دهه  61به ايران رفت و در شهر قم ،نزد بزرگانی همچون آيت ...سیدمحمود هاشمی
شاهرودی و آيتاهلل فاضل لنکرانی کسب علم کرد .پس از اين دوره و همزمان با استقالل
بحرين از نظام پادشاهی ايران به بحرين بازگشت و نقش بسزايی در تدوين قانون اساسی بحرين
داشت .در سال  ،1371جمعیت بیداری اسالمی و جمعیت اسالمی روشنگری را در بحرين
تأسیس کرد  .وی چندين سال رئیس مجلس دانش اسالمی بحرين بود .اولین اتهام دولت بحرين
به شیخ عیسی قاسم ،مربوط به سال  1336است که اين روحانی برجسته را به کودتا علیه
حکومت آل خلیفه و همکاری با حزباهلل بحرين متهم و محکوم کرد .از آن تاريخ به بعد ،شیخ
عیسی قاسم به مبارزه علیه حکومت مستبد آل خلیفه ادامه داد و به رهبر مخالفین حکومت
111. Ibid., p. 11.
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آلخلیفه مبدل شد .در تاريخ  31ژوئیه  3116دولت بحرين با هدف مجازات شیخ عیسی قاسم و
طی بیانیهای توسط وزارت کشور ،با استناد به بند سوم ماده  11قانون تابعیت بحرين ،سلب
تابعیت وی را اعالم کرد .اين بیانیه به موارد زير جهت سلب تابعیت شیخ عیسی اشاره کرده
است:
1ـ خروج از وظايف شهروندی و همزيستی مسالمتآمیز
3ـ تعمیق مفاهیم طايفهگری
9ـ مخالفت با قانون اساسی و نهادهای دولتی
4ـ ايجاد تفرقه در جامعه
 1ـ تالش برای ايجاد حکومت روحانیون
اين اقدام دولت بحرين با محکومیت جهانی همراه بود و در بسیاری از کشورهای منطقه
بهويژه در جمهوری اسالمی ايران با برپايی تظاهرات گسترده در محکومیت اين اقدام همراه شد.
نکته جالب توجه در اين خصوص ،محکومیت اين اقدام از سوی کشورهای غربی بود که روابط
سیاسی بسیار نزديکی با دولت بحرين دارند .سخنگوی وزارت امور خارجه امريکا در بیانیهای لغو
تابعیت شیخ عیسی را محکوم کرد و اين اقدام را موجب نگرانی واشنگتن دانست .دولت انگلیس
نیز در بیانیهای ضمن ابراز نگرانی عمیق خود ،دولت بحرين را تشويق کرد که میزان پايبندیاش
به تعهدات حقوقبشری را افزايش دهد.
از سوی ديگر ،اين اقدام با واکنش منفی نهادهای بینالمللی حقوقبشری مواجه شد .نماينده
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعالم کرد که سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم هیچگونه
توجیهی ندارد .اين اقدام از سوی سازمان عفو بینالملل نیز با محکومیت روبهرو شد .آريال
بالتیگن ،هماهنگکننده امور بحرين در سازمان عفو بینالملل بیان کرد که «سلب تابعیت شیخ
عیسی اقدامی خودسرانه و ظالمانه است و به اين روحانی فرصت تعامل با اين تصمیم بهصورت
قانونی داده نشده است» .در همین راستا ،سیوپنج کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل
متحد نیز سلب تابعیت و نقض حقوق بشر توسط دولت بحرين را محکوم کرده و خواستار توقف
آن شدند .اتحاديه اروپا نیز در بیانیهای که در سیوسومین دوره نشست شورای حقوق بشر قرائت
شد ،از سلب تابعیت و تدابیر مسئوالن بحرين علیه مخالفین سیاسی بهشدت ابراز نگرانی کرده
است .نکته قابل توجه اين است که دولت بحرين به درخواست جامعه جهانی و فشار سیاسی
ناشی از آن مبنی بر توقف اقدام به سلب تابعیت شهروندان بحرينی هیچ گونه توجه و ترتیب
اثری نداده و اين موضوع به ويژه در رأی دادگاه استیناف بحرين در خصوص پرونده شیخ عیسی
قاسم مشهود است .دادگاه استیناف بحرين در تاريخ  33ژانويه  3113حکم يک سال حبس
تعلیقی و سلب تابعیت اين روحانی برجسته را تأيید نمود.
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پرواضح است که اقدام دولت بحرين در سلب تابعیت شهروندان خود ،صرفاً با هدف سرکوب
مخالفین سیاسی آن کشور صورت گرفته است .ازاينرو در دو استدالل میتوان به نامشروعبودن
اين اقدام استناد کرد1 :ـ مسلماً اقدام دولت بحرين ،ناقض تعهدات بینالمللی حقوقبشری آن
کشور ازجمله ماده  11اعالمیه جهانی حقوق بشر است .اين سند بینالمللی اگرچه جنبه اعالمی
داشته و غیرالزامآور است ،امروزه مفاد آن جزء اصول انکارناپذير قوانین اساسی تمامی
کشورهاست .حق بر تابعیت و ممنوعیت سلب تابعیت خودسرانه ،موضوع ماده  11اعالمیه نیز
دارای همین ويژگی است به نحوی که قانون اساسی خود کشور بحرين نیز در ماده  17خود مقرر
کرده است« :تابعیت بحرينی هر فرد بهموجب قانون تعیین میشود .فردی را که ذاتاً برخوردار از
تابعیت بحرين است نمیتوان از تابعیتش محروم کرد جز درمورد خیانت و موارد ديگری که قانون
مشخص کرده است».
اقدام دولت بحرين ،نقض آشکار ماده  11اعالمیه حقوق بشر و عملی خودسرانه بوده است.
سازمان عفو بینالملل در بیانیه خود در سال  3111بهدرستی به اين نکته اشاره داشته است .اين
سازمان با اعالم اينکه اقدام دولت بحرين ،خودسرانه و نقض تعهدات حقوقبشری آن کشور است
به حق بر تابعیت و اجتناب از بیتابعیتی در اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون کاهش
بیتابعیتی اشاره داشته و اعالم میکند که «اجتناب از بیتابعیتی بهعنوان قاعده حقوق بینالملل
عرفی شناسايی شده است و از دولت بحرين ،توقف اين اقدام را خواستار میشود».
در  6اوت  3119کمیساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ،ضمن تأکید بر مفاد ماده
 11اعالمیه جهانی حقوق بشر ،از نقض صريح حقوق بشر در اين کشور ابراز نگرانی جدی کرد و
از دولت بحرين خواست که به تعهدات حقوقبشری خود پايبند باشد .پارلمان اروپا نیز در قطعنامه
خود در  3ژوئیه  3111نقض حقوق بشر بهويژه سلب تابعیت مخالفین سیاسی را بهشدت محکوم
کرده است113.
از سوی ديگر ،اقدام دولت بحرين ،نقض تعهدات آن کشور در قبال ساير اسناد و معاهداتی
است که دولت بحرين ،عضو آنهاست ،ازجمله اعالمیه حقوق بشر اسالمی و منشور عربی حقوق
بشر ،کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیضنژادی که در  37مارس  1331به عضويت آن در آمده
است ،کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت بحرين در تاريخ  13ژوئیه 3113
به آن ملحق شده و کنوانسیون حقوق کودک که در تاريخ  19فوريه  1333به آن ملحق شده
است.
در تمامی اسناد فوق ،حق بر تابعیت شناسايی شده و در برخی عالوه بر شناسايی حق بر
تابعیت ،بر ممنوعبودن سلب تابعیت خودسرانه نیز تأکید شده است .ازاينرو دولت بحرين که
112. European Parliament Resolution of 9 July 2015 on Bahrain, (2015/2758).
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عضو اسناد فوق است مرتکب نقض تعهدات حقوقبشری منطقهای و بینالمللی خود شده است.
 .3جدا از خودسرانهبودن ،اقدام دولت بحرين بهصورت کامالً واضح ،نقض قاعده آمره منع
تبعیض است .سلب تابعیت از مخالفان ،صرفاً شامل مخالفینی بوده که شیعهمذهب بودند.
ازآنجاکه دولت بحرين در  37مارس  1331به عضويت کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیضنژادی
در آمده و اين کنوانسیون نیز در ماده  1خود ،هرگونه سلب تابعیت تبعیضآمیز را ممنوع کرده
است ،هم مرتکب نقض قاعده آمره منع تبعیض شده و هم از اين منظر به تعهدات خود در قبال
کنوانسیون فوقالذکر پايبند نبوده است.
الزم به يادآوری است که تصمیمات دولت بحرين مبنی بر سلب تابعیت مخالفین ،مستند بر
قوانینی بوده که ماهیت خود اين قوانین نیز واجد عنصر خودسرانه است چرا که در شرايط
غیرقابلپیشبینی و بهمحض وقوع اعتراضات مردمی در آن کشور و کامالً آشکارا با هدف
مجازات مخالفین سیاسی به تصويب رسیده است .در واقع ،دولت بحرين با تصويب چنین قوانینی
و مهمتر از آن ،حفظ و عدم اصالح آن ،به درخواست شورای حقوق بشر از دولتها در آخرين
قطعنامه خود در  34ژوئیه  3116يعنی قطعنامه  93/3مبنی بر خودداری از تصويب يا حفظ
قوانینی که موجب محرومیت خودسرانه از تابعیت میشوند بهويژه با زمینههای تبعیضآمیز ،پاسخ
منفی داده است .شورا در اين قطعنامه «ضمن ابراز نگرانی در خصوص سلب تابعیت از افراد يا
گروهی از افراد ،بهويژه در زمینههای تبعیضآمیز همچون رنگ ،نژاد ،جنس ،مذهب ،....به اين
نکته اذعان میکند که وقايع سلب تابعیت تبعیضآمیز در گذشته ازجمله مواردی که مبنا و پايه و
اساس قانونی واضح نداشته يا بر اساس قانون فوقالعاده و استثنايی ايجاد شده بود باعث ايجاد
رنج و مشقت زياد و بیتابعیتی شده است» .شورا در همین قطعنامه تأکید میکند که سلب تابعیت
تبعیضآمیز ،نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی است و از دولتها درخواست میکند که از
اتخاذ اقدامات تبعیضآمیز و از تصويب يا حفظ قوانینی که موجب سلب خودسرانه تابعیت به
داليل نژاد ،مذهب ،زبان  ....میشود ،بهويژه اگر اين اقدامات و قوانین موجب بیتابعیتی فرد شود،
اجتناب نمايند 119.الزم به يادآوری است که اگرچه شورای حقوق بشر در اين قطعنامه بهطور
مستقیم به اقدام دولت بحرين اشاره نمیکند ،هدفش بهطور خاص ،محکومکردن اقدام دولت
بحرين بوده است .اين موضوع ،از تاريخ صدور قطعنامه در  34ژوئیه  3116که دقیقاً چهار روز
پس از تاريخ بیانیه دولت بحرين مبنی بر سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم است ،کامالً قابل
استنباط است .اگرچه قطعنامههای شورای حقوق بشر ،فاقد ضمانت اجرا و غیرالزامآور است،
نمیتوان ارزش سیاسی آن را ناديده گرفت .شورا سعی کرده در راستای رسالت اصلیاش يعنی
113. UN HRC, Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality, Resolution 32/l.8, 24 June
2016.
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پاسداری ،ترويج و نظارت بر اعمال حقوق بشر در کشورها ،با صدور اين قطعنامه ،بیش از پیش
دولت بحرين را برای ايفای تعهدات حقوقبشریاش تحت فشار قرار دهد .عدم پايبندی دولت
بحرين به تعهدات حقوقبشریاش در زمینه تابعیت ،اين سؤال را به ذهن متبادر میکند که
چگونه میتوان اين دولت را مجاب به ايفای تعهدات حقوقبشری و توقف اقدام سلب تابعیت در
اين کشور کرد .در اين خصوص بايد بیان کرد که در حال حاضر ،قواعد حقوق بینالملل ،فاقد
سازِکار اجبارکننده جهت ملزمکردن دولتها به ايفای تعهدات حقوقبشری در زمینه سلب تابعیت
است .قطعنامهها و بیانیههای نهادهای حقوقبشری ازجمله شورای حقوق بشر ،هیچيک دارای
قدرت الزامآور نیستند .بحث ورود مستقیم شورای امنیت هم منتفی است چرا که آنچه در بحرين
اتفاق افتاده ،مربوط به تهديد علیه صلح ،نقض صلح و تجاوز نیست تا شورای امنیت بتواند ورود
کند .همان طور که بیان شد ،از بُعد حقوقی ،قواعد حقوق بینالملل فاقد سازِکار اجبارکننده در
زمینه سلب تابعیت است .به نظر میرسد در اين حالت ،بهترين راهکار ،استفاده از ابزارهای
سیاسی جهت ملزمکردن دولت بحرين به توقف اين اقدام است .شورای حقوق بشر سازمان ملل
متحد میتواند با توجه به اينکه اين اقدام دولت بحرين با محکومیت جهانی روبهرو شده است ،و
با توجه به اينکه خود رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است ،در گزارشهای خود به
مجمع عمومی از مجمع بخواهد که بر اساس ماده  11منشور که به مجمع عمومی اختیار ورود به
تمامی مباحث مربوط به اختیارات و وظايف ارکان مقرر در منشور را میدهد (جز موارد مذکور در
ماده  ،)13در اين قضیه ورود کرده و با صدور قطعنامهای اقدام دولت بحرين را محکوم کند.
چنین قطعنامهای ،اگرچه غیرالزامآور خواهد بود ،با توجه به محکومیت جهانی اقدام بحرين ،يقیناً
با حد نصاب رأی باال تصويب خواهد شد و میتواند فشار سیاسی مضاعفی بر دولت بحرين ،مبنی
بر توقف سلب تابعیت به همراه داشته باشد .چنین اهرم فشاری میتواند از سوی ديگر نهادهای
منطقهای و بینالمللی که بحرين به عضويت آنها درآمده است ازجمله سازمان کنفرانس
اسالمی ،اتحاديه عرب ،سازمان همکاری اسالمی ،جنبش غیرمتعهدها و غیره استفاده شود و
کارآمد باشد.
از سوی ديگر ،موضوع مسئولیت کیفری سران رژيم آل خلیفه نیز قابل طرح نیست .اگرچه
بحرين در تاريخ  11دسامبر  3111اساسنامه ديوان را امضا کرده ،تا کنون آن را تصويب نکرده
است .مطابق ماده  136اساسنامه ديوان ،الزماالجراشدن اساسنامه نسبت به يک کشور عضو،
منوط به توديع سند تصويب ،پذيرش ،موافقت يا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد و پس از
گذشت شصت روز از اين تاريخ است .لذا ديوان کیفری بینالمللی ،فاقد صالحیت در خصوص
رسیدگی به اين موضوع است.

مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بینالملل با واکاوی اقدام دولت بحرین
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نتیجه
درج حق بر تابعیت و اجتناب از بیتابعیتی در اعالمیه جهانی حقوق بشر و همچنین بسیاری از
اسناد ديگر حقوقبشری نشان از اهمیت واالی آن دارد .حق بر تابعیت با ارزشهای ذات انسانی
وابستگی دارد و به نحوی پیششرط تحقق بسیاری از حقهای بشری محسوب میشود.
امروزه اجتناب از بیتابعیتی ،اصلی کلی در حقوق بینالملل شده است .اما نمیتوان مدعی شد
که به قاعده آمره بینالمللی تبديل شده است چرا که نه قوانین داخلی کشورها و نه اسناد
بینالمللی ،نشاندهنده بهوجودآمدن چنین قاعدهای نیستند .کشورهای زيادی در قوانین خود،
شرايطی را پیشبینی کردهاند که موجب بیتابعیتشدن فرد میشود و حتی اسناد بینالمللی
همچون کنوانسیون کاهش بیتابعیتی که بهطور خاص ،مسئله بیتابعیتی را مدنظر قرار داده،
تحت شرايطی خاص ،بیتابعیتی را مجاز دانسته است .جواز چنین عملی ،آن هم در کنوانسیونی
که مهمترين سند بینالمللی در راستای مقابله با بیتابعیتی محسوب میشود ،خالی از اشکال
نیست.
اما در خصوص سلب تابعیت خودسرانه و تبعیضآمیز ازآنجاکه هر عمل خودسرانهای
دربرگیرندة نوعی تبعیض است میتوان مدعی قائلشدن به قاعده تبعی و تحت لقای قاعده اصلی
و آمرة منع تبعیض شد؛ قاعده ای تبعی تحت عنوان ممنوعیت سلب تابعیت خودسرانه و
تبعیضآمیز که در بسیاری از اسناد حقوقبشری شناسايی شده است.
لذا در خصوص مشروعیت سلب تابعیت از منظر حقوق بینالملل بايد بیان داشت که
درصورتیکه سلب تابعیت ،فاقد هرگونه عنصر تبعیض و خودسرانه باشد و از سوی ديگر ،قواعد
مربوط به اجتناب از بیتابعیتی نیز رعايت شود ،اقدامی کامالً مشروع و در غیر اين صورت،
نامشروع تلقی میشود .مطالعه قوانین تابعیت بیش از  131کشور نشان میدهد که سلب تابعیت
بهويژه به داليل اقدام علیه امنیت و منافع کشور ،انجام خدمات نظامی به کشور خارجی يا کسب
تابعیت متقلبانه در قوانین بسیاری از کشورها پذيرفته شده و نمیتوان صرفاً با اين ادعا که سلب
تابعیت ،موجب بیتابعیتی و بیتابعیتی نیز موجب رنج و مشقت بسیار برای افراد میشود ،قائل به
نامشروعبودن سلب تابعیت شد .امروزه تقريباً سلب تابعیت در موارد يادشده ،مورد پذيرش جهانی
قرار گرفته و حتی اسناد بینالمللی و منطقهای در باب تابعیت نیز آن را پذيرفتهاند .اگرچه سلب
تابعیت در قوانین بسیاری از کشورها شناسايی شده و همان طور که بیان شد ،بهويژه در موارد
بیانشده در اسناد بینالمللی همچون کنوانسیون کاهش موارد بیتابعیتی و کنوانسیون اروپايی
تابعیت ،به مجازبودن اين اقدام اشاره شده است ،به دلیل چالشهای حقوقبشری اين اقدام و اين
موضوع که سلب تابعیت دارای آثار مخربی بر وضعیت فرد از منظر برخوردارشدن از حقوق بشر
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است ،دولتها در گذشته تمايل کمتری بر اعمال اين اقدام از خود نشان دادهاند .اما در حال
حاضر و بخصوص با افزايش حمالت تروريستی در نقاط مختلف جهان و به دنبال تصويب قوانین
سلب تابعیت از مرتکبین اقدامات تروريستی ازجمله در فرانسه و استرالیا و  ....ديگر نمیتوان
مدعی اين امر بود که دولتها تمايل کمتری به مجازات سلب تابعیت دارند و به نظر میرسد که
حداقل ،اين رويه دولتها در حال تغییر است .نکته ديگری که بايد به آن اشاره کرد اين است که
در گذشته ،بسیاری از نويسندگان معتقد بودند که دولتها تمايل کمتری در سلب تابعیت اصلی و
در قیاس با سلب تابعیت اکتسابی دارند و بهنوعی قائل به تفاوت بین سلب تابعت اصلی و سلب
تابعیت اکتسابی هستند .در اين خصوص استدالل میکنند که در تابعیت اصلی ،مجازات سلب
تابعیت موجب بیتابعیتی فرد شده و دولتها حاضر نیستند فردی را که تابعیتاش را به علت
مجازات از دست داده به تابعیت خود بپذيرند .به نظر میرسد به هیچ عنوان نمیتوان بین سلب
تابعیت اصلی و سلب تابعیت اکتسابی و درصورتیکه دولت سلبکننده ،قواعد عرفی بینالمللی در
خصوص سلب تابعیت را رعايت کرده باشد ،قائل به تفاوت شد .در هر دو مورد ،نتیجه سلب
تابعیت ،بیتابعیتی فرد است .تابعیت ،رابطه دوسويه است که بهمحض تولد (در تابعیت اصلی) يا
پذيرش درخواست فرد (در تابعیت اکتسابی) بین فرد و دولت برقرار میشود .در هر دو مورد ،فرد
تبعه يک دولت محسوب میشود و در هر دو مورد ،سلب تابعیت میتواند وضعیت حقوقی فرد را
از حیث بهرهمندشدن از حقهای بشری تحت تأثیر قرار دهد .در واقع ،آنچه میتوان در خصوص
اين دو قسم از تابعیت قائل به تفاوت شد ،موضوع اعطای تابعیت است نه سلب تابعیت .به عبارت
ديگر ،در تابعیت اصلی ،دولتها تکلیف و تعهد به اعطای تابعیت به شهروندان خود را دارند و
شهروندان نیز محق به داشتن تابعیت از دولت متبوع خود هستند .اما در تابعیت اکتسابی ،اعطای
تابعیت در انحصار مطلق اراده دولتهاست و دولتها هیچگونه اجباری مبنی بر اعطای تابعیت
ندارند ولو اينکه فرد درخواستکننده ،واجد شرايط کسب تابعیت باشد .عدم تکلیف دولت به
اعطای تابعیت در تابعیت اکتسابی بهنوعی در قوانین تابعیت ايران نیز گنجانده شده است .اگرچه
ماده  373قانون مدنی ايران شرايط کسب تابعیت ايران را برشمرده است ،در همین ماده ،اعطای
تابعیت ايران را منوط به «تصويب هیئت دولت» کرده است .لذا هیئت دولت میتواند بنا به
داليل مختلف و مصالح کشور با درخواست متقاضی مخالفت کند .در حال حاضر ،اين موضوع که
هر دولتی بر اساس قوانین خود تعیین خواهد کرد که چه کسانی تابعیت آن کشور را دارند به
اصل پذيرفتهشدة بینالمللی تبديل شده است.
امروزه آنچه در بحرين اتفاق افتاده و سبب شده که تعداد زيادی از شهروندان آن کشور از
تابعیت خود محروم شوند ،مطابق با هیچيک اصول پذيرفتهشده در باب سلب تابعیت نیست .از
سويی خودسرانه و تبعیضآمیز بوده چرا که صرفاً علیه مخالفین و بهويژه مخالفین شیعهمذهب
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صورت گرفته و از سوی ديگر موجب بیتابعیتی آنها شده است .سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم
رهبر شیعیان بحرين اگرچه با محکومیت جانی روبهرو شده ،نیاز است که جامعه بینالمللی
برخورد جدیتری با نقض حقوق بشر در بحرين داشته باشد و صرفاً به بیانیههای نهادهای
حقوقبشری همچون سازمان عفو بینالملل و شورای حقوق بشر که فاقد ضمانت اجرا بوده و
صرفاً جنبه اعالمی دارد ،بسنده نکند .به نظر میرسد در حال حاضر با توجه به عدم صالحیت
ديوان کیفری بینالمللی جهت ورود در اتفاقات بحرين به دلیل تصويبنکردن اساسنامه ديوان
توسط بحرين و همچنین فقدان سازِکار حقوقی اجبارکننده برای ملزمکردن دولت بحرين به
توقف سلب تابعیت خودسرانه ،اهرم فشارهای سیاسی از جانب دولتها و نهادهای بینالمللی،
بهترين راهکار برای ملزمکردن دولت بحرين به ايفای تعهدات حقوقبشریاش در زمینه سلب
تابعیت باشد.
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چکیده
بحران سوريه از وجوه مختلفی قابل مطالعه و بررسی است .البته بديهی است که از دريچه حقوق
بینالملل ،آنچه در اين بحران ،بسیار مشهود و بارز به نظر میرسد ،نقض گسترده و همهجانبه حقوق
بشردوستانه و ايراد آسیب و صدمات سنگین به غیرنظامیان و مردم عادی است که جان و مال و خانه و
کاشانه خود را به دلیل جنگی خانمانسوز از دست دادند و آنها که خوشاقبالتر بودند ،به جستجوی
رهايی از ترس و جنگ ،آوارة ساير کشورهای نزديک و دور شدند .از سوی ديگر ،جنگ سوريه ،میراث
فرهنگی غنی اين کشور را که روزی میراثی جهانی محسوب میشد ،به تلّی از خاک تبديل کرده تا يادآور
گوشهای از جناياتی باشد که در اين جنگ بر مردم سوريه روا داشته شد.
در میان بازيگران مختلفی که در اين مخاصمه گسترده دخیل هستند ،گروه افراطی داعش است که
در کارنامه جنايات متعدد خود ،تخريب و غارت آثار و میراث فرهنگی سوريه را نیز درج کرده است؛
میراثی که بیترديد ،بهعنوان میراث بشری مورد حمايت حقوق بینالملل بوده و نابودی و چپاول آن از
ابعاد مختلف بهمثابه جنايت جنگی و جنايت علیه بشريت است .در اين مقاله ،با اشاره به فجايع رخداده
برای میراث فرهنگی سوريه ،راهکارهای حقوق بینالملل در برخورد با اين مصائب ،جستجو شده است.
واژگان کلیدی
داعش ،میراث فرهنگی سوريه ،جنايت جنگی ،جنايت علیه بشريت ،حمايت

 نويسنده مسئول ،استاديار دانشگاه عالمه طباطبايی
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مقدمه
خاورمیانه ،که اغلب مهد تمدن نامیده میشود 5،کانون مکانهای بیشمار دارای ارزشهای غنی
فرهنگی است .همچنین ،اين منطقه يکی از مناطق اصلی درگیریهای قومی و مذهبی در طول
قرنهای گذشته بوده است .از سال  1155موجی از اعتراضها و انقالبها ،موسوم به بهار عربی،
کشورهای عربی خاورمیانه را فراگرفت .سوريه نیز در زمره کشورهايی بود که شاهد برخی
ناآرامیهای داخلی بود .بحران سوريه با دخالت محور غربی ـ عربی ـ ترکی ،در قالب کمکها و
حمايتهای مالی ،معنوی و تسلیحاتی به مخالفین و تروريستهای مسلح ،به جنگی همهجانبه
علیه نظام حاکم اين کشور تبديل شد که در اين میان ،عالوه بر غیرنظامیان ،بسیاری از شهرها و
اماکن فرهنگی و تاريخی اين کشور نیز از جنگ متأثر شدهاند.
سوريه بهعنوان خاستگاه برخی از کهنترين تمدنها در جهان ،دارای شش منطقه میراث
فرهنگی دارای ارزش های جهانی است که اهمیت بسزايی برای مردم سوريه و جهان دارند1.
باوجود اين ،اين کشور از سال  1155تا کنون در حال تجربهکردن يکی از بدترين بحرانهای
داخلی است .بحرانی که میراث فرهنگی سوريه را دائماً در معرض خطر قرار داده و به هر شش
منطقه میراث جهانی اين کشور آسیب وارد کرده است .تخريب مکانهای باستانی ،آثار تاريخی و
مجموعههای فرهنگی در جريان بحران مزبور تا حدی زياد بوده که شايد بتوان گفت چنین
تخريبی پس از جنگهای جهانی بیسابقه بوده است9.
بحران فعلی سوريه با نام گروه افراطی داعش ،يک گروه افراطی که در سراسر عراق و سوريه
گسترش يافت 4،در هم آمیخت .داعش در ژوئن  1154با بهخالفترسیدن ابوبکرالبغدادی
(خلیفه) ،نام جديد دولت اسالمی را برای خود انتخاب کرد؛ قبل از آن با عناوين «دولت اسالمی
عراق و شرق»« ،دولت اسالمی عراق و سوريه» يا «دولت اسالمی عراق و شام» از  1159تا
« ،1154دولت اسالمی عراق» از  1116تا « ،1159القاعده در عراق» از  1114تا ،1116
«سازمان جهاد و توحید» از  5333تا  1114شناخته میشد1.
گروه افراطی داعش با انگیزههای سیاسی ،دينی و مذهبی اقدام میکند و از آن جمله،
1. Hannah G. He, “Protecting Ancient Heritage in Armed Conflict: New Rules for Targeting Cultural
Property During Conflict with ISIS”, Maryland Journal of International Law, vol. 30, Issue 1, 2015, p. 168.
2. Santander Declaration, The Protection of Syria’s Heritage, Santander, 25 April 2014, p. 1.
3. Ibid.
4. Roggio, Bill, “ISIS Announces Formation of Caliphate, Rebrands as Islamic State”, Threat Matrix, A
Blog of the Long War Journal, 29 June 2014. (Available at: http://www.longwarjournal.org/
archives/2014/06/isis_announces_formation_of_caliphate, last visited: 10/11/2015).
5. Simms, Marc, “ISIS: Background, Ideology and Capabilities”, 30 June 2014, Security and Defence,
Issue 2, No. 6. (Available at: http://www.hscentre.org/middle-east-and-north-africa/isis-backgroundideology-capabilities/, last visit: 10/11/2015).
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بهمنظور تخريب میراث فرهنگی عراق و سوريه دست به لشکرکشی زده است 6.در اين راستا،
کلیساها و مقبرههای باستانی را تخريب و مجسمههای منحصربهفرد را از بین برد .مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره  ،68/511که از طرف جمهوری اسالمی ايران پیشنهاد شد،
تأکید کرد «افراطگرايی خشونتآمیز ،نگرانی مشترک ،خطری برای امنیت و رفاه جوامع بشری
شده است» 1.اين در حالی است که «همه اديان ،متعهد به صلح هستند» 8و «هیچ توجیهی برای
افراطگرايی خشونتآمیز وجود ندارد» 3زيرا « منجر به گسترش نفرت و تهديد زندگی میشود»51.
مجمع عمومی در اين قطعنامه ،افراطگرايی خشونتآمیز و حمله به مکانهای مذهبی ،زيارتگاهها
و مکانهای فرهنگی ،ازجمله تخريب عمدی آثار و بناهای تاريخی را بهعنوان نقض حقوق
بینالملل ،و بهطور خاص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،محکوم کرده 55و از همه کشورهای
عضو خواسته است که علیه افراطگرايی خشونتآمیز در تمام اشکال و مظاهر آن و همچنین،
خشونتهای فرقهای متحد شوند51.
البته ،نمیتوان انگیزههای مادی گروه داعش در غارت و سرقت گنجینههای فرهنگی سوريه
را ناديده گرفت .قاچاق میراث فرهنگی ،تجارت پُرسود و منبع مهم تأمین مالی گروههای افراطی
است .گروه داعش بهطور مستقیم و غیرمستقیم ،درگیر غارت و قاچاق میراث فرهنگی سوريه
برای تأ مین مالی حمالت تروريستی خود بوده و هست59.
از سال  ،1159ادارهکل آثار باستانی و موزههای سوريه با همکاری يونسکو و ساير نهادهای
فرهنگی بینالمللی ،در تمام فعالیتهای خود ،ازجمله ،در جريان کارگاه آموزشی مربوط به میراث
فرهنگی سوريه در عمان ،در نشست فنی پاريس در رابطه با میراث باستانی سوريه ،و همچنین،
در نشست بینالمللی کارشناسان يونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی سوريه در ماه مه
 ،1154خواستار تصويب قطعنامهای در رابطه با ممنوعکردن همه نوع تجارت میراث باستانی
سوريه بوده است 54.شورای امنیت سازمان ملل متحد ،در  51فوريه  ،1151قطعنامه شماره 1533
را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصويب رساند .اين قطعنامه توانايی همه گروههای
6. Hannah G. He, op. cit., p. 179.
7. UN Doc A/RES/68/127, Resolution Adopted by the General Assembly,18 December 2013, p. 2.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Ibid, para. 3.
12. Ibid, para. 4.
13. UN Doc. S/RES/ 2199, Adopted by the Security Council at its 7379 th meeting, 12 February 2015,
para. 16.
14. Syrian Arab Republic- Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums, “The
UN Adopt Resolution Banned All Trade in Antiquities from Syria”, 12/02/2015. (Available at
)http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1592, last visit: 18/11/2015
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تروريستی برای تأمین منابع مالی را هدف قرار داده و همه نوع تجارت آثار باستانی سوريه را
ممنوع اعالم کرده است 51.همچنین ،در قطعنامه ديگر شورای امنیت ،داعش «با توجه به

ايدئولوژی افراطی خشونتآمیز ،فعالیتهای تروريستی و حمالت گسترده و پیوستة خود علیه
غیرنظامیان ،که نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی است ،و عمدتاً بنا به داليل
قومی ـ نژادی و مذهبی و با هدف تخريب و قاچاق میراث فرهنگی سوريه و عراق بوده ،يک
خطر بیسابقه و جهانی برای صلح و امنیت بینالمللی» 56دانسته شده و «تجاوز به حقوق بشر و
نقض حقوق بشردوستانه بهصورت فاحش ،پیوسته و گسترده ،ازجمله اقدامات وحشیانه مربوط به
تخريب و چپاول میراث فرهنگی» 51با شديدترين لحن محکوم شده است.
اين مقاله ،ابتدا با تمرکز بر گزارشهای سازمانهای جهانی و سوری ،مروری بر آسیبهای
وارد شده بر اماکن تاريخی و فرهنگی سوريه به دست داعش خواهد داشت و آنگاه با تمرکز بر
ماهیت داعش بهعنوان گروه مسلح غیردولتی ،موازين و آرای بینالمللی موجود را مطالعه و
بررسی میکند تا مشخص شود جنايات ارتکابی در اين خصوص ،از چه ماهیتی برخوردارند و
سازِکار مقابله با آنها بر مبنای حقوق بینالملل چگونه است.
 .7تخریب و غارت میراث فرهنگی سوریه
اسناد بینالمللی ،ازجمله کنوانسیون  5314الهه ،ابتدا از واژه اموال فرهنگی استفاده میکردند.
بااينحال ،در سالیان اخیر ،يونسکو تمايل بیشتری برای کاربرد عبارت میراث فرهنگی نشان داده
است .تعريف و مفهوم اموال فرهنگی بهخوبی تشريح نشده و در دکترين اختالفنظر وجود دارد.
بااينحال ،بهطور کلی نويسندگان حقوقی نیز تعريف از اموال فرهنگیِ مندرج در ماده  5کنوانسیون
 5314الهه را پذيرفتهاند .کنوانسیون  5314الهه در ماده  5برای تعريف اموال فرهنگی از اصطالح
اموال استفاده کرده و با ذکر چند نمونه آن را تعريف کرده است .در واقع ،اين کنوانسیون با بیان
نمونههايی از اموال فرهنگی ،تعريف گستردهای از اموال فرهنگی ارائه داده است58.
15. UN Doc. S/RES/ 2199, op. cit., para. 17.
16. UN Doc. S/RES/2249 (2015), Adopted by the Security Council at its 7565th meeting, 20 November
2015, p. 1.
17. Ibid., para. 3, p. 2.
18. Saba, Hanna, G. Salame, Nabil, The Protection of Movable Cultural Property, Compendium of
Legislative Texts, vol. I, UNESCO, 1st ed., Paris 1984, Part I, p. 17.

ماده  5کنوانسیون مقرر مینمايد:
«با توجه به اهداف کنوانسیون ،اصطالح «اموال فرهنگی» اموال ذيل را صرف نظر از منشأ و مالک آنها در بر میگیرد؛ الف؛
اموال منقول و غیرمنقولی که برای میراث فرهنگی هر قومی دارای اهمیت زيادی میباشد ،مانند آثار معماری ،هنری يا
تاريخی ،مذهبی يا غیرمذهبی ،مناظر باستانی ،مجموع ساختمانهايی که دارای ارزش تاريخی يا هنری میباشند ،آثار
باستانشناسی و همچنین مجموعههای علمی و مجموعههای مهم کتب و اسناد و نمونههای تقلیدی اموال مذکور در فوق؛
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دامنه تعريف ماده  5کنوانسیون در رابطه با «اموال فرهنگی» بسیار گسترده است و هم اموال
فرهنگی غیرمنقول و هم اموال فرهنگی منقول را در بر میگیرد ،هم ساختمانهايی که در زمان
صلح برای نمايش و نگهداری اموال فرهنگی منقول در نظر گرفته شدهاند و هم پناهگاههايی که
در زمان جنگ ،اموال فرهنگی منقول در آن نگهداری میشود .بر اساس تعريف ارائهشده ،معیار
مورد نیاز برای اينکه يک مال غیرمنقول يا منقول ،تحت شمول اين تعريف قرار گیرد اين است
که مال مورد نظر بايد برای میراث فرهنگی هر قومی يا به عبارت ديگر ،برای میراث فرهنگی
ملی هر طرف خاص کنوانسیون ،از اهمیت زيادی برخوردار باشد .بنابراين ،بر اساس ماده 5
کنوانسیون میتوان گفت کنوانسیون به همه طرفهای متعاهد ،يک نوع صالحیت جهت تعیین و
تشخیص اموال فرهنگی موجود در قلمرو سرزمینی خويش اعطا کرده است .در اين رابطه ،برخی
از کشورها و ازجمله ايران ،در گزارشهای خود اذعان کردهاند که طرفهای متعاهد کنوانسیون،
اموال مزبور را بر اساس معیارهای خويش تعیین و انتخاب میکنند53.
قوانین ملی عمدتاً تعريف چندان گستردهای از اموال فرهنگی ارائه میدهند که شامل
همهگونه اموال فرهنگی غیرمنقول و منقول میشود .اموال فرهنگی در قوانین ملی بر اساس
معیارهای مختلفی ،ازجمله معیار مربوط به ارزش ،منافع و اهمیت تاريخی ،علمی يا هنری يا
معیار مربوط به قدمت اموال فرهنگی ،تقسیمبندی میشوند 11.برای نمونه ،قانون آثار باستانی
سوريه ،مصوب  ،5369برای تعريف میراث فرهنگی از معیار قدمت تاريخی استفاده کرده« :آثار
باستانی به اموال فرهنگی منقول و غیرمنقول بنا ،ساخته ،تولید ،نوشته يا ترسیمشده توسط انسان
که دارای قدمت حداقل دويست سال میالدی يا دويستوشش سال هجری باشد اطالق
میشود» 15.بااينحال بهموجب اين قانون ،مقامات سوری مسئول آثار باستانی اجازه دارند تمام
اموال فرهنگی منقول و غیرمنقولی را که دارای ويژگیهای تاريخی يا هنری يا ملی باشند ،بدون
توجه به معیار قدمت تاريخی اشارهشده در اين قانون ،بهعنوان میراث فرهنگی در نظر بگیرند11.

ب؛ بناهايی که منظور اصلی و واقعی از آنها حفاظت و نمايش اموال فرهنگی منقول مذکور در بند (الف) میباشد ،مانند
موزهها ،کتابخانههای بزرگ ،بايگانیها و همچنین پناهگاههايی که در صورت وقوع جنگ اموال منقول فرهنگی مذکور در بند
(الف) در آنجا نگاهداری میشود؛ ج؛ مراکزی که در آنجا تعداد قابل توجهی اموال فرهنگی مشروحه در بند (الف) و (ب) وجود
دارد و مراکز آثار تاريخی گفته میشود».
19. UNESCO, Information on the Implementation of the Convention for the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict, The Hague 1954, 1995 Reports, Doc. CLT-95/WS/13, p. 19
(Croatia). Ibid. p. 22 (Germany). Ibid. p. 24 (Iran). Ibid. p. 31 (Liechtenstein). Ibid. p. 35 (Madagascar).
Ibid. p. 36 (Slovenia). Ibid. p. 42 (Switzerland). Ibid. pp. 43-4 (Ukraine). Ibid. p. 48 (India).
20. Saba, Hanna and G. Salame, Nabil, op. cit., p. 27.
21. Syrian Arab Republic, Antiquities Law 1963, Art. 1.
22. Ibid.
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سوريه دارای شش منطقه میراث جهانی است 19،که نام و تاريخ ثبت آنها در فهرست میراث
جهانی از اين قرار است:
شهر دمشق5313 ،؛ 14شهر بصری5381،؛ منطقه پالمیرا5381،؛ شهر حلب5386،؛ دژ
کردان و قلعه صالحالدين1116،؛ روستاهای شمال سوريه.1155،
تجزيهوتحلیلها نشان می دهد که پنج منطقه از شش منطقه میراث جهانی سوريه ،يعنی همه
مناطق بهجز دمشق ،بهطور چشمگیری آسیب ديدهاند .لذا کمیته میراث جهانی يونسکو در سال
 ،1159هر شش منطقه را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار داده است 11.در ذيل
اين مبحث سعی شده است آسیب های واردشده به هر شش منطقه به اختصار بررسی شود.
ـ شهر دمشق
دمشق يکی از قديمی ترين شهرها در خاورمیانه است که در هزاره سوم قبل از میالد ايجاد شده و
در طول تاريخ ،بین يونیان ،ايرانیان و اعراب دستبهدست شده و ازاين رو شاهکارهای هنری و
فرهنگی اين تمدنها ،باالخص شیوه شهرسازی رومیان و يونانیان ،هنوز در جایجای اين شهر
به چشم میخورد .در شهر باستانی دمشق حدود  511بنای تاريخی از دورههای مختلف ،ازجمله
معبد ژوپیتر از دوره رومی و مسجد بزرگ امويان از دوره اسالمی واقع شده است 16.جنگ در
سوريه ،میراث فرهنگی اين منطقه را با تهديد جدی مواجه ساخته و در مواردی نیز بر اثر
درگیریها در اين منطقه ،به آنها آسیب زده است .در گزارش سازمان غیردولتی «میراث برای
صلح» 11در اول ژوئن  1154آمده است که معبد الیاس نبی (ص) در جبر از توابع دمشق تخريب

23. UNESCO, World Heritage Centre, About World Heritage, Syrian Arab Republic, Properties
Inscribed on the World Heritage List. (Available at: http://whc.unesco.org/en/statesparties/sy last visit:
10/11/2015).

 .28بر اساس ماده  55کنوانسیون میراث جهانی  ،5311طرفهای متعاهد کنوانسیون فهرستی از کلیه اموال میراث فرهنگی
و طبیعی واقع در قلمرو خود که درخور ثبت در فهرست میراث جهانی هستند را ،همراه مدارک مربوط به محل وقوع و اهمیت
اموال مورد نظر ،به کمیته میراث جهانی تسلیم خواهند کرد و کمیته مزبور آن دسته از میراث فرهنگی و طبیعی را که دارای
ارزش جهانی برجسته هستند تحت عنوان «فهرست میراث جهانی» تهیه و منتشر میکند.
25. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage in Danger; The 48 Properties which the World
Heritage Committee Has Decided to Include on the List of World Heritage in Danger in Accordance with
Article 11 (4) of the Convention. (Available at: http://whc.unesco.org/en/danger/, Last Visit: 10/11/2015).
26. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage List, Ancient City of Damascus. (Available at:
http://whc.unesco.org/en/list/20, Last Visit: 10/11/2015).

 .21سازمان غیر دولتی میراث برای صلح يک گروه بینالمللی متشکل از کسانی است که در رابطه با میراث فرهنگی فعالیت
دارند و معتقد هستند که میراث فرهنگی زمینههای مشترک برای گفت و گو ،و يک ابزار برای ايجاد صلح است .ن.ک:
http://www.heritageforpeace.org/ Last Visit: 10/11/2015.
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 گزارش داده،1154  نوامبر4  در، ادارهکل آثار باستانی و موزههای سوريه، همچنین18.شده است
 بر اثر درگیری، از توابع دمشق،که درب و پنجره های ساختمان خانه دولت در منطقه النبک
16  ادارهکل آثار باستانی و موزههای سوريه در13.شکسته و سقف و ديوار آن نیز آسیب ديده است
 در شهر قديمی دمشق به،1151  فوريه1  در، گزارش داده است که انفجار بمب1151 فوريه
91. ازجمله مسجد اموی و رستوران ابوالعز آسیب رسانده است،چندين ساختمان تاريخی
ـ شهر باستانی بُصری
،بُصری يکی از مهمترين مکانهای باستانی سوريه است که خرابههای دوران روم باستان
، کلیساهای مسیحی، بناهای رومی، همچنین.بیزانس و مسلمانان را در خود جای داده است
، میراث جهانی بُصری،  بااينحال95.مساجد و مدارس قديمی بسیاری در اين منطقه واقع شدهاند
. با تهديدهای ناشی از بحران سوريه دستوپنجه نرم میکنند،همانند شهر باستانی دمشق
 بر اثر درگیری در،1154 ادارهکل آثار باستانی و موزههای سوريه گزارش داده که در اول دسامبر
 يک انفجار بزرگ در محل مسجد العمری بین مسجد خضر و بازار زيرزمینی رخ داده که،بُصری
 و يک91به بسیاری از خانههای قديمی در منطقه باستانشناسی بُصری آسیب جدی وارد ساخته
 همچنین گزارشها حاکی از اين است که درگیریها99.خانه را نیز بهطور کامل ويران کرده است
94.در منطقه شهر باستانی بُصری به آمفیتئاتر رومی واقع در اين منطقه آسیب رسانده است

28. Heritage for Peace, Damage to Syria’s Heritage, 01 June 2014, Destruction of the Synagogue of the
Prophet Elijah in Jobar, Damascus, Seems Confirmed. (Available at: http://www.heritageforpeace.org/
syria-culture-and-heritage/damage-to-cultural-heritage/previous-damage-newsletters/damage-occurringto-syrias-heritage-01-june-2014/#mctoc3, Last Visit: 10/11/2015).
29. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Photos:
Damage in the Seray Building in Damascus Countryside, 04/11/2014. (Available at:
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1485, Last Visit: 10/11/2015).
30. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Bombing
Carried out at Ancient City of Damascus, 26/02/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/
index.php?d=314&id=1605, Last Visit: 10/11/2015).
31. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage List, Ancient City of Bosra. (Available at:
http://whc.unesco.org/en/list/22, Last Visit: 10/11/2015).
32. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; A
Massive Blast in Bosra Ancient City, 02/12/2014. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/
index.php?d=314&id=1526, Last Visit: 10/11/2015).
33. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Updating
Information on the Blast Occurred at Bosra, 11/12/2014. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/
index.php?d=314&id=1537, Last Visit: 10/11/2015).
34. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Damage
at the Roman Theatre in Bosra Ancient city, 23/12/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/
index.php?d=314&id=1891 Last Visit: 27/09/2015).
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ـ منطقه باستانی پالمیرا
منطقه باستانی پالمیرا ،واقع در بیابان سوريه در شمال شرق دمشق ،شامل ويرانههای بهيادماندنی
يکی از مراکز مهم فرهنگی جهان باستان است .هنر و معماری پالمیرا نقطه اتصال تمدن رومی و
ايرانی با سنتهای محلی است .همچنین ،پالمیرا دارای بناهای تاريخی بزرگ ،ازجمله معبد بعل،
کمپ ديوکلسین ،آگورا و آمفیتئاتر رومی است 91.نیروهای گروه افراطی داعش در  54مه 1151
به نزديکی دروازههای منطقه باستانی پالمیرا رسیدند که باعث باالرفتن نگرانیها در رابطه با
تخريب اين منطقه شد 96.نوری الرافی ،روزنامهنگار سوری ،در  11ماه مه  1151گزارش داد که:
«در حال حاضر ،تخريب مجسمه های پالمیرا آغاز شده است .اين در صورتی است که وقتی
اواسط ماه مه  ،1151گروه افراطی داعش وارد منطقه باستانی پالمیرا شد به جهانیان
اطمینانخاطر داد که آنها قصد تخريب گنجینههای خرابهها و آثار تاريخی شهرهای باستانی را
ندارند .همچنین بر اساس گزارش مرکز رسانهای پالمیرا ،اين گروه قول داده بود که قصد
صدمهزدن به اين شهر باستانی را ندارد»91.
البته به نظر میرسد بعد از گذشت چند وقت ،راهبرد اين گروه تغییر کرده است .در  11ماه مه
 ،1151يک ايستگاه راديويی سوريه ،اعالمیهای را از يکی از فرماندهان گروه افراطی داعش در
پالمیرا پخش کرد .اين فرمانده ادعا کرد «اين گروه قصد دارد مجسمههايی را که دارای
نشانهای بت پرستی هستند از بین ببرد ،اما بناهای تاريخی و خرابهها در امان خواهند بود»98.
همچنین ،يکی از ساکنین اين منطقه ادعا کرده که شاهد خردکردن مجسمه شیرخدا ،واقع در
موزه اين منطقه ،به دست اعضای داعش بوده است 93.البته مديرکل آثار باستانی سوريه ،مأمون
عبدالکريم ،در  18ماه مه  ،1151گزارش آغاز تخريب مجسمههای باستانی در محوطه پالمیرا،
توسط گروه افراطی داعش را تکذيب کرد و گفت «وضعیت در پالمیرا ،منطقه میراث جهانی
دوهزار ساله ،آرام است و هیچ آسیبی گزارش نشده است» 41.همچنین وی در رابطه با گزارش
مبنی بر اينکه يکی از اهالی شاهد تخريب مجسمه شیر خدا بوده گفت« :هیچکدام از آثار تاريخی
35. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage List, Site of Palmyra. (Available at:
http://whc.unesco.org/en/list/23, Last Visit: 10/11/2015).
36. AFP in Beirut, “ISIS Reaches Gates of Ancient Syrian City Palmyra, Stoking Fears of Destruction”,
The Guardian, 14 May 2015. (Available at: http://www.theguardian.com/world/2015/may/14/isis-syriapalmyra-iraq, Last Visit: 10/11/2015).
37. Nour, Al-Rafee, “Syria: ISIS Palmyra Demolition Has Begun with Ancient God Lion Statue
Destroyed”, International Business Times, 27 May, 2015. (Available at: http://www.ibtimes.co.uk/syriaisis-palmyra-demolition-has-begun-ancient-god-lion-statue-destroyed-1503192, Last Visit: 10/11/2015).
38. Ibid.
39. Ibid.
40. Mezzofiore, Gianluca, “ISIS in Palmyra: Syrian Antiquities Director Denies Reports of Islamic State
Destruction”, International Business Times, May 28, 2015. (Available at: http://www.ibtimes.co.uk/isispalmyra-syrian-antiquities-director-denies-reports-islamic-state-destruction-1503290, Last Visit: 10/11/2015).
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 خرد،واقع در اين موزه که بسته شده است و گروه افراطی داعش بهشدت از آن محافظت میکند
45.»نشده است
 تأيید کرد گروه1151  ژوئن91  در، ادارهکل آثار باستانی و موزههای سوريه،در نهايت
 در جلوی معبد آلالت در راهرو ورودی موزه پالمیرا را، مجسمه معروف شیر،افراطی داعش
 و مدارس امريکايی49 انجمن حمايت از میراث باستانشناسی سوريه41.تخريب کرده است
 گزارش جامعی از آسیبهايی که از فوريه1151  ژوئن13  در44،تحقیقات شرقی میراث فرهنگی
41. به پالمیرا وارد شد منتشر کرده است1151  تا ژوئن1151
موارد ديگر تخريب میراث فرهنگی واقع در پالمیرا به دست اين گروه افراطی از اين قرار
 انفجار و تخريب معبد بعلشمین در46 آسیب به ساختمان موزه پالمیرا بر اثر درگیریها؛:است
 نابودی کامل شش مقبره48 تخريب تقريباً کامل معبد بل در پالمیرا؛41؛1151  اوت19  در،پالمیرا
11.1151  اکتبر4  يکی ديگر از بناهای تاريخی در پالمیرا در، ويرانی طاق نصرت43در پالمیرا؛
گزارشهای رسانهها حاکی از آن است که در جريان تالش نیروهای مسلح سوريه برای
 به،1151  در دسامبر، از شبهنظامیان تروريستی گروه افراطی داعش،بازپسگیری اين منطقه

41. Ibid.
42. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Palmyra:
ISIS Members Destroyed Famous Lion-Shaped Al-Lat Statue, 30/06/2015.
http://dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1731, Last Visit: 10/11/2015).
43. The Association for Protection of Syrian Archaeology (APSA)
44. The American Schools of Oriental Research Cultural Heritage Initiatives (ASOR)

(Available at:

:ک. ر.88
www.asor-syrianheritage.org/wp-content/uploads/2015/06/Palmyra_Heritage_Adrift.pdf., Last Visit: 10/11/2015.
46. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Palmyra:
Damage to the Museum Building, 29/07/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/index.
php?d=314&id=1751, Last Visit: 10/11/2015).
47. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Palmyra:
ISIS Blown up Baal-Shamin Temple, 24/08/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/index.php?
d=314&id=1783, Last Visit: 10/11/2015).
48. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Satellite
Image Confirming the Destruction of the Sella of Bel Temple in Palmyra, 01/09/2015. (Available at:
http://dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1794, Last Visit: 10/11/2015).
49. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Satellite
Imagery of 6 Tower Tombs in Palmyra Destroyed by ISIS, 04/09/2015. (Available at:
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1798, Last Visit: 10/11/2015).
50. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; ISIS
Destroys the Arch of Triumph in Palmyra, 05/10/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/
index.php?d=314&id=1817, Last Visit: 10/11/2015). See also: Syrian Arab Republic-Ministry of Culture,
Directorate-General of Antiquities & Museums; In Photos: Arch of Triumph of Palmyra upon Destruction
of ISIS, 09/10/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1823, Last Visit:
10/11/2015).
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 محل استقرار نیروهای افراطی داعش، نیروی هوايی روسیه15.ارگ پالمیرا آسیب وارده شده است
در اطراف پالمیرا را بمباران کرد ولی در رابطه با جزئیات خسارات وارده به اين منطقه اطالعاتی
 ويدئويی را منتشر کرد که نشان میدهد اين گروه، اخیراً گروه افراطی داعش11.ارائه نشده است
 ازجمله مجسمهها و بقايای مومیايی موزه پالمیرا را، اموال فرهنگی متعددی،افراطی به عمد
19.تخريب کرده است
ـ شهر باستانی حلب
 نشاندهنده فرهنگ غنی و متنوع،شهر باستانی حلب که مربوط به هزاره دوم قبل از میالد است
 مغول و عثمانی در ادوار مختلف تاريخی، اعراب، آشوریها، ازجمله هیتیها،ساکنین اين منطقه
 بخشی، خانها و حمامهای عمومی قديمی، مدارس، مسجد جامع اموی، قلعه تاريخی حلب.است
 بسیاری از میراث فرهنگی اين، بااينحال14.از بافت منحصربهفرد اين شهر باستانی هستند
11  نزديک به11،) مسجد از قبیل مسجد قديمی مهماندار (القاضی91  حدود، ازجمله،منطقه
 بازار16، میالدی58  تا54  خانه) مربوط به قرنهای6111 درصد از خانههای قديمی (حدود
 مسجد جامع اموی، و همچنین13، ساختمان فرمانداری حلب18، قلعه تاريخی حلب11،قديمی حلب
 يکی از مهمترين موزههای باستانشناسی در جهان و نشاندهنده و65، موزه ملی حلب61،حلب
51. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Latest
News about Palmyra, 28/09/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1810,
Last Visit: 10/11/2015).
52. Agence France-Presse in Moscow, “Russia's Air Force Bombs Isis Base Near Ancient City of
Palmyra”, The Guardian, 2 November 2015. (Available at: http://www.theguardian.com/world/2015/
nov/02/russias-air-force-bomb-isis-base-near-palmyra#img-1, Last Visit: 21/12/2015).
53. Heritage for Peace, Damage to Syria’s Heritage, 12 July 2016, Palmyra updates. (Available at:
http://www.heritageforpeace.org/syria-culture-and-heritage/damage-to-cultural-heritage/previousdamage-newsletters/damage-to-syrias-heritage-12-july-2016/#mctoc1. Last Visit: 27/09/2016).
54. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage List, Ancient City of Aleppo. (Available at:
http://whc.unesco.org/en/list/21, Last Visit: 10/11/2015).
55. Heritage for Peace, Damage to Syria's Heritage, 11 April 2014, p. 10. (Available at:
www.heritageforpeace.org/wp-content/uploads/2014/03/11-April-2014.pdf, Last Visit: 10/11/2015)
56. Ibid.
57. Ibid.
58. Ibid.
59. Heritage for Peace, Damage to Syria’s Heritage, 03 August 2014, Additional Historic Buildings
Damaged. (Available at: http://www.heritageforpeace.org/syria-culture-and-heritage/damage-to-culturalheritage/previous-damage-newsletters/damage-syrias-heritage-03-august-2014/#mctoc7,
Last
Visit:
10/11/2015).
60. Heritage for Peace, Damage to Syria's Heritage, 08 May 2014, Damage to the Old City of Aleppo.
(Available at: http://www.heritageforpeace.org/syria-culture-and-heritage/damage-to-cultural-heritage/
previous-damage-newsletters/damage-to-syrias-heritage-08-may-2014/#mctoc5, Last Visit: 10/11/2015).
61. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums, Shell
Hits the National Museum of Aleppo, 12/11/2014. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/
index.php?d=314&id=1493, Last Visit: 10/11/2015).
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 بر اثر درگیریهای ناشی از بحران سوريه آسیبديده يا تخريب و،معرف تاريخ و تمدن سوريه
 مجموعهای از،1151  مه51  در تاريخ، ادارهکل آثار باستانی و موزههای سوريه.منفجر شدهاند
،عکسها را منتشر کرده که نشاندهندة آسیبهای واردشده به مناطق تاريخی شهر حلب
 عکسهای منتشرشده، همچنین61. هتل کارلتون و بازار حلب است، ساختمان فرمانداری،ازجمله
توسط انجمن حمايت از آثار باستانشناسی سوريه حاکی از اين است که به موزه معرهالنعمان و
 اخیراً ادارهکل آثار باستانی و موزههای69.همامالتکیا المرادی معره النعمان آسیب وارد شده است
58  از ورود آسیب به دو ساختمان تاريخی مربوط به قرن، 1156  اوت11  در تاريخ،سوريه
61. خبر داده است64 به نام بیت غزاله و بیت اَشیقباش،میالدی
ـ دژ کردان و قلعه صالحالدین
 مهمترين نمونه جهت نشاندادن تکامل معماری مستحکم در خاورمیانه در زمان،اين دو قلعه
، همانند بسیاری ديگر از میراث فرهنگی سوريه، اما اين دو قلعه66.جنگهای صلیبی هستند
11 قربانی بحران سوريه بوده و به دست گروه افراطی داعش افتاده بودند که ارتش سوريه در
 ازجمله، اين دو قلعه61. اين دو قلعه را پس گرفت، پس از بمباران هوايی طوالنی1154 مارس
 بر اثر درگیریهای رخداده بین ارتش سوريه و نیروهای گروه،راهروها و فضای داخلی آنها
68
.افراطی داعش آسیب ديدهاند

62. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums: Ancient
City of Aleppo: New Photos of Damages for Some Historic Buildings - Second Set, 12/05/2015.
(Available at: http://dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1692, Last Visit: 10/11/2015).
63. Heritage for Peace; Damage to Syria's Heritage, 31 May 2016, Damage reported at Maarat Al
Numan, Aleppo. (Available at: http://www.heritageforpeace.org/syria-culture-and-heritage/damage-tocultural-heritage/previous-damage-newsletters/damage-to-syrias-heritage-31-may-2016/#mctoc3.
Last
Visit: 27/09/2016).
64. Ashiqbash
65. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums: The
Antiquities Directorate of Aleppo inspected the damage at both Beit Ghazaleh & Beit Ashiqbash,
20/08/2016. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=2039. Last Visit: 27/09/2016).
66. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage List, Crac Des Chevaliers and Qal’at Salah ElDin. (Available at: http://whc.unesco.org/en/list/1229, Last Visit: 10/11/2015).
67. Heritage for Peace; Damage to Syria's Heritage, 26 March 2014, World Heritage Castle Crac Des
Chevaliers Taken by Syrian Regime Troops, p. 2. (Available at: www.heritageforpeace.org/wpcontent/uploads/2014/03/26-March-2014.pdf, Last Visit: 10/11/2015).
68. Heritage for Peace: Damage to Syria’s Heritage, 01 June 2014, Further Reports of Damage to Crac
Des Chevaliers. (Available at: http://www.heritageforpeace.org/syria-culture-and-heritage/damage-tocultural-heritage/previous-damage-newsletters/damage-occurring-to-syrias-heritage-01-june2014/#mctoc5, Last Visit: 10/11/2015).
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ـ روستاهای باستانی شمال سوریه
در شمال غربی سوريه حدود  41روستای باستانی واقع شده که شواهد قابلتوجهی از زندگی
روستايی در اواخر دوران باستان و دوره بیزانس هستند 63.از ويژگیهای قابلمالحظة اين روستاها
حفظ معماری خانهها ،معابد بتپرستی ،کلیساها و حمامهاست 11.چشمانداز فرهنگی اين روستاها
نشاندهندة انتقال از جهان بتپرستی باستانی به مسیحیت امپراتوری بیزانس است 15.اين منطقه
نیز همانند ديگر میراث جهانی سوريه ،قربانی بحران داخلی سوريه و گروه افراطی داعش شده
است .روستای الباره در شمال سوريه ،ازجمله میراث جهانی يونسکو و يکی از مهمترين و
شناختهشدهترين روستاهای باستانشناسی ،در معرض خطر جدی قرار گرفته است 11.ادارهکل آثار
باستانی و موزههای سوريه گزارش داده که ويرانه باستانی شینشرح در جبلالزاويه ،مربوط به
دوره رومی و بیزانس ،واقع در شمال سوريه ،که در لیست میراث جهانی يونسکو قرار دارد،
تخريب شده است 19.اخیراً ادارهکل آثار باستانی و موزههای سوريه ،در  9نوامبر  1151تصاويری
را منتشر کرده که حاکی از تخريب عمدی منطقه الباره ،بهعنوان جزئی از روستاهای باستانی
واقع در شمال سوريه است14.
 .2تخریب میراث فرهنگی سوریه بهعنوان جنایت جنگی
در علم حقوق ،هر جرم از سه عنصر تشکیل میشود :عنصر قانونی ،يعنی قاعده يا مقررهای که
فعل يا ترک فعل را جرمانگاری و برای آن مجازات تعیین کرده باشد؛ عنصر مادی ،يعنی فعل يا
ترک فعلی که همراه اوضاعواحوال خاصی عنوان مجرمانه پیدا میکند؛ عنصر معنوی ،يعنی فعل
يا ترک فعل صورت گرفته همراه قصد مجرمانه (سوءنیت عام و در برخی موارد سوءنیت خاص).
جنايت جنگی به معنی تخلف از قواعد حقوق بینالملل عرفی يا مقررات قراردادی متعلق به

69. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage List, Ancient Villages of Northern Syria.
(Available at: http://whc.unesco.org/en/list/1348, Last Visit: 10/11/2015).
70. Ibid.
71. Ibid.
;72. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums
Vandalism Endanger Al Bara Archaeological Site, 16/11/2014. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/
index.php?d=314&id=1501, Last Visit: 10/11/2015).
73. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums, In
Photos: Major Damages at Shinsharah in Djebel El-Zawyé, 07/10/2015. (Available at:
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1821, Last Visit: 10/11/2015).
74. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; In
Photos: Deliberate Destruction of Heritage in Bara in Jabal Ez-Zawiyeh, 03/11/2015. (Available at:
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1852, Last Visit: 21/12/2015).
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مجموعه حقوق بینالملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه است 11.در رابطه با اموال فرهنگی،
جنايت جنگی به معنی فعل و ترک فعلی است که قواعد حقوق بینالملل عرفی يا مقررات
قراردادی مربوط به حمايت از اموال غیرنظامی و بهطور ويژه ،اموال فرهنگی را نقض میکند .در
زير ،عناصر سهگانه مربوط به جنايت جنگی علیه اموال غیرنظامی و بهطور خاص ،اموال فرهنگی
بررسی میشود.
آنچه در سوريه میگذرد ،از حیث توصیف حقوقی ،مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی است16.
لذا عنصر قانونی جنايت جنگی علیه اموال غیرنظامی (ازجمله اموال فرهنگی) در منشور نورنبرگ
(( )5341بند ب ماده  ،)6کنوانسیون  5314الهه (بند  5ماده  11)4و پروتکل دوم الحاقی آن
(( )5333بند الف ماده  6و ماده  18،)51پروتکل دوم  5311الحاقی به کنوانسیونهای  5343ژنو
(ماده  ،)56اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی برای يوگسالوی سابق (( )5339بند د ماده ،)9
اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی (()1()8(( )5338ه)( ))4و در قواعد  41 ،93 ،98 ،51 ،1و 541
از مجموعه قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه قابل مشاهده است.
عنصر مادی اين جنايت ،با بررسی مواد مربوط به عنصر قانونی ،شامل اين موارد است5 :ـ انهدام
گسترده و تصاحب اموالی که ضرورت نظامی آن را توجیه نمیکند؛ 1ـ هدايت عمدی حمالت علیه
اموال غیرنظامی ،يعنی اموالی که هدف نظامی محسوب نمیشود؛ 9ـ هدايت عمدی و تخريب
بیدلیل مؤسسات اختصاصدادهشده به مذهب ،خیريه و آموزشوپرورش و ساختمانهای تاريخی
و بناهای تاريخی؛ 4ـ هرگونه عمل خصمانه علیه اموال فرهنگی و هرگونه استفاده از اموال
فرهنگی ،وسايل محافظت از آنها و مناطق مجاور آنها برای اهدافی که در صورت وقوع
مخاصمه مسلحانه به احتمال زياد ،آنها را در معرض تخريب يا آسیب قرار میدهد ،بدون اينکه
ضرورت نظامی توجیهکننده چنین عملی باشد؛ 1ـ هرگونه عمل خصمانه علیه اموال فرهنگی و
هرگونه استفاده از اموال فرهنگی ،وسايل محافظت از آنها و مناطق مجاور آنها برای اهدافی
که در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه به احتمال زياد آنها را در معرض تخريب يا آسیب قرار
میدهد ،با استناد به ضرورت نظامی ،درصورتیکه مال فرهنگی به هدف نظامی تبديل نشده
باشد؛ 6ـ هرگونه عمل خصمانه علیه اموال فرهنگی و هرگونه استفاده از اموال فرهنگی ،وسايل
 .18کسسه ،آنتونیو؛ حقوق کیفری بینالمللی ،ترجمه :حسین پیران ،اردشیر امیر ارجمند و زهرا موسوی ،جنگل ،ص ،14
.5981
 .16برای مطالعه بیشتر در رابطه با توصیف حقوقی بحران سوريه به عنوان مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی ر.ک :فروغی،
فضلاهلل؛ غنی ،کیوان؛ «جنايت جنگی علیه میراث فرهنگی در مخاصمه مسلحانه سوريه» ،مطالعات حقوق کیفری و
جرمشناسی ،دوره  ،1شماره  4و  ،1صص  ،949-945پايیز و زمستان .5934
 .11اين ماده بر اساس ماده  53کنوانسیون  5314الهه نسبت به مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی قابل اعمال است.
 .15اين پروتکل بر اساس ماده  11پروتکل نسبت به مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی قابل اعمال است.
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محافظت از آنها و مناطق مجاور آنها برای اهدافی که در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه به
احتمال زياد آنها را در معرض تخريب يا آسیب قرار میدهد ،درصورتیکه مال فرهنگی به هدف
نظامی تبديل نشده باشد (در رابطه با اموال فرهنگی تحت حمايت عالی).
عنصر معنوی جنايت جنگی ،هرچند بسته به نوع جنايت ،متفاوت است ،بهطور کلی به اين
معنی است که فعل و ترک فعلی که منجر به نقض مقررات مربوط به حمايت از اموال غیرنظامی
و بهطور ويژه ،اموال فرهنگی شده است همراه قصد و نیت مجرمانه است ،اعم از اينکه بهطور
عمد يا با سهلانگاری ارتکاب يافته باشد13.
بعد از جنگ جهانی دوم ،منشور نورنبرگ ،جنايات جنگی را در صالحیت دادگاه نظامی
بینالمللی نورنبرگ قرار داد 81و در اين رابطه مقرر کرد:
«جنايت جنگی ،يعنی نقض قوانین و عرفهای جنگ .چنین نقضی شامل غارت اموال
عمومی و خصوصی ،تخريب بدون دلیل شهرها و روستاها يا ويرانکردن غیرقابلتوجیه بهواسطه
ضرورت نظامی است»85.
نقض مقررات مربوط به نحوة برخورد با اموال فرهنگی ،بر اساس تعريف منشور نورنبرگ،
بهعنوان جنايت جنگی به رسمیت شناخته شد ،و در محاکمات پس از جنگ جهانی دوم ،کسانی
که در سازماندهی غارت و تخريب آثار و بناهای تاريخی در سرزمینهای اشغالی نقش داشتند،
مخصوصاً پروندههای طرحشده علیه گورينگ و روزنبرگ با ادعای همدستی مستقیم و
غیرمستقیم در غارت و فروش هزاران آثار هنری و ديگر اموال فرهنگی منقول 81،به جنايت
جنگی محکوم شدند.
همچنین ،ديوان کیفری بینالمللی يوگسالوی سابق ،در پرونده ستروگر ،برای رسیدگی به
اتهام جنايت جنگی «تخريب و آسیب عمدی به مؤسسات اختصاص داده شده به مذهب ،امور
خیريه و آموزش و پرورش ،هنر و علوم ،بناهای تاريخی و آثار هنری و علمی» 89کسانی که در
بمباران شهر قديمی دوبرونیک در  6دسامبر  5335نقش داشتند ،يک شعبه رسیدگیکننده
تشکیل داد .طبق اظهارنظر اين شعبه ،ارتکاب چنین اعمالی چه در جريان مخاصمات مسلحانه

 .13هنکرتز ،ژان ماری و لوئیس دوسوالدبک؛ حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی ،ترجمه :قوه قضايیه و کمیته بینالمللی
صلیب سرخ ،مجد ،5935 ،ص .818
 .50ماده  6منشور نورنبرگ (.)5341
 .57بند (ب) ماده  6منشور نورنبرگ (.)5341
82. Boylan, Patrick, Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of
Armed Conflict (The Hague Convention of 1954), UNESCO, 1993, Chapter 2, p. 38.

 .59بند (د) ماده  9اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی يوگسالوی سابق (.)5339
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بینالمللی ،و چه در جريان مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی 84،جنايت جنگی است 81.اين
ديدگاه ،توسط شعبه تجديدنظر ديوان در قضیه هادزی حسنويچ و کوبورا نیز مورد تأيید قرار
گرفت86.
اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی ،بهنوبه خود« ،هدايت عمدی حمالت علیه ساختمانهای
اختصاصيافته به مذهب ،آموزش ،هنر ،علوم يا خیريه و آثار تاريخی »،... ،در جريان مخاصمات
مسلحانه بینالمللی 81و غیربینالمللی 88را جنايت جنگی دانسته و رسیدگی به آن را در صالحیت
ديوان قرار داده است .ديوان کیفری بینالمللی در ماه سپتامبر  1156در پرونده آقای المهدی،
حمله به آثار تاريخی و فرهنگی را جنايت جنگی تلقی کرد و اولین رأی خود را در اين زمینه
صادر کرد 83.مفاد اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی ( )5338در اساسنامه ديوان ويژه عراق
( )1119مجدداً مطرح شد31.
مديرکل يونسکو ،خانم ايرينا بوکووا ،در اوت  ،1151در پی تخريب صومعه مارالیان ،واقع در
شهر القريتین از توابع حمص 35گفت:
«حمله علیه غیرنظامیان و گروه اقلیت و همچنین میراث فرهنگی آنها ،آنگونه که دبیرکل
سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل اعالم کردهاند ،نقض مستقیم حقوق بشردوستانه
است .چنین اعمالی جنايت جنگی است و مرتکبین آن بايد پاسخگو باشند»31.
عالوه بر اين ،ادارهکل آثار باستانی و موزههای سوريه ،در  14اوت  1151گزارش داد که
گروه افراطی داعش ،معبد بعلشمین در پالمیرا را در  19اوت  1151منفجر و تخريب کرده است39.
84. ICTY, Prosecutor v. Pavle Strugar, Case No. IT-01-42-T, Trial Chamber II, Judgment, 31 January
2005, para. 230.
85. Ibid., paras. 227-233.
86. ICTY, Prosecutor v. Hadzihasanovic and Kubura, No. IT-01-47-ar 73.3, Appeals Chamber,
Decision on Joint Defence Interlocutory Appeal of Trial Chamber Decision on Rule 98 bis, Motions for
Acquittal, 11 March 2005, paras. 44 and 46-48.

 .51ماده ()1(8ب)( )3اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی.
 .55ماده ()1(8ه)( )4اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی (.)5338
89. ICC Trial Chamber VIII, Judgment No. ICC-01/12-01/15, 27 September 2016, in the Case of
Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi (Situation in the Republic of Mali).

 .30ماده (59ب)( )51اساسنامه ديوان ويژه عراق (( )1119در رابطه با مخاصمات مسلحانه بینالمللی) ،و ماده (59د)()4
اساسنامه ديوان ويژه عراق (( )1119در رابطه با مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی).
91. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Homs
Countryside: ISIS Destroy 5th Century Mar Ellian Monastery, 21/08/2015.
(Available at: http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1777, Last Visit: 10/11/2015).
92. UNESCO, Director-General Irina Bokova Condemns the Destruction of the Mar Elian Monastery in
Syria, 21 August 2015. (Available at: http://en.unesco.org/news/director-general-irina-bokova-condemnsdestruction-mar-elian-monastery-syria, Last Visit: 10/11/2015).
93. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Palmyra:
?ISIS Blown up Baal-Shamin Temple, 24/08/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/index.php
d=314&id=1783, Last Visit: 10/11/2015).
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مديرکل يونسکو ،در اين رابطه گفت:
«هنر و معماری پالمیرا ،محل تقاطع چندين تمدن ،نماد پیچیدگی و سرمايه هويت و تاريخ
سوريه است .افراط گرايان به دنبال نابودکردن اين تنوع و غنا هستند و من از جامعه بینالمللی
میخواهم در برابر اين پاکسازی مداوم فرهنگی متحد شوند .اينگونه اقدامات ،بر اساس ماده 8
اساسنامه ديوان کیفری بین المللی ،جنايت جنگی هستند و مرتکبین آن بايد پاسخگو باشند»34.
وی متذکر شد که تخريب معبد بعلشمین ،ضايعه عظیم برای مردم سوريه و بشريت است و
عمل اين گروه« ،ژنوسايد» فرهنگهای متنوع سرزمینهای اشغالشده است31.
بنا بر آنچه گفته شد ،ترديدی باقی نمیماند که تخريب میراث فرهنگی سوريه ،توسط گروه
افراطی داعش ،نقض مقررات قراردادی و عرفی مربوط به حمايت از اموال فرهنگی است و بر
اساس عناصر قانونی پیشگفته ،بخصوص ماده  8اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی ،جنايت
جنگی محسوب میشود.
 .9تخریب میراث فرهنگی سوریه بهعنوان جنایت علیه بشریت
بهطورکلی ،جنايت علیه بشريت ،شامل اعمال غیرانسانی از قبیل قتل ،نابودسازی و آزار و اذيت
مداوم است که در چارچوب حمله گسترده يا سازمانيافته علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب میيابد.
ولی آيا تخريب و آسیبزدن به میراث فرهنگی نیز جنايت علیه بشريت است؟
عنصر قانونی جنايت علیه بشريت در منشور نورنبرگ (بند ج ماده  ،)6اساسنامه ديوان
کیفری بینالمللی برای يوگسالوی سابق (ماده  ،)1اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی برای
رواندا (ماده  ،)9و اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی (ماده  ،)1قابل مشاهده است .عنصر مادی
اين جنايت ،با بررسی مقررات مربوط به عنصر قانونی ،شامل افعال ممنوعه ذيل است5 :ـ قتل
عمد 1ـ نابودسازی 9ـ بهبردگیگرفتن 4ـ شکنجه 1ـ آزار مداوم هر گروه يا مجموعه مشخصی
به علل سیاسی ،نژادی ،ملی ،قومی ،فرهنگی ،مذهبی ،جنسی يا بر اساس ساير معیارهايی که در
حقوق بینالملل ،غیرمجاز شناخته شده است 6ـ اعمال غیرانسانی مشابه ديگری که عامداً به
قصد ايجاد رنج عظیم يا صدمه شديد به جسم يا تمامیت جسمی يا روحی صورت پذيرد .اين
94. Withnall, Adam, “Middle East: ISIS in Palmyra: British Museum Deeply Distressed by Destruction of
Baalshamin Temple: ISIS Is Reported to Have Destroyed the Baalshamin Temple in Palmyra, Which Stood
Almost Completely Intact For Nearly 2,000 Years”, Independent, 24 August 2015. (Available at:
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-palmyra-british-museum-deeply-distressed-bydestruction-of-baalshamin-temple-10469463.html, Last Visit: 10/11/2015).
95. Withnall, Adam, “Middle East: ISIS in Palmyra: Militants Release First Images Showing Destruction
of Baalshamin Temple, UNESCO Has Described the Attack on Syria's Cultural History, Reported by
Activists on Sunday, as a War Crime”, INDEPENDENT, 25 August 2015. (Available at:
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-palmyra-militants-release-first-imagesshowing-destruction-of-baalshamin-temple-10470803.html, Last Visit: 10/11/2015).
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افعال بايد در چارچوب تهاجم گسترده يا سازمانيافته صورت گیرد .عنصر معنوی اين جنايت ،که
همان قصد و نیت مجرمانه است ،از سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل میشود .سوءنیت عام
همان قصد و نیت مجرمانه جهت ارتکاب فعل و ترک فعل ممنوعه است .سوءنیت خاص اين
جنايت به اين معنی است که مرتکب ،علم و آگاهی داشته باشد که فعل و ترک فعل ممنوعة
ارتکابی از جانب خويش در چارچوب تهاجم گسترده و سازمانيافته است.
منشور نورنبرگ ،آزار و اذيت بر مبنای داليل سیاسی ،نژادی و مذهبی را بهعنوان جنايت
علیه بشريت ،قابل مجازات دانسته است 36.در محاکمات نورنبرگ ،تخريب غیرقانونی اموال
فرهنگی در سرزمینهای اشغالی نهتنها جنايت جنگی ،بلکه جنايت علیه بشريت تلقی شده
است 31.شعبه رسیدگیکننده ديوان کیفری بینالمللی يوگسالوی سابق ،در پرونده بالسکیچ،
جنايت علیه بشريت «آزار و اذيت به داليل سیاسی ،نژادی ،مذهبی» 38را «نهتنها شامل صدمات
بدنی و روحی و تخطی از آزادی فردی دانسته ،بلکه شامل اقداماتی  ...مانند حمله به اموال
فرهنگی» 33دانسته است .همچنین ،شعبه رسیدگیکنندة ديوان کیفری بینالمللی يوگسالوی
سابق ،در پرونده کورديچ اذعان کرده است که « درصورتیکه تخريب يا آسیبرساندن غیرقانونی
به ساختمانهای مذهبی بهصورت تبعیضآمیز باشد ،میتوان آن را آزار و اذيت دانست»511.
اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی و همچنین اساسنامه ديوان ويژه عراق «آزار و اذيت مداوم
هر گروه يا مجموعه مشخصی ،به علل سیاسی ،نژادی ،ملی ،قومی ،فرهنگی ،مذهبی ،جنسی،... ،
يا بر اساس ساير معیارهايی که در حقوق بینالملل غیرمجاز شناخته شده است ،در ارتباط با هر
ع ملی که در اين بند به آن اشاره شده يا هر جرمی که رسیدگی به آن در صالحیت ديوان
است» 515،را جنايت علیه بشريت دانستهاند.
بنابراين ،تخريب میراث فرهنگی درصورتیکه در چارچوب حمله گسترده يا سازمانيافته باشد
و آزار و اذيت مداوم يک گروه يا مجموعه مشخصی به داليل فرهنگی ،مذهبی ....محسوب شود،
جنايت علیه بشريت است.
در رابطه با تخريب میراث فرهنگی سوريه ،رويه گروه افراطی داعش ،حاکی از تخريب
 .36بند (ج) ماده  6منشور نورنبرگ (.)5341
97. O’Keefe, Roger, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge University
Press, 2006, p. 350.

 .35بند (ح) ماده  1اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی يوگسالوی سابق (.)5339
99. ICTY, Prosecutor v. Tihomir bla[ki], Trial Chamber, Judgment, Case No. IT-95-14-T, 3 March
2000, para. 233. See also, ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-T, Trial Chamber, Opinion and
Judgment, 7 May 1997, paras. 703-704.
100. ICTY, Prosecutor v. Dario kordi] & Mario Erkez, Trial Chamber, Judgment, Case No. IT-95-14/2T, 26 February 2001, para. 207.

 .707ماده ()5(1ح) اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی ( )5338و ماده (51الف)( )8اساسنامه ديوان ويژه عراق (.)1119
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سازمانيافته (برنامهريزیشده) و گسترده میراث فرهنگی واقع در مناطق تحت کنترل خود
است 511.در اين راستا ،مديرکل يونسکو گفت:
«حمله عمدی و تخريب سازمانيافته (برنامهريزیشده) میراث فرهنگی سوريه در حال
رسیدن به سطح بیسابقهای است»519.
مقامات سازمان ملل متحد در سپتامبر  1151تأکید کردند حمايت و حفاظت از میراث
فرهنگی سوريه برای هرگونه صلح در آينده ضروری است .معاون دبیرکل سازمان ملل متحد،
يان الیاسون ،و مديرکل يونسکو در  1سپتامبر  ،1151در پاريس همديگر را مالقات کردند تا در
رابطه با تخريب میراث فرهنگی و اقدامات ممکن برای مقابله با افزايش افراطگرايی خشونتآمیز،
بحث و گفتگو کنند .ايشان در اين مالقات ،پاکسازی فرهنگی سازمانيافته (برنامهريزیشده) را
که سوريه و عراق به آن مبتال شدهاند بهعنوان «جنايت علیه بشريت» محکوم کردند514.
 .8مبنای تعهد داعش برای احترام به مقررات قراردادی و عرفی بینالمللی
حمایت از میراث فرهنگی
رويه و اقدامات گروه افراطی داعش و تخريب گسترده و بیرحمانه میراث فرهنگی سوريه توسط
اين گروه ،نشاندهنده اين واقعیت است که اين گروه درعمل ،خود را پايبند به هیچ قاعده و
قانونی نمیداند و با اين تفکر به سمت جلو حرکت میکند که هر آنچه با تفکر مذهبی خودساخته
آنها مطابقت ندارد بايد از بین برود .با توجه به تفکر و عملکرد اين گروه و اينکه میراث فرهنگی
به يک هدف اساسی در درگیریها تبديل شده است ،بهجد میتوان گفت که اگر جامعه جهانی
وارد عمل نمیشد ،از میراث فرهنگی سوريه ،چیزی بهجز نام باقی نمیماند .در واقع ،گروه
افراطی داعش به دنبال ايجاد خالفت جديد بر اساس قدرت مذهبی است که در آن ،اثری از
میراث فرهنگی و دينی پیشین وجود نداشته باشد511.
سؤال اساسی قابل طرح اين است که آيا قواعد و مقررات قراردادی و عرفی مربوط به حمايت
از اموال فرهنگی در جريان مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی نسبت به گروه افراطی داعش قابل
102. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums, Homs
Countryside: ISIS Destroy 5th Century Mar Ellian Monastery, 21/08/2015. (Available at:
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1777, Last Visit: 10/11/2015).
103. UNESCO, Director-General Irina Bokova Condemns the Destruction of the Mar Elian Monastery
in Syria, 21 August 2015. (Available at: http://en.unesco.org/news/director-general-irina-bokovacondemns-destruction-mar-elian-monastery-syria, Last Visit: 10/11/2015).
104. UN News Center, Safeguarding the Cultural Heritage of Syria and Iraq is Essential for Future
?Peace, Said a Senior UN Officials. (Available at: http://www.un.org/apps/news/story.asp
NewsID=51817#.VkI5akZWJdm, Last Visit: 10/11/2015).
105. Lostal, Marina, “Syria’s World Cultural Heritage and Individual Criminal Responsibility”,
International Review of Law, 2015, p. 4.
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اعمال است يا نه؟ برای پاسخ به اين سؤال ،قواعد قراردادی و عرفی مربوط به حمايت از اموال
فرهنگی در جريان مخاصمات مسلحانه را بهطور جداگانه و بهاختصار بررسی خواهد شد.
ـ قواعد قراردادی
طبق ماده  9مشترک کنوانسیونهای چهارگانه  5343ژنو« ،چنانچه نزاع مسلحانه ،جنبه
بینالمللی نداشته باشد و در خاک يکی از دول معظم متعاهد روی دهد ،هريک از طرفهای
مخاصمه مسلحانه مکلف به اجرای مقررات آن است» 516.ازآنجاکه اين ماده در رابطه با
مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی است و «هريک از طرفهای مخاصمه» را خطاب قرار داده
است ،مسلماً منظور از «هريک از طرفهای مخاصمه» ،هم طرف حکومتی و هم گروه مخالف يا
نیروی مسلح مخالف است .بنابراين ،در جريان مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی که در خاک يکی
از دول متعاهد کنوانسیونهای  5343رخ داده ،هم طرف حکومتی و هم گروه مخالف يا نیروهای
مسلح مخالف ،متعهد به رعايت مقررات مندرج در ماده  9مشترک هستند 511.در رابطه با حمايت
از میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی ،کنوانسیون  5314الهه از مدل ماده 9
مشترک کنوانسیونهای ژنو پیروی کرده 518و مقرر میکند:
«در صورت وقوع جنگی که جنبه بینالمللی ندارد ،و در سرزمین يکی از طرفهای متعاهد
واقع میشود ،هريک از طرفین منازعه مکلف است مقررات اين کنوانسیون را ،حداقل در قسمتی
که مربوط به احترام نسبت به اموال فرهنگی است ،اعمال کند»513.
بر اساس اين مقرره ،تعهدات اساسی که کنوانسیون  5314الهه در رابطه با محترمشمردن
اموال فرهنگی به طرفهای متعاهد تحمیل کرده است در رابطه با مخاصمات مسلحانه
غیربینالمللی نیز قابل اعمال است .بنابراين ،طرفین مخاصمه غیربینالمللی متعهدند از هرگونه
 .706ماده  9مشترک کنوانسیونهای  5343ژنو.
107. Pictet, Jean, Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field, Commentary, International Committee of the Red Cross, 1952, Chapter I, p.
51. See also: Pictet, Jean, Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Commentary, International Committee of the Red Cross,
1960, Chapter I, p. 34. and; Pictet, Jean, Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of
War, Commentary, International Committee of the Red Cross, 1960, Part I, p. 37. and Pictet, Jean,
Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War, Commentary,
International Committee of the Red Cross, 1958, Part I, p. 37.
108. Toman, Jiri, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, Commentary on
the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and Its Protocol,
signed on 14 May 1954 in The Hague, and on Other Instruments of International Law Concerning Such
Protection, UNESCO, 1996, Part I, Chapter VI, p. 207. See also: Toman, Jiri, Cultural Property in War:
Improvement in Protection, Commentary on the 1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954
for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, UNESCO, 2009, Part I, Chapter 5,
p. 414.

 .703بند  5ماده  53کنوانسیون  5314الهه.
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استفاده از اموال فرهنگی ،وسايل محافظت از آنها و مناطق مجاور آنها برای اهدافی که در
صورت وقوع مخاصمه مسلحانه ،به احتمال زياد آنها را در معرض تخريب يا آسیب قرار
میدهد 551،و از هرگونه عمل خصمانه علیه اموال فرهنگی 555خودداری کنند .پروتکل دوم 5333
الحاقی به کنوانسیون  5314الهه نیز نسبت به مخاصمات مسلحانه بینالمللی و مخاصمات
مسلحانه غیربینالمللی ،بهطور يکسان ،قابل اعمال است 551.البته کنوانسیون  5314الهه در
رابطه با کشورها و نیروهای ملی آنهاست559و بهصراحت ،گروههای مخالف يا نیروهای مسلح
مخالف را خطاب قرار نداده است .ولی عبارت «هريک از طرفین مخاصمه» بهکاررفته در ماده 53
کنوانسیون  5314الهه که از مدل ماده  9مشترک پیروی کرده بايد همانند ماده  9مشترک
تفسیر شود؛ به اين معنی که عبارت «هريک از طرفین مخاصمه» ،عالوه بر اينکه به طرف
متعاهد کنوانسیون که مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی در سرزمین آن واقع شده است اشاره دارد،
به طرف غیر امضاکننده کنوانسیون که در قلمرو طرف متعاهد کنوانسیون و يک گروه مخالف
است نیز اشاره دارد 554.بنابراين ،هم طرف دولتی بهعنوان طرف متعاهد کنوانسیون و هم گروه
مخالف يا نیروی مسلح مخالف در جريان مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی نسبت به مقررات
اساسی کنوانسیون  5314الهه و پروتکلهای الحاقی آن متعهد هستند .بر اساس تفسیر يونسکو،
اساس تعهد گروه مخالف يا نیروی مسلح مخالف ،مبتنی بر اين واقعیت است که هريک از
گروههای مخالف ،بخشی از جامعه خود هستند و بر اساس تعهدات قراردادی جامعهای که بخشی
از آن هستند ،ملزم و متعهدند 551.اين تفسیر مبتنی بر اين رويکرد است که دولت بر تمام افراد و
نهادهای متبوع خود حاکمیت دارد؛ بنابراين میتواند با پیوستن به يک معاهده بینالمللی ،افراد و
گروههای تابع خود را نیز ولو آنکه آن افراد يا گروهها با آن دولت در جنگ باشند ،به مفاد آن
مقرره بینالمللی متعهد کند556.
گفته شد که کنوانسیون  5314الهه در ماده  53به «هريک از طرفین مخاصمه» اشاره دارد.
بايد به اين نکته نیز توجه داشت که قانونگذاران همواره و بهطور مکرر ” “Partiesرا با حرف
بزرگ  Pبه کار میبرند ،آنگونه که در کنوانسیونهای بینالمللی الزماالجرا طرفین متعاهد قبول
کردهاند و رايج است .بااينحال ،ماده  53اصطالح” “partiesرا با حرف کوچک  pبه کار برده که
 .770بند  5ماده  4کنوانسیون  5314الهه.
 .777بند  5ماده  4کنوانسیون  5314الهه.
 .772بند  5ماده  9پروتکل  5333الحاقی دوم به کنوانسیون  5314الهه.
113. Hannah G. He, op. cit., p. 184.
114. Toman, Jiri, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, op. cit., p. 212.
115. Ibid.
116. Moir, Lindsay, The Law of Internal Armed Conflicts, Oxford, 2002, pp. 53-54.
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به زعم عدهای ،بر اساس متن کنوانسیون میتواند نشانگر اين باشد که ماده  53و مواردی که
اين بند به آن اشاره دارد ،نهتنها نسبت به دولتها بلکه درمورد ساير موجوديتهای طرف
551
مخاصمه که استقالل آنان شناختهشده نبوده يا مورد اختالف است الزماالجراست.
بنابراين ،در رابطه با تخريب میراث فرهنگی سوريه توسط داعش ،آن بخش از مقررات
کنوانسیون  5314الهه قابل اعمال نسبت به مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی ،يعنی مقررات
اساسی مندرج در ماده  4کنوانسیون ،نسبت به دولت سوريه و گروه افراطی داعش بهطور يکسان
قابل اعمال است .ولی ازآنجاکه سوريه طرف پروتکل  5333الحاقی دوم نیست ،مقررات اين
پروتکل نسبت به سوريه و گروه افراطی داعش از حیث قراردادی قابل اعمال نیست.
ـ قواعد عرفی
اکثر قواعد عرفی حقوق بینالملل ،هم بر مخاصمات مسلحانه بینالمللی و هم بر مخاصمات
مسلحانه غیربینالمللی قابل اعمال است 558.بهطور خاص ،قواعد عرفی حقوق بینالملل در رابطه
با حمايت از میراث فرهنگی نسبت به هر دو مخاصمه مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی اعمال
میشود 553.سؤال اساسی قابل طرح اين است که کداميک از قواعد و مقررات مربوط به حمايت
از میراث فرهنگی جنبه عرفی دارد و آيا اين قواعد نسبت به گروههای مخالف ،ازجمله داعش،
قابل اعمال است؟
در بیستوهفتمین کنفرانس عمومی يونسکو ،جنبه الزام عرفی اصول اساسی مربوط به
محترمشمردن اموال فرهنگی ،مندرج در ماده  4کنوانسیون  5314الهه ،به رسمیت شناخته شده
است 511.شعبه تجديدنظر ديوان کیفری يوگسالوی سابق در پرونده تاديچ صراحتاً اذعان کرده
است که ماده  53کنوانسیون  5314الهه که ارائهدهنده اِعمال مقررات کنوانسیون در رابطه با
محترمشمردن اموال فرهنگی در جريان مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی بهعنوان معیار حداقلی
است ،ازجمله مقررات حقوق بینالملل عرفی ناظر بر مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی است؛515
با اين استناد که اين مقرره ازجمله «قواعد معاهدهای است که بهتدريج به بخشی از حقوق عرفی
تبديل شده است» 511و بر اساس آن ،مقررات مربوط به محترمشمردن اموال فرهنگی مندرج در
ماده  4کنوانسیون  5314الهه ،در رابطه با مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی قابل اعمال است.
117. Toman, Jiri, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, op. cit., p. 213.
 .775هنکرتز و دوسوالدبک؛ همان ،ص .91
 .773پیشین ،صص ( 111-193قواعد  98تا .)45
120. UNESCO, Twenty-Seventh General Conference, vol. 1, Resolutions, Paris 1993, para. 3.5b, p. 40.
121. ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1, Appeals Chamber, Decision on Defence Motion for
Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 127.
122. Ibid., para. 98.
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برد519.

شعبه رسیدگیکننده ديوان مزبور در پرونده ستروگر نیز همین استدالل را به کار
عالوه بر اين ،طبق مطالعه کمیته بینالمللی صلیب سرخ ،در رويه دولتها ممنوعیت هرگونه
تصرف ،انهدام يا تخريب عمدی میراث فرهنگی بهعنوان قاعده عرفی به رسمیت شناخته شده
است 514.بنابراين ،ممنوعیت اعمال خصمانه علیه اموال فرهنگی بهطور يکسان نسبت به هر دو
گونه مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی قابل اعمال است.
در رابطه با اين سؤال که آيا اين قواعد نسبت به گروههای مخالف ،ازجمله داعش ،قابل
اعمال است يا نه ،بايد به قاعده  593از مجموع قواعد عرفی حقوق بینلمللی بشردوستانه اشاره
کرد که تعهد به رعايت و تضمین رعايت حقوق بینالملل بشردوستانه را برای «هريک از
طرفهای درگیر» به رسمیت شناخته است 511.رويه دولتها اين قاعده را بهمنزله قاعده عرفی
حقوق بینالملل در هر دو زمینه مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی قابل اعمال
میداند 516.بنابراين ،عبارت «هريک از طرفهای درگیر» در زمینه مخاصمات مسلحانه
غیربینالمللی ،هم شامل طرف دولتی و هم گروههای مخالف يا نیروهای مسلح مخالف میشود.
درنتیجه ،کلیه طرفهای درگیر در مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی نسبت به قواعد عرفی
قابلاعمال نسبت به مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی متعهدند و بايد آن را رعايت کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد511،و شورای امنیت 518نیز بارها در قطعنامههای مصوب
خود تأکید کردهاند که کلیه طرفهای درگیر در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی موظفاند به
حقوق بشردوستانه احترام بگذارند و متعهد به رعايت آن هستند513.
123. ICTY, Prosecutor v. Pavle Strugar, Case No. IT-01-42-T, Trial Chamber II, Judgment, 31 January
2005, para. 229.

 .728هنکرتز و دوسوالدبک؛ همان ،ص .199
 .728پیشین ،ص .111
 .726پیشین.
 .721ن.ک:
;UN Docs: A/RES/2444(23), 19 December 1968, Respect For Human Rights in Armed Conflicts, para 1
;A/RES/2677(25), 9 December 1970, Respect for Human Rights in Armed Conflicts, para 1
;A/RES/3102(28), 11 December 1973, Respect for Human Rights in Armed Conflicts, para 4
A/RES/3319(29), 14 December 1974, Respect for Human Rights in Armed Conflicts, para 3; and:
A/RES/40/137, 13 December 1985, Question of Human Rights and Fundamental Freedoms in
Afghanistan, para 8.

 .725ن.ک:
UN Docs: S/RES/814, Adopted by the Security Council at Its 3188th meeting, 26 March 1993 (Somalia),
para 13; and S/RES/1270, Adopted by the Security Council at its 4054 th meeting, 22 October 1999 (Sierra
Leone), para 22.

 .723هنکرتز و دوسوالدبک؛ همان ،صص  .119-4همچنین ،ن.ک:
ممتاز ،جمشید و فريده شايگان؛ حقوق بینالملل بشردوستانه در برابر چالشهای مخاصمات مسلحانه عصر حاضر ،شهر دانش،
 ،5939صص .561-9

تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بینالملل



415

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنابراين ،شکی نیست که طرفهای درگیر در مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی ،ازجمله
گروههای مسلحی همچون داعش ،متعهدند قواعد عرفی مربوط به حمايت از میراث فرهنگی،
ازجمله ممنوعیت حمله به آن و تخريب آن را رعايت کنند .ولی اين گروه افراطی درعمل خود را
پايبند به هیچ قاعده و قانونی نمی داند .لذا برای حفظ میراث جهانی سوريه ،صرف بیان قاعده و
مقرره کافی نیست بلکه الزم است جامعه جهانی تدابیر عملی الزم را اتخاذ کند و بهطور جد ،وارد
عمل شود.
 .8راهکارهای جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی سوریه
در راستای جلوگیری از تخريب میراث فرهنگی سوريه توسط گروه افراطی داعش ،چند پیشنهاد
ذيل ارائه میشود.
 ترغیب گروه افراطی داعش به محترمشمردن میراث فرهنگی سوريه :برخالف دولتها،گروههای مسلح مخالف ،انگیزه کافی ندارند که حقوق بینالملل بشردوستانه ،بهطور
خاص ،قواعد و مقررات مربوط به حمايت از میراث فرهنگی را رعايت کنند 591.رويه گروه
افراطی داعش از اين قاعده مستثنا نیست و عمالً نسبت به حقوق بینالملل بشردوستانه
و مقررات مربوط به حمايت از میراث فرهنگی ،بیتوجهی کامل از خود نشان داده است.
ولی اين موضوع که گروه افراطی داعش بهعنوان گروه افراطی ،تروريست ،...توصیف
شده است نبايد بهخودیخود ،مانعی برای گفتوگو تلقی شود .همچنین نبايد هرگونه
تماسی با آنها را منع کند 595.برقراری تماس با اين گروه و گفتگوهای مدبرانه با آنها
میتواند روزنه امیدی جهت ترغیب اين گروه به رعايت حقوق بینالملل بشردوستانه و
مقررات مربوط به حمايت از میراث فرهنگی باشد.
 نیروی کالهآبی برای حفاظت از میراث فرهنگی :حمايت از میراث فرهنگی ،ازجملهمیراث فرهنگی سوريه ،نیازمند نیروی «کالهآبی برای فرهنگ» ،نیروی بینالمللی
واکنش سريع و بیطرف برای دفاع از بناهای تاريخی و مناطق باستانشناسی در مناطق
جنگی است .ازآنجاکه گروه افراطی داعش ،خود را پايبند به قاعده و قانونی نمیداند و
میراث فرهنگی سوريه ،هدف اساسی در درگیریها شده است ،ضرورت تشکیل چنین
گروهی بیش از پیش خودنمايی میکند .وزير فرهنگ ايتالیا ،داريو فراچکینی ،در 53

 .790همان ،ص .511
 .797همان ،ص .518
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شد591.

مارس  1151خواستار مداخله سازمان ملل متحد و تشکیل چنین نیرويی
همچنین ،مدير کل يونسکو از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرده که
مقررهای را بهمنظور حمايت از میراث فرهنگی به مأموريتهای نیروهای حافظ صلح
بینالمللی ضمیمه کند599.
 طرح مسئولیت کیفری فردی :کسانی که دست به تخريب يا غارت میراث فرهنگی سوريهمیزنند ،يا دستور تخريب يا غارت میدهند ،نزد مراجع ذیصالح ملی و بینالمللی مورد
پیگرد قرار گیرند .هرچند سوريه در سال  ،1111اساسنامه رُم ديوان کیفری بینالمللی
(اساسنامه ديوان) را امضا کرد ،آن را تصويب نکرده است 594،لذا عضو اساسنامه ديوان
نیست 591و به علت عدم عضويت ،پیششرط الزم برای اعمال صالحیت ديوان ،مندرج
در ماده  51اساسنامه ديوان فراهم نیست و ديوان نمیتواند بهموجب ماده مزبور ،نسبت
به وضعیت سوريه اعمال صالحیت کند .بااينحال ،ديوان میتواند بهموجب بند (ب) و
(ج) ماده  59اساسنامه ديوان ،صالحیت خود را اعمال کند و آن در صورتی است که
شورای امنیت ،وضعیت فعلی سوريه را بهموجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان
ديوان ارجاع دهد يا او بهموجب ماده  51اساسنامه ديوان ،تحقیقاتی را در رابطه با جرائمی
که در صالحیت ديوان هستند شروع کرده باشد 596.طرفهای متعاهد کنوانسیون 5314
الهه میتوانند بهموجب ماده  18کنوانسیون مزبور ،مرتکبین جرائم علیه میراث فرهنگی
سوريه را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند .ازآنجاکه ماده مزبور ،اعمال چنین صالحیتی
132. Scammell, Rosie, “Create UN Military Unit to Protect Ancient Sites from ISIS, Says Italy, World’s
Archaeological Heritage Needs Protection by UN ‘Blue Helmets of Culture’ Force Akin to Peacekeepers,
Says Culture Minister Dario Franceschini”, The Guardian, 19 March 2015. (Available at:
http://www.theguardian.com/science/2015/mar/19/create-un-military-unit-to-protect-ancient-sites-fromisis-says-italy, Last Visit: 10/11/2015).
133. Abi Akl, Abboud, “The Pulse of the Middle East, Looters Find Path to Export Antiquities via
Lebanon”, Al-monitor, July 30, 2015. (Available at: http://www.al-monitor.com/pulse/security/2015/07/
middle-east-smuggling-antiquities-lebanon.html#ixzz3rwx08irh, Last Visit: 10/11/2015).
134. United Nations Treaty Collection, Rome Statute of the International Criminal Court. (Available at:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII10&chapter=18&lang=en last visit: 10/11/2015).
135. U.N. Doc. S/2014/348, The Security Council Draft Resolution, 22 May 2014, para 7.

 .796در رابطه با اعمال صالحیت ديوان کیفری بینالمللی نسبت به جرائم ارتکابی علیه میراث فرهنگی بايد گفت که دروه
جديدی در حال طلوع است .اين دوره جديد با اعالم اين خبر ،در  16سپتامبر  ،1151که ديوان کیفری بینالمللی قصد دارد
احمدالفقی المهدی را به اتهام جنايات جنگی برای هدايت عمدی حمالت علیه بناهای تاريخی و ساختمانهای اختصاصداده
به مذهب ،ازجمله  3آرامگاه و يک مسجد ،در تیمبوکتو (مالی) محاکمه کند فرارسید .در  14اوت  1156پرونده دادستان علیه
احمدالفقیالمهدی در شعبه هشتم ديوان مطرح شد و شعبه مزبور ،محاکمه ،و در صورت امکان ،صدور حکم را به  11سپتامبر
 1156موکول کرد .شعبه مزبور در  11سپتامبر  1156احمدالفقیالمهدی را گناهکار شناخت و او را به  3سال زندان محکوم
کرد .برای اطالعات بشتر ،ن.ک:
ICC, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi.
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را قطعنظر از تابعیت مرتکبین به رسمیت شناخته است ،اين امر که اعضای گروه افراطی
داعش از کشورهای ديگر به سوريه رفتهاند و تابعیت سوری ندارند مانع اعمال صالحیت
مندرج در ماده ( )18کنوانسیون نخواهد بود.
نتیجه
تخريب و چپاول میراث فرهنگی سوريه توسط گروه افراطی داعش بهعنوان جنايت جنگی و
جنايت علیه بشريت ،تبديلشدن غارت و قاچاق میراث فرهنگی سوريه به يکی از منابع مهم
تأ مین مالی اين گروه ،و عدم پايبندی داعش به مقررات و قواعد حقوق بینالمللی بشردوستانه،
بهطور خاص ،قواعد و مقررات حمايت از اموال فرهنگی ،ازجمله نگرانکنندهترين چالشهای
قابل طرح در رابطه با بحران فعلی سوريه است .شورای امنیت در قطعنامههای اخیر خود ،تخريب
و چپاول میراث فرهنگی عراق و سوريه ،بخصوص توسط داعش و النصره ،ازجمله تخريب
هدفمند اموال و اماکن مذهبی را نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی و همچنین
خطر بی سابقه و جهانی برای صلح و امنیت جهانی دانسته و محکوم کرده است 591.لذا در عدم
تعهد داعش به رعايت و تضمین رعايت حقوق بینالملل بشردوستانه ،بهطور خاص قواعد و
مقررات مربوط به حمايت از اموال فرهنگی ،ديگر جای شک و ترديد باقی نمیماند 598.همچنین،
هرچند شورای امنیت بهطور خاص ،داعش و النصره را خطاب قرار داده است میتوان گفت که
مفاد قطعنامههای مزبور در رابطه با ديگر گروههای غیردولتی درگیر تخريب و قاچاق میراث
فرهنگی سوريه و عراق نیز قابل اعمال است.
بااينحال ،سؤال اساسی اين است که چگونه بايد با اين اوضاع مقابله کرد .در اين رابطه،
مقابله با منابع مالی گروههای افراطی همچون داعش ،ازجمله غارت و قاچاق میراث فرهنگی
سوريه ،مسئله مهم و اساسی است .هرچند شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت
هدفقراردادن منابع مالی گروه افراطی داعش ،همه نوع تجارت میراث فرهنگی سوريه را
ممنوع 593و با شديدترين لحن محکوم کرده است 541،همکاری همهجانبه جامعه بینالمللی ،از
همه مهمتر کشورهای همجوار و هممرز با سوريه ،با نهادهای رسمی بینالمللی و ملی ،و با
هماهنگی يونسکو ،جهت اتخاذ تدابیر مناسب در راستای جلوگیری از تجارت و قاچاق میراث
فرهنگی سوريه از طريق کنترل مرزها ،افزايش نظارت بر تجارت میراث فرهنگی و افزيش
137. UN Docs. S/RES/ 2199, op. cit., para. 15. and S/RES/2249, op. cit., p. 1. and; para 3; and
S/RES/2253, Adopted by the Security Council at Its 7587th meeting, 17 December 2015, pp. 4-5.
138. UN Doc. S/RES/2249, op.cit., para 4, p. 2.
139. UN Doc. S/RES/ 2199, op. cit., para. 17.
140. UN Docs. S/RES/2249, op. cit., para 3, p. 2. and S/RES/2253, op. cit., pp. 4-5
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آگاهی عمومی ،نکتهای قابل توجه است.
همچنین نیاز مبرمی وجود دارد که پروتکل ديگری ضمیمه کنوانسیون  5314الهه شود.
پروتکلی که ارائهدهنده مقررات صريح در رابطه با التزام گروههای متخاصم غیردولتی همچون
داعش باشد و از همه مهمتر ،راهکارهای عملی مربوط به حفاظت و جلوگیری از تخريب و
چپاول اموال فرهنگی ،بخصوص میراث جهانی را پیشبینی کند زيرا صرف بیان قاعده و قانون
برای تضمین حمايت از اموال فرهنگی کافی نخواهد بود و آنچه بیش از پیش خودنمايی میکند
اتخاذ تدابیر عملی خاص حمايت از اموال فرهنگی است؛ تدابیری که به همه اعضای جامعه
بینالملل اين اجازه را بدهد که جهت تضمین رعايت حقوق بینالملل بشردوستانه ،بهطور خاص،
قواعد و مقررات حمايت از اموال فرهنگی ،وارد عمل شوند و همکارهای بینالمللی را بهعمل
آورند .برای مثال ،تشکیل نیروی بینالمللی مخصوص میراث جهانی جهت حراست و محافظت از
اموال مزبور در جريان مخاصمات مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی ،مخصوصاً در مواردی که
حکومت مرکزی توانايی کافی جهت حراست و حفاظت از میراث جهانی در جريان يک بحران
داخلی را دارا نباشد ،میتواند يکی از راهکارهای عملی مؤثر باشد.
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چکیده
يکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بینالمللی کمتر مورد توجه قرار گرفته ،مسائل ماهوی
رسیدگی ،ازجمله تفسیر قرارداد است .موضوعی که در تفسیر قرارداد میتواند حائز اهمیت باشد ،تطابق
نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدين معنا که اگر نتیجهای که از تفسیر قرارداد به دست میآيد
منطقی نباشد آيا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در اين نوشتار ،ضمن بیان مصاديقی از تفسیر که
دارای نتايج غیرمنطقی است به بررسی رويکرد داوران بینالمللی در اين خصوص پرداخته است و با توجه
به آزادی عملکرد داوران بینالمللی نسبت به دادگاههای داخلی و رويه عملی داوران به اين نتیجه رسیده
است که همواره داوران ،سعی در اجتناب از نتايج غیرمنطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه اين بستر
فراهم است که در داوری تجاری بینالمللی ،منطق بهعنوان معیاری اصیل بهمنظور بیاعتباری نتیجه
غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.
واژگان کلیدی
تفسیر قرارداد ،منطق ،داوری تجاری بینالمللی

 نويسنده مسئول ،دانشیار دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری
 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه مازندران

hmynmafi@yahoo.com
kadivar.hesam@gmail.com
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مقدمه
به نظر میرسد که روند تغییرات جهانی به سمتی است که در آيندهای نهچندان دور ،بخش
عمدهای از علم حقوق به امور تجارت بینالملل اختصاص يابد؛ تجارتی که علیرغم وصف
بینالمللی آن ،کماکان در بستر قرارداد شکل میگیرد و به داليل متعددی ازجمله اختالف زبان،
فرهنگ ،عرف و پیشزمینههای فکری اين احتمال تقويت میشود که قرارداد ،الزاماً و به نحو
کامل ،منعکسکننده توافقات طرفین آن نباشد .اين امر بسیار محتمل است که قرارداد بهعنوان
منبع تقسیم و توزيع ريسک بین اطراف آن ،در زمان اجرا مورد خوانشهای متفاوت اطراف
قرارداد واقع شود .بنابراين ،اين موضوع دارای اهمیت است که در داوری ،بهعنوان شیوه اصلی
حل اختالفات تجاری بینالمللی ،قرارداد چگونه تفسیر خواهد شد.
اهمیت تفسیر قرارداد توسط ديوانهای داوری با توجه به اين نکته بیشتر روشن میشود که
بسیاری از قوانین و قواعد ،ديوان داوری را ملزم کردهاند که صرفنظر از قانون حاکم ،دعوا را
مطابق قرارداد و در بستر روابط تجاری اطراف قرارداد ،حلوفصل کنند6.
الزم به ذکر است که داوری تجاری بینالمللی متضمن وجود پیشفرضی تحت عنوان حقوق
يا قواعد بینالمللی حاکم بر قراردادهای بینالمللی نیست 2.علیرغم آنکه داوری تجاری
بینالمللی در مدار بینالمللی جريان میيابد و داور ،اصوالً تابع نظام حقوقی خاصی نیست 9،اين
1. Lew, Julian D. M. et al., Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law
International, 2003, p. 468.

بهعنوان مثال ،بند  4ماده  22قانون داوری تجاری بینالمللی ايران مقرر میدارد« :داور بايد در کلیه موارد بر اساس شرايط
قرارداد ،اتخاذ تصمیم کند و عرف بازرگانی ،موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد».
 .4بديهی است که چون اسناد بینالمللی حقوق قراردادها نیز ريشه در نظامهای حقوق داخلی دارد نمیتواند اصالتاً بهعنوان
حقوق بینالملل حاکم بر قراردادها در نظر گرفته شود .اسناد بینالمللی در خصوص قراردادهای بینالمللی در بسیاری از موارد
با مبانی مختلف مورد استناد داوران قرار میگیرد .بهعنوان مثال« ،اصول قراردادهای تجاری بینالمللی» نمونهای از اسناد
غیردولتی است که با الهام از نظامهای حقوقی داخلی توسط جمعی از حقوقدانان از طرف مؤسسه يکنواختسازی حقوق
خصوصی گردآوری شده است تا طرفین بتوانند از طريق توافق بر اعمال آن در روابط قراردادی خويش از ابهامات و نتايج
غیرمنتظرة اعمال حقوق داخلی قراردادها بر روابط خويش جلوگیری کنند .همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد
قراردادهای بیع بینالمللی کاال ( )6391از اسناد ديگری است که مطابق قواعد مربوط به قلمرو اعمال آن و از طريق اعمال
قواعد حل تعارض ممکن است دادگاههای داخلی و ديوانهای داوری در حلوفصل اختالفات قراردادی به آن استناد کنند.
 .9در خصوص ماهیت داوری ،ابتدا اين نظر مطرح شد که داوری وابسته به يک نظام حقوقی داخلی است و تنها میتواند در
چارچوب يک نظام حقوقی داخلی برگزار شود .سپس ماهیت قراردادی داوری مطرح شد زيرا بدون اراده طرفین ،داوری وجود
ندارد .اما مشکل در اينجا بود که هیچکدام از اين دو مبنا قادر به تبیین ماهیت واقعی داوری نبود .بنابراين در مرحله بعد به
تبیین نظريه ماهیت مختلط داوری پرداخته شد ،يعنی داوری از يکسو بسته به اراده طرفین است و از سوی ديگر ،تحت
حاکمیت يک نظام حقوقی قرار دارد .بااينحال اين نظريه نیز ناقص بود و به بسیاری از عوامل مانند داور توجه نمیکرد.
جديدترين نظريه مطرحشده در اين مورد ،نظريه ماهیت مستقل داوری است که داوری را نهادی مستقل میپندارد .مطابق اين
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نظام حل اختالف ،از جنبه ماهیت دعوا همچنان علیاالصول تحت حاکمیت نظامهای حقوق
ملی قرار میگیرد 4.اما در کنار اين امر بايد به اين نکته نیز توجه داشت که داوران در
ديدگاه ،عواملی چون آيینهای داوری غیرملی ،داوران و طرفین قراردادی دارای ملیتهای گوناگون ،مقر داوری بیطرف و...
تقويتکنندة ماهیت مستقل داوری است.
به نظر می رسد که درمورد ماهیت داوری بايد به دو عنصر اصلی توجه نمود ،يکی ويژگی قراردادی داوری و ديگری مأموريت
قضايی داور .مافی ،همايون؛ شرحی بر قانون داوری تجاری بینالمللی ايران ،دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری،6931 ،
ص  .)662داور بايد مأموريت خود را که همان طور که ذکر شد ،کارکردی قضايی دارد ،از قرارداد اطراف اختالف بگیرد.
بنابراين میتوان گفت مأموريت داور ،مبنايی قراردادی و کارکردی قضايی دارد .در مقايسه بین داوری و دادگستری دولتی
می توان به نقاط اختالف ،تشابه و همچنین مواردی رسید که اين دو نهاد مکمل يکديگرند .ابتدائاً بايد گفت که داوری و
دادگستری دولتی دو وضعیت متفاوت دارند .دادگستری خدمتی است که از گذشتة دور ،يکی از کارکردهای اصلی حاکمیت
پنداشته میشود .قضات دادگستری مأموريتی دائمی دارند و همگان میتوانند با رعايت صالحیت دادگاهها به آنها مراجعه
کنند .اما داوران از لحاظ حرفهای به نهاد خاصی تعلق ندارند و بهعنوان اشخاص خصوصی انجام وظیفه میکنند و عالوه بر
اين ،مأموريت آنها دائمی نیست و تنها در مواردی که اشخاص به آنها اعطای صالحیت کنند مأموريت دارند .همچنین
داوران برخالف قضات دادگستری از قدرت ناشی از حاکمیت برخوردار نیستند .عالوه بر اين ،داوران برخالف قضات دولتی،
مقری ندارند؛ که همین ويژگی ،پیامدهای زيادی در روند داوری دارد .بااينحال بین اين دو نهاد ،شباهتهايی نیز وجود دارد.
با اينکه بین آيین رسیدگی دادگاهها در نظامهای حقوقی مختلف تفاوتهايی وجود دارد ،میتوان بعضی اصول راهبردی آيین
دادرسی را که میان همه نظامهای حقوقی مشترک است استنباط کرد و آن را در داوری نیز قابل اعمال و حتی الزماالجرا
دانست .بهعنوان مثال ،اصل برابری طرفین دعوا ،اصل تناظر و حق دفاع به همان اندازه که در دادگاههای دولتی اهمیت
حیاتی دارد ،در رسیدگیهای داوری نیز بدون شک بايد مورد توجه قرار گیرد .برای مطالعه بیشتر در خصوص ماهیت داوری،
ن.ک:
Lew, Julian D. M., “Achieving the Dream: Autonomous Arbitration”, Arbitration International, vol. 22,
2006, pp. 186-188.

 .2الزم به ذکر است که باوجود اين ،در برخی نظامهای حقوق ملی همچون حقوق فرانسه ،راجع به داوریهای تجاری
بینالمللی ،اعتبار قراردادهای داوری تجاری بینالمللی (موافقتنامههای داوری) مطابق دستهای از قواعد موسوم به قواعد
ماهوی بینالمللی  règles matérielles internationalesسنجیده میشود ،يعنی فرض میشود قواعدی خارج از نظامهای
داخلی وجود دارد که با آن قواعد میتوان به وجود شرايط اساسی صحت قرارداد در موافقتنامههای داوری پی برد .برای
مطالعه بیشتر در اين خصوص ،ن.ک:
;Ferrari, Franco and Kröl, Stefan, “Conflict of Laws in International Arbitration”, Sellier, 2011, pp. 51-52
Nazzini, Renato, “The Law Applicable to Arbitration Agreement: Towards Transnational Principles”,
International & Comparative Law Quarterly, vol. 65 (3), 2016, p. 695.

ديدگاه مذکور در رأی معروف دالیکو در ديوان عالی کشور فرانسه در سال  2113بیان شد و پس از آن مورد تبعیت رويه
قضايی فرانسه قرار گرفت:
Arrêt n° 956 du 8 juillet 2009 (08-16.025) - Cour de cassation - Première chambre civile:
>< https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/956_8_13204.html

اين دسته از قواعد ،مبتنی بر اصول کلی حقوق ،در دکترين نیز توسط برخی نويسندگان پرورش داده شده و گفته شده است که
میتوان به وجود چنین قواعدی در خصوص قراردادهای بینالمللی معتقد بود
(Loquin, Eric, “Règles Matérielles du Commerce International et Droit Economique”, Revue
)internationale de droit économique, 2010 (1), p. 81 et seq.

اما اين مفهوم بسیار قابل انتقاد به نظر میرسد؛ چگونه میتوان اعتبار قرارداد را که همواره بايد با شرايطی ايجابی سنجید ،با
اين قواعد موهوم ارزيابی کر د؟ چنین نهادی ،مفهوم مشابهی موسوم به قرارداد بدون قانون را که در تعارض قوانین برای
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رسیدگیهای داوری بینالمللی اصوالً بايد به مأموريت خاص خود و اقتضائات ويژه تجارت
بینالملل آگاه باشند .درنتیجه اگرچه ماهیت دعوا در داوری تجاری بینالمللی تا حدود زيادی
تحت حاکمیت نظامهای حقوق ملی قرار میگیرد ،مأموريت ويژهای که اطراف دعوا در اين
رسیدگیها به داور اعطا میکنند نیز بر عملکرد داوران تأثیر میگذارد و موجب میشود که داوران
لزوماً در حل اختالفات ،رويکردهای دادگاههای داخلی را نپذيرند و در بسیاری از موارد از رويکرد
دادگاههای ملی در موارد خاص تبعیت نکنند .به اين بحث بايد اين نکته را نیز افزود که داوران
بین المللی در موارد فراوانی نیز مطابق شرط قانون حاکم مندرج در قرارداد يا به اقتضای
عرفهای ويژة هر حوزه تجاری ،در حلوفصل اختالف ،به اسناد بینالمللی حقوق قراردادها توجه
میکنند.
همچنین نکته ديگری که بر عملکرد داوران تأثیر میگذارد و در موضوع تفسیر قرارداد توسط
ديوانهای داوری بسیار تعیینکننده است اين است که داوران همانند دادگاههای ملی ملزم
نیستند از قواعد حل تعارض کشور خاصی بهطور دقیق تبعیت کنند و ممکن است در بسیاری از
موارد بدون اعمال قواعد حل تعارض و با اعمال مستقیم قانونی که مناسب تشخیص میدهند به
حلوفصل اختالف بپردازند 1.حتی بعضی داوران ،اين رويکرد را مناسبتر از شیوه اعمال
غیرمستقیم قانون حاکم از طريق کاربرد قواعد حل تعارض دانستهاند زيرا اين رويکرد با وظیفه
داوران در حل اختالف عینی متناسبتر است و توجه دقیق به قواعد حل تعارض ،منجر به
درگیرشدن با مباحث آکادمیک و مسائل فرضی خواهد شد که ممکن است با مأموريت اولیه داور،
چندان سازگاری نداشته باشد1.
ذکر اين نکته نیز خالی از فايده نیست که علیرغم ادبیات گستردهای که درمورد قواعد
تجاری فراملی 2و قانون حاکم بر قرارداد شکل گرفته است و سالهای بسیار از اهمیت حقوق
فراملی يا قواعد تجاری فراملی در داوری تجاری بینالمللی سخن به میان آمده است ،حلوفصل
بسیاری از اختالفات در داوری تجاری بینالمللی صرفاً مستلزم اثبات وقايع دعوا و تفسیر قرارداد
سالهای طوالنی مطرح بوده است به ياد میآورد که پذيرش آن بسیار دشوار به نظر میرسد .قرارداد برای اينکه بهدرستی به
وجود آيد بايد همواره پايگاهی در يک نظام داخلی داشته باشد.
 .8نمونه اين رويه را میتوان در رأی داوری شماره  662/6333صادرشده از ديوان داوری در چارچوب نهاد داوری اتاق
بازرگانی استکهلم مشاهده کرد:
Arbitral Award in Case no. 117/1999 of 2001, Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce,
available at: < http://www.unilex.info/case.cfm?id=793>.
6. Fumagalli, Luigi, “Transcripts of the Seminar on Arbitration and the Not Unlimited Party Autonomy”,
University of Oslo, 21 November 2011, available at: <http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/
choice-of-law/events/apa-transcript.pdf>, p. 48.
7. Lex Mercatoria
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است .تفسیر قرارد اد نیز اصوالً مستلزم اعمال قواعد تفسیر قانون ملی حاکم بر قرارداد است ،چرا
که اگر قانونی موجود نباشد ،صرف توافق طرفین ،الزامی تلقی نخواهد شد؛ 9هرچند در بسیاری از
موارد نیز داوران به ارزيابی خود از اراده طرفین قرارداد اتکا میکنند و ممکن است نیازی به
اعمال قواعد تفسیر نظامهای حقوق ملی احساس نکنند 3.بنابراين اختالفات ارجاعشده به داوری
تجاری بینالمللی اصوالً در بسیاری از موارد از طريق تفسیر قرارداد حلوفصل میشود و میتوان
تفسیر قرارداد را حتی در بسیاری از موارد بهگونهای مستقل از نظامهای حقوق ملی مورد توجه
قرار داد.
با توجه به ويژگیهای فوق و اختیارات گستردهتر داوران نسبت به قضات دادگاهها و نیز با
توجه به تفاوتهايی نظیر زبان ،فرهنگ و نظامهای حقوقی و ساير اختالفها میان طرفین
قراردادهای تجاری بینالمللی که ممکن است سبب شود قرارداد به نحو مطلوبی دربردارندة کامل
توافقات طرفین آن نباشد ،اين سؤال مطرح میشود که آيا «منطق» بهعنوان معیاری برای
سنجش صحت و اعتبار نتايجی که از تفسیر داور به دست میآيد ،قابل استناد است؟
برای يافتن اين پرسش ،ابتدا مفهوم منطق و مصاديقی که ممکن است در روند تفسیر به
نتیجهای غیرمنطقی منجر شود و در ادامه ،پس از نگاهی مختصر به قانون حاکم بر تفسیر
قرارداد و رويکردهای مهم به تفسیر ،رويه عملی داوران در آرای داوری بررسی خواهد شد.
 .7منطق و نتایج غیرمنطقی تفسیر
تفسیر همواره موضوعی مهم و پیچیده بوده و متفکرين کوشیدهاند برای روشهای تفسیر،
قواعدی ايجاد نموده و تا جای ممکن آن را تسهیل کنند .روشهای تفسیر حقوقی نیز
زيرمجموعهای از روشهای کلی تفسیر است.
آنچه ذهن را به خود مشغول نموده اين پرسش است که آيا تفسیر حقوقی يک ابهام،
علیرغم پايبندی به اصول و روش تفسیر ،میتواند به نتیجهای غیرمعقول بینجامد؟ به عبارت
بهتر ،آيا روشهای تفسیری موجود ،سازِکار بینقصی است که اگر دادة خام را وارد آن شود،
خروجی آن قابل اتکا و دقیق است؟ يا ممکن است علیرغم ظاهر منطقی روش تفسیری،
درعمل ،نقصی در آن باشد که بهسادگی نیز قابل مشاهده نیست؟
به لحاظ منطقی بايد ابتدا به اين موضوع پرداخته شود که اساساً مراد از منطق چیست و
حدود و ثغور آن چه چیزی را دربرمیگیرد؟ تا با تعیین اين معیار بتوان نتايج حاصل از تفسیر را
 .5موحد ،محمدعلی؛ درسهايی از داوریهای نفتی ،انتشارات دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،6994 ،صص .91-92
9. Kaufmann-Kohler, Gabrielle and Rigozzi, Antonio, International Arbitration: Law and Practice in
Switzerland, Oxford University Press, 1st Ed., 2015, p. 368.
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محک زد و به قضاوت نشست که آيا نتیجه حاصل ،منطقی هست يا خیر؟ در اينجا از بحث در
اين خصوص ،صرفنظر و با اين پیشفرض به موضوع ادامه داده میشود که منطق ،همان
چیزی است که خواننده اين متن درک میکند و آنچه را که وی منطقی میيابد در نظر همگان
نیز منطقی و پذيرفتنی است ،چرا که در واقع ،هدف فعلی آن است که نشان داده شود در مواردی
ممکن است تفسیر حقوقی سبب نتیجه غیرمنطقی شود .درنتیجه ،مصداق ،اهمیت چندانی ندارد،
هرچند که به عقیده نگارنده ،درصد قابلتوجهی از افراد بر منطقی يا غیرمنطقیبودن مصاديق نیز
با يکديگر همنظر هستند .بنابراين در ادامه ،مواردی از تفسیر که نتیجهای غیرمنطقی دربردارد
مطرح و قضاوت در خصوص مثالهای آتی به خواننده واگذار خواهد شد.
7ـ .7پیشبینی نقض قرارداد
يکی از مواردی که میتواند میزان منطقیبودن نتايج حاصل از تفسیر را به بوته آزمايش گذارد،
تفسیری است که از قواعد حاکم بر «پیشبینی نقض قرارداد» 61به دست میآيد .مثالً تاجر ايرانی
تمامی  61هزار تن گندم موجود در سیلوهای متعلق به تاجر روس را خريداری نموده و موعد
تحويل کاال  1ماه آينده است .اما يک هفته پس از انعقاد قرارداد ،سیلوی تاجر روس دچار حريق
شده و تمامی  61هزار تن گندم در آتش میسوزد .تاجر ايرانی پس از اطالع از موضوع ،بهمنظور
حصول اطمینان از اين امر که آيا تاجر روس در موعد تعهد ،قادر به اجرای قرارداد هست يا خیر،
از وی تقاضا مینمايد يا تضمینی بر اجرای عین تعهد ارائه نمايد يا نسبت به استرداد ثمن اقدام
کند .تاجر روس نیز در پاسخ اعالم میدارد نهتنها قطعاً قصد و توان اجرای عین تعهد را ندارد
بلکه بهموجب قرارداد ،وی تکلیفی بر استرداد ثمن نیز ندارد و عالوه بر اين به تاجر ايرانی گوشزد
مینمايد که بايد مطابق قرارداد ،قسط بعدی ثمن را نیز در اسرع وقت به وی پرداخت کند .وی
برای اين ادعای خود سه دلیل نیز اقامه مینمايد:
اول آنکه بهموجب بندی که در قرارداد تصريح شده« :متعهدله مکلف است در بازه زمانی  1تا
 9ماه پس از انعقاد قرارداد ،محل دقیق تحويل کاال را مشخص کند و متعهد صرفاً در اين بازه
زمانی متعهد به ارسال کاالست» .درنتیجه به لحاظ قراردادی به دلیل فرانرسیدن موعد تعهد،
هنوز تعهدی بر ذمه متعهد بار نشده است.
دوم آنکه در جايی ديگر از قرارداد ،تمام مواردی که بهموجب آن ،هريک از طرفین ،حق فسخ
خواهند داشت مشخص شده و علیرغم آنکه در يکی از اين موارد ذکر شده« :چنانچه در موعد
تعهد ،متعهد نخواهد ،يا نتواند به تعهد خود عمل نمايد ،طرف مقابل ،حق فسخ قرارداد را خواهد
داشت» ،اما مورد مسئله در زمره اين بند نیست ،چرا که هنوز موعد اجرای تعهد تاجر روس
10. Anticipatory Breach of Contract
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فرانرسیده است.
سوم آنکه قانون حاکم بر قرارداد ،قانون ايران است که نهتنها در خصوص پیشبینی نقض
قرارداد ،فاقد هرگونه حکمی است ،بلکه برعکس ماده  221ق.م .نیز آشکارا رعايت اجل تعهد را
الزم میداند.
بنابراين ،علیرغم آنکه تاجر روس مؤکداً اعالم نموده ،حتی در موعد تعهد نیز قصد و توان
اجرای عین تعهد را ندارد ،به دلیل آنکه هنوز موعد تعهد فرا نرسیده است ،متعهد ،حق فسخ
قرارداد را ندارد و دلیلی نیز برای استرداد ثمن وجود نخواهد داشت .درنتیجه به دلیل بقای
قرارداد ،تاجر ايرانی متعهد است اقساط بعدی ثمن را نیز به تاجر روس پرداخت نمايد و در صورت
تخلف از اين تعهد ،تاجر ايرانی به استناد بندی از قرارداد که وجه التزام ناشی از عدم پرداخت
اقساط ثمن را تعیین کرده ،مکلف به پرداخت مبالغی بهعنوان جريمه خواهد بود.
بديهی است برای قضاوت درمورد اين اختالف ،چارهای جز تفسیر آن نیست .برخی از
حقوقدانان ،قبالً راجع به اين موضوع اعالم نظر کرده و نتیجه تفسیرشان از ماده  221ق.م66.
مطابق با نظر تاجر روس است .البته ذکر اين نکته نیز ضروری است که علیرغم آنکه
نويسندگان با نظر اخیر موافق نیستند ،بايد پذيرفت که اين نظر بهعنوان نظر غالب در نظام
حقوقی ايران پذيرفته شده است .در واقع علیرغم وجود نظر مخالف 62،در تفسیر قانون مدنی
گفته شده است حقوق ايران ،حق فسخ ناشی از پیشبینی نقض قرارداد را به رسمیت
نمیشناسد 69.حال اگر قرارداد طرفین نیز مطابق اصول تفسیر شود ،باز هم نتیجهای خواهد
داشت که برای تاجر ايرانی ناامیدکننده است زيرا از طرفی در قرارداد بر اين موضوع تأکید شده
که تاجر روس صرفاً در بازه زمانی  1تا  9ماه پس از انعقاد قرارداد ،تکلیف به ارسال دارد و از
طرف ديگر ،هرچند در بند مربوط به فسخ قرارداد آمده است« :اگر طرفی قصد يا توان اجرای
تعهد خود را نداشته باشد ،طرف مقابل ،حق فسخ دارد» ،اما اين بند نیز دارای قید «در موعد
تعهد» است .لذا تا زمان فرارسیدن موعد تعهد ،اساساً تعهدی بر دوش تاجر روس بار نشده است
که بتوان عدم اجرای آن تعهد را مبنای فسخ قرار داد .اين در حالی است که بهعنوان نمونه در
تفسیر ماده  22کنوانسیون بیع بینالمللی کاال که در اين خصوص ،متأثر از کامنالست گفته شده
 .77صفايی ،سید حسین و همکاران؛ حقوق بیع بینالمللی با مطالعه تطبیقی ،انتشارات دانشگاه تهران ،6994 ،ص .912
 .74رفیعی ،محمدتقی و منصوره حسینی؛ «بررسی تطبیقی ضمانتهای اجرايی نقض قابل پیشبینی قرارداد در کنوانسیون
بیع بینالمللی کاال ،اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و حقوق ايران» ،مجله مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره  ،9شماره ،2
پايیز و زمستان  ،36ص  . 16همچنین برای ديدن نظری که از طريق شرط ضمنی حق فسخ ناشی از نقض قابل پیشبینی را
به رسمیت میشناسد ،ن.ک :محمود کاظمی و مرضیه ربیعی؛ «نقض احتمالی قرارداد در حقوق ايران با نگاهی به کنوانسیون
بیع بیالمللی کاال ( )6391و نظامهای حقوقی خارجی» ،دو فصلنامه دانش حقوق مدنی ،شماره نخست ،بهار و تابستان .6936
 .79رحیمی ،حبیباله؛ «پیشبینی نقض قرارداد» ،پژوهش حقوق و سیاست ،شماره  61و .6994 ،61

611



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان 7931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است« :بند ( )9نشان میدهد که اعالم يک طرف مبنی بر اينکه «تعهدات خود را اجرا نخواهد
کرد» طرف زيانديده را قادر میسازد قرارداد را فسخ نمايد ،حتی درصورتیکه چنین اعالمی
کامالً آشکار ننمايد که طرفی که قرارداد را رد کرده است بعداً تغییر عقیده نداده و در موعد مقرر
تعهدش را اجرا نخواهد کرد» 64.اکنون قضاوت با خواننده است که بیتوجه به مالحظات حقوقی
و صرفاً با درنظرگرفتن منطق به اين سؤال پاسخ گويد که آيا ملزمنمودن تاجر ايرانی به چنین
قراردادی منطقی هست يا خیر؟
7ـ .4نقض کارآمد
بهموجب اين نظريه ،چنانچه متعهد در وضعیتی قرار گیرد که هزينه نقض قرارداد و جبران
خسارت طرف مقابل از هزينه اجرای قرارداد کمتر باشد ،وی حق خواهد داشت قرارداد را نقض
کند .همچنین گاهی متعهد در وضعیتی قرار میگیرد که نقض قرارداد برای وی به حدی سودمند
است که وی قادر خواهد بود بیآنکه خود يا طرف مقابل متضرر شوند ،قرارداد را نقض و خسارت
طرف قرارداد را جبران کند61.
حال به فرض در رابطه میان (الف) و (ب) و (ج) تصمیمی گرفته شود که در نتیجه آن ،ممکن
است يکی از دو حالت زير رخ دهد:
6ـ (الف) به تمام خواسته خود برسد( ،ب) به بخشی از خواسته خود برسد و (ج) اصالً به
خواسته خود نرسد؛ يا
2ـ (الف) و (ب) و (ج) هر سه به تمام خواستههای خود برسند.
اگر سؤال شود که آيا با فرض ثابتبودن مقدمات و شرايط ،اتخاذ تصمیمی که منجر به وقوع
کدام نتیجه میشود ،منطقی است ،پاسخ چه خواهد بود؟ به نظر میرسد پاسخ روشن است.
در همان داستان تاجر روس و تاجر ايرانی اين بار به فرض ،گندمها دچار حريق نشده اما تاجر
چینی به تاجر روس پیشنهاد داده گندمهای فروختهشده را با  41درصد قیمت بیشتر به وی
بفروشد .طبیعتاً تاجر روس برای آنکه امکان انعقاد قرارداد با تاجر چینی را داشته باشد ،بايد ابتدا
قرارداد اول با تاجر ايرانی را فسخ کند .ناگفته پیداست که نه اخالق و نه حقوق اجازه نخواهند داد
که کسب منفعت بیشتر برای تاجر روس ،سبب ورود زيان به تاجر ايرانی شود ،چرا که وی در
قرارداد اول ،صاحب حقی شده است .اما اگر فرض بر آن باشد که تاجر ايرانی نیز قصد دارد
کاالی خريداریشده را با  %21قیمت بیشتر بفروشد و از اين راه ،سودی کسب نمايد و تاجر روس
 .72هانولد ،جان؛ حقوق متحدالشکل بیع بینالمللی کاال طبق کنوانسیون  6391ملل متحد ،ترجمه :همايون مافی و
همکاران ،مجد ،6934،ص .492
15. Katz, Avery, “Virtue Ethics and Efficient Breach”, Columbia Law School, Preliminary Draft, March
19, 201, p. 1.
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حاضر باشد تمامی ضرر و زيانهای وارد بر تاجر ايرانی اعم از سود مورد انتظار وی را به او
پرداخت کند ،آيا تاجر روس ،حق فسخ قرارداد را خواهد داشت؟ در واقع با اين کار ،از طرفی تاجر
ايرانی به سود مورد انتظار خود يعنی تمام خواستهاش دست میيابد و از طرف ديگر ،تاجر روس
به تمام خواسته خود يعنی حداکثر سود ممکن دست میيابد و تاجر چینی نیز به خواسته خود
يعنی خريد کاالی موصوف دست پیدا میکند.
بنابراين میتوان گفت اين سؤال مطرح میشود که از تکلیف قانون به «اجرای عین تعهد»
چه تفسیری بايد ارائه نمود؟ 61به نظر میرسد در فرض حکومت قانون ايران ،جواب روشن است.
يعنی در تفسیر سنتی ،با توجه به عدم پذيرش 62نظريه نقض کارآمد 69،قانون ايران نسبت به
سؤالی که در ابتدای اين بند مطرح شد ،اينگونه پاسخ خواهد داد که (الف) به تمام خواسته خود
برسد و (ب) به بخشی و (ج) به هیچيک از خواستههای خود نرسد؛ درحالیکه اعطای حق فسخ
به تاجر روس به معنای آن است که هر سه نفر به تمام خواستههای خود برسند63.
7ـ .9نماینده ظاهری
يکی ديگر از مواردی که میتواند بهعنوان مصداقی از نتايج غیرمنطقی حاصل از تفسیر تلقی
شود ،پاسخی است که به وجود يا عدم مفهوم نمايندگی ظاهری داده میشود .مثالً در قرارداد
میان شرکت (الف) و (ب) ،شخصی که عضو هیئت مديره شرکت (الف) نیز هست بهعنوان
نماينده شرکت معرفی شده تا با تحويل کاال ،چک ثمن را دريافت کند .اين قرارداد در چندين
مرحله ،طی دو سال اجرا میشود و نماينده در هر مرحله با تحويل اجناس و دريافت تأيید خريدار
در خصوص مطابقت کاال با قرارداد ،چک ثمن را تحويل میگیرد .دو سال بعد ،قرارداد مشابهی
میان طرفین منعقد میشود و همان شخص در اين قرارداد نیز بهعنوان نماينده شرکت (الف)
معرفی میشود که کاالی مورد معامله را در زمانهای مشخص به خريدار تحويل نمايد .اما در
قرارداد جديد به اين موضوع تصريح نمیشود که وی نماينده تحويل چک هست يا خیر .خريدار
 .76برای ديدن تفسیری که اجرای عین تعهد را به معنای «لزوم برآوردن انتظارات معقول و متعارف حین عقد» تفسیر
مینمايد ،ن.ک :سیدحسین صفايی و نعمتاله الفت؛ «اجرای اجباری عین تعهد تقدم آن بر حق فسخ قرارداد» ،مجله نامه
مفید ،شماره .6993 ،23
 .71انصاری ،مهدی؛ «نظريه نقض کارآمد قرارداد از ديدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق» ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده
حقوقوعلومسیاسی ،دوره  ،46شماره  ،6بهار  ،6931ص .11
18. Efficient Breach of Contract
 .73برای مطالعه بیشتر در خصوص دکترين نقض کارآمد ،ن.ک:
Scalise, Ronald J., “Why No ‘Efficient Breach’ in Civil Law? A Comparative Assessment of the Doctrine
of Efficient Breach of Contract”, The American Journal of Comparative Law, vol. 55, 2007. Stable URL:
http://www.jstor.org/stable/20454595.
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به تصور اينکه نماينده دارای چنین اختیاری است چک را به نماينده تحويل میدهد .اما فروشنده،
دعوايی را با موضوع تحويل ثمن علیه خريدار مطرح میکند و مدعی میشود علیرغم آنکه
شخص مزبور در قرارداد اول و دوم ،نماينده تحويل کاال بوده است ،در قرارداد دوم ،برخالف
قرارداد اول ،به نمايندگی وی در خصوص تحويل ثمن تصريح نشده است .از طرف ديگر با توجه
به اينکه شرکت (الف) ،از نوع مسئولیت محدود است و در يکی از اصالحات اساسنامه شرکت ،به
عدم اختیار مديران در دريافت ثمن معامالت اشاره شده است ،پرداخت ثمن به نماينده موصوف،
برخالف قانون بوده و نماينده ،خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده است.
هرچند بنا بر نظريه اختیار ظاهری 21،زمانی که میان اصیل و نماينده ،رابطه نمايندگی برقرار
نباشد يا عمل نماينده ،خارج از حدود اختیارات واقعیاش باشد ،اگر رفتار يا گفتار اصیل سبب شده
باشد که شخص ثالث بهطور معقولی به اين نتیجه برسد که نماينده ،به نمايندگی از اصیل عمل
میکند ،راجع به قراردادهايی که چنین نمايندهای با ثالث منعقد کرده است ،اصیل در مقابل ثالث،
حق استناد به عدم رابطه نمايندگی را نخواهد داشت؛ 26اما با توجه به اينکه در تفسیر سنتی،
حقوق ايران اين نوع از نمايندگی را به رسمیت نمیشناسد 22بايد پذيرفت در قرارداد دوم،
مقیدبودن نمايندگی به تحويل کاال ،حق دريافت ثمن را از بین میبرد و نمیتوان قرارداد را به
نحو ديگری تفسیر نمود ،ولو اينکه شرکت (الف) سوءنیت داشته باشد .اما به نظر میرسد اين نوع
از تفسیر چندان معقول نباشد.
با بررسی ادبیات حقوقی و پروندههای عملی در دادگاهها میتوان به موارد متعددی دست
يافت که علیرغم استناد به قوانین و قراردادهايی که بهصورت معقول و منطقی شکل گرفته
است و در ظاهر نمیتوان به آن خرده گرفت ،گاهی تفسیر آن نتیجهای دربردارد که چندان
معقول و منطقی نیست ،درحالیکه خود روشهای تفسیر نیز بر پايه اصولی و عقالنی و منطقی
بنا شده است  .بنابراين بايد پرسید کدام دست پنهان سبب طرح اين معما میشود؟29
20. Apparent Authority
21. Kelly, David, Ann Holmes, Ruth Hayward, Business Law, London, Cavendish Publishing, 2002, p. 289.
 .44برای مطالعه بیشتر در خصوص نمايندگی ظاهری در حقوق ايران و ديدن نظری که نمايندگی ظاهری را در حقوق
تجارت ايران به رسمیت میشناسد ،ن.ک :همايون مافی و حسام کديور؛ «بررسی اختیار ظاهری نماينده در حقوق ايران و
اسناد بینالمللی» ،مجله حقوق خصوصی ،دوره يازدهم ،شماره اول ،بهار و تابستان .6939
 .49ذکر اين نکته نیز ضروری است که در موارد زيادی حقوقدانان برای جلوگیری از حصول نتايج غیرمنطقی سعی میکنند
اصول و روش تفسیر خود را به نحوی تغییر دهند که به نتیجه مزبور نرسند .بهعنوان نمونه ممکن است برای جلوگیری از حکم
قلعوقمع در بحث غصب اينگونه استدالل شود که مال مغصوب تحت شرايطی در حکم تلف است .حال آنکه هیچ دلیل خاصی
برای اين استدالل وجود ندارد جز آنکه اگر عبارت «در حکم تلف» استفاده نشود ،نتیجهای غیرمعقول حاصل میشود .اما واقعیت
آن است که اگر همواره مطابق اصول و بیتوجه به نتیجه ،موضوعات تفسیر شود در موارد بیشتری نتايج غیرمنطقی خواهد داشت.
برای ديدن يکی از استدالالتی که سعی میکند (در خصوص استرداد مهريه توسط زنی که شوهر خود را ابراء نموده و نکاح پیش
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 .4معمای حصول نتایج غیرمنطقی
پذيرش اين ن کته با چالش مواجه است که چگونه نظامی که بر مبنای اصول عقلی و منطقی کار
میکند (نظام تفسیر) با دريافت دادههايی معقول ،به نتايجی غیر معقول دست پیدا میکند؟
در نگاه اول شايد اين نگرش مطرح شود که بهتر است تا جای ممکن سعی شود که وجود
نتايج غیرمنطقی به نحوی توجیه يا حتی کتمان شود و به روش فعلی تفسیر ادامه يابد .اما اندکی
تأمل ،اين واقعیت را مطرح میکند که نهتنها نبايد در مقابل تعارضات منطقی يک سازِکار
مقاومت کرد ،بلکه بايد آنها را برجسته نمود زيرا اين تعارضات ،حکايت از گسترش دانش و
پیچیدهترشدن شرايط دارد که خود سبب ايجاد انديشههای جديد میشود .علوم مختلف ،بارها اين
موضوع را تجربه کردهاند .شکلگیری هندسه نااقلیدسی ،توپولوژی ،فیزيک کوانتوم و امثال آن،
همه مثالهايی از اين دست است که وجود تعارضات و نتايج غیرمنطقی سازِکار سنتی منجر به
گسترش آن علم شده است.
به نظر میرسد عوامل متعددی میتواند سبب بروز تعارض در يک سازِکار منظم شود.
بهعنوان نمونه ،در علم حقوق ،گاهی ممکن است نقص در زبان باعث اشکال شود .به عبارت
ديگر ،زبان ذاتاً وسیلهای ناقص برای ارتباط است و ممکن است کلمات در موارد بسیاری واجد
بیش از يک معنا باشد 24.بنابراين ،در مواردی که زبان بهعنوان منبع حقوق و تعهدات قانونی به
کار میرو د ،حقوق بايد راهی برای انتساب معنايی قاطع به زبان ،که ذاتاً فاقد آن معناست ،بیابد.
عدم قطعیت و ابهام زبان در کنار اين واقعیت که طرفین در هنگام مذاکره ممکن است مسائلی را
که بعداً مشخص میشود و واجد اهمیت است در نظر نگیرند ،به اين معناست که از تفسیر قرارداد
گريزی نیست21.
ممکن است گاهی تغییر در مفاهیم سبب تعارض شود؛ به اين معنا که هرچند واژه ثابت
است ،موضوعله آن تغییر کند .مثالً برای تجار ،حکمی خاص وجود داشته باشد که کامالً متناسب
و معقول است .اما در گذر زمان ،مصاديق تاجر تغییر کند به نحوی که اجرای حکم سابق بر
مصاديق جديد ،نتیجهای غیرمنطقی به بار آورد.
گاهی ممکن است بیان اصول و روشها بر مبنای پیشفرضهايی صورت گرفته باشد که
بیان نشده است .بنابراين ،بهسادگی و با تغییر پیشفرضهای مزبور ممکن است اصول معقول
از نزديکی بهوسیله طالق منحل شده) با تغییر روش تحلیل به نتیجه غیرمنطقی دست پیدا نکند ،ن.ک :امیرناصر کاتوزيان؛ حقوق
مدنی خانواده ،جلد اول ،چاپ هفتم ،شرکت سهامی انتشار ،6991 ،صص .629-692
24. For Example See: Schane, Sanford, “Ambiguity and Misunderstanding in the Law”, p. 1. Available at
<http://idiom.ucsd.edu/~schane/law/ambiguity.pdf>.
25. Karton, Joshua, The Culture of International Arbitration and the Evolution of Contract Law, Oxford
University Press, 1st Ed, 2013, p. 195.
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سابق ،منجر به نتايجی غیرمنطقی شود .به عبارت ديگر ،متنی در يک بستر خاص ،معنايی دارد
که ممکن است در بستر ديگر چنین کارکردی نداشته باشد.
گاهی ممکن است افراد و اغیاری در گذر زمان ظهور کنند که ديگر قواعد درمورد آنها جامع
و مانع نیست .بنابراين اگر تعاريف (اعم از قانونی و قراردادی) هر اندازه هم کامل باشد ،نتواند
تمام امور قابل وقوع آينده را پیشبینی کنند ،همین نیز کافی است تا نتیجهای که از استناد به
تعريف مزبور حاصل میشود در برخی از موارد ،مطابق با منطق نباشد.
همچنین بايد پذيرفت که گاهی ذات مفاهیم نسبی است و اساساً نمیتوان حدود و ثغور
مشخصی را برای آن در نظر گرفت؛ بدين معنا که برخی از مفاهیم ذاتاً سیال است .بهعنوان
نمونه ،برای رسم يک خط راست ،کافی است دو نقطه متوالی ،هريک به فاصله يک متر از سطح
زمین در نظر گرفته و اين دو نقطه به يکديگر وصل شود .امتداد اين پارهخط ،خطی راست را
ترسیم خواهد کرد .اما اگر از فاصلهای دورتر در فضا به اين خط نگريسته شود ،بهسادگی معلوم
میشود که آنچه خط راست پنداشته شده بود ،در واقع خطی منحنی است که با فاصله يک متر
دور زمین میگردد .دلیل اين امر آن است که برخی از مفاهیم تابع شرايط پیرامونی خود است.
بنابراين ،موضوعی ثابت ،بسته به اينکه در چه بستری مورد توجه قرار میگیرد ،ممکن است
معانی متفاوتی داشته باشد .تغییر شرايط پیرامون ممکن است ناشی از تغییر مکانی باشد يا تغییر
زمانی يا هر تغییر ديگری .در حقوق نیز میتوان اين نوع از مفاهیم سیال را يافت .بهعنوان مثال،
ممکن است مفهوم جبران خسارت در بسترهای مختلف ،معانی متفاوتی داشته باشد.
پس از آنکه مصاديقی از نتايج غیرمنطقی از حاصل از تفسیر بررسی شد ،در ادامه به بررسی
اين موضوع پرداخته خواهد شد که در داوری تجاری بینالمللی ،تفسیر قرارداد از چه نقطهای آغاز
میشود و رويکرد داوران به تفسیر چگونه است؟ تا در پس آن ،اين نکته روشن شود که منطق،
در تفسیر داوران بینالمللی از چه جايگاهی برخوردار است.
 .9قانون حاکم بر تفسیر قرارداد
به دلیل تفاوت در شیوههای تفسیر قرارداد در نظامهای ملی ،نخستین جنبه تفسیر قراردادهای
تجاری بینالمللی همواره اين مسئله است که قانون کدام کشور بر تفسیر قرارداد حاکم است .اين
مسئله يک مسئله تعارض قوانین است و مطابق قواعد حقوق بینالملل خصوصی ،تفسیر قرارداد
يا يکی از شروط آن غالباً تابع قانونی است که قرارداد تابع آن است (قانون حاکم بر قرارداد)21.
قانون حاکم بر قرارداد ،غالباً قانونی است که طرفین برای حکومت بر قرارداد برگزيدهاند .اگرچه
محدوديتهايی بر انتخاب طرفین وجود دارد ،اين محدوديتها در خصوص قراردادهای تجاری
26. Lex Contractus
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بینالمللی نقش پررنگی ايفا نمیکنند .قانون حاکم در مواردی نظیر اجمال و ابهام قرارداد يا
سکوت طرفین آن ،جانشین اراده متعاقدين شده و مکمل مقررات قراردادی میشود 22.اهمیت
قانون حاکم بر تفسیر قرارداد چنان است که برخی نويسندگان عقیده دارند نخستین قاعده تفسیر
قرارداد در رسیدگیهای بینالمللی ،بررسی مقررات قرارداد در پرتو قانون حاکم بر قرارداد است29.
مهمترين اثر حقوقی انتخاب قانون حاکم بر اختالف ،در بحث تفسیر قرارداد خود را نشان
میدهد زيرا هنگام بروز اختالف و ضرورت تفسیر عبارات و شروط قرارداد ،ديوان داوری بايد در
کنار ساير منابع ،اصول و قواعد تفسیر را در قانون حاکم بر قرارداد مورد بررسی و توجه قرار
دهد 23.تعیین قانون حاکم بر تفسیر قرارداد میتواند سبب حکومت يکی از دو ديدگاه کلی در
خصوص تفسیر شود :ديدگاه کامنال و ديدگاه حقوق نوشته .در خصوص تفاوت اين دو ديدگاه
میتوان گفت بهطور کلی ،کامنال بر معنای ساده قرارداد بین طرفین تمرکز می کند و به ادله
خارج از قرارداد توجه نمیکند .ادله خارج از قرارداد اعم است از اعمال و مذاکرات طرفین ،که
پیش از انعقاد قرارداد يا همزمان با آن يا حتی بعد از انعقاد قرارداد صورت گرفته است و نیز اراده
ذهنی طرفهای قرارداد .اما در نظامهای حقوق نوشته ،در تفسیر قرارداد به دنبال اراده واقعی
طرفین هستند و بنابراين اصوالً به هرگونه ادله خارج از قرارداد توجه میشود و ديوان داوری يا
دادگاه بايد با ارزيابی اين ادله ،وزن متناسب با اعتبار آنها را برايشان در نظر گیرد91.
 .2رویکردهای تفسیر قرارداد در داوری تجاری بینالمللی
ضروری است که قرارداد در درجه اول در پرتو شروط خود قرارداد و بدون درنظرگرفتن تعادل
منصفانه بین منافع اطراف آن ،يا انتظارات يکی از طرفین ،تفسیر شود .به بیان ديگر ،چنانچه
ديوان داوری ،اختالف را مطابق قانونی حلوفصل میکند که آن قانون اهمیت زيادی به
مالحظات وفاداری بین طرفین يا حسننیت در مذاکرات و اجرای قرارداد میدهد ،ديوان بايد
علی رغم تعارض احتمالی با قانون حاکم ،به نحوی نسبت به اعمال قانون حاکم اقدام نمايد که
تا حد ممکن به ترتیبات قراردادی مطابق شروط قرارداد اثر بخشد96.
بهطور کلی میتوان گفت که اصوالً رويکردهای متفاوتی به تفسیر قرارداد توسط ديوانهای
 .41مافی ،همايون؛ «تحلیلی بر عملکرد ديوان داوری ايران ـ امريکا» ،مجله پژوهش حقوق و سیاست ،سال دهم ،شماره
 ،6992 ،24ص .632
28. Khalilian, Khalil, Iran-United States Claims Arbitration: Debates on Commercial and Public
International Law, Trafford Publishing, 2012, p. 174.

 .43مافی ،همايون؛ شرحی بر قانون داوری تجاری بینالمللی ايران ،دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری ،ص .6931 ،912
30. Karton, Joshua, op. cit., p. 195.
31. Cordero Moss, Giuditta, International Commercial Contracts: Applicable Sources and
Enforceability, Cambridge University Press, 1st Ed., 2014, pp. 125-127.
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داوری ،قابل شناسايی است .برخی داوران ،قانون حاکم را درصورتیکه توسط اطراف قرارداد
انتخاب شده باشد ،بهدقت و بدون توجه به اينکه طرفین ،انتخاب قانون حاکم را چگونه انجام
دادند و اين انتخاب ،چگونه بر تنظیم قرارداد تأثیر گذاشته ،اعمال میکنند .بنابراين ،اين دسته از
داوران ،در تفسیر قرارداد ،هرگونه اصول و قواعد قانون حاکم را بر قرارداد برتری میدهند.
رويکرد ديگر در اينباره ،توجه به قانون حاکم و نیز توجه به قواعد آمرة کشورهای ثالث مانند
قواعد حقوق رقابت است .مطابق يک ديدگاه منعطفتر نیز داوران بايد به قانون حاکم بر قرارداد
و قواعد آمرة کشورهای ثالث نیز توجه( 92و نه لزوماً آن را اعمال) کنند.
رويکرد ديگر اين است که قانون حاکم بايد اعمال شود ،اما نه به روشی که بیش از حد،
شکلگراست .رويکرد متفاوت ديگر اين است که قراردادهای بینالمللی بايد در پرتو اصول فراملی
تفسیر شود 99.ممکن است اعمال اين اصول فراملی منجر به تفسیری شود که صرفاً مبتنی بر
شروط قرارداد نیست زيرا اصول فراملی مانند اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و اصول حقوق
قراردادهای اروپا حاوی بیانهای متفاوتی از اصل حسننیت و معامله منصفانه است که تأثیر
بسیاری بر تفسیر قرارداد دارد .درمقابل ،برخی داوران نیز معتقدند که قراردادها بايد بهطور لفظی
تفسیر شود و تأثیر زيادی از منابع خارج از قرارداد اعم از قوانین موضوعه يا حقوق نرم نگیرد.
بااينحال ،برخی داوران نیز عقیده دارند که قراردادهای بینالمللی صرفاً بر مبنای شروط خود
قرارداد تفسیر نمیشود و عرف های تجاری و منافع طرفین نیز بايد مورد توجه قرار گیرد94.
در اين میان ،رويکرد ديگری نیز بايد ذکر شود و آن رويکردی است که مبتنی بر فهم کلی از
منافع مرتبط با دعوا بهجای منابع خاص قانونی است .مطابق اين رويکرد ،گفته میشود که
داوران بر اساس حسی که آن را درست ارزيابی میکنند تفسیر میکنند که بیشتر مبتنی بر فهمی
 .94الزم به ذکر است که در بحث اعمال قانون ماهوی حاکم توسط ديوانهای داوری ،در برخی موارد در رويه داوری گفته
میشود که ديوانهای داوری به جای اعمال دقیق قانون ،آن را مورد توجه قرار میدهند؛ نتیجه اين درنظرگرفتن قانون اين
خواهد بود که رأی داور با قانون مربوط در تعارض قرار نخواهد گرفت ،بدون اينکه لزوماً بهطور صريح و مستقیم مورد اعمال
نیز قرار گرفته باشد .اين بحث بیشتر در خصوص قواعد آمرة کشور ثالث (کشوری غیر از کشوری که قانون آن بر قرارداد
اعمال میشود) پیش میآيد و معموالً از اين جهت مورد توجه داوران قرار میگیرد که احتمال عدم شناسايی و اجرای رأی در
کشوری که قواعد آمره خود را بر دعوا قابل اعمال میداند کمتر شود .به بیان ديگر ،ممکن است داوران گاهی خود را متعهد به
صدور رأيی ببینند که در عمل قابل اجراست و درصورتی که رأيی صادر کنند که احتمال عدم شناسايی و اجرای آن زياد باشد،
تعهد حرفهای خود را انجاميافته تلقی نکنند .برای مطالعه بیشتر در اين خصوص ،ن.ک:
Kaufmann-Kohler, Gabrielle and Stucki, Blaise, International Arbitration in Switzerland: A Handbook
for Practitioners, Kluwer Law International, Schulthess, 2004, p. 127.

 .99در رأی داوری شماره  66211آی.سی.سی ،ديوان داوری ،قانون مکزيک را بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب کرد
اما درعینحال اظهار داشت که در موارد ابهام قانون مکزيک که نتوان با قواعد تفسیری قانون مکزيک ،پاسخی برای مسئلهای
پیدا کرد ،به اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ) (PICCدر تفسیر قرارداد رجوع خواهد کرد:
>ICC Arbitral Award in Case No. 11256 of 2003, available at< http://www.unilex.info/case.cfm?id=1423
34. Cordero Moss, Giuditta, op. cit., p. 129.
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شهودی است و لزوماً برگرفته از نظام حقوقی خاصی که به آن تعلق دارند نیست 91.پیشزمینه
حقوقی داور ر ا نیز بايد در رويکردی که به تفسیر قرارداد دارد مؤثر دانست .حتی گفته شده است
که زبان داوری در اين مورد تأثیر دارد و زبانی که داوری به آن برگزار میشود میتواند باعث
شود داور رويکرد خاصی به تفسیر اتخاذ کند .داوری که به چند زبان فعالیت میکند ممکن است
در موضوعات يکسان ،بسته به زبان داوری ،رويکردهای متفاوتی در تفسیر اتخاذ کند .شیوه نگاه
به حقوق نیز از ديگر مواردی است که بر رويکرد تفسیری داوران تأثیر میگذارد91.
رويکردها و شیوههای مذکور میتواند بازگوکننده ديدگاههای موجود در خصوص تفسیر
قرارداد در داوری تجاری بینالمللی باشد :قرارداد همیشه لزوماً مطابق با شروط آن بهطور
غیرقابلانعطاف تفسیر نمیشود ،بلکه درجههايی از مداخلة عوامل خارج از قرارداد در تفسیر وجود
دارد.
میتوان از نوعی رويکرد به تفسیر قرارداد در داوی تجاری بینالمللی سخن به میان آورد که
در خصوص دعاوی هريک از طرفین ،راه میانه را برمیگزيند و بنابراين مبتنی بر تفسیر لفظی
شروط قرارداد يا تکمیل قرارداد با اصول يا منابع ديگر نیست ،بلکه صرفاً از تمايل به پاسخگويی
به نیاز هر دو طرف دعوا نشأت میگیرد .در خصوص اينکه درعمل تا چه حد از اين شیوه استفاده
میشود تخمین يکنواختی وجود ندارد :يک مطالعه تجربی اخیر نشان میدهد که طرفین داوری
اين حس را دارند که در  69-21درصد از پروندهها رأيی بر اين مبنا دريافت کردهاند ،درحالیکه
داوران تنها در  1درصد از دعاوی حس کردهاند که چنین رأيی صادر کردهاند92.
نهايتاً از رويکردهای مذکور در باب تفسیر قرارداد توسط ديوانهای داوری میتوان به اين
نتیجه رسید که عالوه بر اينکه رويه تنظیم قرارداد میان طرفین واحد نیست ،رويه ديوانهای
داوری در تفسیر قرارداد نیز واحد و يکنواخت نیست99 .
 .8اصول کلی تفسیر قرارداد در رویه داوری تجاری بینالمللی
رويه و عملکرد داوری بینالمللی با اقامه دعوا در دادگاههای داخلی و حتی داوریهای داخلی

 .98نويسندگان ديگری نیز همداستان با اين ديدگاه ،بیان کردهاند که داوران بسیاری ،قرارداد را مطابق حس خود از اراده
واقعی طرفین ،تفسیر میکنند که لزوماً برگرفته از شیوه تفسیر رايج در نظام حقوقی حاکم بر قرارداد نیست .اين روش ،بسیار
مشابه توجه به معنای متعارف تجاری قرارداد از سوی داور است:
Karton, Joshua, “The Arbitral Role in Contractual Interpretation”, Journal of International Dispute
Settlement, vol. 6, 2015, p. 5.
36. Cordero Moss, Giuditta, op. cit., pp. 129-130.
37. Ibid., p. 130.
38. Ibid.
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بسیار متفاوت است 93.رويه داوری تجاری بینالمللی اصوالً حول محور تفسیر در جريان است و
بسیاری از موضوعات در رسیدگیهای داوری تجاری بینالمللی از طريق تفسیر ،حلوفصل
میشود .بااينحال ،در ادبیات داوری تجاری بینالمللی نوشتههای بسیار کمی در خصوص تفسیر
از سوی داوران مشاهده میشود.
کمبود ادبیات در خصوص تفسیر در داوری تا حدی به دلیل اين رويکرد در میان فعاالن
داوری تجاری بینالمللی است که قانون حاکم اهمیت چندانی ندارد .داوری تجاری بینالمللی
گاهی بهعنوان حوزهای فاقد قانون توصیف شده است که داوران میتوانند تصمیمات خود را بر
مبنای آنچه از نظر تجاری معقول و منطقی میدانند اتخاذ کنند و نه بر مبنای اعمال غیرمنعطف
و خشک و سخت قانون .يکی از داوران مشهور ،داوری تجاری بینالمللی را حوزهای میداند که
در آن داوران تمايل زيادی به دورشدن از قوانین ملی بهمنظور توسل به اصول کلی حقوق
دارند41.
رويه داوری بینالمللی نشانگر آن است که اصول کلی تفسیر قراردادها محدود به چند اصل
مختصر نیست که چنان معنای موسعی داشته باشد که چیزی به مقررات قرارداد اضافه نکند،
بلکه اين اصول میتواند با جزئیاتی ،بسیاری از موضوعات مهم را در قراردادهای بینالمللی تحت
پوشش قرار دهد 46.رويه داروی بینالمللی از ديدگاه برخی نويسندگان عالوه بر مواردی چون
اعتبار قرارداد و اجرای قرارداد ،چندين اصل را در خصوص تفسیر قراردادها شناسايی میکند.
اصول حاکم بر تفسیر در ديدگاه ديوانهای داوری بینالمللی تا حدود زيادی مشابه مواد  6699به
بعد قانون مدنی فرانسه و مقررات مشابه در ساير نظامهای حقوقی و نیز در اصول قراردادهای
تجاری بینالمللی 42است.
8ـ .7حسننیت
کلیترين اصل تفسیر در رويه ديوانهای داوری بینالمللی اين است که قرارداد بايد با حسننیت
تفسیر شود .علیرغم تمايل بسیاری از اطراف داوریهای تجاری بینالمللی به تلقی سوءنیت از
تفسیری که مطابق آن يکی از طرفین در تالش برای محدودکردن تعهدات خود است ،سوءنیت
39. Jemielniak, Joanna, Legal Interpretation in International Commercial Arbitration, Ashgate, 1st Ed,
2014, p. 125.
40. ICC Case No. 2291 of 1975 [1976] Journal du Droit International 989, Observation by Yves Derains,
cited in: Karton, Joshua, “The Arbitral Role in Contractual Interpretation”, op. cit., p. 5.
41. Fouchard Philippe et al., Foucahrd Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration,
Kluwer Law International, 1999, p. 821.

 .24الزم به ذکر است که فصل چهارم از اصول قراردادهای تجای بینالمللی به بیان اصول تفسیر پرداخته است که رويه
داوری در بسیاری از موارد ،مشابه اين اصول را به رسمیت شناخته است.
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نمیتواند با ارجاع به ماهیت موسع يا مقید تفسیر ارائهشده تعريف شود .تنها زمانی يکی از
طرفین ،تفسیر با سوءنیت ارائه میدهد که تفسیر او در زمان وقوع دعوا مطابق با اراده اصیل و
واقعی طرفین در زمان انعقاد قرارداد نباشد .لزوم تفسیر با حسننیت قرارداد بیان ديگر اين الزام
است که تفسیر لفظی قرارداد نبايد جايگزين اراده واقعی طرفین شود 49.در رأی آرامکو بیان شد
که مفسر بايد به ياد داشته باشد که طرفین با انعقاد قرارداد ،قصد ايجاد وضعیت متعارف و معقول
قراردادی را مطابق با هدف مشترک خود داشتهاند 44.رأی شماره  6494آی.سی.سی صادرشده در
ژنو سوئیس در سال  416321نیز بیانگر آن است که شرط تحديد مسئولیت مورد اختالف در «اين
مقرره بايد مطابق اصول کلی تفسیر قرارداد ،بخصوص اصول مقرر در ماده  6611قانون مدنی
]فرانسه[41تفسیر شود .اصولی که بهموجب آن و بهمنظور دستیابی به اراده مشترک واقعی
طرفین ،ابتدا بايد به تفسیر لفظی و ادبی واژهها پرداخت و ضمن آنکه اين تفسیر با توجه به
قراردادن واژهها در سیاق عبارت صورت میگیرد به اين نکته نیز بیتوجه نباشد که کل قرارداد را
بهعنوان مجموعهای واحد در نظر گرفته و در صورت وجود ابهام ،بهطور خاص آن را با ارجاع به
اصل حسننیت برطرف نموده و در صورت لزوم از عناصر تفسیری خارجی ،بهويژه مواردی که
ممکن است در شرايط زمانی و روابط طرفین يافت شود ،استفاده کند»42.
نقش اصل حسننیت در تفسیر قرارداد به سه صورت متصور است :اول اينکه چون تفسیر
قرارداد ،خود يکى از اعمال حقوقى است ،بايد با حسننیت توأم باشد .در حالت دوم ،تأثیرى که
حسننیت متعاملین هنگام عقد قرارداد بر تفسیر آن مىگذارد ،بررسى مىشود .صورت سوم از
تأثیر حسن نیت بر تفسیر ،حالتى است که دو احتمال مساوى در مفاد قرارداد داده شود ،که در اين
43. Ibid., p. 825.
44. ARAMCO Award (Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company), “International Law Reports”,
1963, p. 173, available at < http://www.trans-lex.org/260800#toc_0>.
45. ICC Arbitral Award in Case No. No.1434 (1975), Clunet 1976, p. 982, available at
<http://www.trans-lex.org/201434/mark_912000/>.

 .26شايان ذکر است در اصالح اخیر قانون مدنی فرانسه که از اکتبر سال  2161اجرايی شده است ماده  6611سابق در قالب
ماده  6699بیان شده و اين مورد به اين ماده اضافه شده است که چنانچه قصد مشترک طرفین قابل احراز نباشد ،قرارداد با
معیار نوعی نسبی تفسیر خواهد شد:
“Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de
ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une
personne raisonnable placée dans la même situation”.
47. “Il convient d'interpréter cette disposition selon les principes généraux de l'interprétation des
contrats, notamment ceux des articles 1156 s. du Code civil (français), en commençant par l'interprétation
littérale et grammaticale des termes, sans négliger de les replacer dans leur contexte et de considérer le
contrat de ... dans son ensemble, pour dégager l'intention commune réelle des parties, en s'inspirant
notamment, si le sens des termes prête à controverse, du principe de la bonne foi (cf. L'article 1134 C.
civ.) et en recourant au besoin à des éléments extrinsèques d'interprétation, tirés notamment du contexte
historique et des relations entre les parties”.
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حالت ،تفسیرى که با حمل رفتار طرفین بر حسننیت منطبق است ،مقدم مىشود.
در صورت اول ،تفسیرکننده ملزم به رعايت حسننیت در تفسیر قرارداد است؛ بدين معنا که
وى بايد بر اساس مقتضاى هريک از دو نظرية تقدم اراده باطنى و تقدم اراده ظاهرى که در نظام
حقوقى حاکم بر قرارداد پذيرفته شده ،عمل کند .به عبارت ديگر ،اگر نظريه اراده واقعی پذيرفته
شده باشد ،داور بايد از تمام عواملى که در دسترس او قرار دارد و او را به قصد واقعى طرفین
مىرساند ،غافل نشود .مثالً اگر با گواهی شهود به قصد واقعى اطمینان پیدا کرد ،به بهانه وضوح
عبارات از تمسک به گواهی صرفنظر نکند .ولى اگر نظريه اراده ظاهرى پذيرفته شده باشد ،به
سبب قرائن خارجى از مدلول صحیح عبارات اعراض نکند و فقط درصورتىکه واقعاً عبارات براى
او ابهام داشته باشند ،به عرف و عوامل ديگر متوسل شود و در بهکارگیرى اين عوامل نیز
حسننیت را رعايت کند .مطابق صورت دوم ،هريک از متعاملین ملزم است حسننیت را درباره
ديگرى مراعات کند؛ ازجمله هنگام عقد قرارداد بايد بر اساس آنچه در واقع از عبارت طرف مقابل
فهمیده است ،عبارات خود را انشا کند و نبايد از اشتباهات و خطاهاى طرف مقابل سوءاستفاده
کند و فرض بر اين است که طرفین ،مطابق مقتضاى آگاهى خود از عبارات قرارداد ،اقدام به
انشاى عبارات قرارداد کردهاند ،بهطورىکه مىتوان گفت هر قراردادى بر وجود حسننیت در
طرفین ،داللت ضمنى دارد .بر اين اساس ،داور يا قاضی با التفات به اين امر بايد عبارات هريک
از طرفین را طورى تفسیر کند که با حسننیت آنها در برخورد با عبارات طرف ديگر منافات پیدا
نکند؛ بدين معنا که اين شخص با توجه به آنچه بهطور نوعى از عبارات طرف مقابل فهمیده
مى شود ،عبارات خود را انشا کرده است و تنها تعهداتى را که بدين صورت از عبارات او برمىآيد،
قبول کرده يا شروط جديدى را در برابر او انشا کرده است .صورت سوم ،صورتى است که دو
احتمال مساوى در قرارداد داده مىشود و نمىتوان با عوامل تفسیرى ،يکى از آن دو را ترجیح
داد ،اما درمورد حسننیت صاحب عبارت به هنگام انشاى آن بايد گفت تنها يکى از احتماالت
مىتواند مقصود باشد که در اين صورت ،همین احتمال به دلیل تطبیق آن با حمل رفتار شخص
بر حسننیت ،مقدم مىشود49.
8ـ .4اصل اثر مفید
اصل اثربخشی 43يا اثر مفید ،يکی ديگر از اصول مورد توجه در تفسیر در آرای داوری تجاری

 .25قشقايی ،محمدحسین؛ شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ايران و نظامهای حقوقی معاصر ،دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم ،6929 ،ص .91
49. Principle of Effectiveness
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است 11.مطابق اين اصل بايد اينگونه فرض شود که نويسندگان شروط قراردادی قصد داشتهاند
که شروط مورد نظر ،تأثیر و اهمیت واقعی داشته باشد .در رأی شماره  6494آی.سی.سی اين امر
تصريح شده است که يک قاعده جهانشمول تفسیر وجود دارد که بر اساس آن ،هر گاه شروط
قرارداد ،تاب دو تفسیر مخالف را داشته باشد يا دو معنای مخالف از آن برآيد ،بايد تفسیری را
برگزيد که به واژگان قرارداد ،اثر میبخشد نه تفسیری که شروط قراردادی را بیمعنا و زايد جلوه
میدهد .اصل اثر مفید 16که میتوان آن را اصل اثربخشی نیز نامید ،در برخی مقررات نظامهای
داخلی نیز مانند ماده  6636قانون مدنی جديد 12فرانسه تأيید شده است19.
در توضیح بیشتر اصل اثر مفید بايد گفت که همواره بايد کلمات قرارداد را طورى معنا کرد
که اثر حقوقى مورد انتظار را داشته باشد؛ بدين معنا که اگر در عبارتى احتمال دو معنا وجود داشته
باشد و يکى از آن دو در روابط حقوقى و معاملى طرفین تأثیر بگذارد و معناى ديگر در روابط
حقوقى آنها اثرى نگذارد ،مطرحشدن عبارت مزبور در قرارداد ،اقتضا دارد که معناى اول مقدم
شود؛ يا اگر عبارتى بر اساس يک احتمال ،معناى معتبر و قانونى پیدا کند و بر اساس معناى
ديگر ،غیرمعتبر و غیرقانونى شود ،بايد آن را طورى تفسیر کرد که اثر حقوقى داشته و باطل و
غیرقانونى نشود 14زيرا غیرقانونىبودن سبب مىشود که آن بند ،اثر حقوقى نداشته باشد11.
حسننیت اشخاص در قرارداد ايجاب مىکند انشاى هر بخشى از آن به دلیل اثرى باشد که
از قرارداد انتظار مىرود و اهمالگويى با حسننیت آنها سازگارى ندارد .طبیعت هر قرارداد و
50. For Instance: ICC Arbitral Award in Case No. 8831 of 1996, in: Arnaldez, Jean-Jacques et al.,
Collection of ICC Arbitral Awards 1996-2000, Kluwer Law International, 2003, p. 526.
51. Principle de l'Effet Util
52. “Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui
ne lui en fait produire aucun”.
53. ICC Arbitral Award in Case No.1434 (1975), op. cit., p. 982.

 .82اين اصل تفسیر با اين توضیح در ادبیات حقوقی انگلیسی و فرانسه نیز گاهی بهعنوان  validation principleيا
 principe de la validation du contratياد شده است:
Arfaoui, Besma, “L'Interprétation Arbitrale du Contrat de Commerce International”, Thèse, Université de
Limoges, Année universitaire 2007-2008: <http://epublications.unilim.fr/theses/2008/arfaoui-besma/arfaouibesma.pdf>, p. 200; Nazzini, Renato, op. cit., p. 700.

 .88الزم به ذکر است که اصل اثر مفید در رأى شماره  21/121/21شعبه  21ديوان عالى کشور ايران نیز به طور ضمنی
پذيرفته شده است:
«با التفات به اين قسمت از بند  1سند عادى تنظیم شده بین طرفین دعوى که بیان مىدارد :چنانچه خريداران در دفترخانه...
حاضر نشوند و يا از پرداخت باقى مانده مبلغ مورد معامله خوددارى کردند ،معامله اقاله مىگردد ،عبارت «معامله اقاله مىگردد»
مذکور در بند  1با لحاظ اين که اقاله نیاز به تراضى طرفین دارد ،با اقاله منطبق نیست و مىتواند محمول بر حق فسخ طرف
باشد».
در نتیجه ،اين رأی ديوان عالی کشور با اين که اقاله در معناى حقیقى خود به کار نرفته ،آن را زايد و مهمل ندانسته ،بلکه آن را
بر معنايى که اثر دارد و امکان حمل لفظ اقاله بر آن بوده ،حمل کرده است؛ از اين رو د ر اين مورد نیز دادگاه در صدد بوده تا
آن جا که امکان دارد کالم متعاملین را بر امر باطل و بىاثر حمل نکند .قشقايی ،محمدحسین؛ همان منبع ،ص .41
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اطالق هر عقدى اقتضا مىکند که نفوذ حقوقى داشته و اثر الزم بر مدلول آن بار شود .به عبارت
ديگر ،بىاثر و نامعتبربودن با ماهیت قرارداد منافات دارد .مصالح اجتماعی و اقتصادی نیز ايجاب
مىکند هر قراردادى ارزش و شايستگى وجود پیدا کند و چون متضمن امر انسانى و نفع اجتماعى
است ،حتىاالمکان بايد حفظ شود .در حقوق اسالمى نیز مشهور است که در صورت تعذر معناى
حقیقى بناچار بايد لفظ را بر معناى مجازى حمل کرد .پشتوانه و مبناى قاعده مزبور اين اصل
مسلم است که تا سرحد امکان بايد کالم مکلف را از لغو و بىاثرشدن حفظ کرد ،چه اگر بر مجاز
حمل نشود ،الفاظ ،لغو و بىحاصل مىشود ،و بر اساس قاعده اصالهالصحه که در میان فقها
اختالفى در حجیت و همچنین تقدم آن بر اصل فساد نیست ،اگر در صحت معامالت و اعمال
حقوقى فردى ترديد وجود داشته باشد ،بايد آن را بر حالت صحیح و مؤثر حمل کرد11.
8ـ .9رفتار بعدی طرفین قرارداد
اصل ديگری که در تفسیر قرارداد ،ديوانهای داوری آن را شناسايی کردهاند و گويای توجه به
ادله خارجی در تفسیر است ،توجه به رويه و رفتار طرفین قرارداد ،متعاقب انعقاد قرارداد و تا زمان
وقوع دعواست زيرا اين رفتار و رويه ،تفسیر خود طرفین از قرارداد مورد نزاع را بازتاب خواهد داد.
اين اصل تفسیر گاهی بهعنوان تفسیر شبه اصیل 12و تفسیر عملی 19نام برده شده است .اين
اصل بهعنوان مثال میتواند در مواردی به کار برده شود که يکی از طرفین ،قرارداد را بدون
محفوظداشتن حقوق خود تحت شرايطی متفاوت از آنچه در قرارداد پیشبینی شده اجرا کرده
است 13.عملکرد و رويه طرفین پس از انعقاد قرارداد درهرحال بهعنوان يکی از عناصر تفسیر ذکر
شده است11.
8ـ .2تفسیر یکنواخت
مطابق اصل يکنواختی و هماهنگی در تفسیر نیز فرض بر آن است که واژهای که در يک سند،
چندين بار تکرار شده است در سراسر سند اصوالً يک معنا دارد .اين قاعده در مفهوم کلی خود در
ماده  6616قانون مدنی فرانسه نیز بیان شده است که مطابق آن ،همه شروط قرارداد با ارجاع
يک شرط به شروط ديگر تفسیر میشود و معنای هر شرط نیز در پرتو کل قرارداد تعیین میشود.
 .86قشقايی؛ همان ،ص .44-41
57. Quasi-Authentic Interpretation
58. Practical Interpretation
59. Fouchard Philippe et al., op. cit., p. 826.
60. Observations by Patrik Lindfors and Mika Savola on the Arbitral Award in Case No. 16/2000,
Stockholm Chamber of Commerce Arbitration, in: Jarvin, Sigvard and Magnusson, Annette (eds.), SCC
Arbitral Awards (1999-2003), Juris Publishing Inc., 2006, p. 356.
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اين اصل در رويه داوری تجاری تأيید شده

است16.

8ـ .8اصل تفسیر علیه طرف تنظیمکننده قرارداد
يکی ديگر از اصول کلی تفسیر قرارداد که در داوریهای تجاری بینالمللی بسیار در ديوانهای
داوری به کار رفته است ،اصلی است که بر مبنای آن در موارد ترديد در معنای شرط قراردادی،
شرط بايد علیه طرفی تفسیر شود که قرارداد را تنظیم کرده است 12.اين اصل ،طرف تنظیمکننده
قرارداد را از استناد به هر گونه ابهام موجود در قرارداد برای تقويت موضعی که به سود اوست منع
میکند .به عبارت ديگر ،اين اصل ،طرف تنظیمکننده قرارداد را ملزم میکند که طرف مقابل را
در خصوص احتماالت تفسیری به زيان او توجیه کند .درنتیجه ،طرف تنظیمکنندة قرارداد برای
باقیگذاشتن ابهام عمدی به امید بهرهمندشدن از آن در هنگام ضرورت ،وسوسه نخواهد شد .اين
اصل بهطور خاص درمورد قراردادهای الحاقی اعمال شده است 19.اصل تفسیر علیه طرف
تنظیمکنندة قرارداد در بسیاری از آرای داوری تجاری بینالمللی بهعنوان اصل کلی تفسیر قرارداد
که در نظامهای ملی نیز عالوه بر رويه داوری پذيرفته شده ،بازتاب يافته است14.
8ـ .6اصل لزوم توصیف قرارداد
بر اساس اصل کلی ديگر تفسیر که مورد توجه ديوانهای داوری قرار گرفته است ،ديوانهای
داوری ،مأخوذ به عنوانی که اطراف قرارداد به قرارداد خود دادهاند نیست و ديوان داوری خود بايد
قرارداد را توصیف 11و ماهیت حقوقی آن را تعیین کند .بر همین اساس در بسیاری از آرای
داوری ،ديوانها از توصیف قرارداد سخن گفتهاند11.
الزم به ذکر است که عنوان قرارداد در بسیاری از نظامهای حقوقی بهويژه در نظامهای
نوشته باعث میشود که مقررات قانونی ازپیشتعیینشده بر محتوای آن قابل اعمال باشد .به
61. For Instance: ICC Arbitral Award in Case No. 7639 of 1994, in: Arnaldez, Jean-Jacques et al.,
Collection of ICC Arbitral Awards 1996-2000, op. cit., p. 217.
>ICC Arbitral Award in Case No. 9117 of 1998, available at: <http://www.unilex.info/case.cfm?id=661
62. Contra Proferentem
;63. Lew, Julian D.M. et al., Comparative International Commercial Arbitration, op. cit., p. 470
Fouchard Philippe et al., op. cit., p. 827.
64. For Instance: ICC Arbitral Award in Case No. 7110 of 1995, in: “ICC International Court of
Arbitration Bulletin”, vol. 10, No. 2, Fall 1999, pp. 39-54, available at:
;><http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=713&step=FullText
ICC Arbitral Award in Case No. 11869, in: van den Berg, Albert Jan (ed.), Yearbook Commercial
Arbitration 2011 – vol. XXXVI, Kluwer Law International, 2011, pp. 47-69, available at:
<http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1659&step=FullText>.
)65. Characterization (En)/ Qualification (Fr
66. For instance: ICC Arbitral Award in Case No. 9781 of 2000, available at:
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/009781i1.html>.
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عبارت ديگر ،درمورد عقود معین ،بسیاری از تکالیف و حقوق قراردادی مطابق قانون تعیین
میشود که البته در بسیاری از موارد طرفین میتوانند برخالف مقررات تکمیلی قانون توافق کنند.
درهرحال انتخاب عنوان از سوی طرفین برای قرارداد نمیتواند بهتنهايی گويای ماهیت قرارداد
باشد و داور ،ملزم به توصیف قرارداد برای تعیین ماهیت دقیق قرارداد است.
8ـ .1توجه به عناصر خارجی در تفسیر
نهايتاً اصل ديگر تفسیر قرارداد که در رويه ديوانهای داوری مورد توجه قرار گرفته است ،اصلی
است که بر مبنای آن ،تفسیر تنها بر مبنای عناصر داخلی صورت نمیگیرد و اراده طرفین بايد در
سیاق خاص خود و بهويژه در پرتو عرفها و عادات تجاری در هر حوزه خاص بررسی شود.
در يک رأی داوری صادرشده در سالهای اخیر ،عالوه بر اينکه بر اهمیت عرفهای تجاری
در تفسیر قرارداد تأکید شده ،عرفهای تجاری شامل اين موارد دانسته شده است :رويههای مورد
اطالع طرفین که بهطور عرفی در هر تجارت ،صنعت يا حرفه خاص از آن تبعیت میشود و نیز
رويههای ناشی از جريان مراودات بین اطراف قرارداد .بنابراين برخالف قواعد تجاری فراملی يا
اصول کلی حقوق تجارت بینالملل ،عرفهای تجاری داخل در قرارداد طرفین تلقی میشود12.
رأی مذکور ،ديدگاه موسع نسبت به عرفهای تجاری را که بر اساس آن ،اصول کلی حقوق
نیز مندرج در آن تلقی میشود رد میکند .الزم به ذکر است که برخی نويسندگان با تحلیل آرای
داوری آی.سی.سی ،اصوالً دو رويکرد نسبت به قلمرو عرفهای تجاری استنباط کردهاند 19که
يک رويکرد ،آن را صرفاً شامل رويههای مرسوم در هر حوزه تجاری میداند و رويکرد ديگر
عالوه بر رويههای مرسوم در هر حوزه تجاری و صنعتی ،اصول کلی حقوق را نیز که از مقايسه
قواعد نظامهای مختلف حقوقی به دست میآيد ،در قلمرو عرفهای تجاری وارد میکند.
شايد بتوان گفت رويه مستقر و تثبیتشده بین طرفین نیز در ذيل اين اصل قرار میگیرد.
بهعنوان مثال در يک رأی داوری آی.سی.سی که در زوريخ صادر شد ،ديوان علیرغم اينکه رويه
مستقر بین طرفین را در تفسیر قرارداد مؤثر دانست ،در دعوای پیش روی خود ،دلیلی مبنی بر
وجود چنین رويهای بین طرفین دعوا نیافت 13.رأی داوری شماره  9319آی.سی.سی نیز با توجه
به مواد  6912تا  6926قانون مدنی ايتالیا بهعنوان قانون منتخب طرفین ،عالوه بر رويه و رفتار
بعدی طرفین ،رويه طرفین حتی پیش از انعقاد قرارداد را نیز در زمره اوضاعواحوالی قرار داده
67. ICC Arbitral Award in Case No. 13954 of 2007, in: van den Berg, Albert Jan, Yearbook Commercial
Arbitration, vol. XXXV, Kluwer Law International, 2010, p. 234.
68. Gélinas, Fabien, Trade Usages and Implied Terms in the Age of Arbitration, Oxford University
Press, 1st Ed., 2016, p. 212.
69. ICC Arbitral Award in Case no. 9117 of 1998, available at: http://www.unilex.info/case.cfm?id=661.
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است که در تفسیر قرارداد مؤثر

است21.

8ـ .5التزام داوران به قانون حاکم بر قرارداد در فرایند تفسیر
پیشتر اين نکته ذکر شد که ديوانهای داوری در تفسیر قرارداد ممکن است ابتدا به قانون حاکم
بر قرارداد رجوع کنند يا اينکه اصول تفسیر را بدون ارجاع به قانون حاکم بر قرارداد انتخاب کنند.
در تحلیلی پس از مطالعه دستهای از آرای داوری تجاری منتشرشده ،بیان شده است که
ديوانهای داوری تجاری بینالمللی معموالً قراردادها را به شیوهای هماهنگ با قانون حاکم بر
قرارداد تفسیر میکنند .بااينحال گفته شده است که اين بدان معنا نیست که ديوانهای داوری،
اصول تفسیر متعلق به قانون حاکم را اعمال میکنند .در مطالعه مذکور که در خصوص  29رأی
داوری منتشرشده انجام شد 29 ،رأی ،هیچ اشارهای به اصول تفسیری نمیکنند .اين ديوانها
علیالظاهر به اين نتیجه رسیدهاند که میتوانند در خصوص مسائل تفسیر قرارداد بدون اينکه به
طرفین دعوا توضیحی در خصوص اصول تفسیری بدهند تصمیمگیری کنند 3 .مورد از اين آرا
هیچ ارجاعی به قواعد حقوقی حاکم نمیدهند ،هرچند برخی از اين ديوانها بخشی را به تفسیر
اختصاص میدهند و بیان میکنند که ديوان داوری از آن تبعیت خواهد کرد .بنابراين نتیجه
گرفته شده است که ديوانهای داوری تجاری بینالمللی قراردادها را معموالً بدون ارجاع به
قوانین حاکم تفسیر میکنند26.
با توجه به فرايند انجامشده در ديوانهای داوری در تفسیر ،به نظر میرسد که ديوانهای
داوری وظیفه اصلی خود را تشخیص اراده مشترک واقعی طرفین قرارداد میدانند و خود را
محدود به تفسیر نوعی در مواردی کردهاند که قانون حاکم بر قرارداد ،قانونی از کشورهای تابع
نظام کامنالست .ديوانهای داوری معموالً قرارداد کتبی طرفین را بهعنوان بهترين دلیل اراده
طرفین تلقی کرده و بنابراين غالباً تفسیر را با شرح معنای عادی و طبیعی شروط قراردادی مورد
اختالف آغاز میکنند و درصورتیکه چنین معنايی قابل استنباط باشد ممکن است ادله خارجی را
در نظر نگیرند ،اما درهرحال ارائه ادله خارجی شامل ادله مستقیم راجع به اراده شخصی و ادله
مربوط به رويه و رفتار بعدی قراردادی را درصورتیکه طرفین قرارداد آن را مرتبط بدانند منع
نمیکنند .بهطور کلی به نظر میرسد که اين ديوانها تنها در مواردی که قادر به دستيافتن به
تفسیری از نظر زبانشناخ تی قابل پذيرش و از نظر تجاری معقول و متعارف از شروط و عبارات
قرارداد بودهاند ،ادله خارجی را کنار گذاشتهاند.
يک داور بینالمللی اهل سوئیس ديدگاهش را در خصوص شیوه تفسیری خود در داوری
70. ICC Arbitral Award in Case no. 8908 of 1998, available at: http://www.unilex.info/case.cfm?id=663.
71. Karton, Joshua, “The Arbitral Role in Contractual Interpretation”, op. cit., p. 15.
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چنین بیان میکند« :زمانی که در حال نوشتن رأی داوری هستید ،به دو امر متفاوت توجه
میکنید :وضعیت اقتصادی و منصفانهبودن نتیجه احتمالی .داوران تالش میکنند که به نتیجه
منصفانة قابلقبول برای طرفین برسند .از سوی ديگر ،در هنگام نوشتن رأی در تالش برای
تبعیت از قواعد قانونی هستید .اما اگر بخواهم صريح و بیپرده سخن بگويم ،فکر میکنم که
اغلب با نگاه به دعوا ديدگاه داور در خصوص اينکه کدام طرف بر حق است و کدام طرف نه ،با
توجه به تمام اوضاعواحوال حاکم شکل میگیرد ....بنابراين ديدگاه داور راجع به تصمیمگیری در
خصوص دعوا ،اينگونه شکل میگیرد .سپس رأی نگاشته میشود .همان طور که میدانیم
بهعنوان حقوقدان ،همواره بايد در خصوص هر نتیجه دعوا استدالل صورت گیرد» .داور
بینالمللی ديگری نیز که در لندن فعالیت میکند اظهار میدارد که تنها دو قاعده تفسیر قرارداد
وجود دارد که يکی عقل سلیم 22و ديگری درک و تشخیص تجاری 29است24.
ديدگاه مشابهی نیز در يک رأی داوری آی.سی.سی بیان شده است :قانون مدنی فرانسه،
قواعدی برای تفسیر بیان میکند که مشخصاً الزامآور نیست بلکه صرفاً اصول راهنمای مطابق با
عقل سلیم است که داروان و قضات معموالً توجه زيادی به آن دارند .زمانی که اراده واقعی
مشترک طرفین از شروط قرارداد يا اوضاعواحوال ديگر قابل استنباط است ،اين قواعد تفسیری
ديگر ضرورتی ندارد 21.نويسندگان ديگری نیز در شرح فرايند تفسیر قرارداد در رويه داوری
تجاری بینالمللی و میزان تأثیر قانون حاکم بر قرارداد اظهار میدارند که درعمل ،داوران با
استفاده از تجربه ،منطق و ظنی که بهدور از ترديدهای متعارف است به جستجوی اراده واقعی
طرفین میپردازند .اين امر ،قاعدة در حال ظهور در داوری تجاری بینالمللی است .بنابراين
اهمیت چندانی ندارد که ديوان داوری چگونه نتیجهای را که بدان دست يافته با مفاهیم حقوقی
توجیه کند21.
نتیجه
با توجه به مطالبی که بیان شد میتوان اينگونه ادعا کرد که در وضعیت فعلی نبايد ترديد داشت
که استناد به روشهای تفسیری موجود در تحلیلهای حقوقی سبب میشود که گاهی نتايجی
حاصل شود که چندان معقول و منطقی نیست .بهطور کلی در برخورد با اين موضوع میتوان دو
رويکرد مختلف را میان صاحبنظران حقوقی مشاهده کرد .عدهای که پايبند به اصول هستند 22و
72. Common Sense
73. Commercial Sense
74. Ibid., p. 17.
75. ICC Arbitral Award in Case No. 12745 of 2010, cited in: Ibid., p. 18.
76. Lévy, Laurent, et Robert-Tissot, Fabrice, “L’interprétation arbitrale”, Revue de l'Arbitrage, 2013 (4), p. 890.
77. Deontologists
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چندان به آثار تفسیر خود توجهی ندارند بر اين باورند که اگر توجه به نتیجه ،سبب شود روش
تفسیر و استدالل تغییر کند ،نتیجه حاصل ،غیرعلمی است و تالی فاسد اين روش آن است که
مفسر به دلخواه خود ،هر امری را تفسیر خواهد کرد .درمقابل نیز عدهای معتقدند نتیجه
غیرمنطقی حاصل از تفسیر نوعی ،نقص محسوب میشود که بايد آن را برطرف کرد .اين دسته29
با توجه به نتیجه تفسیر سعی دارند که روش تفسیر خود را به نحوی انتخاب نمايند که به نتیجه
غیرمنطقی دست نیابند .از ديدگاه اين گروه ،تالی فاسد عدم توجه به نتايج تفسیر و التزام به امور
غیرمنطقی بسیار بیشتر از ناديدهگرفتن برخی از اصول خشک و غیرمنعطف تفسیر است.
آنچه از بررسی رويکردهای داوران و اصولی که در خصوص تفسیر از آرای داوری تجاری
بینالمللی استنباط میشود آن است که تا حدودی هر دو رويکرد در میان داوران ديوانهای
تجاری بینالمللی قابل مشاهده است .باوجود اين ،گرايش به تفسیر قرارداد ،بدون توجه به
الزامات خشک قانون حاکم و بر اساس متن قرارداد ،انصاف ،عقالنیت و توجه به عناصر خارجی،
گرايشی پررنگتر در میان داوران بینالمللی است.
با دقت در اصول تفسیر در میان داوران میتوان اينگونه نتیجه گرفت که در موارد متعددی
داوران نتیجه تفسیر خود را با معیار منطق محک میزنند و چنانچه آن نتیجه و استدالل از اين
آزمايش سربلند بیرون آيد بر آن مبنا اقدام مینمايند و در غیر اين صورت به دنبال مبنايی ديگر
خواهند بود .اما ترديدی وجود ندارد که معیار منطق ،همواره پردهنشین است و گاهی از آستین
حسننیت بیرون میآيد و گاهی خود را در لباس «اثر مفید» عرضه میکند .گاهی تفسیر
يکنواخت را بهانه میکند که خود را هويدا سازد و گاه به عناصر خارجی توسل میجويد .اما در
همه اين موارد ،آن چیزی که در پس استدالالت وجود دارد ،پرهیز از نتايج غیرمنطقی در داوری
تجاری بینالمللی است.
به نظر میرسد اگر سازِکار تفسیر به اين نحو تعريف شود که« :مفسر بايد خود را پايبند به
اصول بداند و توجه به نتیجه نبايد سبب شود که وی اصول تفسیری را ناديده بگیرد ،اما پس از
آنکه نتیجه حاصل شد وی بايد نتیجه را با محک منطق نیز بسنجد و چنانچه نتیجهای
غیرمنطقی حاصل شود نتیجه مزبور فاقد اعتبار است» ،در اين حالت نگرانیهای هر دو گروه
برطرف خواهد شد .از طرفی پايبندی به اصول ،حفظ خواهد شد و از طرفی منطق ،مهجور
نخواهد افتاد.
البته در اين مورد اين ايراد کماکان قابل طرح است که اوالً ،چه دلیلی وجود دارد که
موضوعی که غیرمنطقی است غیرحقوقی نیز باشد تا بتوان نتیجه غیرمنطقی ناشی از تفسیر را
فاقد اعتبار دانست؟ ثانیاً ،با توجه به اينکه منطق ،مفهومی مبهم است ،عمالً سازِکار مزبور منتج
78. Consequentialists
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به نتايج واحدی نخواهد شد و در خصوص تفسیر ،تشتت آرا ايجاد خواهد شد.
بهطور خالصه میتوان گفت اوالً ،اعتبار حقوقیدادن به نتیجه غیرمنطقی ،نقض غرض است
و نمیتواند موضوعی غیرمعقول به لحاظ حقوقی معتبر باشد و ثانیاً ،از طرفی بايد گفت در حال
حاضر نیز در خصوص تفسیر ،تشتت وجود دارد و اين امر نمیتواند نقص سازِکار پیشنهادی تلقی
شود .از طرف ديگر ،ابهام منطق نمیتواند مانع از استناد به آن باشد ،کما اينکه اين ابهام در
خصوص مفاهیمی نظیر حسننیت نیز وجود دارد و اين مفهوم بهعنوان اصل در حقوق کشورهای
محتلف مورد استناد قرار میگیرد.
در داوری تجاری بینالمللی همواره منطق بهعنوان معیاری پنهان وجود دارد و با توجه به
آزادیهای داوران در نحوه رسیدگی و تفسیر قراردادها اين بستر فراهم است که منطق بهعنوان
معیار ارزيابی و سنجش نتايج اصل از تفسیر مستقیماً مورد استناد قرار گیرد.
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چکیده
مخاصمه مسلحانه داخلی سوريه ،بستری برای نقض گسترده حقوق بینالملل و رشد فعالیتها و
شکلگیری گروههای تروريستی ازجمله دولت اسالمی عراق و شام يا داعش بوده است .در اين راستا
شورای امنیت ،علیرغم صدور قطعنامههايی مبنی بر محکومیت افراطگرايی تروريستی ،به دلیل اختالف
ديدگاه قدرتهای بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پاياندادن به اين
بحران ،تصمیم مقتضی و الزامآور اتخاذ کند .اين عوامل باعث شد اياالت متحده با همراهی برخی
کشورهای عربی و غربی ،ائتالف بینالمللی برای مقابله با داعش ايجاد کند .هرچند صرف شکلگیری
اين ائتالف ،امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بینالمللی نسبت به اقدامات ضدانسانی است ،مهم
اين است که آيا شکلگیری ،اقدامات و مداخله اين ائتالف از منظر حقوق بینالملل ،مشروع است؟ اين
دولتها در قالب ائتالف ،اقدام به تفسیر مقولههای مختلف حقوق بینالملل نموده و با توسل به زور در
خاک دولت میزبان ،اصول بنیادين منشور و حقوق بینالملل را به چالش کشیدهاند چرا که توسل به زور
جز با مجوز شورای امنیت ،رضايت دولت يا استناد به ماده  11منشور ولی بدون توجه به شرايط حقوقی
آن ،فاقد وجاهت منشوری در حقوق بینالملل معاصر است و نظام بینالمللی را به نظم حقوقی پیش از
تصويب منشور ،عقب میبرد.
واژگان کلیدی
ائتالف بینالمللی علیه داعش ،حقوق بینالملل ،دفاع مشروع ،مشروعیت ،داعش ،توسل به زور ،سوريه ،عراق
 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 نويسنده مسئول ،دانشجوی دکترای حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی

ramazanighavam@yahoo.com
heidar.piri@gmail.com

612



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان 7931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه
مخاصمه مسلحانه داخلی سوريه ،بستری برای نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و حقوق
بشردوستانه و رشد فعالیتها و شکلگیری گروههای تروريستی بوده است .ازجملة اين گروههای
تروريستی ،دولت اسالمی عراق و شام يا داعش است که از زمان پیدايش آن در سال  3119با
حمايتهای مشخص برخی کشورهای غربی ـ عربی در منطقه خاورمیانه ظهور کرده و در واقع،
فرزند نامشروعی است که در دامان داعیهداران حقوق بشر و معتقدان به خاورمیانة بزرگ رشد و نمو
کرده است .داعش برای رسیدن به اهداف خود از حملههای گسترده و کور به جمعیت غیرنظامی،
اعدام و کشتار پیروان مذاهب مختلف ،قتل 1،شکنجه ،آدمربايی و گروگانگیری ،تجاوز بهعنف،
رفتارهای خشونتآمیز و بیرحمانه علیه کودکان و زنان ،ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه
به ساکنین تحت محاصره و خسارت به اموال و نابودی زيرساختهای عراق و سوريه 3چشم
نپوشیده است .پیشرفت سريع داعش در تابستان  3111و اهداف توسعهطلبانه اعالمشدة اين گروه،
تهديد امنیتی قريبالوقوع بر کل منطقه و حتی جهان را اثبات نمود و در مدت کوتاهی ،بخش
عظیمی از قلمرو سرزمینی عراق و سوريه را کنترل و تحت نفوذ گسترده خود قرار داد.
در اين راستا شورای امنیت در مقام رکن حافظ صلح جامعه بینالمللی به منظور پاياندادن به
درگیریها ،با صدور بیانیهها و قطعنامههايی ،خواستار پايبندی طرفهای مخاصمه به تعهدات
حقوقبشردوستانه و حقوق بشری و پاياندادن مخاصمه از طرق مسالمتآمیز شده است .شورای
امنیت باوجود محکومیت صريح حمالت داعش در پی نقضهای حقوقبشری و خشونت و
افراطگرايی تروريستی و تلقی آن بهعنوان تهديد علیه صلح و امنیت بینالمللی و درخواست
همکاری از دولتها برای سرکوب اعمال تروريستی داعش به دلیل رويارويی با مشکالت حقوقی و
سیاسی ناشی از تهديد به اعمال حق وتو توسط روسیه و اختالف ديدگاه اعضا در خصوص اقدام
نظامی بر علیه داعش ،مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه ،ضعف در ساختار شورای امنیت و
فقدان سازِکار اجرايی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد طبق ماده  19منشور،
نتوانست اقدام عاجلی جهت اجرای ماده  13منشور انجام دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ 9و رويکردی
 .7بر اساس تخمین کمیسیاريای عالی حقوق بشر و مأموريت امداد سازمان ملل در عراق ،در دوره زمانی مابین ژانويه تا اوت
 3111تعداد  8139غیرنظامی در عراق توسط داعش و ساير گروههای همپیمان آن کشته و تعداد  11783غیرنظامی توسط
آنان مجروح شدند.
UN Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights and the UN Assistance Mission
for Iraq, Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July- 10 September 2014.
2. Smith, Samuel, “UN Report on ISIS: 24,000 Killed, Injured by Islamic State; Children Used as
Soldiers, Women Sold as Sex Slaves”, The Christian Post, 9 October, 2014.

 .9در بررسی تطابق عملکرد شورای امنیت در مقابله با داعش با آنچه اين نهاد ،ملزم به رعايت آن است میتوان گفت که
بهنظر میرسد شورای امنیت ،اصل ضرورت و احترام به حاکمیت داخلی را در اقدامات خود ،مدنظر قرار داده است .البته با توجه
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يکسان جهت پاياندادن به بحران سوريه شکل گیرد.
اين عوامل منجر شد که اياالت متحده تالش کند به همراهی برخی از کشورهای غربی و
عربی خاورمیانه ،برای مقابله با داعش ،ائتالف جهانی ايجاد کند .اضطرار بشردوستانه و عدم اقدام
مؤثر شورا باعث شد که دولتهای ائتالف بتوانند بهطور انفرادی يا جمعی به اقدامات گوناگون
متوسل شوند .در اين راستا دولتهای ائتالف در جهت راهبرد جديد خود سعی کردند مناطق تحت
سلطه داعش را از خشونت رها کنند .آنها طی عملیات هوايی بدون مجوز شورای امنیت ،مناطق
حساس تروريستها را بمباران کردند .هرچند نفس شکلگیری اين ائتالف ،امری مثبت و
علیالظاهر حاوی اين پیام است که جامعه بینالمللی نسبت به اقدامات ضدانسانی و
ضدحقوقبشری حساس شده و در برابر آن منفعل نخواهد ماند ،چیزی که مهم است نحوه
شکل گیری و اقدامات اين ائتالف است که بر اساس مقررات منشور و مجوز شورای امنیت شکل
نگرفته است .بنابراين هر ائتالفی از منظر حقوق بینالملل دارای مشروعیت نبوده و اعتبار حقوقی
مداخله اين ائتالف ،بسیار بحثبرانگیز به شمار میرود .اين دولتها در قالب ائتالف و به بهانه
مبارزه با داعش در کنار عدم اقدام مناسب شورای امنیت ،اقدام به تفسیر مقولههای مختلف
حقوق بینالملل نموده و با توسل به زور در قلمرو سرزمینی سوريه و عراق ،وارد شده و اصول
بنیادين و آمره حقوق بینالملل را به چالش کشیدهاند .لذا در اين تحقیق سعی بر آن شده است تا
مشروعیت مداخله نیروهای ائتالف در عراق و سوريه ،تقابل حق دفاع مشروع با اصل حاکمیت و
تمامیت سرزمینی دولتهای مقر تروريست از منظر حقوق بینالملل ،تجزيه و تحلیل شود.
 .2پیشینه و شکلگیری ائتالف بینالمللی علیه داعش
در سال  ،3111گروه تروريستی داعش ،با پیشروی سريع ،بخش وسیعی از قلمرو عراق و سوريه را
تصرف کرد و در تابستان  ،3111شهر موصل در عراق را اشغال و مرکزيت دولت خود ـ ادعايی
(خلیفه) در شرق سوريه يعنی رقا 1را اعالم کرد 61.ارتکاب جنايات گسترده نسبت به جمعیت
به اختیارات اعطاشده به شورا انتظار میرفت که شورا بتواند وظیفهاش را در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی به نحو
صحیحتر انجام دهد.
4. Raqqa
5. Carmen-Cristina Cîrlig, “The International Coalition to Counter ISIL/DAESH”, European Parliamentary
Research Service, 17 March 2015, p. 2.

 .6در آن دوره که دولت مرکزی عراق ،بیش از هر زمان ديگر به پشتیبانیهای خارجی نیاز داشت ،کشورهای غربی بهويژه
امريکا به بهانههای گوناگون ،کمک به دولت عراق را عقب انداختند و برای فرار از زير بار مسئولیت مبارزه با داعش ،دولت
وق ت عراق را مسئول پیشروی داعش معرفی کردند .ناکامی داعش در حمله به بغداد بهويژه نزديکشدن به منطقه نفتخیز
اربیل ،راهبرد امريکا در قبال داعش را تغییر داد و طرح تشکیل ائتالف بینالمللی برای مبارزه با داعش مطرح شد.
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غیرنظامی ،رشد سريع در عراق و سوريه و اهداف توسعهطلبانة اعالمشدة داعش ،تهديد امنیتی
قريبالوقوع بر کل منطقه و حتی جهان را اثبات کرد .تشکیل ائتالف بینالمللی ضدداعش به رهبری
اياالت متحده و همراهی برخی از کشورهای عربی و اروپايی و برخی سازمانها ازجمله اتحاديه اروپا و
ناتو ،در واکنش به اقدامات تروريستی گروههای مزبور بوده است.
در پايان نشست دوروزه کشورهای عضو ناتو در نیوپورت انگلیس ،اوباما برای نخستینبار و بهطور
رسمی تشکیل ائتالف بینالمللی علیه داعش را پیشنهاد کرد و بعد از نشست سران ناتو در ولز 1 ،و 1
سپتامبر  ،3111فرانسه ،بريتانیا ،دانمارک ،آلمان ،کانادا ،ترکیه ،ايتالیا ،لهستان و استرالیا برای مقابله با
داعش ،به اياالت متحده پیوستند .در  13سپتامبر 11 ،کشور خاورمیانه به همراه اياالت متحده در
نشست جده عربستان ،پايبندی خود به تشکیل ائتالف بینالمللی برای جنگ علیه داعش را اعالم
کردند .اين نشست ،مقدمهای بر نشست پاريس بهعنوان نخستین نشست بینالمللی علیه داعش بود.
در اين نشست ،نمايندگان نزديک به  91کشور و سازمان بینالمللی بر مبارزه با داعش و صلح و امنیت
عراق و اتخاذ رويکردی يکپارچه در اين زمینه تأکید کردند.
پس از قتل جیمز فولی خبرنگار امريکايی ،موجی از فشارها برای مبارزه با داعش در کشورهای
غربی ايجاد و در  39سپتامبر  73111عملیات مسلحانه بر علیه داعش در سوريه ( 13روز پس از
حمله به عراق) شروع شد 8.تا اين زمان ،حمالت هوايی فقط به عراق محدود میشد .در  8اوت
 3111اياالت متحده ،حمالت هوايی را علیه مواضع داعش نزديک اربیل در عراق شروع کرد.
فرانسه نیز در  13سپتامبر ،حمله هوايی علیه داعش در عراق را اعالم نمود که اين امر ،شروع
ائتالف بینالمللی برای مقابله با داعش قلمداد میشود 3 .فرانسه تا قبل از حمالت تروريستی 19
نوامبر  3111داعش به پاريس ،تنها در حمالت هوايی نیروهای ائتالف در عراق علیه شبهنظامیان
مشارکت داشت اما حوادث پاريس ،پای فرانسه را در سپتامبر  3111به جنگ سوريه و بمباران
مواضع داعش در سوريه مشخصاً بر اساس حق دفاع مشروع باز نمود11.
همزمان با حمالت هوايی ،پیگیریهای سیاسی برای شرکت کشورهای بیشتر در ائتالف
علیه داعش ادامه يافت .بنابراين مقدمات نشست بروکسل بلژيک در  9دسامبر  3111با شرکت
وزيران امور خارجه  61کشور 11از طرف امريکا فراهم شد .يکی از دستاوردهای اين نشست،
 .1در  31سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل ،اوباما از اعضای سازمان ملل درخواست کرد تا به نیروهای ائتالف به
رهبری اياالت متحده برای مقابله با داعش بپیوندند.
8. http://www.guardian.co.uk, Nov/2014, and http://en.alarabiya.net/News/middle-east/2014.
9. Carmen-Cristina Cîrlig, op. cit., p. 6.
 .70مهمتر از حمالت فرانسه به مواضع داعش در سوريه پس از وقوع حوادث تروريستی پاريس ،دولت فرانسه پیشنويس قطعنامه
 3313را تقديم شورای امنیت مینمايد که در نهايت در  31نوامبر  3111با اتفاق آرای شورای امنیت به تصويب میرسد .اين قطعنامه
مباحث پیچیدهای در مورد جواز يا عدم مجوز شورا برای حمله به سوريه فراهم ساخته است که در ادامه مفصل به آن خواهیم پرداخت.
11. Ibid., p. 2. See also: www.state.gov/s/seci/index.htm.
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همکاری عملی کشورهای فرامنطقهای با کشورهای منطقهای عربستان ،امارات ،قطر و اردن در
مبارزه با داعش بود .البته برخی از اين کشورها با سطوح مختلف دخالت و در حوزههای مختلف،
از انجام حمالت هوايی گرفته تا مشورت و فراهمکردن ابزارهای جنگی علیه داعش همکاری
داشتند 13.و  19درنهايت ،راهبرد نیروهای ائتالف برای مقابله با داعش را میتوان اينگونه خالصه
نمود :حمايت از عملیات نظامی ،ظرفیتسازی و آموزش؛ توقف سرازيری جنگجويان تروريست
خارجی؛ قطع و منع دستیابی داعش به سرمايه و منابع مالی؛ فراهمسازی کمکهای بشردوستانه
برای بحران؛ افشای ماهیت واقعی داعش و ايدئولوژی عدم مشروعیت آن .لذا کمک اعضای
ائتالف ،لزوماً نظامی نیست ،بلکه میتواند در حوزههای مختلف باشد11.
شکل شماره  :7مشارکت ائتالف بینالمللی
ائتالف بینالمللی علیه داعش
کمک نظامی

کمک نظامی و بشردوستانه

کمک بشردوستانه
سوئد
استرالیا
سوئیس
لهستان
فنالند
تايوان
گرجستان ايسلند
کرهجنوبی
ايرلند
اتحاديه اروپا ژاپن
لوکزامبورگ لتونی

بلژيک
استرالیا
آلبانی
جمهوری چک
کانادا
بحرين
استونی
دانمارک
اردن
آلمان
ترکیه
سنگاپور
ايتالیا
مجارستان
قطر
کويت
اياالت متحده
فرانسه
نروژ
لتوانی
اسپانیا
انگلستان
اسلواکی
عربستان
زالندنو
رومانی
امارات متحده عربی
هلند
حمالت هوايی در سوريه
حمالت هوايی در عراق
کمک نظامی :بمباران هوايی ،تجهیزات نظامی از قبیل سالح و مهمّات ،تدارکات و آموزش

حمایت سیاسی/
سایرکمکها
مصر
قبرس
لبنان
کوزوو
مقدونیه مولداوی
مراکش عمان
پرتغال صربستان
اسلونی سومالی
اکراين اتحاديه عرب
بوسنی و هرزهگوين

12. Human Rights Council, 29th session, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, Ben Emmerson, 16
June 2015, p. 15

 .79نیروهای ائتالف از زمان آغاز حمالت علیه داعش تا فوريه  ،3111بیش از  1967حمله هوايی در عراق و  1113حمله در
سوريه انجام داده و  1771بمب استفاده کردهاند .همچنین تا  37مارس  3111ائتالف بیش از  9111بمباران هوايی و 11111
بمب بر مواضع داعش رها کرده است .اياالت متحده ،رهبری  %33از حمالت هوايی نیروهای ائتالف در سوريه و  %71در
Carmen-Cristina Cîrlig, op. cit., p. 8; Human Rights Council, op. cit., p. 15
عراق را بر عهده داشته است.
14. Carmen-Cristina Cîrlig, op. cit., p. 7.
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 .9بررسی مشروعیت مداخله نیروهای ائتالف در دولت میزبان داعش در پرتو
حقوق بینالملل
توجیه دخالتهای نظامی بشردوستانه بر پايه تفسیری محدود و مشروط از بند  1ماده  3منشور
سازمان ملل متحد ،بهويژه با توجه به نارسايیهای اين سازمان در انجام وظیفه خويش و بر پايه
اصول اخالقی و حقوقی مندرج در منشور سازمان ملل متحد درباره بشر استوار است 11.در اين
قسمت سعی میشود که مداخله نظامی نیروهای ائتالف از منظر قواعد و اصول مندرج در منشور،
قطعنامههای مجمع و شورای امنیت ،نظريههای نوظهور (مسئولیت حمايت و پارادايم استنکاف و
ناتوانی و مشروعیت مداخله در دولت مقر تروريستها) و همچنین مسائل و چالشهای آنها
تجزيه و تحلیل شود.
9ـ .7تجزیه و تحلیل مداخله نیروهای ائتالف در پرتو ممنوعیت و محدودیتهای
توسل به زور
مداخله بشردوستانه در راستای اهداف مقدس جامعه بینالمللی با استفاده از وسايل قانونی ،از
مشروعیت الزم برخوردار خواهد بود .به عبارت ديگر ،شورای امنیت بهعنوان رکن صالح اقدامات
جمعی ،بعد از احراز ضرورت مـداخله بشردوستانه به دلیل نقضهای جدی حقوق بشر بايد هر
اقدامی را که بر مبنای ماده  11و  1613منشور ملل متحد ،مؤثر تشخیص میدهد ،ضمن احترام به
حاکمیت داخلی دولتها با رعايت حقوق بینالملل بشردوستانه و اصل ضرورت و تناسب ،بهکار
گیرد 17.به نظر میرسد رعايت اين اصول برای ممانعت از هرگونه سوءاستفاده ،غلبه بر منفعت ملی
دولتها ،مشروعیت مداخله و استفاده از قدرت در جهت عدالت وضع شده است.
منشور ملل متحد با تقويت روح پیمان لوکارنو و بريان کلوگ مبنی بر منع توسل به زور ،سه
 .78دکترين مداخله بشردوستانه ،علیالظاهر ،معضل و مشکل حلنشدنی در حکومت جهانی را نشان میدهد چرا که اين
دکترين دارای مبنای قانونی آشکار در منشور سازمان ملل نیست .لذا دولتها درعمل بر مبنای منافع ملی خود و بهخاطر
حمايت از مصالح راهبردیشان به حمايت از حق حیات ،صیانت در مقابل رفتار بیرحمانه و اعمال غیرانسانی و حمايت از
حقوق بشر استناد میکنند .حیدر پیری و ديگران؛ «منافع ملی حیاتی در چارچوب هنجارهای حقوق بشر» ،مجله تحقیقات
حقوقی ،شماره  ،1933 ،61ص .86
 .76ماده  13منشور ملل متحد که مستند شورای امنیت در عملیات نظامی است ،بیان میکند« :درصورتیکه شورای امنیت
تشخیص دهد که اقدامات پیشبینیشده در ماده  11کافی نخواهد بود يا ثابت شده باشد که کافی نیست میتواند بهوسیله
نیروهای هوايی ،دريايی يا زمینی به اقداماتی که برای حفظ يا اعاده صلح و امنیت بینالمللی ضروری است ،مبادرت ورزد.»...
اقدامات ماده  11شامل متوقف کردن تمام يا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات و راهآهن دريايی ،هوايی ،پستی تلگرافی،
راديويی و ساير وسايل ارتباطی و قطع روابط سیاسی است که هدف از اجرای آن ،فشارآوردن به دولتها جهت پذيرش
تقاضای شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
17. Kolb, Robert, “Note on Humanitarian Intervention”, RICR, vol. 85, No. 849, March 2003, p. 132.
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استثنا را در اين رابطه شناسايی کرد :اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده 13
منشور) 18،دفاع مشروع مندرج در ماده  11منشور و نهايتاً رضايت بر تهديد و کاربرد زور در قلمرو
دولت13.
با توجه به مطالب گفتهشده ،حمله نیروهای ائتالف به داعش در چارچوب هیچکدام از استثنائات
فوق قرار نمیگیرد .لذا مداخله نظامی نیروهای ائتالف ،هرچند مبتنی بر مالحظات بشردوستانه و
در راستای هدف غايی منشور ملل متحد در جهت حمايت از بشريت باشد ،بهوضوح در مغايرت با
دو اصل اساسی منشور يعنی اصل منع توسل به زور ماده  )1( 3و اصل احترام به حاکمیت
دولتها قرار دارد و از اين جهت به چالش کشیده شده است .درنتیجه ،توسل به زور در حیطه
مواردی که منشور به آن تصريح کرده ،مشروع تلقی میشود 31.ديوان نیز در قضیه سالحهای
هستهای ،موارد استثنايی عدم توسل به زور را محدود به همان موارد مصرح در منشور دانسته
است 31.همچنین در خصوص استثنای سوم يعنی رضايت بر تهديد و کاربرد زور در قلمرو دولت
میتوان اظهار داشت که ائتالف بین المللی در قلمرو عراق به دعوت رسمی دولت عراق جهت دفع
تج اوز گروه تروريستی داعش وارد عمل شده است و دولت عراق با استناد به اصل حاکمیت از
اين حق برخوردار است که برای حفظ تمامت ارضی خود و محافظت از مردم ،از قدرتهای
خارجی تقاضای کمک داشته باشد .اما استدالل مخالف اين است که کمک نظامی به عراق با
توجه به درخواست رسمی اين کشور ممکن است موجه و قانونی باشد ،اما گسترش اين حمالت
 .75نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور در مواردی به اجرا در میآيد که شورای امنیت با احراز
يکی از مصادي ق تهديد علیه صلح ،نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خويش اقدام کرده و تصمیماتی را با
توجه به مواد  11و  13منشور اتخاذ کند .بر اين اساس ،هنگامی که نقض حقوق بشر به آن درجه از شدت و گستردگی برسد
که بهزعم شورای امنیت برای صلح و امنیت بینالمللی مخاطرهآمیز باشد ،توسل بهزور با مجوز شورای امنیت قابل توجیه
است .در واقع ،اين استثنا به عنوان موضوعی مشترک در زمره استثنائات اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت داخلی دولتها
نیز قرار گرفته است زيرا طبق بند ( )7ماده  3منشور ملل متحد اگرچه هیچيک از ملل متحد مجاز نیستند در اموری که ذاتاً در
حیطه صالحیت داخلی هر دولتی است دخالت کنند ،عدم مداخله به تصريح بند مذکور ،به اعمال اقدامات قهری پیشبینیشده
در فصل هفتم منشور ،لطمهای وارد نمیآورد.
 .73البته امروزه بنا به گزارش «جهانی امنتر ،مسئولیت مشترک ما» ،شورای امنیت ،پنج شاخصه را جهت مشروعیت توسل
به زور ،مدنظر قرار داده است که عبارتا ند از :تهديد جديت داشته باشد؛ تهديد علیه کشور يا امنیت انسانی باشد؛ توسل به زور
با هدف مناسب (توقف يا جلوگیری از تهديد مورد بحث) صورت گیرد؛ توسل به نیروی نظامی بهعنوان آخرين ابزار مورد
استفاده قرار گیرد (اقدامات غیرنظامی اعمال شده باشد)؛ از ابزاری متوازن استفاده شود (نتايج فعالیت نظامی بدتر از عدم انجام
اين عملیات نباشد).
A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the Secretary-General's High-level Panel
on Threats, Challenges and Change, 2004 , para. 207.
20. Chesterman, Simon, Just War or Just Peace, Humanitarian Intervention and International Law,
Oxford University Press, 2001, p. 5.
21. ICJ Reports, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996, paras. 38, 47.
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به خاک سوريه بدون کسب اجازه از دولت سوريه ،سیاست يک بام و دو هواست و نقض بند 1
ماده  3منشور قلمداد میشود.
تفسیر بند چهارم ماده  3منشور بهگونهای که دخالت نظامی کشوری در کشور ديگر را
بهمنظور جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر توجیه کند ،از نظر تدبیر و مصلحت بسیار خطرناک
خواهد بود زيرا چنین تفسیری موجب پیدايش حقی نامحدود برای ايجاد جنگ تهاجمی و دخالت
نظامی ابرقدرتها خواهد شد .اين حق به آنها فرصت خواهد داد که هر دولتی را که با سیاست
خارجی و اقتصادی آنها همگام نیست ،غیرمشروع توصیف و با توسل به زور در امور داخلی آن
دولت مداخله کنند .از سوی ديگر ،حتی اگر حمايت از حقوق بشر ،يکی از ارزشهای اساسی نظام
جديد حقوق بینالملل تلقی شود ،تجاوز نظامی ،وسیله مناسبی برای ايجاد و برقراری اين
ارزشهای متعالی اخالقی و سیاسی نخواهد بود.
9ـ .2مسائل مربوط به رضایتمحوربودن مداخله
بند  7ماده  3منشور مقرر میدارد :هیچيک از مقررات منشور ،اعضا را ملزم نمیکند اموری که ذاتاً
جزو صالحیت داخلی هر کشوری است را تابع مقررات اين منشور قرار دهند . ...به بیان ساده ،اين
ماده بدان معنی است که اگر يک دولت از دولت ديگر درخواست کمک کند يا اجازه استفاده از زور
در قلمرو مرزهای کشور درخواستکننده را بدهد ،برخالف ماده فوق نخواهد بود و مجاز است.
عراق در چارچوب حقوق بشردوستانه بینالمللی معاصر ،از انگلستان ،اياالت متحده و تعدادی
ديگری از متحدان غربی خود ،کمک و حمايت نظامی درخواست کرد 33.در واقع ،در اعالمیه
بسیاری از دولتهای مداخلهکننده در ائتالف ،صراحتاً به جواز مداخله و درخواست کمک اشاره
شده است .در  36سپتامبر  ،3111مجلس عوام بريتانیا با  131رأی موافق در مقابل  19رأی
مخالف ،جواز مداخله بشردوستانه در قلمرو سرزمینی عراق را صادر کرد .مداخله نظامی در عراق و
همچنین جواز بمباران در سوريه در مجلس عوام کانادا نیز با اکثريت آرا به مدت يک سال تأيید
شده است.
اگرچه قانون اساسی امريکا مقرر میدارد که قبل از شروع جنگ ،تأيید کنگره الزم است،
اوباما در ابتدا از کنگره جواز مداخله نظامی در عراق و سوريه را درخواست نکرد .او به جواز مقابله
نظامی با تروريست در سال  3111و جواز توسل به زور علیه عراق  3113اشاره میکند که همه
اشکال اقدامات ضروری و مناسب را علیه تروريست مقرر میدارد .در خصوص اين استدالل و
توجیهات ،نکتة قابل ذکر اين است که جواز مداخله و توسل به زور در چارچوب حقوق داخلی يک
22. Martin Chulov & Spencer Ackerman, “Iraq Requests US Air Strikes as ISIS Insurgents Tighten Grip
on Oil Refinery”, Guardian (June 18, 2014), http://www.theguardian.com/world/2014/jun/18/iraqrequest-us-air-strikes-isis-baiji-oil.
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دولت برای حمله هوايی علیه اهداف داعش ،به داعش مرتبط نیست چرا که حمالت  11سپتامبر
توسط داعش صورت نگرفته بود ،هرچند که تا حدی اين مجوزها برای حمله هوايی علیه القاعده
محتمل به نظر میرسد اما استناد به جواز کنگره در سال  3111و  3113در هر صورت علیه
داعش بعید به نظر میرسد.
در خصوص مداخله نیروهای ائتالف به درخواست حکومت عراق میتوان به اظهارات هوشیار
زيباری وزير خارجه عراق ،در نشست سازمان همکاری اسالمی در جده ( 13اوت  )3111اشاره
کرد« :عراق بهطور رسمی از ا مريکا برای انجام حمالت هوايی به مراکز داعش درخواست کمک
کرده است» .درنتیجه ،از منظر حقوقی ،بمباران هوايی در قلمرو عراق ،مطابق با حقوق بینالملل
است زيرا همانگونه که بیان شد ،گروه ائتالف بر مبنای درخواست حکومت عراق که توانايی
متوقفکردن پیشروی پیکارجويان داعش به سمت بغداد را نداشت ،صورت گرفته است .اما
برعکس ،سوريه بهطور صريح به مداخله نظامی نیروهای ائتالف علیه داعش در قلمرو
سرزمینیاش رضايت نداشته است 39که اين امر ،نقض اصل حاکمیت و تمامت سرزمینی سوريه
به شمار میرود .قضیه نیکاراگوئه برای حمايت از اين ديدگاه قابل اشاره است 31.ديوان در قضیه
فوق ،پرواز هواپیمای امريکا را بر فضای نیکاراگوئه بدون رضايت آن کشور ،نقض تعهدات حقوق
بینالملل عرفی دانست.
باوجود عدم جواز مداخله در سوريه بنا به عدم رضايت دولت سوريه ،برخی نويسندگان اظهار
میدارند که سوريه بر اساس اين گفته سخنگوی دولت سوريه که «ما با يک دشمن روبهرو
هستیم لذا بايد با هم همکاری کنیم» ،نسبت به اين امر رضايت ضمنی داشته است 31.همچنین
عدم شکايت سوريه از سازمان ملل بعد از حمالت نیروهای ائتالف بر علیه داعش و اظهار مقام
رسمی دولت سوريه مبنی بر اينکه مواضع تروريستها توسط حمالت هدف قرار میگیرد و نه
اهداف نظامی سوريه و اطالع دادن اياالت متحده در خصوص حمالتش به سوريه حاکی از آن
است که دولت سوريه رضايت ضمنی داشته است 36.اما اين اوامر به احتمال زياد نمیتواند
بهعنوان رضايت ضمنی تفسیر شود .عالوه بر اين ،مداخله نظامی بر اساس رضايت ضمنی در
قلمرو سرزمینی يک دولت در جامعه بینالمللی و در چارچوب حقوق بینالملل بسیار بحثبرانگیز
23. Seina Karam, “Syria Warns U.S. against Bombing ISIS without Permission”, National Post (Aug.
25, 2014, last updated Jan. 24, 2015, 8:35 PM).
24. ICJ Reports, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua”, Nicaragua v. the United
States of America, 1986, paras. 195-98.
25. Arimatsu, Louise; Schmitt, Michael, “The Legal Basis for the War against ISIS Remains
Contentious”, The Guardian (Oct.6, 2014, 4:00 PM), http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/
oct/06/legal-basis-war-isis-syria-islamicstate.
26. Ryan Goodman, “Taking the Weight Off of International Law: Has Syria Consented to US
Airstrikes?”, Just Security (Dec. 23, 2014, 10:46 AM), http://justsecurity.org/18665/weight-internationallaw-syria-consented-airstrikes/.
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است چرا که نظريه رضايت ضمنی در حقوق بینالملل شناسايی نشده و اين نظريه در نظم
حقوقی بینالمللی بهطور گسترده پذيرفته نشده است37.
نکته ديگری که الزم به ذکر است ،موافقتنامه امنیتی عراق و اياالت متحده ،تحت عنوان
اعالمیه اصول همکاری و دوستی بلندمدت است .ماده  1اعالمیه فوق ،اياالت متحده را متعهد
مینمايد «از دولت عراق در حفظ نظام دموکراتیک خود در برابر خطراتی که از داخل و خارج
متوجه اين کشور است ،دفاع کند» .ماده  9نیز کمک دولت عراق در تالش برای مبارزه با
گروههای تروريستی و ازبینبردن شبکههای پشتیبانی و منابع حمايت مالی و ريشهکنی آنها در
عراق ،جزئی از تعهدات امريکاست .نوع اقدامات مذکور ،شامل اقدام نظامی نیز هست و البته بايد
مراتب با توافق دولت عراق باشد که طبق آنچه در باال اشاره شد ،در قضیه فوق ،موافقت قبلی
دولت عراق وجود داشته و بعد از اقدام نیز رسماً از انجام و استمرار آن ابراز حمايت شده است.
9ـ .9لزوم احترام به حاکمیت داخلی دولتها (مسئله حاکمیت)
بر اساس ماده  1منشور ملل متحد ،يکی از اهداف اصلی ملل متحد ،حفظ صلح و امنیت
بینالمللی است .در راستای اجرای اين تعهد ،کشورها مکلف به تحقق اقدامات دستهجمعی مؤثر
برای جلوگیری و برطرفکردن تهديدات علیه صلح و متوقفکردن هرگونه عمل تجاوز يا ساير
امور ناقض صلح و  ...شدهاند .همچنین بر مبنای اصل منع تهديد و توسل به زور علیه تمامت
ارضی و استقالل سیاسی و حاکمیت ،کشورها متعهد شدهاند از توسل به زور و دخالت در حوزه
صالحیت داخلی کشورهای ديگر ،خودداری کنند 38.اين مقررات ،بیانگر تعهدات طاليی کشورها
بر اساس منشور است .اما از سوی ديگر ،دولتها تعهد ديگری نیز دارند که موضوع آن ،نگهبانی
از ارزش هايی درباره حفظ جان و عزت افراد بشر است .در مقام مقايسه ،تقدم و برتری با
ارزشهای انسانی است .تعهد دولتها برای نگهبانی از حقوق اساسی افراد ،مهمتر از تعهدشان
برای احترام به حاکمیت سیاسی و تمامت ارضی کشورهاست33.
با تفسیر موسّع از منشور نسبت به اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خويش ،میشود اين
اصل را عامالشمول دانست و اينگونه توجیه کرد که تعیین حاکمیت و تعیین سرنوشت خويش
27. Arimatsu; Schmitt. op. cit.
 .25البته در عصر حاضر با سیر تحوالت حقوق بشر و خارجشدن آن از حیطه داخلی دولتها و حمايت سازمان ملل متحد از
اين امر ،به شورای امنیت اين اختیار داده شده است که در صورت خشونت و نقض اساسی حقوق انسانها ،حاکمیت کشورها را
ناديده گیرد و با تعلل در انجام وظايف خود ،به خشونت دولتها دامن نزند.
 .23کاربرد زور برای دفاع از حقوق بشر ،هرچند که برخالف تعهد دولت درباره احترام به تمامت ارضی و حاکمیت سیاسی
دولتهای ديگر است اما نظر به اينکه اين اقدام برای حفظ تعهد مهمتر و اساسیتری درباره حقوق بشر انجام میگیرد ،اقدامی
غیرقانونی نیست .پیری ،حیدر؛ منافع ملی حیاتی و حقوق بینالملل ،مجد.1933 ،
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بهعنوان حقوق اساسی متعلق به همه مردم است و اين نتیجه را گرفت که نیروهای ائتالف با
همین استدالل و تفسیر در جهت حق تعیین سرنوشت و حاکمیت دولت عراق (مداخله با
درخواست و رضايت دولت عراق) ،اقدام به مداخله بشردوستانه در عراق کرده است 91،لذا هرگونه
شبههای در رابطه با نقض حاکمیت از بین رفته و میتوان گفت که مداخله نیروهای ائتالف در
عراق ،خالف مقررات منشور نبوده است 91.اما عکس اين استدالل در خصوص مداخله در سوريه
صدق میکند .عملکرد نیروهای ائتالف (با فقدان مجوز از سوی شورای امنیت) و ايجاد
هرجومرج سیاسی و اقتصادی بیشتر در سوريه ،و پیامدهای حقوقبشری آن و خسارتهای جنگی
بعد از آن ،بیشک نقض مسلم اصل حاکمیت و تمامت سرزمینی سوريه محسوب میشود.
با بررسی رويه شورای امنیت در اعمال مداخله بشردوستانه به نظر میرسد که شورا در اقدامات
خويش سعی کرده است که به اصل حاکمیت دولتها خدشهای وارد نیاورد و فقط در جهت اعاده
صلح و امنیت بینالمللی موقتاً محدوديتهايی را برای دولتها ايجاد کرده است .تصويب قطعنامه
در خصوص عراق و سوريه 93موجب شد که شورای امنیت ،تمامت ارضی عراق و سوريه را به
رسمیت بشناسد .درنتیجه ،نظر به تأکید ويژه منشور و رويه سختگیرانة ديوان در لزوم محدودکردن
موارد کاربرد توسل به زور و رعايت حاکمیت و تمامت ارضی دولتها ،مداخله نیروهای ائتالف بدون
جواز شورای امنیت ،با اصل رعايت حاکمیت و تمامت ارضی دولت میزبان بهعنوان قواعد مهم نظام
بخش روابط بینالملل که مبنای عرفی و قراردادی دارند ،در تعارض قرار میگیرد.
9ـ .4تحلیل مداخله نظامی نیروهای ائتالف علیه داعش از منظر دفاع مشروع
سرمشق دفاع مشروع ،چارچوب مناسبتری برای تحلیل مداخله بشردوستانه برای مقابله با
داعش است .البته منظور آن نیست که حقوق حاکم بر دفاع مشروع ،پاسخ آسان و دقیقی را در
چنین مواردی ارائه میدهد چرا که نمیتوان بهآسانی دفاع مشروع را در اين موارد پذيرفت.
دولتهای ائتالف نیز اصل دفاع مشروع را مبنای حقوقی اقدام نظامی خود علیه داعش قرار
میدهند .بر اساس اين اصل ،هر وقت يک دولت در معرض تجاوز نظامی بالفعل يا قريبالوقوع
حتمی قرار بگیرد میتواند جهت دفع تجاوز به اقدام نظامی متناسب متوسل شود .ممکن است
اين اصل را برای دولتهای عراق و سوريه موجه دانست ،اما تسری آن به ساير دول غربی ـ
 .90برای تفسیر مشابه در اين وضعیت ،ن.ک:
Falk, Richard, “The Haiti Intervention: A Dangerous World Order Precedent for the United Nations”,
Harvard International Law Journal, vol. 3. No. 2. Spring 2005, p. 343.
31. Riesman, W., Michael, “Haiti and Validity of International Action”, American Journal of
International Law, vol. 89, No.1, January 1995, pp. 82-83.

 .92ازجمله مهمترين اين قطعنامهها :قطعنامه  3161و  ،)3111( 3178 ،)3111( 3171 ،)3111( 3163 ،)3111( 3161و
قطعنامه .) )3111( 3313
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عربی با ترديد همراه است .آيا میتوان سربريدن چند امريکايی را بهمنزله تهاجم نظامی بالفعل يا
قريبالوقوع حتمی علیه امريکا قلمداد کرد؟ اين ديدگاه با تعريف عرفی و سنتی حق دفاع مشروع
مطابقت نمیکند .اما ممکن است نیروهای ائتالف و در رأس آن اياالت متحده ،استدالل کنند با
توجه به ايدئولوژی ضدامريکايی داعش و عملکرد آن ،اقدامات داعش بهمنزله تهديد امنیتی
قريبالوقوع محسوب میشود و بايد اقدامات پیشگیرانه علیه آن انجام داد.
در خصوص شرايط اعمال دفاع مشروع در پاسخ به استدالل نیروهای ائتالف در عراق و سوريه
برای مقابله با داعش میتوان اظهار داشت که موازين اجرای اعمال حق دفاع مشروع در رويه ديوان
بینالمللی دادگستری و همچنین بر مبنای تفاسیر ماده  11منشور سازمان ملل حاکی از آن است که
وجود حمله اولیه خارجی اعم از عینی يا قريبالوقوع ،تحقق آستانه اقدامات نظامیِ موجد
شکلگیری مفهوم حمله مسلحانه ،انتساب حمله تهاجمی به يک دولت ،دولتبودن طرف هجوم،
انجام واکنش از سوی دولت مورد هجوم يا دولتهای ديگری که مخاطب استمداد دولت مورد
هجوم بودهاند ،ضرورت و تناسب در دفاع ،رعايت موازين حقوق بینالملل بشردوستانه ،الزام
گزارشدهی مدافع به شورای امنیت شرايط شکلی و ماهوی ايجاد حق ذاتی دفاع مشروع فردی و
جمعی محسوب میشود که اين موارد در عملیات و بمبارانهای هوايی نیروهای ائتالف علیه
داعش صورت نپذيرفته است 99.درنتیجه بهوضوح مشخص است که مداخله نیروهای ائتالف در
حیطه ماده  11منشور قرار نمیگیرد زيرا وقوع حمله نظامی ،شرط اصلی دفاع مشروع است و
هرگونه حمله پیشگیرانه در اين خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمیشود91.
همچنین نقض فاحش و گسترده حقوق بشر توسط نیروهای داعش علیه افراد موجود در قلمرو يا
تحت صالحیت آن و تهاجمات ايدئولوژيک فرهنگی يا اقتصادی ،اساساً تجاوز محسوب نشده و
نمیتواند مصداق «حمله مسلحانه» تلقی شود .بنابراين وجود حمله مسلحانه برای استناد نیروهای
ائتالف به دفاع مشروع ،شرط الزم است .اما کشتهشدن چند امريکايی توسط تروريستهای داعش
بهخودیخود نمیتواند معادل حمله مسلحانه باشد و توسل به دفاع مشروع را توجیه کند.
اين تفسیر با ماهیت دفاع مشروع همخوانی دارد ،چرا که دفاع مشروع ،حق استثنايی است که
 .99وجود اختالفات دولت ها و دکترين حقوقی در موضوع دفاع مشروع و عملکردهای متفاوت (عدم واکنش) شورای امنیت
در بسیاری از قضايا (حمالت اسرائیل به پايگاههای فلسطینیان در لبنان و تونس ،حمله رودزيای جنوبی به زيمبابوه ،حمالت
آفريقای جنوبی علیه زامبیا ،آنگوال ،حمله ترکیه به شمال عراق و  )...نشاندهنده نوعی تفسیر دلبخواهانه و مبتنی بر منافع
ملی حیاتی و امنیتی از دفاع مشروع است که با تفاسیر ديوان تفاوت آشکار دارد .پیری؛ همان ،ص .931
 .94ديوان در قضیه نیکاراگوئه و بعد از آن در قضیه سکوهای نفتی و ديوار حائل نهتنها پیششرط و شرط الزم حمله
مسلحانه را در استناد به دفاع مشروع ،الزم میداند بلکه استفاده از زور در شديدترين حالت را بهعنوان حمله مسلحانهای که به
کشور مورد حمله اجازه استناد به دفاع مشروع را میدهد ،الزم میداند.
ICJ Reports, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,
Advisory Opinion of 9 July 2004, para. 139 and also: Nicaragua Case, op. cit., para. 237.

مشروعیت مداخله نیروهای ائتالف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب ...



662

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنها در صورتی اعمال میشود که هیچ ابزار ديگری وجود نداشته باشد .بر اساس معیار ضرورت و
تناسب نیز ،ازآنجاکه حمالت مسلحانه داعش ،قابل انتساب به دولت سوريه نیست ،توسل به زور
علیه پايگاههای مستقر در سرزمین دولت سوريه ،الجرم اقدامی علیه حاکمیت و تمامت ارضی آن
محسوب میشود .درنتیجه نمیتوان بحث مجوز توسل به زور برای مقابله با داعش را در قالب دفاع
مشروع و با عنوان مداخله بشردوستانه مطرح کرد .مداخله بشردوستانه اساساً علیه نیروهای يک
دولت و با هدف سرنگونی دولت متجاوز و سرکوبگر صورت میگیرد .داعش شامل نیروهای مسلح
و حکومت يک دولت قلمداد نمیشود .همچنین حمالت مسلحانه داعش قابل انتساب به دولت
میزبان نیست تا اقدام به دفاع علیه آن مطرح باشد .بنابراين به نظر میرسد که قانونیبودن حمالت
هوايی سوريه در محدوده قوانین موجود 91،البته نه مطلوبِ 96حقوق توسل به زور جای نمیگیرد.
9ـ .8مشروعیت مداخله نظامی نیروهای ائتالف در چارچوب قطعنامههای مجمع
عمومی و شورای امنیت
در مقام پاسخ به استداللهايی که توسل به زور برای مقابله با داعش را بر اساس تفسیری موسع
از بند چهارم ماده  3منشور در پرتو حقوق بشردوستانه و هدفهای متعالی اخالقی سـازمان ملـل
متحد جايز می دانند ،استناد و اشاره به قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملـل
متحد نیز مناسب به نظر میرسد.
سازمان ملل از آغاز تشکیل خود تا کنون در انجام مأموريت خويش بـهمنظـور حفـظ حقـوق
بشر ،قطعنامهها و قراردادهای بینالمللی فراوانی در موارد مختلف تـدوين کـرده اسـت .شـايد تـا
کنون بیش از  71معاهده بینالمللی در اين زمینه از سوی سازمان تهیه شـده باشـد 97.تمـام ايـن
معاهدات متضمن اعالم حقوق بشر و تعهد دولتها برای اجرای اين حقـوق اسـت ،امـا بـا تمـام
احوال و با تمام اهمیتی که حقوق بشر و احترام به جـان و عـزت آدمـی دارد ،هـیچکـدام از ايـن
معاهدات متضمن حقی برای هیچ دولتی در کاربرد زور جهت اجرای حقوق بشر به شـرح منـدرج
در اين کنوانسیونها و اسناد نیست .بهعالوه در بسیاری از قطعنامههای سازمان ملل ،کـاربرد زور
و دخالت در امور داخلی دولتهای ديگر بهطور کلی منع شده است .قطعنامه شماره  9911مجمع
عمومی سازمان ملل متحد در  1371درباره تعريف تجاوز ،در ماده  1اعالم میدارد که« :هیچگونه
35. Lege Lata
36. Lege Ferenda
 .91مهمترين آنها در حقوق بینالملل ،عبارتا ند از :اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاقین حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و
سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) ،اعالمیه تهران ،کنوانسیون بینالمللی محو هرگونه و هر شکل
تبعیضنژادی ،کنوانسیون پیشگیری و سرکوب ژنوسید ،کنوانسیون حقوق سیاسی زن ،اعالمیه اعطای استقالل به کشورهای
مستعمره و مردم آن و بسیاری معاهدات ديگر.
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انگیزه سیاسی ،اقتصادی ،نظامی يا هیچ انگیزه و مالحظه ديگر نمیتوانـد موجـب توجیـه تجـاوز
باشد» 98.حمله نظامی نیروهای ائتالف به بهانه دفاع مشروع بر اساس قطعنامه تعريف تجـاوز ،در
قلمرو سرزمینی دولت ديگر هرچند موقت باشد و بمباران سرزمین يا اسـتفاده از هـر نـوع سـالح
توسط دولت علیه سرزمین دولت ديگر ،اقدام تجاوزکارانه به شمار میآيد.
قطعنامه  1371درباره اعالم اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه و همکاری بین دولـتهـا
طبق منشور سازمان ملل متحد نیز در اين زمینه بسیار پرمعنی و پراهمیت است .در اين قطعنامه دربـارة
تعهد دولتها به خودداری از دخالت در امور داخلی کشورهای ديگر اعالم شده است کـه هـیچ دولتـی
بهتنهايی يا با چند دولت ديگر حق نـدارد « در امـور داخلـی و خـارجی کشـوری ديگـر دخالـت نمايـد.
بنابراين دخالت نظامی يا هرگونه دخالت ديگر به هرشکل که باشد يا تهديد علیه شخصـیت دولـت يـا
سازمانهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگیاش ،تجاوز به حقوق بینالملل تلقی میشود»93.
شورای امنیت بهعنوان رکن صالح اقدامات جمعی در صورت احراز تهديد صلح ،نقض صلح يا
عمل تجاوز (ماده  93منشور) میتواند بر مبنای ماده  11و  13منشور ،جواز اقدام نظامی بر اساس
نظام امنیت جمعی منشور را صادر کند .شورا در خصوص داعش تا کنون قطعنامههای ذيل را
صادر کرده است :قطعنامههای دوقلو 3161 :و  17( 3161ژوئن  11،)3111قطعنامه 91( 3163
ژوئیه  11،)3111قطعنامه  13،)3111( 3171قطعنامه  19،)3111( 3178قطعنامه  )3111( 3313بعد
11
از حوادث تروريستی فرانسه.
با بررسی اين قطعنامهها میتوان اظهار داشت که شورای امنیت سازمان ملل ،جواز حمله
هوايی و مداخله در قلمرو عراق و سوريه بر علیه داعش را صادر نکرده است .شورا ضمن
محکومیت صريح حمالت داعش و تروريستیخواندن اين گروه ،تلقی اقدامات آن بهعنوان تهديد
علیه صلح و امنیت بینالمللی ،اعمال تحريم و ممنوعیت دولتها از تأمین مالی و حمايت از آنها،
خواستار الزام طرفهای مخاصمه به پايبندی به تعهدات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شده
است .شورای امنیت در قطعنامه  3171و  3178از دولتها میخواهد که همه اقدامات ضروری و
متناسب مطابق تعهداتشان بهموجب منشور و ديگر تعهدات آنها بهموجب حقوق بینالملل را
38. General Assembly Resolution 3314 (XXIX), Definition of Aggression, 14 December 1974.
39. General Assembly Resolution 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, 24 October 1970.
40. SC/RES/2161 (2014) and SC/RES/2160 (2014), 17 June 2014.
41. SC/RES/2169 (2014) 30 July 2014.
42. Resolution 2170 (Syria and Iraq) SC/RES/2170, 15 Aug 2014.
43. SC/RES/2178 (2014), 24 September 2014.

 .44پیش نويس اين قطعنامه پس از حوادث تروريستی فرانسه توسط دولت فرانسه تقديم شورا شد که درنهايت در  31نوامبر
 3111با اتفاق آرا در صحن شورای امنیت به تصويب میرسدSC Resolution 2249 (2015), 20 November 2015. .
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برای مقابله با اقدامات تروريستی و اعمال تندروانه و خشونتآمیزی که توسط افراد و
موجوديتهای وابسته به داعش (جنگجويان تروريست خارجی) صورت گرفته ،انجام دهند .شورا
در قطعنامه  3178اهمیت رعايت قواعد حقوقی برای جلوگیری و مبارزه مؤثر با تروريسم را متذکر
میشود و اعالم میدارد که عدم رعايت اين قواعد و ديگر تعهدات بینالمللی ،ازجمله تعهدات به
موجب منشور ،از عواملی است که افراطگرايی بیشتر و تقويت حس بیکیفری را موجب میشود.
شورای امنیت به دنبال حوادث تروريستی پاريس در قطعنامه  )3111( 3313که به ابتکار
فرانسه تهیه شد ،اعمال و حمالت تروريستی ارتکابی داعش را در فرانسه محکوم و داعش را
بهمنزله تهديد جهانی و بیسابقه برای صلح و امنیت بینالمللی قلمداد میکند .در اين قطعنامه،
شورا از کشورهای عضو که توانايی و ظرفیت الزم را دارا هستند درخواست میکند بهمنظور
جلوگیری و سرکوب اقدامات تروريستی داعش و ساير گروههای تروريستی (همه اقدامات الزم و
ضروری برای بازيافتن صلح و امنیت بینالمللی) 11را منطبق با منشور سازمان ملل ،حقوق
بینالملل بشر ،حقوق پناهندگان و حقوق بینالملل بشردوستانه در قلمرو سرزمینی تحت کنترل
داعش در سوريه و عراق انجام دهند و تالشها و هماهنگیهای خود را در اين زمینه دوچندان
کنند تا پناهگاه ايمن تروريستها در عراق و سوريه ،ريشهکن و نابود شود.
نکته بسیار مهم ،درخواست از کشورهاست تا انواع اقدامات ضروری را برای مقابله با داعش
بهکار گیرند .البته به نوعی میتوان اين نوع اظهار را جوازی برای توسل به زور دانست .اما نکته
جالب توجه اين است که شورای امنیت بهجای واژههای  authorizeو  decideاز واژه call upon
استفاده میکند .اين امر نشان از عالقه شورای امنیت برای استفاده از زور توسط دولتهاست اما
چنین اقدامی را اجازه نمیدهد .به نظر میرسد که جمله شورای امنیت در قطعنامه  3313مبنی بر
(انجام همه اقدامات ضروری )...حاکی از همکاری و هماهنگی تالشهای دولتها برای
جلوگیری و سرکوب اقدامات تروريستی ارتکابی داعش و ديگر گروههای تروريستی در عراق و
سوريه است و نه جواز صريح توسل به زور .هرچند اقدامات ضروری میتواند بدون تأيید هرگونه
نظريه حقوقی خاص برای حمايت سیاسی برای اقدام نظامی و توسل به زور تفسیر شود ،ابهام
خاص قطعنامه ،حاکی از اين واقعیت است که بهطور حقوقی و صريح ،جواز اقدامات مسلحانه
برای مقابله با داعش را تأيید نمیکند .لذا در اين قطعنامهها مبنای قانونی برای اقدام نظامی در
نظر گرفته نشده است .درنتیجه نمیتوان اقدامات نیروهای ائتالف را در پرتو قطعنامههای شورای
امنیت مبنی بر جواز مداخله نظامی توجیه کرد و درنهايت ،اين قطعنامهها کارکردی برای تأيید
شکلی يا ماهیتی ائتالف جهانی ضدداعش ندارد.
45. All Necessary Means to Restore International Peace and Security

622



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان 7931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ .6ارزیابی مشروعیت مداخله نیروهای ائتالف علیه داعش در چارچوب نظریه
مسئولیت حمایت
استدالل طرفداران ائتالف علیه داعش ،نظريه مسئولیت حمايت و وظیفه دخالت بشردوستانه
قهری است که بر مبنای آن ،درصورتیکه گروهی از انسانها در وضعیت اسفبار انسانی (جنايت،
کشتار و  )...قرار بگیرند وظیفه جامعه بینالمللی و دولتهاست که با دخالت نظامی به کمک
آنها بشتابند و جلوی بروز جنايت انسانی بیشتر را بگیرند .چالشی که در اين خصوص مطرح
میشود اين است که چرا مسئولیت حمايت در خصوص رژيم حکومتی سوريه اعمال نمیشود.
اين رژيم نیز از روشهای و تکنیکهای وحشیانه و بربريت و ساير جرايم استفاده نموده است.
ازاينرو معقول و منطقی به نظر نمیرسد که چرا نبايد مسئولیت حمايت علیه رژيم اسد استفاده
نشود و علیه داعش اعمال شود .نبايد از مسئولیت حمايت بهگونة تبعیضآمیز استفاده شود.
اين استداللها بر اساس تعريف بحران در محدوده زمانی ماههای میانی سال  3111صورت
گرفته است که داعش با حمله به عراق ،قدرت بیشتری گرفت .ولی اگر محدوده زمانی بحران ،از
سال  3111تعريف شود و نقش دول غربی و عربی در تشديد جنگ داخلی سوريه و ظهور
گروههايی چون داعش ،مؤثر دانسته شود ،مبانی حقوقی ائتالف در برهه فعلی با چالشهايی
همراه خواهد بود .درهرحال ،قانونیبودن يا نبودن موضوع ،يک نوع رابطه بیناالذهانی است و
نمیتوان مبانی محکم برای آن جستجو کرد.
مداخله بشردوستانه در سوريه که در دو بُعد نظامی و غیرنظامی صورت میگیرد نمیتواند به
استناد حقوق بینالملل عرفی انجام شود زيرا استناد به عرف بینالمللی ،مداخله بشردوستانه را
بدون مجوز شورای امنیت نپذيرفته 16و از طرفی بار اثبات دعوای مستند به يک قاعده عرفی با
طرفی است که مدعی وجود چنین قاعدهای است .نتیجه مداخله نظامی ناتو در بحران کوزوو در
سال  171333میتواند شکلگیری اجماع نسبی راجع به مداخله بشردوستانه باشد با اين توضیح
 .46همانگونه که پروفسور باوت اظهار میدارد کاهش کاربرد زور بدون اجازه سازمانهای صالحیتدار جامعه بینالمللی و
نیاز به حمايت از امنیت و استقالل سیاسی دولتها در سلسله مراتب ارزشها و هدفهای بنیادين مندرج در منشور سازمان
ملل قرار دارد.
D. W. Bowett, “Intervention and Self-Defence”, in Law and Civil War in the Modern World, (J. N. Moore
ed.), 1974, p. 39.

 .41کوفی عنان ،دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در سخنرانی خويش در افتتاحیه اجالس ساالنه مجمع عمومی در سپتامبر
 1333به اين مسئله پیچیده اشاره کرد« :کوزوو مصداق بارز آن چیزی است که مداخله بشردوستانه نامیده میشود .از يکسو
مسئله مشروعیت اقدام يک سازمان منطقهای بدون مجوز ملل متحد و از سوی ديگر ،الزام پذيرفتهشدة جهانی مبنی بر توقف
سريع نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که با تبعات انسانی شديدی همراه بود ،خود را نشان میداد  ....چالش اصلی
شورای امنیت و ملل متحد در کل در قرن آينده بر اين اصل متمرکز است که ديگر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر،
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که در صورت تأيید شورای امنیت يا به درخواست دولت میزبان ،اين امر قانونی 18و بهطور کلی
بدون مجوز شورا ،غیرقانونی و ممنوع مینمايد.
بهرغم بررسی پرونده سوريه در شورای امنیت ،شکست مأموريت هیئت ناظر اتحاديه عرب و
گزارش کمیته مستقل شورای حقوق بشر درمورد سوريه ،مبنی بر اينکه در چندين نقطه از خاک
سوريه ،جنايت علیه بشريت اتفاق افتاده ،امکان اعمال مداخله بشردوستانه نظامی يا دکترين
مسئولیت حمايت در سوريه وجود ندارد .ازآنجاکه شورای امنیت ،وضعیت در سوريه را بهعنوان
تهديد علیه صلح ،نقض صلح يا عمل تجاوز شناسايی نکرده و تجويز تحريم يا اقدام نظامی
بهموجب ماده  93منشور پس از احراز چنین وضعیتهايی در چارچوب ماده  11و  13فصل هفتم
امکانپذير است ،در چارچوب قواعد حقوق بینالملل ،هیچ زمینه قانونی برای مداخله نظامی در
سوريه ديده نمیشود .اعمال نظريه مسئولیت حمايت ،بر هیچکدام از سه استثنای مندرج در
13
منشور بر اصل عدم توسل به زور که مداخله را مشروع و قانونی مینمايد ،استوار نیست.
همچنین ،اسناد مربوط به مسئولیت حمايت (ازجمله بند  193سند پیامد اجالس سران يا گزارش
هیئت عالیرتبه منتخب دبیرکل) به ايجاد پیوند میان فصل هفتم منشور و دکترين مسئولیت
حمايت در مرحله اقدام نظامی پرداختهاند و هیچگونه اقدام يکجانبه از سوی يک دولت يا
گروهی از دولتها را مشروع قلمداد نکرده و آن را ناقض اصل حاکمیت و تمامت سرزمینی
دولتها دانسته و متوقف بر قطعنامههای شورای امنیت کردهاند11.
تجربه بحران لیبی و مداخله بشردوستانه در آن کشور که با تفسیر موسع از قطعنامه 1379
شورای امنیت  3111انجام گرفت ،نشان داد که مداخله بشردوستانه و شکل تکامليافتهتر آن
در هر جا که رخ دهد ،قابلتحمل نخواهد بود .»....جانستون ،ايان؛ «دفاع ضرورت در گفتمان حقوقی بینالمللی :مداخله
بشردوستانه و مبارزه با تروريسم» ،ترجمه :علیرضا ابراهیمگل ،مجله حقوقی ،شماره  ،1981 ،91ص .381
 .45درعینحال ،اين ادعا هم بحثانگیز بوده است .اگرچه رويه شورای امنیت در دهه  31نشانگر آن است که اعضای آن
تدريجاً مداخله را در موارد بسیار حاد میپذيرند و کشورهايی همچون رو سیه و چین (که در بسیاری از موارد رأی ممتنع داده
است) مداخله را بهعنوان اصل کلی نمیپذيرند .درعینحال پس از قضیه کوزوو شواهدی وجود دارد مبنی بر اينکه روسیه،
چین ،هندوستان و ديگر دولتهای مخالف ،تدريجاً چنین عملی را مشروع و حتی آن را مسئولیت شورای امنیت میدانند.
 .43از زمان آغاز اين حمالت محدود که از تصمیم مقامات نظامی امريکا ازجمله تصمیم و تأيید رئیسجمهوری اين کشور
نشأت گرفتهاند ،تا کنون کمترين مخالفتی در جامعه بینالمللی با حمالت مذکور از منظر موجه يا مشروعنبودن آنها صورت
نگرفته است .بهواقع ،رويه بینالمللی نشان میدهد که هم دولت عراق و دولتهای منطقه و هم نهادهای بینالمللی و
منطقهای نسبت به اين رويداد بهعنوان اقدامی نسبتاً مثبت نگريستهاند ،هرچند ممکن است برخی آن را کافی برای امحای
تهديدات جدی داعش ندانسته باشند .ازاينرو رويه دولتها بهعنوان قرينه تطبیق وقايع با قواعد بینالمللی و انعکاس
استنتاجهای حقوقی ،مؤيد مشروعیت اقداماتی است که ا مريکا در قالب حمالت هوايی علیه مراکز و اهداف نظامی داعش
انجام داده است.
 .80قرباننیا ،ناصر؛ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،تهران ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی ،1987 ،ص.111
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يعنی مسئولیت حمايت میتواند مورد سوءاستفاده قدرتهای بزرگ برای تأمین منافع محدود
سیاسی ،تأمین اهداف ژئوپلتیک و تغییر رژيم قرار گیرد .تجربه لیبی بهطور مؤثری از سرعت
توسعه هنجار مداخله بشردوستانه و نظريه مسئولیت حمايت ،کاست11.
سؤال چالشبرانگیز اين است که اگر بازيگر غیردولتی مرتکب جرايم شديد علیه افراد
غیرنظامیشود،مداخله بشردوستانه علیه کنشگر غیردولتی مستلزم چه فاکتورهايی است و چه
شرايطی بايد شکل گیرد تا مشروعیت داشته باشد .اين مسئله بهعنوان يک خطمشی سیاسی
بدون تعهد کامل يا تعهد نسبی به قواعد ،زمانی که نقض فاحش و شديد حقوق بشر رخ میدهد
همچنان سؤالبرانگیز است .آيا منطق مداخله بشردوستانه عملی است؟ با توجه به اين مراتب،
چنین به نظر میرسد که کوشش برای تفسیری محدود و مشروط از ممنوعیت کاربرد زور مندرج
در ماده ( 3)1منشور و تفسیر موسع از مداخله بشردوستانه برای توجیه دخالت نظامی با انگیزه يا
با بهانة دفاع از حقوق بشر درست نبوده و از نظر حقوقی ،اساس استواری ندارد.
9ـ .1مشروعیت مداخله نظامی نیروهای ائتالف از منظر پارادیم استنکاف یا ناتوانی
قاعده جديدی در حقوق بینالملل در حال شکلگیری است که پارادايم استنکاف يا ناتوانی نامیده
میشود .مداخله نیروهای ائتالف علیه داعش در قلمرو سوريه و عراق از اين منظر قابل بررسی است13.
حقوق توسل به زور ،اجازه مداخله نظامی در مرزهای ملی و سرزمینی دولت عراق و سوريه بر
علیه داعش را نمیدهد .اما اکنون پارادايمی تحت عنوان استنکاف و ناتوانی در حقوق بینالملل
در حال تدارک است که بر مبنای آن ،مداخله نظامی دولت (الف) علیه گروههای تروريستی واقع
مستقر در دولت (ب) را اجازه میدهد؛ اگر دولت (ب) ناتوان باشد يا تمايلی برای جلوگیری از
استفاده از سرزمینش بهعنوان سکوی پرتاب اعمال خشونتآمیز تروريستها نداشته باشد19.
اگرچه طرفداران اين پارادايم در چارچوب دفاع مشروع به دنبال رویآوردن و توسل به واکنش
نظامی علیه عامالن خشونتهای تروريستیاند ،به نظر میرسد که اجرای آن ،محدود به
وضعیتهايی نیست که اقدام نظامی دفاعی را ايجاب میکند.
اين پاردايم ،نخستین بار در گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولت در دسامبر
 .87رضايی ،محمدتقی؛ و همکاران ،مبانی حقوقی مداخله در سوريه در چارچوب دکترينهای نو ،فصلنامه مطالعات راهبردی
جهانی شدن ،شماره  ،11بهار  ،1931ص .319
 .82الزم به ذکر است هر چند مفهوم استنکاف يا ناتوانی به عنوان قاعده حقوقی تاکنون در حقوق بینالملل شکل نگرفته
است اما ممکن است در آينده نزديک چنین مفهومی بهعنوان قاعده جديد در حقوق توسل به زور شکل گیرد.
53. D. van der Vyver, Johan, “The ISIS Crisis and the Development of International Humanitarian Law”,
Emory University School of Law, October 2015, Available at: http://works.bepress.com/johan_vandervyver/1.
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 3111در ارتباط با مسئولیت حمايت بیان شد 11.بهزعم کمیسیون ،اگر يک دولت ناتوان ،يا از
انجام مسئولیت حمايت استنکاف ورزد ،يا خودش مرتکب نقض قواعد شده باشد ،اين مسئولیت
جامعه بینالمللی است که بهجای آن دولت وارد عمل شود 11.کمیسیون در اين خصوص اظهار
میدارد که میتوان به مداخله مسلحانه در اين وضعیتها از دو منظر متوسل شد :دفاع مشروع و
مداخله بشردوستانه .اگر بعد از فرصت معقول ،دولتی که تروريستها در قلمرو آن به سر میبرند
در خنثیکردن خطر گروههای مسلحی که در داخل مرزهايش سرچشمه میگیرد بهطور مؤثری
شکست بخورد ،چه به دلیل ناتوانی و چه به دلیل استنکاف ،لذا دولتی که با حمالت ،تهديد شده
است در چارچوب دفاع مشروع علیه گروهی که خطر را ايجاد کرده میتواند به نیروی نظامی
متوسل شود .در خصوص مداخله بشردوستانه ،کمیسیون اظهار میدارد که مداخله نظامی برای
اهداف حمايتی بشری بايد بهعنوان اقدامات استثنايی و فوقالعاده در نظر گرفته شود .همچنین
بايد آسیبها جدی و جبرانناپذير باشد يا فوراً رخ دهد16.
حمله هوايی اياالت متحده و نیروهای ائتالف به سوريه نیز با توسل به اين دکترين توجیه
شد .در نامه نماينده اياالت متحده در سازمان ملل 17به دبیرکل سازمان ملل ،حمله هوايی به
سوريه اينگونه توجیه شده بود :دولت اسالمی عراق و شام و ديگر گروههای تروريستی در سوريه
تهديدی نهتنها برای عراق بلکه برای بسیاری ديگر از کشورها ازجمله اياالت متحده و متحدان
ما در منطقه و فراتر از آن به شمار میرود .زمانی که حکومت ،ناتوان است يا تمايلی به جلوگیری
از استفاده از سرزمیناش برای چنان حمالتی ندارد ،دولتها بايد بتوانند مطابق با حق دفاع
مشروع ،آنگونه که در ماده  11منشور مقرر شده است از خودشان دفاع کنند .رژيم سوريه نشان
داده است که نمیتواند و تمايلی ندارد که با اين پناهگاه ايمن بهطور مؤثری مقابله کند18.
توسل به ناتوانی و استنکاف نیز سخنان بانکیمون که در اواخر سپتامبر اظهار داشت ديده
میشود :حمالت هوايی امريکا در مناطقی بود که ديرزمانی است تحت کنترل مؤثر حکومت
سوريه نبوده است.
چالش مهمی که در ارتباط با اين پارادايم مطرح میشود اين است که دولتهای قدرتمند به
اين پارادايم برای دفاع از منافعشان و زيان تمامت ارضی کشورهای ضعیف متوسل میشوند .لذا
اين امر ،منجر به فرسايش حاکمیت دولتها و نظم جهانی میشود که حاکمیت بر مبنای آن استوار
54. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty on the Responsibility
to Protect, Synopsis, para. (1)B, available at: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf.
55. Ibid., para. 2.29.
56. Ibid., para. 4.18.
57. Samantha Power
58. Letter of Samantha J. Power to His Excellency Mr. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations,
23 Sept. 2014, U.N. Doc. S/2014/695 (2014). Available at: http://www.vox.com/2014/9/23/6836195/read-usletter-to-un-security-council-claiming-self-defense justifies.
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است .همچنین چون ادعای دولتها مبنی بر استنکاف يا ناتوانی ،ادعای ذهنی است و بهراحتی قابل
مشاهده و اندازهگیری نیست ،میتواند فضای زيادی برای تفاسیر متناقض فراهم کند.
پارادايم ناتوانی و استنکاف ،نشاندهنده چالشی قابل توجه بر حاکمیت قانون در حقوق
بینالملل است .اين امر ناشی از آن است که توجیههای حقوقی اين پارادايم بر معانی مفاهیم
حقوقی بنیادينی که بهطور کلی در حقوق بینالملل پذيرفته شده است (ازجمله دفاع مشروع،
حمله مسلحانه ،توسل به زور ،ضرورت و تناسب ،مخاصمه مسلحانه ،خطر قريبالوقوع و )...
تهاجمی روشن ،پايدار و جدی وارد کرده است .سازگای و مطابقت پارادايم ناتوانی و استنکاف با
مقررات توسل به زور و ايجاد استثنای نانوشته بر ممنوعیت توسل به زور بسیار مشکل است و
يکپارچگی حقوق بینالملل را به خطر میاندازد .معیار و ضابطه ناتوانی و استنکاف ،و قانونیبودن
دفاع مشروع و جواز توسل به زور در کشور میزبان ،اساس کارآمد و مبنای معتبری در حقوق
معاهدات و حقوق بینالملل عرفی ندارد؛ نه در ماده  11منشور به آن اشاره شده و نه دولتها به
اندازه کافی آن را پذيرفتهاند ،و ديوان بینالمللی دادگستری چنین توسل به زوری را انکار و از
شناسايی آن خودداری کرده است تا نتواند وضعیت قاعده عرفی به دست آورد .درنتیجه بايد
اذعان کرد که قواعد در اين زمینه مبهم و نامشخص باقی مانده و اين حوزه از حقوق بینالملل با
عدم قطعیت حقوقی قابلتوجهی ترسیم شده است.
نتیجه
با توجه به مطالبی که بیان شد« ،دخالتهای نظامی نیروهای ائتالف برای مقابله با داعش» و
توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت ،رضايت دولت و با استناد به ماده  11منشور ولی بدون
توجه به شرايط حقوقی که دفاع مشروع بر آن استوار است فاقد وجاهت منشوری در حقوق
بینالملل معاصر است و خالف اصول اساسی حقوق بینالملل ،منشور ملل متحد ،اعالمیه اصول
حقوق بینالملل و ديگر اسناد معتبر بینالمللی است ،که آموزههای آنها امروزه بهخوبی در حقوق
بینالملل عرفی نیز رسوخ کرده است و بهعالوه خالف مصلحت و تدبیر است .ازاينرو مداخله
بشردوستانه نیروهای ائتالف 13بدون رعايت استثنائات وارده بر توسل به زور ،دارای پیامدهای
امنیتی ،سیاسی ،اخالقی و حقوقی منفی زيادی خصوصاً برای کشورهای درحالتوسعه و ضعیف
 .83بايد بین ابعاد سیاسی ـ اخالقی مداخله بشردوستانه و بررسی مبانی حقوقی ،امکان مداخله بشردوستانه در سوريه تا حد
امکان تفکیک قائل شد .به عبارتی ،بايد دو مؤلفه قانونی بودن ( )Legalityو مشروعیت ( )Legitimacyرا در بحث مداخله
تفکیک کرد .در اين صورت می توان اعالم داشت که مداخله بشردوستانه برای حمايت از جمعیت غیرنظامی و جلوگیری از
جنايت بیشتر علیه بشريت هر چند در خصوص قانونی بودن آن در چارچوب حقوق بینالملل موجود اختالف نظر است اما در
خصوص مشروعیت اين اقدامات نمیتوان ترديد نمود.
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است ،که طرفداران نظريه مداخله بشردوستانه قادر به پاسخگويی مناسب به آن نیستند .بنابراين
علیرغم جنايات داعش علیه جمعیت غیرنظامی ،ازآنجاکه اقدامات مسلحانه نیروهای ائتالف در
کشور سوريه علیه داعش بدون کسب اجازه و درخواست صريح دولت سوريه و بدون مجوز شورا و
شرايط دفاع مشروع صورت گرفته ،آنگونه که ديوان در قضیه نیکاراگوئه اعالم میدارد ،ناقض بند
 1ماده  3منشور است و نظام بینالمللی را به نظم حقوقی پیش از تصويب منشور ،عقب میبرد.
استدالل طرفداران ائتالف علیه داعش مبنی بر توجیه مداخله بر اساس نظريه مسئولیت
حمايت با اين چالش مواجه است که اسناد مربوط به مسئولیت حمايت ،هیچگونه اقدام يکجانبه
از سوی يک دولت يا گروهی از دولتها را مشروع قلمداد نکرده و آن را ناقض اصل حاکمیت و
تمامت سرزمینی دولتها دانسته و متوقف بر قطعنامههای شورای امنیت کرده است که شورای
امنیت جواز اقدامات مسلحانه برای مقابله با داعش را تأيید نمیکند .کوشش برای تفسیری
محدود و مشروط از ممنوعیت کاربرد زور مندرج در ماده ( 3)1منشور و تفسیر موسع از مداخله
بشردوستانه برای توجیه دخالت نظامی با انگیزه يا با بهانه دفاع از حقوق بشر بسیار خطرناک و از
نظر حقوقی بر اساس استواری مبتنی نیست زيرا چنین تفسیری موجب پیدايش حقی نامحدود
برای ايجاد جنگ تهاجمی و دخالت نظامی ابرقدرتها خواهد شد.
در خصوص توجیه مداخله دولتهای ائتالف بر اساس رضايت ضمنی در سوريه نیز ازآنجاکه در
جامعه بینالمللی چنین نظريهای شناسايی و پذيرفته نشده است ،نمیتواند قانونی باشد .اما ازآنجاکه
مداخله در عراق به رضايت و دعوت رسمی اين دولت جهت دفع تجاوز داعش انجام شده ،میتوان
گفت که اين مداخله ،خالف اصول حقوق بینالملل نبوده است .در ارتباط با دکترين ناتوانی و
استنکاف که مداخله نظامی نیروهای ائتالف علیه داعش از منظر آن توجیه میشود ازآنجاکه چنین
قاعدهای تا کنون در حقوق بینالملل شکل نگرفته است نیروهای ائتالف نمیتوانند به آن استناد
کنند .حتی در صورت شکلگیری اين قاعده ،تنها دولت عراق ،آنهم با رعايت مقررات حقوق بشر
و بشردوستانه میتواند به آن استناد کند نه نیروهای ائتالف .کشورهای قدرتمند به اين دکترين
برای دفاع از منافعشان و زيان تمامت ارضی کشورهای ضعیف متوسل میشوند .اين امر منجر به
فرسايش حاکمیت دولتها و نظم جهانی میشود که حاکمیت بر مبنای آن استوار است .همچنین
با توجه به اينکه ادعای دولتها مبنی بر استنکاف يا ناتوانی ،يک ادعای ذهنی است و بهراحتی
قابل مشاهده و اندازهگیری نیست میتواند فضای زيادی برای تفاسیر متناقض فراهم کند .درنتیجه،
استناد دولتهای ائتالف به دفاعمشروعجلوهدادن حمالت در سوريه علیه داعش ،بر اساس حقوق
بینالملل موجود ،قابل دفاع نیست و نخواهد بود.
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چکیده
نظر به استفاده گسترده از داوری جهت حلوفصل اختالفات سرمايهگذاری ناشی از معاهدات دو يا
چندجانبه و ضرورت توجه به منافع عمومی موجود در اين داوریها ،آنسیترال در ژوئیه  ،5111مجموعه
قواعدی را با هدف تضمین شفافیت در داوری میان سرمايهگذار با دولت ،تصويب کرد .اين قواعد که
الزاماتی را در خصوص انتشار اطالعات و اسناد مرتبط با داوری مقرر داشته است هرچند تجربه نخست و
معیار تمامعیار شفافیت در داوری نبوده ،از آن جهت که اماره مهم شفافیت را بهجای اماره محرمانگی و
حريم خصوصی تثبیت کرده ،حائز اهمیت بسیار است .با توجه به تصويب عهدنامه مرتبط با شفافیت،
استفاده از اين قواعد ،زمینه را برای هماهنگی و يکنواختسازی بیشتر مقررات ناظر بر داوری فراهم
میکند.
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مقدمه
در ژوئیه  ،5111کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) 1،قواعدی را
تصويب کرد که هدف آن ،تضمین شفافیت در داوری میان سرمايهگذار با دولت بود .اين قواعد
که «قواعد شفافیت» 5نام گرفته است ،نتیجه اقدامات نمايندگان بیش از پنجاهوپنج کشور عضو و
ناظران ملی و سازمانی بود که نزديک به سه سال در خصوص اين قواعد مذاکره کرده بودند1.
قواعد شفافیت که بهطور رسمی از اول آوريل  5112الزماالجرا شده است ،با توجه به آنکه
میزان زيادی از صداقت و صراحت را در رسیدگیهای داوری بهويژه با تأيید رسمی آنسیترال
فراهم میکند ،باب جديدی از مذاکرات و مباحثات را در خصوص ارائه الگويی جهت پیادهسازی
در داوریهای میان دولت با سرمايهگذار گشوده است .اين قواعد ،نهتنها بیانگر تمايل گسترده به
مسئله شفافیت بهعنوان وسیله تشويق و تضمین مشارکت مؤثر ،حکمرانی مطلوب ،پاسخگويی و
پیشبینیپذيری و حاکمیت قانون است ،بلکه با آن همسو نیز هست2.
تا قبل از تصويب اين قواعد و بر اساس نسخه قديمی قواعد داوری آنسیترال ،مصوب ،1391
اصالحی  ،5111اختالفات میان سرمايهگذاران و دولتها حتی در مواردی که موضوع ،واجد
مفهوم نظم عمومی يا رويههای تجاری غیرقانونی و متقلبانه آشکار بود ،اغلب منتشر نمیشد .اما
با تصويب اين قواعد که جايگزين قواعد پیشین آنسیترال شده است ،اختالفات دولتها با
سرمايهگذران بهطور منظم در معرض افکار عمومی قرار میگیرد .قواعد شفافیت از اين جهت که
اطالعاتی را که تا به حال ،خارج از دسترس عموم بود و اعالن نمیشد در دسترس قرار میدهد،
تغییر مهمی را در وضعیت داوریها به دنبال خواهد داشت .در واقع ،آنسیترال با علم به نقش
بنیادی مردم بهعنوان صاحبان اصلی سرمايهگذاریهای میان اشخاص خصوصی خارجی و
دولتها و نظر به احتمال پنهانکاری موضوعات مهم برای عموم توسط دولت به بهانه حاکمیت
يا به اعتبار قدرت برتر خويش ،اين قواعد را تهیه ،تصويب و منتشر کرده است2.
قواعد شفافیت ،اصوالً بر داوریهای مبتنی بر معاهدات منعقده پس از الزماالجراشدن اين
)1. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL
2. UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (the “Rules on
Transparency”). Available at:
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf.

 .9بحث و بررسی درباره تدوين قواعد شفافیت ،از جلسه پنجاهوسوم کارگروه دوم آنسیترال (داوری و سازش) در فاصله  2تا 8
اکتبر  5111در شهر وين اتريش آغاز شد .ن.ک:
United Nations Commission on International Trade Law, Working Group II (Arbitration and
Conciliation), Fifty-Third Session, Vienna, 4-8 October 2010, A/CN.9/WG.II/WP.159.
4. Delivering Justice: Program of Action to Strengthen the Rule of Law at the National and International
Levels, Report of The Secretary-General (2012), A/66/749.

 .8محبی ،محسن و حسین کاويار؛ مجموعه مقررات جديد آنسیترال درباره داوری بینالمللی ،خرسندی ،ص «ح» ديباچه،
.1131
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قواعد يعنی اول آوريل  5112اعمال میشود .لذا قواعد پیشین ،همچنان نسبت به داوریهای
مبتنی بر معاهدات منعقده قبل از اين تاريخ ،اعمال میشود مگر اينکه دولتها يا طرفین اختالف،
صريحاً اين قواعد را برگزينند.
بهمنظور تسهیل فرايند گزينش اين قواعد ،آنسیترال ،تالش بعدی خود را به تدوين
عهدنامهای معطوف داشت تا راهکاری مؤثر جهت اعمال قواعد شفافیت بر معاهدات موجود ارائه
کند .اين اقدام از سال  5111شروع و در نهايت در سال  ،5112منتهی به تصويب «عهدنامه
سازمان ملل متحد راجع به شفافیت در داوریهای مبتنی بر معاهده بین دولت و سرمايهگذار»1
شد .در جهت تبیین اهمیت اين تحوالت و ترغیب به استفاده از قواعد جديد شفافیت ،اين مقاله
در صدد است تا ضمن مروری بر مفهوم شفافیت در داوری دولت با سرمايهگذار ،الزامات و
تشريفات مقرر در اين سند را تشرح کرده و راهکارهای تشويق استفاده از اين قواعد را در
حلوفصل اختالفات آتی بررسی کند.
 .7محرمانگی یا آشکاربودن داوری سرمایهگذاری
نظر به اينکه چالش شفافیت در داوریهای سرمايهگذاری را نمیتوان جدای از چالش
«محرمانگی» 9بحث کرد ،در ابتدا اصل مسئله محرمانگی در داوری بهطور خالصه بررسی میشود
تا ضرورت تالش آنسیترال در جهت اعمال شفافیت در داوریهای سرمايهگذاری نمايانتر شود.
در خصوص محرمانگی داوری دو نظريه وجود دارد :عدهای بر اين عقیدهاند ويژگی داوری،
خصوصی و بستهبودن آن است .اين ويژگی موجب میشود تکلیف عمومی عدم افشا بر طرفین
اختالف و داورها تحمیل شود و آنان موظف باشند از ابراز و انتقال و انتشار اخبار داوری و اسناد
تقديمی و حتی رأی صادره خودداری کنند .ديگران معتقدند که اصل بر علنیبودن داوری تجاری
است مگر آنکه به دلیل حساسبودن اطالعات در داوری ،طرفین با يکديگر بر محرمانگی آن
توافق کرده باشند.
کشورهايی چون امريکا و استرالیا بیشتر به آشکاربودن داوری تجاری تمايل دارند و قاعدهای به
نام محرمانهبودن داوری تجاری را نپذيرفتهاند مگر آنکه طرفین بر اين امر توافق کرده باشند .اين
گروه ،انتشار آرا و بهطورکلی فرايند داوری را يکی از مهمترين شرايط تشکیل و ايجاد رويهقضايی
در داوری تجاری میدانند و از همین رو بر علنیبودن آن اصرار دارند.
رويهقضايی پارهای از کشورها بهجای بحث درباره محرمانهبودن داوری ،قاعدهای به نام
«تکلیف صداقت در داوری تجاری» را مطرح میکنند .در اين خصوص میتوان به رأی دادگاه
6. United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (New York,
2014).
7. Confidentiality
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تجديدنظر سوئد مورخ 11مارس  1333درمورد حکم دادگاه بدوی اشاره کرد که قاعده
محرمانهبودن داوری را امری مسلم تشخیص داده بود و تخلف از آن را سبب بطالن قرارداد و
حکم داور اعالم کرده بود .دادگاه تجديدنظر خاطرنشان کرده که قانون داوری سوئد يا مقرارت
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا ،صراحتاً قاعده محرمانهبودن داوری را وضع نکرده،
ولی هیچ ترديدی وجود ندارد که قصد طرفین اين بوده که داوری را خصوصی نگهدارند و از
نظارت اشخاص ثالث احتراز کنند .لذا طرفین اختالف ،هرچند از نظر قانون ،مکلف نیستند
محرمانهبودن جريان داوری را حفظ کنند ،موظفاند تکلیف صداقت را رعايت کنند .در پارهای از
شرايط ،ممکن است افشای اطالعات و اسناد مربوط به داوری ،نقض تکلیف صداقت تلقی شود.
در مقابل ،پارهای از کشورها و سازمانهای بینالمللی فعال در زمینه داوری تجاری
بینالمللی ،اصل را بر محرمانگی داوری تجاری میدانند .ازجملة آنها ،مقررات داوری آنسیترال،
مصوب  1391است که بهموجب مفاد آن ،اصل بر محرمانهبودن جلسه محاکمه و رسیدگی داوری
است بهاستثنای مورادی که توافق طرفین ،علنیبودن را مقرر کند (بند  2ماده  .)52همچنین،
اصل ،عدم انتشار رأی داوری است مگر اينکه طرفین بهنحو ديگری توافق کنند (بند  2ماده .)15
ماده  1اساسنامه ديوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (آی.سی.سی) نیز تصريح
میکند« :کارهای ديوان جنبه محرمانه داشته و هر فردی که بهنحوی در اين کارها شرکت
داشته باشد ،ملزم به رعايت آن است .ديوان ،شرايطی را که بهموجب آن ،افراد خارج میتوانند در
جلسات ديوان و کمیته های محدود آن حضور داشته يا به اسناد تقديمی به ديوان يا دبیرخانه آن
دسترسی داشته باشند مشخص خواهد کرد» 8.از میان کشورها نیز فرانسه و انگلستان در آرای
قضايی متعددی که در اين زمینه صادر کردهاند ،بر محرمانهبودن داوری صحه گذاشتهاند3.
مالحظه میشود که محرمانهبودن يا افشای فرايند رسیدگی داوری در تمامی کشورها مشابه
با يکديگر نیست .در واقع اين موضوع به قانون مقر داوری بستگی دارد که آيا معتقد به

 .5ديگر اسناد و سازمانهای بینالمللی نیز که بر محرمانهبودن داوری تأکید دارند عبارتاند از« :کنوانسیون واشنگتن ،مورخ
 18مارس  1312راجع به تسويه اختالفات سرمايهگذاری بین کشورها و سرمايهگذار خارجی ،ماده  28بند  .2مقررات داوری
سازمان جهانی مالکیت معنوی ( ،)WIPOمورخ  1332مواد  91تا  91حاوی مقررات بسیار گستردهای درمورد محرمانهبودن
است؛ مقررات داوری اتاق بازرگانی و صنايع ژنو ،مورخ ( 1335ماده )2؛ مقررات داوری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
برای اروپا؛ مقررات داوری تجاری انجمن داوری تجاری ژاپن ،مورخ  1339ماده  25و مقررات داوری  ،DISمورخ ( 1338ماده
 25و  )21و مقررات داوری  ،LCIAمورخ  1338ماده 11و مقررات نمونه مربوط به انجمن وکالی دادگستری امريکا ()ABA
در ماده ( 8هزينههای داوری) محرمانهبودن داوری را تصريح کردهاند» .به نقل از :سیدحسین عنايت؛ «محرمانه يا آشکاربودن
داوری تجاری» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  59و  ،58ص  ،152پايیز و زمستان .1198
 .3برای مطالعه بیشتر و مالحظه آرايی که در اين زمینه صادر شده است ،ن.ک :عنايت؛ پیشین.
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محرمانهبودن فرايند داوری است يا شفافیت
اما در داوری سرمايهگذاری که بین دولت و سرمايهگذار خارجی است مسائلی وجود دارد که
شفافیت و آشکاربودن داوری را توجیه میکند .در زير به مهمترين اين موارد اشاره میشود تا زمینهها
و عللی که موجب شد آنسیترال ،قواعد شفافیت در داوری سرمايهگذاری وضع کند ،روشن شود.
گفته میشود از مزايای شفافیت آن است که با انتشار آرا و اسناد و مدارک مربوط به داوری،
رويه داوران و ديوانهای داوری آشکار شده و اين امر میتواند به قابلپیشبینیبودن نتیجه فرايند
داوری کمک شايانی کند .بازرگانان همواره از غیرقابلپیشبینیبودن و ابهام گريزانند .علنیشدن
رسیدگیها و صدور آرا بهنحو شفاف میتواند میزان زيادی از قابلیت پیشبینی و هماهنگی را
تضمین کند .اين امر نیز مشروعیت فرايند داوریها را افزايش میدهد و احتمال اعتراض به آرای
داوری را به حداقل میرساند زيرا در شرايط فعلی ،اعتراض به آرای داوری و ابطال آنها يکی از
موانع مهم فراروی داوری است .عالوه بر آن ،انتشار آرا ،مردم را از اشتباه و اعمال خالف قانون
ديگران آگاه میکند و همین امر میتواند از بروز اختالفات در آينده پیشگیری نمايد11.
عالوه بر آن ،ممکن است محرمانهبودن فرايند داوری ،منجر به صدور آرای متعارض در
خصوص موضوعات مشابه شود 15.ضمن آنکه انتشار آرا ،اسناد و مدارک و علنیبودن جلسات
استماع میتواند در آموزش داوران کمتجربه و جوان نقش داشته باشد .طرفین دعوا نیز میتوانند
از نحوه مديريت و حلوفصل اختالف توسط داوران آگاه شده و به هنگام انتخاب آنان از سوابق
قبلی ايشان ،حداکثر استفاده را بنمايند .شفافبودن فرايند موجب میشود تا داوران ،با دقت و
حساسیت بیشتری به حلوفصل اختالف و در نهايت ،صدور رأی بپردازند زيرا در غیر اين صورت،
ديگر بهعنوان داور انتخاب نخواهند شد .متخصصان و اشخاصی که در زمینه آموزش و يادگیری
و ترويج داوری فعالیت میکنند با دسترسی آسانتر به رويهها و آرای داوری ،بهتر میتوانند در
اين کار موفق باشند11.
10. Belohlavek, Alexander J., “Confidentiality and Publicity in Investment Arbitration, Public Interest
and Scope of Powers Vested in Arbitral Tribunals”, Czech Yearbook of International Law, 2011, p. 28.
11. Hachez, Nicolas & Wouters, Jan, “International Investment Dispute Settlement in the 21st Century:
Does the Preservation of the Public Interest Require an Alternative to the Arbitral Model?”, The Leuven
Centre for Global Governance Studies, Working Paper, No. 81 – February 2012, p. 5.

 .72در اين خصوص میتوان به آرای متعدد مرکز ايکسید علیه دولت آرژانتین در فاصله سالهای  5111تا  5111و به دنبال
بحران مالی در اين کشور اشاره کرد .در برخی از آرای اين مرکز ،استدالل آرژانتین مبنی بر موجهبودن اقدامات ضدبحران پذيرفته
شد .ولی برخی ديگر ،اين اقدامات دولت آرژانتین را دلیلی موجه مبنی بر نقض معاهده سرمايهگذاری قلمداد نکردند .ن.ک:
CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8, Award, 12 May
2005; Sempra Energy International v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, Award 28
September 2007; Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, ICSID Case No.
ARB/01/3, Award, 22 May 2007.
13. Gómez, Katia Fach, “Rethinking the Role of Amicus Curia in International Investment Arbitration:
How to Draw the Line Favorable for the Public Interest”, Fordham International Law Journal, vol. 35,
2012, p. 528.
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مهمتر از همه اين است که اختالف بین دولت و سرمايهگذار خارجی به بخشهای مهم اقتصاد
ملی ارتباط میيابد ،يعنی بخشهايی که در صدد ارائه خدمتی به عموم مردم است همانند آب ،برق،
نفت و گاز ،معدن ،فاضالب ،حملونقل و ارتباطات و همچنین دربردارنده اختالفنظر در خصوص
اقدامات تنظیمکننده جهت حمايت از رفاه عمومی است ،مثل اقدامات راجع به محیطزيست،
سالمت ،بهداشت و امور مالیاتی .در اينگونه داوریها منافع عمومی کامالً نمايان و آشکار است.
شايان ذکر اينکه شفافیت که نقطه مقابل محرمانگی است با خصوصیبودن آن متفاوت است.
موضوع خصوصیبودن ،مربوط به حقوق طرفین در ممانعت از ورود خارجی به جريان رسیدگی
است ولی محرمانهبودن ،مربوط به عدم افشای اسناد و اطالعات يا واقعیاتی است که برای انجام
داوری تهیه يا در جريان آن تحصیل میشود 12.در حقوق فرانسه و انگلیس و اغلب کشورهای
نظام حقوقی کامنال ،محرمانهبودن داوری بهطور جزئی يا کلی به رسمیت شناخته شده است .در
فرانسه ،محرمانهبودن داوری فقط مربوط به مشاوره داوران برای اتخاذ تصمیم است که به اصل
محرمانهبودن داوری تسری پیدا نمیکند .تعدادی از حقوقدانان برجسته ،داوری را محرمانه
میدانند .در حقوق کشورهای ديگر مانند اياالت متحده امريکا ،سوئد و استرالیا ،محرمانهبودن
داوری مورد ترديد و بحث است12 .
 .2مفهوم و ضرورت شفافیت در داوری سرمایهگذاری
شفافیت در مقابل پنهان و پنهانکاری به کار میرود .به عبارت سادهتر ،هر چیزی که از ديد
عموم پنهان نباشد ،معنای شفافیت را میرساند .در اين خصوص ،امانوئل کانت در عباراتی
شفافیت را بهعنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است« :اعمالی که با حق ديگران ارتباط
دارد اگر اصل پايهایشان اجازه ندهد که در منظر عموم قرار گیرد ،ضد حق و قانون است»11.
سازمان بینالمللی شفافیت 19در تعريف شفافیت گفته است« :شفافیت ،اصلی است که افراد
بتوانند از تصمیمات اداری ،معامالت تجاری و امور خیريهای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار
میدهد نه فقط از اصل موضوع ،تعداد موضوعها و از شیوههای تصمیمگیری آنها مطلع شوند
بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مديران دولتی اين است که رفتارشان ،قابل مشاهده،
14. Buys, Cindy Galway, “The Tensions between Confidentiality and Transparency in International
Arbitration”, American Review of International Arbitration, vol. 14, No. 121, 2003, p. 125.

 .78خزاعی ،حسین؛ «خصوصی و محرمانهبودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بینالمللی» ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده
حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران ،دوره  ،13شماره  ،1پايیز  ،1188ص .111
16. Chambers, Simone, “Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy, and the Quality of Deliberation”,
Journal of Political Philosophy, vol. 12, Issue 4, December 2004, pp. 389–410.

 .71سازمان بینالمللی شفافیت در سال  1332با هدف اشاعه اطالعات و اگاهی برای مبارزه با فساد اداری ،افزايش شفافیت
در فعالیتهای مالی دولت شروع به فعالیت کرد .ن.کhttp://www.transparency.org :
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قابل پیشبینی و قابل درک باشد» 18.البته شفافیت ،خود هدف نیست بلکه ابزار و وسیلهای است
برای تحقق حکمرانی خوب که از اين طريق ،مديريت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر
اطالعات و عینیکردن اقدامات ،باعث کاهش فساد در خدمات عمومی میگردد13.
محصول اصل شفافیت ،آزادی اطالعات يا حق دسترسی به اطالعات موجود در نهادها و
مؤسسات عمومی است که مبنای آن را بايد ماده  13اعالمیه جهانی حقوق بشر دانست که
مقرر میدارد « :هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن
عقیده خود ،بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و اخذ و انتشار آن به
تمام وسايل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد» .اين حق ،پیش از آنکه زيربنای
دموکراسی خوانده شود ،يکی از حقوق بنیادين بشری است که ذيل حق بنیادين آزادی بیان
قرار دارد و يکی از وجوه آن محسوب میشود .در ايران نیز بهموجب «قانون انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات» 51،مصوب  1188مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اين حق اساسی به رسمیت
شناخته شده است51.
در داوریهای سرمايهگذاری ،برخالف داوریهای تجاری ،چهبسا محکومبهِ آرای صادره بايد
از جیب مردم و منافع اشخاص ثالث پرداخت شود .در واقع ،علت وقوع اختالف ،حمايت از منافع
مردم يا جمعیت يک منطقه يا شهری است که قرار است پروژه سرمايهگذاری برای آنها خدمتی
ارائه کند 55.به تعبیر ديگر ،چون اختالف در داوریهای سرمايهگذاری بین يک دولت و
سرمايهگذار خارجی است ،برخالف داوری تجاری که بین اشخاص خصوصی است ،منافع عموم
در اينگونه داوریها مطرح است و در صورت محکومیت دولت ،محکومبه بايد از خزانه که متعلق
به همه مردم است پرداخت شود .درنتیجه ،مسئله شفافیت و انتشار اطالعات و دراختیارقراردادن
اسناد و مدارک به ذینفعان و مردم ضرورت دارد51.
 .75زنديه ،حسن و حسن ساالرسروی؛ «شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطالعات» ،فصلنامه گنجینه اسناد ،سال
بیستوسوم ،دفتر اول ،ص  ،151بهار .1135
 .73ناعمه ،حسن؛ «شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ايران» ،فصلنامه تحقیقات حقوقی ،ويژهنامه شماره
 ،1131 ،2ص .11
 .20روزنامه رسمی ،شماره  ،18312مورخ .1188/11/12
 .27بهموجب ماده  11اين قانون« :هريک از مؤسسات عمومی بايد جز در مواردی که اطالعات دارای طبقهبندی میباشد ،در
راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی ،دستکم بهطور ساالنه اطالعات عمومی خود را  ...با استفاده از امکانات رايانهای و
حتیاالمکان در يک کتاب راهنما ...منتشر سازد» و بر اساس ماده  11همان قانون« :مصوبه و تصمیمی که موجد حق يا
تکلیف عمومی است قابل طبقهبندی بهعنوان اسرار دولتی نمیباشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود».
22. Lorenzo Cotula, “Investment Treaties and Sustainable Development: Investor-State Arbitration”,
IIED Briefing Papers, May 2014, p. 3, available at: http://pubs.iied.org/17241IIED.
23. Teitelbaum, Ruth, “A Look at the Public Interest in Investment Arbitration: Is It Unique? What
Should We Do about It?”, Berkeley Journal of International Law Publicist, vol. 5, 2010, p. 55.
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مقصود از منافع عموم ،هر منفعت و موضوعی است که به نوع افراد بشر ارتباط پیدا میکند؛
همانند مسائل مربوط به محیطزيست و حقوق بشر 52.بديهی است که تشخیص منافع عمومی
موجود در اختالف ،بر عهدة ديوان داوری است .برای مثال ،در دعوای سوئز ويوندی به طرفیت
آرژانتین ،ديوان داوری چنین اظهار عقیده کرد که «چون اختالف ،راجع به توزيع آب و فاضالب
شهر بوينوس آيرس است که مربوط به میلیونها نفر جمعیت اين شهر و اطراف آن میشود،
مسئله واجد نفع عمومی بوده و از حساسیت زيادی برخوردار است»52.
لذا مفهوم شفافیت در ارتباط با اعمال و اقدامات دولت ،معنا پیدا میکند ،چرا که آنها
قاعدهساز هستند و تصمیمات آنها مستقیماً با منافع مردم مربوط میشود .اِعمال اين اصل
میتواند ضمن تحقق دموکراسی و حکمرانی خوب ،با فساد مبارزه کرده و از آن پیشگیری کند و
تا حدود زيادی به معقولیت در تصمیمگیری عمومی کمک کند .اهمیت اين موضوع تا بدان حد
است که سازمانها و نهادهايی که چنین معیارهايی را رعايت نکنند به فساد متهم میشوند.
در معاهدات سرمايهگذاری ،استفاده از اصطالح «شفافیت» با اعمال اين واژه در خصوص
دولتها متفاوت است .برخالف دولتها ،ديوانهای داوری« ،قاعدهساز» نیستند .در واقع ،نقش
ديوانهای داوری بهنحو مضیقی به تفسیر و اعمال قراردادها ،معاهدات ،قوانین و اصول حقوقی
بین طرفین محدود شده است .اما ازآنجاکه اين ديوانها بهويژه در داوریهای سرمايهگذاری که
دربردارنده نفع عمومی مردم هستند با اتخاذ تصمیم و صدور رأی میتوانند قاعدهسازی و در
نهايت ،وضع قانون کنند ،اِعمال اين اصل توسط اين نهادها نیز بايد از همان اهمیت اقدامات
دولتها برخوردار باشد .اما ازآنجاکه آرايی که ديوانهای داوری صادر میکنند ،همانند قوانین
بهخودیخود الزماالجرا نیست و از طرف ديگر ،اين مراجع ،نمايندگان يا قانونگذاران سیاسی هم
نیستند ،بايد رويکردی محتاطانه در اين خصوص اتخاذ شود51.
بسیاری از دولتها در قراردادهای سرمايهگذاری با سرمايهگذار ،به وی پیشنهاد میکنند تا
اختالفات ناشی از آن معاهده را به داوری و بر طبق قواعد تشريفاتی مشخص ارجاع دهند .دولتها
معموالً مجموعهای از قواعد را به سرمايهگذاران پیشنهاد میکنند که ازجملة اين قواعد ،قواعد داوری
آنسیترال 59،آيین رسیدگی داوری مرکز بینالمللی حلوفصل احتالفات سرمايهگذاری (ايکسید) 58يا
24. Choudhury, Barnali, “Recapturing Public Power: Is Investment Arbitration’s Engagement of the Public
Interest Contributing to the Democratic Deficit”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 41, 2008, p. 791.
25. Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., and Vivendi Universal S.A. v. Argentine
Republic, ICSID Case No. ARB/03/19 - Order in Response to a Petition for Transparency and
Participation as Amicus Curiae of May 19, 2005, para. 19.
26. Adeleke, Fola, “Investor-State Arbitration and the Public Interest Regulation Theory”, Fourth
Biennial Global Conference, World Trade Institute, University of Bern, July 10 - 12, 2014, p. 5.
27. UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010).
28. Rules of Procedure for Arbitration of the International Centre for Settlement of Investment Disputes
(ICSID).
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قواعد تسهیالت اضافی ايکسید 53،قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (آی.سی.سی) 11يا ديگر
قواعد داوری همانند قواعد داوری اتاق بازرگانی استکهلم 11است .حتی برخی از دولتها از اين هم
فراتر رفته و چنین مقرر میدارند که در چارچوب اختالفات ناشی از معاهده ،سرمايهگذار و دولت
میتوانند خود قواعد قابل اعمال بر اختالف را انتخاب کرده يا مقررات قواعد آنسیترال يا ديگر قواعد
داوری را که انتخاب کردهاند ،اصالح کرده و تغییر دهند.
از مجموعة قواعدی که دولت پیشنهاد میکند ،سرمايهگذار مختار است تا قواعد مشخصی را
بهعنوان قانون حاکم انتخاب کند  .در برخی موارد و بسته به زبان معاهده ،قواعد حاکم و قانون
داخلی مربوطه ،ممکن است سرمايهگذار و دولت ،اين اختیار را داشته باشند تا نسبت به اصالح يا
تکمیل تمام يا برخی از قواعد منتخب اقدام کنند و ديوان داوری نیز عموماً اختیار دارد که قواعد
شکلی را که در قواعد منتخب طرفین پیشبینی نشده است تعیین کند.
اين سازِکار ،هدف آنسیترال مبنی بر تضمین شفافیت در داوری دولت با سرمايهگذار را
پیچیده کرده بود .دلیل اين پیچیدگی دو مسئله بود .نخست ،به دلیل آنکه سرمايهگذار مختار بود
تا از میان مجموعه قواعد پیشنهادی ،حتی اگر يکی از اين قواعد ،افشای اطالعات مرتبط با
رسیدگیها را مطرح میکرد ،يکی ديگر از آن قواعد را انتخاب کند .دوم اينکه اگر قانون حاکم،
شفافیت را الزامی يا مجاز میدانست ،طرفین اختالف ،عموماً میتوانستند آن قواعد را اصالح
کرده يا بهگونهای آن را به کار گیرند که افشای اطالعات را محدود کند .درنتیجه تنها سه
رويکرد وجود داشت که وجود شفافیت در اختالفات میان سرمايهگذار با دولت را تضمین میکرد.
نخستین رويکرد که البته با استقبال زيادی روبهرو شده بود آن بود که دولت بهطور مستقیم در
معاهدات سرمايهگذاری ،شفافیت را الزامی کند .دومین رويکرد ،آن بود که دولت میزبان به
سرمايهگذار خارجی تنها پیشنهاد ارجاع اختالف به داوری بر اساس قواعدی بدهد که در آن
قواعد ،رعايت شفافیت الزامی باشد .اين رويکرد تا تصويب قواعد شفافیت ،تنها در حد نظريه
مانده بود و هیچکدام از قواعد داوری ،شفافیت را در رسیدگیهای داوری الزامی ندانستهاند.
رويکرد سوم ،انعقاد معاهدهای جديد بهمنظور تکمیل يا جايگزينشدن با معاهدات سرمايهگذاری
موجود و الزام به رعايت شفافیت در داوری است که بهموجب قواعد شفافیت آنسیترال و متعاقب
آن در «عهدنامه سازمان ملل متحد راجع به شفافیت در داوریهای مبتنی بر معاهده بین دولت و
سرمايهگذار ،مصوب  »5112محقق شد15.
29. ICSID’s Additional Facility
)30. Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce (ICC
)31. Arbitration Rules of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC
32. Johnson, Lise, “New UNCITRAL Arbitration Rules on Transparency: Application, Content and Next
Steps”, International Institute for Sustainable Development, 2013, p. 5.
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 .9وضعیت شفافیت در داوری قبل از تصویب قواعد جدید
تا پیش از قواعد شفافیت ،هیچ يک از قواعد داوری ،شفافیت را در فرايند رسیدگی داوری
سرمايهگذار با دولت ،الزامی نمیدانست .البته اين بدان معنا نبود که نقطه مقابل شفافیت يعنی
محرمانگی در داوری الزامی شده بود .بهمنظور درک بهتر اهمیت قواعد شفافیت آنسیترال،
شايسته است تا نحوه برخورد مجموعه قواعد داوریهای بینالمللی در خصوص موضوعات
شفافیت و محرمانگی بررسی شود.
«قواعد ايکسید راجع به آيین رسیدگیهای داوری» ،موسوم به «قواعد داوری ايکسید»11،
تنها قواعد داوری است که بهطور انحصاری نسبت به اختالفات ناشی از سرمايهگذاری میان
سرمايهگذاران و دولتها اعمال میشود .اگرچه اين قواعد ،بیشتر ناظر بر اختالفات تجاری است،
نظام ايکسید به روشهای مختلفی ،خود را از ديگر راهکارها ازجمله در ارتباط با مسئله شفافیت،
متمايز میکند .بهطور خاص ،مقررات اداری و مالی ايکسید چنین مقرر میدارد که دبیرکل
ايکسید بايد اطالعاتی را در خصوص تمامی اطالعات مهم مرتبط با مؤسسه ،اقدامات و ترتیب
رسیدگی ،ازجمله روش تشکیل و عضويت در ديوان و کمیته منتشر کند .همچنین دبیرکل بايد
اطالعات مهم مرتبط با رأی ،شامل هرگونه درخواست تکمیل ،تصويب ،تفسیر ،اصالح يا نقض و
همچنین اجرای آن را در جريان داوری ثبت کند.
12
ماده ( 1و  28)2قواعد داوری ايکسید 12و ماده ( 21)1قواعد تسهیالت اضافی اين مرکز به
دبیرکل الزام میکند تا با موافقت طرفین اختالف ،رأی داوری را منتشر کند و در صورت عدم
توافق طرفین نسبت به انتشار رأی ،ايکسید اين مرکز را ملزم میکند تا سريعاً خالصهای از
استدالالت حقوقی ديوان داوری را در مجموعه انتشارات خود چاپ کند.
موافقتنامه تجارت آزاد امريکای شمالی (نفتا) 11،ديگر سندی است که به اين موضوع
پرداخته است .بخش يازدهم اين موافقتنامه ،طی مواد مختلفی به موضوع انتشار اسناد و
دردسترسقراردادن اطالعات به عموم اختصاص يافته است .بهموجب ماده  ،1119دولت عضو
)33. ICSID Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules
اين قواعد توسط شورای اداری ايکسید ( )Administrative Councilو بهموجب ماده (( 1)1ج) کنوانسیون واشنگتن 1312
تصويب شده است.
34. Rule 48: (3); The Secretary-General shall, upon request, make available to a party additional certified
copies of the award. (4): The Centre shall not publish the award without the consent of the parties. The
Centre shall, however, promptly include in its publications excerpts of the legal reasoning of the Tribunal.
35. Art. 53(3): Except to the extent required for any registration or filing of the award by the SecretaryGeneral under paragraph (1) of this Article, the Secretariat shall not publish the award without the consent
of the parties. The Secretariat shall, however, promptly include in the publications of the Centre excerpts
of the legal reasoning of the Tribunal.
)36. North American Free Trade Agreement (NAFTA
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کند19.

(برای مثال ،کانادا) حق دارد تا رأی داوری صادره را منتشر
بنابراين مالحظه میشود که صرفنظر از قواعد داوری ايکسید و نفتا ،قواعدی که در
داوریهای میان دولت با سرمايهگذار به کار میرود ازجمله قواعد داوری آنسیترال ،آنگونه که
بايد ،بر روابط قراردادی طرفین اعمال نشده است .از اين فراتر ،تدوينکنندگان اين قواعد،
مقررهای را که شفافیت را الزامی بدارد در اين قواعد نگنجانده و از آن غافل بودهاند .اين امر
موجبات توسعه و گسترش حقوق بینالملل را تسهیل کرده و مهمتر از همه موجب شده به حقوق
مردم و منافع عمومی موجود در اين اختالفات توجه شود.
در واقع ،بسیاری از قواعد داوری در معاهدات سرمايهگذاری ،اساساً در خصوص موضوع شفافیت
ساکت بود ،اعم از اينکه محرمانگی را الزامی بداند يا به شفافیت توجه کند .اين قواعد ،آزادی عمل
قابلتوجهی را به طرفین اختالف در خصوص میزان صداقت و شفافیت در رسیدگیها اعطا کردهاند.
اگر محدوديتهايی هم نسبت به افشای اطالعات وجود دارد ،ابتدائاً به داوران و مؤسسات داوری و
نه به طرفین اختالف تحمیل میشود .درنتیجه ،درصورتیکه حداقل يکی از طرفین اختالف،
خواستار شفافیت در داوری بوده يا ديوان داوری صريحاً محرمانگی را الزامی ندانسته باشد،
داوریهايی که بهموجب اين قواعد برگزار میشود میتواند تا حدود زيادی شفاف باشد.
قواعد داوری اتاق بازرگانی استکهلم ،آی.سی.سی ،ايکسید يا آنسیترال که در بازه زمانی
سالهای  1391تا  5111تدوين شده است ،طرفین اختالف را از افشای يکطرفه اطالعات،
بازنمیدارد .اين قواعد همچنین طرفین اختالف را از انتشار ابالغنامة داوری ،دفاعیات يا جزئیات
دعوا ممنوع نمیکند .برای مثال ،ماده ( 55)1قواعد داوری آی.سی.سی بیان میدارد« :بنا به
درخواست هريک از طرفین ،ديوان داوری میتواند تصمیماتی را در ارتباط با محرمانگی جلسات
داوری اتخاذ کرده  ....و اقداماتی را برای حفاظت از اسرار تجاری و اطالعات محرمانه انجام
دهد» 18.بنابراين تعدادی از اسناد مربوط به داوری که در ابتدا و در جريان رسیدگیها ايجاد
میشود برای عموم ،قابل دسترسی است.
قواعد داوری استکهلم ،آی.سی.سی و ايکسید ،صريحاً اصحاب دعوا را از افشای يکطرفه
دستورها ،تصمیمها و آرای داوری منع نکردهاند .در اين خصوص ،قواعد داوری آنسیترال ،مصوب
 1391سختگیرانه برخورد کرده و در ماده ( 15)2مقرر داشته است« :رأی داوری تنها با رضايت هر دو
طرف میتواند در دسترس عموم قرار گیرد» 13.بهموجب اين مقرره ،دولت میتواند موافقت سرمايهگذار
37. United Nations Commission on International Trade Law, Working Group II (Arbitration and
Conciliation), Fifty-fourth Session, New York, 7-11 February 2011, A/CN.9/WG.II/WP.163, pp. 5-6.
38. Article 22(3): “Upon the request of any party, the arbitral tribunal may make orders concerning the
confidentiality of the arbitration proceedings … and may take measures for protecting trade secrets and
”confidential information.
39. The award may be made public only with the consent of both parties.
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نسبت به انتشار آرا را تحصیل کرده يا بالعکس ،ممکن است سرمايهگذار ،موافقت دولت نسبت به اين
موضوع را اخذ کند .قواعد داوری آنسیترال  5111با انعطاف بیشتری در ماده ( 12)2بیان داشته است
که «رأی داوری با رضايت تمامی طرفین يا در مواردی که افشای اطالعات توسط طرفین بهموجب
وظیفه قانونی ،يا در جهت حمايت يا تعقیب حق قانونی يا در ارتباط با رسیدگیهای قانونی نزد دادگاه
يا ديگر مقام صالح الزامی است ،در دسترس عموم قرار میگیرد» 21.بنابراين همانند قواعد داوری
 ،1391قواعد  5111نیز رضايت طرفین اختالف را برای افشای رأی الزم میداند.
قواعد داوری ،جلسات استماع را نیز همانند جلسات رسیدگی عموماً از اينکه در دسترس عموم
قرار گیرد با محدوديت مواجه کرده است .قواعد داوری ايکسید ،آنسیترال ( 5111و ،)1391
آی.سی.سی و اتاق بازرگانی استکهلم ،همگی چنین مقرر داشتهاند که رضايت هر دو طرف
اختالف برای علنیبودن جلسات استماع نسبت به اشخاص غیرمرتبط در رسیدگیها الزامی است.
عالوه بر اين ،در اختالفات معاهدهمحور میان سرمايهگذار با دولت ،جلسات استماع در صورتی
علنی است که در معاهده به اين موضوع اشاره شده باشد.
در حقوق ايران ،قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ،در خصوص
محرمانهبودن داوری ساکت بوده و تنها در ماده  299مقرر شده است که داوران در رسیدگی و
رأی ،تابع مقررات آيین دادرسی نیستند .با توجه به اينکه يکی از اصول دادرسی ،علنیبودن
جلسات رسیدگی دادگاههاست (مگر در مواردی که علنیبودن جلسه ،مخل انتظامات عمومی يا
مخالف اخالق حسنه باشد که در اين صورت ،دادگاه میتواند ...قرار غیرعلنیبودن جلسه را بدهد)
داوری مقید به رعايت علنیبودن محاکمات نیست .درنتیجه ،اگر روش و آيین داوریِ مقید به
رعايت علنیبودن دادرسی ،قبالً در قرارداد ارجاع به داوری پیشبینی نشده باشد يا بعداً با توافق
طرفین تعیین نشده باشد ،مطابق با ضوابط موردنظر هیئت داوری خواهد بود و قرارهای صادرشده
از هیئت داوری در اين زمینه ،الزماالتباع است .ممکن است تصمیم هیئت داوری درمورد
محرمانهماندن داوری به تبع درخواست يکی از طرفین اختالف باشد يا خود رأساً چنین قراری
صادر کند .چنین قراری بايد با توجه به موضوع اختالف و لزوم حفظ اسرار شخصی خانوادگی،
شغلی و مجموع شرايط و جهات مربوط به پرونده ،آنهم در جهت فعل خصومت و تسهیل در
رفع نزاع متداعیین باشد .بنابراين چنانچه داوران ،طرفین دعوا را از انتشار اسناد و مدارک داوری
که برای يک طرف زيانآور است يا از پخش اخبار داوری برای مدتی منع کنند ،اين تصمیم
الزماالتباع است .در قانون داوری تجاری بینالمللی نیز در اين خصوص مطلبی ديده نمیشود.
البته عبارت پايانی اصل  112قانون اساسی اين اجازه را میدهد تا « ...در دعاوی خصوصی
40. “An award may be made public with the consent of all parties or where and to the extent disclosure is
required of a party by legal duty, to protect or pursue a legal right or in relation to legal proceedings
before a court or other competent authority”.
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طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد».
بنابراين ،صرفنظر از محدوديتهای نسبتاً گستردهای که در خصوص دسترسی به جلسات
استماع وجود دارد و محدوديتهای قواعد داوری آنسیترال در خصوص افشای آرا ،قواعدی که در
داوریها میان سرمايهگذار با دولت اعمال میشود ،اين امکان را برای عموم فراهم میکند تا به
اطالعات دسترسی پ یدا کنند و تنها قواعد داوری ايکسید ،حداقلی از افشا را الزامی دانسته است.
مالحظه میشود که قواعد شفافیت ،تجربه نخست و معیار تمامعیار شفافیت در داوری نبوده،
بلکه تنها تغییر جهت به ايجاد و تثبیت اماره مهم شفافیت بهجای اماره محرمانگی و حريم
خصوصی در داوریهای معاهدهمحور میان دولت با سرمايهگذار به حساب میآيد .آنچه در اين
خصوص اهمیت دارد آن است که اين قواعد ،آن فرايند و چارچوب شکلی و سازمانی را که طی
آن ،شفافیت بهنحو آشکار و همسو با رويهها تضمین میشود ارائه میدهد21.
 .4قواعد شفافیت آنسیترال
حال که زمینههای الزم برای لزوم وجود شفافیت و پیشینه بحثهای مرتبط با ضرورت تصويب
قواعد شفافیت مورد بحث قرار گرفت ،به بررسی مفاد اين سند پرداخته میشود .قواعد شفافیت
که از ابتدا تا انتهای اختالف ،در صدد تضمین شفافیت در داوریهای سرمايهگذاری است،
دريردارنده سه ماده در خصوص افشای اطالعات است (مواد  1 ،5و )1؛ دو مادة آن ،ناظر به
مداخله شخص ثالث ،غیر از طرفین اختالف است (مواد  2و )2؛ يک ماده به بیان استثنائات
مربوط به الزام به افشا پرداخته است (ماده  )9و مادهای هم به مديريت فرايند افشا از طريق
پیشبینی مقامی امین اختصاص يافته است (ماده  .)8در زير ،هريک از اين مباحث ،طی بندهايی
جداگانه بررسی خواهد شد.
4ـ .7دامنه و قلمرو اعمال
آنسیترال ،همزمان با تدوين قواعد شفافیت ،بندی را به ماده  1قواعد داوری آنسیترال اضافه کرد
که قواعد شفافیت را جزء جدايیناپذير اين قواعد قرار میدهد .بهموجب بند  2ماده « :1در داوری
سرمايهگذار ـ دولت که برحسب معاهدة حمايت از سرمايهگذاریها يا سرمايهگذاران شروع شده
است ،اين قواعد دربردارندة قواعد شفافیت آنسیترال در داوری معاهدهمحور دولت ـ سرمايهگذار
(قواعد شفافیت) البته با لحاظ ماده  1قواعد شفافیت است».
بررسی مذاکرات کارگروه ،حاکی از آن است که در خصوص اين موضوع که نوع و قالب اين
قواعد به شکل سند راهنما يا سند تغییرناپذير يا بخش وابسته به قواعد داوری آنسیترال باشد ،بحث
41. Johnson, Lise, op. cit., p. 7.
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صورت گرفته است تا اينکه در نهايت ،آنسیترال به اين نتیجه رسید که اين مقررات هم به شکل
قواعد تدوينشده و جزئی از قواعد آنسیترال به شمار آيد 25.بنابراين ،ماده  1که قلمرو شمول و روش
اعمال قواعد شفافیت را بر اختالفات دولت ـ سرمايهگذار تعیین میکند ،در حال حاضر ،بخش اصلی
و کاملکنندة قواعد داوری آنسیترال است که در سال  5111اصالح شده است .اين اصالحیه
صريحاً به استفادهکنندگان از قواعد داوری آنسیترال خاطرنشان میکند که در داوریهای
معاهدهمحور سرمايهگذار ـ دولت ،اين قواعد کلی داوری ،دربردارنده قواعد شفافیت نیز هست.
عالوه بر آن ،قواعد شفافیت در ماده ( 1)3بیان داشته است :سرمايهگذاران ،دولتها و مؤسسات
داوری که بر اساس ديگر قواعد داوری (غیر از قواعد داوری آنسیترال) اقدام به برگزاری داوری
میان سرمايهگذار و دولت میکنند ،میتوانند اين قواعد را پذيرفته و آن را بهکارگیرند.
الف .قابلیت اعمال
بهموجب ماده (( ،1)1الف) در اختالفات سرمايهگذار ـ دولت (ب) که ناشی از معاهداتی باشد (ج)
که پس از الزماالجراشدن قواعد شفافیت منعقد شدهاند (د) و اختالفاتی که بر اساس قواعد
داوری آنسیترال حلوفصل میشوند ،اين قواعد اعمال میشود .در صورت وجود هر چهار شرط
فوق ،ارجاع به قواعد داوری آنسیترال در معاهده اصلی ،دربردارنده قواعد شفافیت نیز هست.
بند  1ماده  1در اين خصوص بیان میدارد« :قواعد آنسیترال در خصوص شفافیت در داوری
معاهدهمحور سرمايهگذار ـ دولت («قواعد شفافیت») بر داوری میان سرمايهگذار با دولت که
بهموجب قواعد داوری آنسیترال و مبتنی بر معاهدهای که در حمايت از سرمايهگذاریها يا
سرمايهگذاران («معاهده») در تاريخ  1آوريل  5112يا پس از آن منعقد شده است ،شروع شده،
اعمال میشود مگر آنکه طرفین معاهده به غیر آن توافق کرده باشند».
باوجود اين ،دولتهای متعاهد میتوانند نسبت به اصالح اين قاعده تکمیلی با يکديگر توافق
کنند .ممکن است آنها صريحاً اعمال قواعد شفافیت را استثنا کرده يا چنین مقرر بدارند که
قواعد داوری آنسیترال ( 1391اصالحی  ،)5111قواعد داوری حاکم است .همچنین اگر معاهده
سرمايهگذاری پس از پذيرش قواعد شفافیت يعنی ژوئیه  5111اما قبل از الزماالجراشدن آن
يعنی اول آوريل  5112منعقد شده باشد ،قواعد شفافیت بهصورت خودکار اعمال نمیشود.
محدوديت اين قاعده ،ناظر به معاهداتی است که قبل از اول آوريل  5112منعقد شده است.
در خصوص اختالفات ناشی از اين معاهدات ،قواعد شفافیت در صورتی نسبت به آنها اعمال
میشود که (الف) طرفین اختالف در هر زمان نسبت به اعمال اين قواعد ،يا (ب) دولتهای
42. United Nations Commission on International Trade Law, Working Group II (Arbitration and
Conciliation), Forty-Fifth Session, New York, 25 June - 6 July 2012, A/CN.9/741, p. 6.
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متعاهد نسبت به اعمال آن موافقت کنند .بند  5ماده  1در اين خصوص اشعار میدارد« :در
داوریهای سرمايهگذار ـ دولت که بهموجب قواعد داوری آنسیترال و برحسب معاهدهای شروع
شده است که قبل از  1آوريل  5112منعقد شده است ،اين قواعد تنها زمانی اعمال میشود که:
(الف) طرفین داوری («طرفین اختالف») نسبت به اعمال اين قواعد بر داوریشان توافق کنند يا
(ب) طرفین معاهده يا درمورد معاهدة چندجانبه ،دولت خواهان و دولت خوانده ،با اعمال اين
قواعد پس از تاريخ  1آوريل  5112توافق کنند»21.
البته طرفین اختالف در صورتی میتوانند نسبت به اعمال قواعد شفافیت با يکديگر توافق
کنند که معاهده اصلی اين اختیار را به آنها داده باشد .اين موضوع میتواند مستقیماً با اجازه
صريح مبنی بر انتخاب ،اصالح يا تکمیل قواعد داوری يا بهطور مستقیم از طريق ارجاع به
مجموعه قواعد داوری صورت گیرد که بهنحو مشابهی به طرفین اختالف اجازه میدهد تا قانون
حاکم را اصالح کرده يا تغییر دهند .دولتهای متعاهد نیز بايد رضايت صريح و آشکار خود را
نسبت به اعمال قواعد شفافیت ابراز نمايند.
ماده ( 1)5در خصوص نوع «موافقتنامه» ساکت است و تنها به ابراز رضايت آنها اشاره
میکند .بنابراين ممکن است دولتها از طريق معاهده ،بیانیه مشترک 22،ابراز رضايت يکطرفه
يا ديگر روشهايی که بیانگر موافقت با اين موضوع است ،رضايت خود را اعالم کنند.
همانگونه که بارها در متن خود قواعد تکرار شده است ،اين قواعد ،تنها بر داوری اختالفات
ناشی از معاهدات سرمايهگذاری اعمال میشود .لذا اختالفات تجاری ناشی از قراردادهای منعقده
میان دولت با سرمايهگذار را دربرنمیگیرد .شايان ذکر است که اگرچه متخصصان ،اغلب «داوری
سرمايهگذاری» را درمورد داوری اختالفات اقتصادی میان حاکمیت و اتباع بیگانه به کار میبرند
و بهنحو گستردهای از واژه «اختالفات سرمايهگذاری» 22در برابر «اختالفات تجاری» 21استفاده
میکنند ،اين تمايز ،چندان راهگشا نبوده و میتواند گمراهکننده باشد زيرا بسیاری از
سرمايهگذاریها در اساس ،يک معامله تجاری به حساب میآيند و بسیاری از اختالفات
سرمايهگذاری تا حدودی دربردارنده عناصر تجاری ،اقتصادی و کسبوکار است .در مقابل،
بسیاری از اختالفات تجاری نیز از سرمايهگذاریها ناشی میشود .بنابراين داوری سرمايهگذاری
43. In investor-State arbitrations initiated under the UNCITRAL Arbitration Rules pursuant to a treaty
concluded before 1 April 2014, these Rules shall apply only when: (a) The parties to an arbitration (the
“disputing parties”) agree to their application in respect of that arbitration; or (b) The Parties to the treaty
or, in the case of a multilateral treaty, the State of the claimant and the respondent State, have agreed after
1 April 2014 to their application.
44. Joint Statement
45. Investment Dispute
46. Commercial Dispute
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شود29.

نبايد بهعنوان قالبی متفاوت از ديگر قالبهای داوری تجاری يا اقتصادی در نظر گرفته
از منظر قواعد شفافیت ،اصطالح «معاهده» که بهنحو موسعی تفسیر میشود ،دربردارنده
هرگونه معاهدة دو يا چندجانبهای است که متضمن حمايت از سرمايهگذاری يا سرمايهگذاران و
حق سرمايهگذاران در توسل به داوری علیه طرفین متعاهد است .اين اصطالح همچنین میتواند
هرگونه معاهدهای را که از آن به موافقتنامه تجارت آزاد 28،موافقتنامه يکپارچگی اقتصادی23،
چارچوب تجارت و سرمايهگذاری 21،موافقتنامه همکاری 21يا معاهده سرمايهگذاری دوجانبه ياد
میشود دربرگیرد .سازمان يکپارچه اقتصادی منطقهای ،اتحاديه اروپا يا هنگکنک نیز داخل در
مفهوم «طرف معاهده» هستند.
يکی از موضوعات جالب و بحثبرانگیز ،قابلیت اعمال اين قواعد نسبت به معاهداتی است که
قبل از الزماالجراشدن اين قواعد منعقد شده ولی پس از الزماالجراشدن آن تمديد میشود .آيا اين
دسته از معاهدات ،مشمول بند  1ماده  1هست يا داخل در بند  5همان ماده قرار میگیرد؟ فرض بر
اين است که دولت متعاهد از قواعد شفافیت اطالع داشته و با ارجاع و انتخاب قواعد داوری
آنسیترال ،آن را پذيرفته است مگر اينکه به هنگام تمديد معاهده ،آن را کنار گذارده و انتخاب نکند.
ب .انصراف یا اصالح قواعد شفافیت
ماده ( 1)1به موضوع کنارگذاردن يا اصالح قواعد شفافیت میپردازد .ماده (( 1)1الف) ،توانايی
طرفین اختالف مبنی بر توافق بر کنارگذاردن و اعراض از قواعد شفافیت را محدود میکند.
بهموجب اين مقرره« :طرفین اختالف نمیتوانند با توافق يا هر وسیله ديگری اين قواعد را ناديده
بگیرند مگر اينکه بهموجب معاهده ،چنین امری مجاز شمرده شده باشد» .فلسفة وضع اين مقرره
از اين واقعیت سرچشمه می گیرد که هم دولت میزبان و هم عموم مردم نسبت به موضوع
شفافیت ذینفع بوده و با مجازدانستن طرفین اختالف به خودداری از افشای اطالعات ،حقوق
آنها و نفع عمومی مندرج در آنها تضعیف شده و ناديده گرفته میشود .اگرچه ماده (( 1)1الف)
هرگونه اختیار طرفین نسبت به کنارگذاردن اين قواعد را از بین میبرد ،ماده (( 1)1ب) با کمی
انعطاف ،اين اختیار را به ديوان داوری میدهد تا در شرايط ضروری و استثنائی ،از الزامات اين
قواعد چشمپوشی کند .بهموجب اين بند« :ديوان داوری بايد در کنار اختیار تامی که در برخی
مفاد اين قواعد به وی اعطا شده است ،قادر باشد تا الزامات مربوط به هر مقررة خاص اين قواعد
47. Sabater, Aníbal, “Towards Transparency in Arbitration (A Cautious Approach)”, Berkeley Journal of
International Law Publicit, vol. 5, 2010, p. 2.
48. Free Trade Agreement
49. Economic Integration Organization
50. Trade and Investment Framework
51. Cooperation Agreement
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را با اوضاعو احوال ويژه هر دعوا ،تعديل کرده و پس از مشورت با طرفین اختالف ،اگر اين تعديل
ضروری باشد نسبت به برگزاری داوری به روشی خاص و البته مطابق با اهداف شفافیت اين
قواعد اقدام کند» 25.در اعمال اين صالحیت ،ديوان داوری بايد به دو مورد توجه داشته باشد:
نخست ،توجه به نفع عمومی موجود در داوری سرمايهگذار با دولت؛ دوم ،نفع طرفین اختالف در
حلوفصل «منصفانه و مؤثر» اختالف .بنابراين ديوان داوری بايد به تمامی جوانب امر توجه کند
و به بهانة کنارگذاردن شفافیت ،در صدد تضییع منافع عمومی يا طرفین اختالف برنیايد.
در ماده ( 1)2نیز به بیاثربودن اين قواعد نسبت به اختیاراتی که مرجع داوری ممکن است
بهموجب قواعد داوری آنسیترال و در جهت بهبود شفافیت داشته باشد اشاره میکند 21.بر طبق
اين بند ،داوریهايی که تحت قواعد آنسیترال ولی بدون قواعد شفافیت برگزار میشود ،نبايد
متضمن اين معنا باشد که رسیدگیها بايد محرمانه انجام پذيرد .بنابراين ،آن میزان از شفافیت که
توسط قواعد داوری آنسیترال ( 5111يا  )1391مقرر شده است ،با فرض عدم اعمال قواعد
شفافیت ،کاهش نمیيابد.
ماده ( 1)1هم اختیار دولتها در کنارگذاشتن قواعد شفافیت را محدود میکند .اين ماده با
هدف برقراری موازنه نسبت به استثنائات مندرج در ماده  9همین قواعد در اين قواعد گنجانده
شده است .بهموجب ماده  9دولت میتواند با تمسک به قانون داخلی و با اين استدالل که افشای
آنها مغاير منافع اساسی امنیتی آن دولت است از ارائه آنها خودداری کند .در اين ماده آمده
است« :مرجع داوری بايد در اداره داوری ،در برابر هرگونه اقدام يا عمل ديگری که احیاناً اهداف
شفافیت اين قواعد را کامالً تضعیف میکند ،بايد اطمینان حاصل کند که ارجحیت با اهداف
شفافیت در داوری است».
ج .سلسلهمراتب قواعد
بندهای  9و  8ماده  ،1جايگاه قواعد شفافیت در سلسلهمراتب قواعد حقوقی را مشخص کرده
است .بهموجب ماده ( ،1)9چنانچه میان قواعد شفافیت و قواعد داوریِ قابل اجرا تعارضی وجود
داشته باشد ،اولويت با قواعد شفافیت است .برای مثال ،حتی درصورتیکه قانون حاکم ،به طرفین
اختالف اين اجازه را داده باشد تا با توافق ،قانون حاکم بر اختالف را (برای مثال از طريق بند
52. Article 1 (3) (b): The arbitral tribunal shall have the power, besides its discretionary authority under
certain provisions of these Rules, to adapt the requirements of any specific provision of these Rules to the
particular circumstances of the case, after consultation with the disputing parties, if such adaptation is
necessary to conduct the arbitration in a practical manner and is consistent with the transparency objective
of these Rules.

« .89اين قواعد بر اختیاراتی که ممکن است مرجع داوری ،تحت قواعد داوری آنسیترال برای انجام داوری به شیوهای که به
بهبود شفافیت بینجامد داشته باشد ،مانند اختیار پذيرش لوايح از شخص ثالث ،اثری نخواهد داشت».
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( 1)1قواعد داوری آنسیترال) اصالح کنند ،قواعد شفافیت مقدم بوده و اين اصالح را اجازه
نمیدهد .باوجود اين ،در صورت تعارض میان قواعد شفافیت با قانون حاکم بر معاهده ،مقررات
معاهده ،مقدم بر قواعد شفافیت است .ماده ( 1)8به اين اصل اشاره میکند که چنانچه هريک از
اين قواعد با يکی از مقررات قانون حاکم بر داوری که طرفهای اختالف نمیتوانند از آن عدول
کنند ،تعارض داشته باشد ،اولويت با قانون است22.
د .اعمال قواعد شفافیت در داوریهای خارج از قواعد داوری آنسیترال
قواعد شفافیت اين قابلیت را دارند تا بر داوریهای مبتنی بر قواعدی غیر از قواعد داوری آنسیترال
اعمال شوند .در طول مذاکرات تدوين اين قواعد ،مؤسسات داوری مختلف ازجمله ديوان دائمی
داوری و ايکسید ،بر اين موضوع صحه گذاشتهاند که قواعد شفافیت میتواند نسبت به رسیدگیهای
تابع قواعد داوری بهجز قواعد داوری آنسیترال ،اعمال شود .بند  3ماده  1در اين خصوص مقرر
میدارد« :اين قواعد در داوریهای میان سرمايهگذار با دولت که بهموجب ديگر قواعد داوری بهجز
قواعد داوری آنسیترال يا داوریهای موردی برگزار میشود ،قابل اعمال است»22.
با مشخصشدن قلمرو و دامنه شمول قواعد ،به موضوع افشا و انتشار اسناد و مدارک که
اصلیترين الزام اين سند است ،پرداخته میشود.
4ـ .2افشای اطالعات
قواعد شفافیت ،با توجه به فرايندهای مختلف رسیدگی داوری و با اين قصد که شفافیت در
تمامی اين مراحل تضمین شود ،الزام کرده است تا اطالعات و اسناد ،افشا و منتشر شده و
جلسات استماع بهنحو علنی برگزار شود .در زير ،هريک از اين موضوعات بررسی خواهد شد.
الف .انتشار اطالعات در شروع رسیدگی
ماده  5قواعد شفافیت ،افشای سريع و الزامی اطالعات را در شروع رسیدگیهای داوری مقرر

 .9« .84در موارد اعمال قواعد شفافیت ،آنها بايد هرگونه قواعد داوری حاکم را تکمیل کنند .در صورت تعارض میان قواعد
شفافیت و قواعد داوری قابل اعمال ،قواعد شفافیت برتر خواهد بود .باوجود اين ،در صورت تعارض بین هرگونه مقررة مندرج
در قواعد شفافیت با معاهده ،مقررات معاهده حاکم است.
 .8در صورت تعرض بین مفاد اين قواعد با قانون حاکم بر داوری که طرفین اختالف نمیتوانند آن را ناديده بگیرند ،قانون
حاکم ،برتر خواهد بود».
55. United Nations Commission on International Trade Law, Working Group II (Arbitration and
Conciliation), Fifty-seventh session, Vienna, 1-5 October 2012, A/CN.9/WG.II/WP.172, p. 7.
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داشته است .زمانی که خواهان ،اعالمیه داوری 21را رسماً به دولت خوانده ارسال میکند و داوری
آغاز میشود ،هريک از طرفین اختالف میبايست آن اخطار را به امینِ مشخصشده در ماده 8
ارسال کند .بهمحض اينکه امین از ارسال يا دريافت اعالمیه داوری اطالع يافت ،بايد اطالعات
مربوط به مشخصات طرفین اختالف ،بخش اقتصادی مربوطه و معاهدهای را که بر اساس آن
اختالف حاصل شده است به اطالع عموم برساند.
به هنگام بحث و مذاکره درباره افشای اطالعات همزمان با شروع داوری ،برخی از اعضای
حاضر ،اين نگرانی را مطرح کردند که درصورتیکه انتشار ابالغنامه داوری قبل از تشکیل ديوان
داوری الزامی شود ،مقامی که بايد از افشای اطالعات محرمانه يا حفاظتشده جلوگیری کند،
درعمل وجود ندارد .از طرف ديگر ،اگر افشای اعالمیة داوری تا تشکیل ديوان داوری به عقب بیفتد،
تأخیری طوالنی بین زمان ارسال يا دريافت ابالغنامة داوری و افشای اختالف ايجاد میشود .عالوه
بر آن ،در فرضی هم که ديوان داوری تشکیل نمیشود ،مثالً اگر قبل از انتخاب داوران ،اختالف
حلوفصل شود ،وجود اختالف میتواند نامعلوم و مبهم بماند .لذا بهترين راهکار آن است که با
اثبات دريافت اعالمیه داوری توسط خوانده ،سريعاً مجموعهای از اطالعات منتشر شود .خود اعالمیه
داوری نیز پس از تشکیل ديوان داوری بهصورت خودکار و بهموجب ماده  1منتشر میشود.
هرچند تصمیم به عدم افشای اعالمیه داوری و محدودکردن اطالعات ،عدول از مقررات
شفافیت و همچنین ناديده گرفتن رويه کشورها نسبت به افشای سريع اعالمیه داوری به حساب
میآيد ،اين امر نبايد در دو مورد ،مانع افشای زودهنگام ابالغنامة داوری توسط دولتها شود.
نخست ،در مواردی که خود معاهده اين افشا را الزامی میدارد و دوم ،در مواردی که معاهده در
اين خصوص ساکت است ،طرفین اختالف میتوانند بهموجب قواعد داوری آنسیترال ( 1391و
 )5111مبادرت به افشای داوطلبانه اعالمیه داوری بهصورت يکجانبه يا دوجانبه کنند.
ب .انتشار اسناد
ماده  1قواعد شفافیت ،انتشار اسناد تسلیمشده به ديوان داوری يا صادرشده از آن ديوان را مقرر
کرده است .اين ماده ،اسناد را به سه دسته طبقهبندی میکند .دسته نخست ،اسنادی است که
بهطور خودکار و اجباراً منتشر میشود .دسته دوم ،اسنادی است که در صورت درخواست هريک از
طرفین اختالف از ديوان داوری منتشر میشود .و دسته سوم ،شامل اسنادی است که ديوان
داوری در خصوص افشا يا عدم افشای آن تصمیمگیری میکند.
ازآنجاکه بسیاری از معاهدات در خصوص محرمانگی يا شفافیت ساکت است ،ماده ( 1)9در
جهت جلوگیری از تحديد شفافیت توسط اين قواعد ،چنین مقرر میدارد که اگر شفافیت
56. Notice of Arbitration
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گسترده ای توسط مقررات معاهده الزامی شده باشد و اين مقررات با قواعد شفافیت مغاير باشد،
مقررات معاهده حاکم و مقدم خواهد بود.
ماده ( 1)1دسته نخست اسناد را که مشتمل بر تعداد زيادی از اسناد تسلیمشده به ديوان
داوری يا صادرشده از آن ديوان است برمیشمرد .ازجملة اين اسناد ،تمامی اظهارات و لوايح
طرفین اختالف و اشخاص ثالث ،صورتجلسات استماع ،دستورها ،تصمیمها و آرای ديوان داوری
است .بهموجب اين مقرره:
«با رعايت ماده  ،9اسناد زير بايد در دسترس عموم قرار گیرد :اعالمیه داوری ،پاسخ به
اعالمیه داوری ،دادخواست ،دفاعیهها و ديگر اظهارات يا لوايح کتبیِ هريک از طرفین اختالف،
فهرستی از تمام مستندات ضمیمه اسناد مزبور يا ضمیمه گزارش کارشناس و شهادت شهود ،اگر
چنین فهرستی برای رسیدگی آ ماده شده باشد ،اما ارائه خود مستندات به عموم ضروری نیست،
هرگونه اليحه کتبی شخص (اشخاص) متعاهد غیر از طرفین اختالف يا اشخاص ثالث،
خالصه ای از جلسات استماع در صورت وجود و دستورها ،تصمیمها و آرای ديوان داوری»29.
کارگروه در خصوص مستندات (نسخه ضبطشده) جلسه استماع به اين نتیجه رسید که اين
مستندات ،جدا و مستقل از خود جلسات به حساب میآيد .بنابراين اگر جلسه استماع به داليلی
که در ماده  1آمده است غیرعلنی باشد ،قسمتهايی از آن مستندات که محرمانه يا حفاظتشده
نباشد ،بهموجب اين ماده منتشر خواهد شد.
دسته دوم از اسناد که در بند  5ماده  1آمده است ،اظهارات گواه و گزارشهای کارشناس
است .نگرانیهايی از سوی برخی از اعضای آنسیترال در خصوص اين دسته از اسناد مطرح شد.
آنها معتقد بودند که اين امر ،مسائلی را در خصوص حمايت از اقدامات کارشناس و حفاظت در
برابر تهديدات شاهد يا کارشناس ايجاد میکند .ديگر اعضا بر اين نکته تأکید میکردند که اين
اسناد میتواند در فهم مسائل و استداللهای مطرحشده و درنتیجه در حلوفصل اختالف ،نقش
مهمی داشته باشد .لذا پیشنهاد کردند تا مشمول افشای اجباری قرار گیرد .آنسیترال در تالش
بهمنظور جمع اين دو نظر ،در نهايت اين رويکرد را پذيرفت که گزارشهای کارشناس و اظهارات
گواه ،از افشای خودکار بهموجب ماده ( 1)1استثنا شده؛ ولی با تقاضای هريک از طرفین اختالف
و موافقت ديوان داوری افشا شود28.
57. Subject to article 7, the following documents shall be made available to the public: the notice of
arbitration, the response to the notice of arbitration, the statement of claim, the statement of defence and
any further written statements or written submissions by any disputing party; a table listing all exhibits to
the aforesaid documents and to expert reports and witness statements, if such table has been prepared for
the proceedings, but not the exhibits themselves; any written submissions by the non-disputing Party (or
Parties) to the treaty and by third persons, transcripts of hearings, where available; and orders, decisions
and awards of the arbitral tribunal.
58. United Nations Commission on International Trade Law, Working Group II (Arbitration and
Conciliation), Fifty-eighth session, New York, 4-8 February 2013, A/CN.9/WG.II/WP.176, p. 11.
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ماده ( 1)1به آن دسته از اطالعات يا اسناد اشاره دارد که ديوان داوری بنا به صالحديد خود
میتواند دستور انتشار آن را بدهد .بهموجب اين بند« :با رعايت ماده  ،9ممکن است ديوان داوری
رأساً يا با درخواست هر شخصی و پس از مشورت با طرفین اختالف ،تصمیمگیری کند که آيا
مستندات پیوست لوايح و ديگر اسناد ارائه يا صادر شده را در دسترس قرار دهد يا خیر و اينکه
چگونه مبادرت به اين اقدام کند .البته ديوان داوری در اين خصوص ،الزامی به رعايت بندهای 1
و  5فوقالذکر نخواهد داشت .اين مسئله برای مثال میتواند شامل اين مورد شود که چنین
اسنادی را در محل مخصوصی در دسترس قرار دهد» .بسیاری از اعضای آنسیترال بر اين باور
بودند که افشای الزامی مستندات ضمیمه میتواند کار عبث و بیهودهای باشد و از طرف ديگر،
افشای اين اطالعات نمیتواند تأثیری در نفع عمومی داشته باشد و تنها يک تکلیف سنگین و
بیمورد به حساب میآيد .بنابراين اعضا چنین تصمیم گرفتند که افشای مستندات پیوست يا
ديگر اسنادی که در بند  1و  5ماده  1نیامده است ،الزامی نباشد .البته ديوان داوری در زمان
تصمیمگیری در اين خصوص میتواند از معیار ارائهشده در بند  2ماده  ،1يعنی توجه به نفع
عمومی هريک از طرفین اختالف و کارآيی و مؤثربودن فرايند حلوفصل اختالف کمک بگیرد23.
بند  2ماده  ،1به فرايند انتشار اطالعات و حفاظت از اطالعات محرمانه پرداخته است .در
مواردی که افشا الزامی است ،يعنی موضوع مشول بندهای  5و  1باشد ،ديوان داوری بايد در
«سريعترين زمان ممکن» ،با رعايت محدوديت ناظر به اسناد حفاظتشده يا محرمانه ،اين اسناد
را برای امین ارسال کند .پس از آن ،امین نیز بايد اطالعات را در «پايگاه داده» ای که بدين
منظور طراحی شده است منتشر کند .در مقابل ،ديوان داوری اين اختیار را دارد تا در خصوص
طريقه و روش افشای مستندات پیوست و ديگر اسنادی که مشمول بند  1است به شخص امین
دستور دهد تا آن اطالعات و اسناد را در محلی که قرار دارند در دسترس عموم قرار دهد.
در خصوص هزينههای انتشار يا درخواست تحصیل اطالعات ،آنسیترال اين قاعده کلی را
پذيرفته است که عموم ،هزينه افشای اطالعات را پرداخت نمیکنند .تنها استثنا ،ناظر به
اطالعاتی است که برای شخص خاصی و بهموجب ماده ( 1)1يعنی افشا با صالحديد ديوان
داوری و به طريقی غیر از ارسال به امین افشا میشود؛ بدين صورت که شخص حقیقی يا حقوقی
با ارائه درخواست و به شرط پرداخت «هزينههای اداری» 11میتواند آن اسناد را دريافت کند.
البته شخص درخواستکننده ،الزامی به پرداخت هزينههای مربوط به افشای عمومی و همچنین
هزينههای قانونی مربوط به بررسی ،انشا يا ويرايش اين اسناد ندارد .بهموجب ماده (:1)2
59. Katranstiotis, Dimitrios, “Transparency in International Investment Arbitration: From the Current
towards the Future Normative Framework”, LL.M. in Transnational and European Commercial Law and
Alternative Dispute Resolution, International Hellenic University, 2013-2014, p. 8.
60. Administrative Costs
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«شخصی که برحسب بند  1حق دسترسی به اسناد را پیدا کرده است ،بايد هرگونه هزينة
اداری دردسترسقرارگرفتن آن اسناد از قبیل هزينههای کپی يا ارسال اسناد به او را پرداخت کند
اما الزم نیست هزينههای امین برای دردسترسقرارگرفتن اين اسناد به عموم را بپردازد»11.
آنسیترال ،در خصوص وضعیت افشای اطالعات در زمانی که ديوان داوری منحل شده است،
تعیین تکلیف نکرده است .اين کمیسیون تنها به اين نکته اشاره کرده است که در داوری موردی،
دردسترسقرارگرفتن اسناد مربوط به مرحلة پس از انحالل ديوان داوری ،از طريق راهنماها،
يادداشتهای توضیحی يا تشريفات داوری موردی صورت میپذيرد.
ج .علنیبودن جلسات استماع
ماده  1که بهطور ملموسی از ديگر قواعد داوری منحرف شده است 15با لحاظ سه محدوديت
(الف) حمايت از اطالعات محرمانه؛ (ب) حمايت از يکپارچگی فرايند داوری و (ج) به داليل
پشتیبانی و تدارکاتی ،حکم به علنیبودن جلسات استماع داده است .بنابراين طرفین اختالف
بهتنهايی يا با توافق يکديگر نمیتوانند با برگزاری علنی جلسه استماع مخالفت کنند .در ارتباط با
اطالعات محرمانه و يکپارچگی فرايند داوری ،ماده ( 1)5تعاريف اين اصطالحات را به ماده 9
ارجاع داده است.
ماده ( 1)1به مسائل پشتیبانی و تدارکاتی و بهاصطالح سختافزاری میپردازد و اين اختیار را
به ديوان داوری میدهد تا در خصوص چگونگی برگزاری علنی جلسات استماع تصمیمگیری
کند .همچنین اين مرجع میتواند با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و برخط ،امکان دسترسی
عموم به جلسات استماع را فراهم کند .اين ماده همچنین به ديوان داوری اجازه میدهد تا در
شرايط محدودتری و به همان داليل تدارکاتی ،جلسات استماع را بهصورت غیرعلنی برگزار کند.
البته برای اينکه ديوان داوری به بهانة امکانات پشتیبانی ،از اين اختیار سوءاستفاده نکرده و اين
ماده بهنحو مضیقی تفسیر و اعمال شود ،کارگروه ،اين موضوع را در مقرره گنجاند که امکانات
پشتیبانی بايد قبل از برگزاری جلسات استماع بهگونهای ترتیب داده شود تا دسترسی عموم را
61. Article 3 (5): A person granted access to documents under paragraph 3 shall bear any administrative
costs of making those documents available to that person, such as the costs of photocopying or shipping
documents to that person, but not the costs of making those documents available to the public through the
repository.

 .62در دعوايی که بهموجب قواعد داوری آنسیترال 1391به داوری ارجاع شده بو د ،ديوان داوری با استناد به بند  2ماده 52
اين قواعد که برگزاری جلسات استماع از طريق دوربین را مقرر داشته است ،ورود شخصی غیر از طرفین دعوا را به جلسات
استماع مجاز ندانسته است .ن.ک:
Methanex Corporation v. United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions from
Third Persons to intervene as amici curiae, 15 January 2001, available on 29 July 2010 at:
http://www.state.gov/s/l/c5818.htm.
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تسهیل کرده و از مشکالت عملی جلوگیری شود .بنابراين تنها درصورتیکه (الف) شرايط
غیرقابل پیشبینی يا غیرمنتظره حادث شود و (ب) آن شرايط و اوضاعواحوال ،ضرورت برگزاری
غیرعلنی جلسه را توجیه کند ،جلسات استماع بايد بهموجب ماده ( 1)1غیرعلنی برگزار شود.
در مواردی هم که بنا به داليل سهگانة مندرج در بندهای  5و  1اين ماده ،جلسات استماع،
غیرعلنی برگزار میشود بايد به حد ضرورت اکتفا شود .ذکر اين نکته ضروری است که
«صورتجلسات استماع» 11،تابع قواعد متفاوت ماده  1هاست .بنابراين درصورتیکه تمام يا
بخشی از جلسه استماع ،بنا به داليل سهگانه فوق ،غیرعلنی برگزار میشود ،آن جنبههای
غیرمحرمانه از صورتجلسات ،با رعايت مواد  1و  9بايد در دسترس عموم قرار گیرد.
4ـ .9مداخله ثالث در داوری
قواعد شفافیت به اشخاص ثالث اجازه داده است تا چنانچه میتوانند مطالبی را ارائه کنند که مفید
و مرتبط با اختالف بوده و درعینحال ،موجب تأخیر در فرايند داوری ،مداخله يا افزايش هزينهها
نمیشود ،به ديوان ،اليحه داوری تقديم کنند .مداخله ثالث در دو حالت پیشبینی شده است .در
حالت نخست ،شخصی غیر از طرفین اختالف که عضو معاهده هم نیست ،با تقديم اليحه،
مطالبی را به ديوان داوری عرضه میدارد .در حالت دوم ،شخصی که خود عضو معاهده بوده ولی
طرف اختالف نیست ،اليحه ارائه میکند .در زير ،هريک از اين دو وضعیت بررسی میشود.
الف .الیحه از جانب ثالث غیرمتعاهد
ماده  2به بررسی موضوع تقديم اليحه از سوی شخصی غیر از طرفین دعوا که عضو معاهده نیز
نیست ،پرداخته است .همسو و هماهنگ با رويههای جاری ديوانهای داوری ،ماده ( 2)1به ديوان
داوری اجازه میدهد تا لوايح «ياوران دادگاه» 12را بپذيرد .اين حق اعطايی تنها بايد به شکل
«لوايح کتبی» 12به ديوان داوری اعمال شده و ديگر روشها از قبیل بیان اظهارات در جلسه
استماع مجاز نیست.
البته اين امکان وجود دارد تا ديوانهای داوری بنا به صالحديد خويش و برحسب اختیاری
که بهموجب ماده  12قواعد داوری آنسیترال  1391يا ماده  19قواعد داوری آنسیترال  5111به
آنها داده شده است ،قادر باشند تا ديگر اشکال مشارکت و مداخله را مجاز دارند.
بقیه بندهای ماده  2به تشريفات ،آيین و مالحظات مرتبط با تصمیم ديوان داوری ،درباره
پذيرش يا رد اليحه تقديمی و همچنین نحوه مديريت اين موضوع اختصاص يافته است.
63. Transcripts of Hearings
64. Amicus curia
65. Written Submissions

020



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان 7931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخالف رويکرد مبهم برخی از معاهدات در خصوص معیارها و تشريفات ارائه و پذيرش چنین
لوايحی ،مقررات شفافیت بهتفصیل و با جزئیات به اين مسئله پرداخته است .بهطور مثال ،ماده 2
( )5مقرر میدارد که تقديمکنندگان اليحه بايد هرگونه اطالعات مرتبط با منابع حمايتی را
صرفنظر از اينکه اين حمايت بهطور مستقیم يا غیرمستقیم از سوی طرفین اختالف يا بهطور
خاصی جهت مشارکت صورت پذيرفته است فاش کنند .بهموجب اين مقرره« :شخص ثالث که
تمايل دارد تا اليحهای ارائه کند ،بايد اظهار مکتوب را بهصورت خالصه و به همان زبان داوری و
با رعايت تعداد صفحاتی که ديوان داوری معین میکند ،تقديم نمايد.
الف .اظهار شخص ثالث بايد موارد مرتبط ،عضويت و وضعیت حقوقی وی (برای مثال،
اتحاديه تجاری يا ديگر سازمان غیردولتی) ،اهداف عمومی وی ،ماهیت اقدامات و هرگونه
سازمان مادر (ازجمله هرگونه سازمانی که بهطور مستقیم يا غیرمستقیم ،کنترل شخص ثالث را بر
عهده دارد) توصیف کند.
ب .هرگونه ارتباط مستقیم يا غیرمستقیم شخص ثالث با هريک از طرفین اختالف تبیین شود.
ج .ارائه اطالعات راجع به دولت ،شخص يا سازمانی که موارد زير را در اختیار شخص ثالث
قرار دادهاند ()1؛ همکاری مالی يا ديگر همکاریها در تنظیم اليحه يا ( )5همکاری
قابلمالحظهای که تا دو سال قبل از تقديم اليحه صورت گرفته است .برای مثال ،تأمین مالی
مجموعاً  51درصد کل بودجه سالیانه فعالیتهای شخص ثالث.
د .توصیف ماهیت نفع شخص ثالث در داوری.
هـ .تعیین مسئله موضوعی يا حکمی خاص در داوری که شخص ثالث تمايل دارد طی اليحه
کتبی ارائه دهد»11.
ماده ( 2)1نیز فهرستی غیرانحصاری از معیارهايی را که ديوان داوری بر اساس آنها مبادرت
به پذيرش لوايح میکند ،برشمرده است .معیارهايی که بايد مورد توجه قرار گیرد ،مشتمل بر
منافع احتمالی ثالث در داوری و کارآيی و مفیدبودن اطالعات حکمی يا موضوعی است که او
ارائه کرده است .البته ديوان داوری به هنگام تصمیمگیری در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش
66. A third person wishing to make a submission shall apply to the arbitral tribunal, and shall, in a
concise written statement, which is in a language of the arbitration and complies with any page limits set
by the arbitral tribunal: (a) Describe the third person, including, where relevant, its membership and legal
status (e.g., trade association or other non-governmental organization), its general objectives, the nature
of its activities and any parent organization (including any organization that directly or indirectly controls
the third person); (b) Disclose any connection, direct or indirect, which the third person has with any
disputing party; (c) Provide information on any government, person or organization that has provided to
the third person (i) any financial or other assistance in preparing the submission; or (ii) substantial
assistance in either of the two years preceding the application by the third person under this article (e.g.
funding around 20 per cent of its overall operations annually); (d) Describe the nature of the interest that
the third person has in the arbitration; and (e) Identify the specific issues of fact or law in the arbitration
that the third person wishes to address in its written submission.
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اين لوايح ،به معیارهای مندرج در ماده ( 1 )2که ناظر به نفع عمومی و کارايی حلوفصل اختالف
است ،توجه خواهد کرد.
ماده  )2( 2شرايط شکلی و ماهوی لوايح را بیان کرده است .بهموجب اين ماده« :اليحه ثالث
بايد:
(الف) مورخ بوده و به امضای شخصی که از طرف ثالث ،اليحه را تقديم میکند رسیده باشد؛
(ب) خالصه و موجز بوده و بیشتر از آنچه ديوان داوری اجازه داده است ،واجد مطلب ديگری
نباشد؛ (ج) اظهاری دقیق از وضعیت شخص ثالث نسبت به موضوع را ارائه کند و (د) تنها به
مسائلی اشاره کند که داخل در موضوع اختالف است» 19.ازآنجاکه فهرست ارائهشده ،فهرستی
انحصاری و حصری از شرايط و الزامات نیست ،ديوان داوری ممکن است شرايط ديگری را در
خصوص مسائل شکلی و ماهوی لوايح تقديمشده به طرفین الزام کند.
ماده  )2( 2نیز به تأثیری که اليحه میتواند چه از حیث شکلی و چه از حیث ماهوی نسبت
به اختالف يا طرفین آن داشته باشد ،میپردازد .اين ماده تصديق میکند که لوايح نمیتوانند
تعهدی اضافی يا بیمبنا به طرفین اختالف تحمیل کنند .البته اين بند متضمن اين نکته است که
ممکن است در برخی موارد ،لوايح تقديمی اثر منفی داشته و موقعیت طرف اختالف را تضعیف
کند .بهمنظور رعايت اصل تناظر ،در ماده  )1( 2بر اين نکته تأکید شده است که «ديوان داوری
بايد تضمین کند که به طرفین اختالف ،فرصت متعارفی جهت ارائه مالحظات خود نسبت به
اليحه شخص ثالث ،داده شده است»18.
در آرای داوری که تحت قواعد مهم داوری ازجمله نفتا صادر شده است ،اين امکان برای
ثالث وجود داشته است تا لوايحی را در جهت تبیین مسائل حکمی و موضوعی به هیئت داوری
تقديم کند .قضیه متانکس به طرفیت اياالت متحده امريکا 13نمونهای از اين مورد است.
متانکس يک سرمايه گذار کانادايی بود که در امريکا شرکتی جهت تولید متانول تأسیس کرده
بود  .اين شرکت مدعی بود که به دلیل نقض قوانین و مقررات ا مريکا ،متانول تولیدی کیفیت
الزم را نداشته و چه بسا برای سالمت ،بهداشت و محیطزيست زيان آور است .اختالف اين
سرمايهگذار با دولت امريکا حدود يک میلیارد دالر امريکا بود .در اين اختالف ،سازمان مردمنهاد
ارث جاستیس 91وابسته به گروه محیطزيست کالیفرنیا ،از ديوان داوری درخواست کرد تا لوايحی
67. Article 4 (4): The submission filed by the third person shall: (a) Be dated and signed by the person
filing the submission on behalf of the third person; (b) Be concise, and in no case longer than as
;authorized by the arbitral tribunal; (c) Set out a precise statement of the third person’s position on issues
and (d) Address only matters within the scope of the dispute.
68. Article 4 (6): The arbitral tribunal shall ensure that the disputing parties are given a reasonable
opportunity to present their observations on any submission by the third person.
69. Methanex Corporation v. United States of America
70. www.earthjustice.org
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راپذيرفت91.

را ارائه کند که ديوان داوری اين امر
ماده  51قانون داوری تجاری بینالمللی ،مصوب  1191نیز مشابه با قواعد شفافیت ،اين
امکان را برای ثالث به رسمیت شناخته است .بهموجب اين ماده« :هرگاه شخص ثالثی در موضوع
داوری برای خود مستقالً حقی قايل باشد يا خود را در محقشدن يکی از طرفین ذینفع بداند
میتواند مادام که ختم رسیدگی اعالم نشده است وارد داوری شود ،مشروط بر اينکه موافقتنامه
و آيین داوری و داور را بپذيرد و ورود وی در داوری مورد ايراد هیچکدام از طرفین واقع نشود».
هرچند پارهای از نويسندگان از اين متن انتقاد کردهاند ،بعضی ديگر از محققان تالش کردهاند آن
را از باب امکان داوری چندجانبه توجیه کنند .در هر صورت ،ثمره اين قاعده اين است که
خصوصیبودن داوری بهعنوان راهحل فصل خصومت بین طرفین تضعیف شود و درنتیجه،
محرمانهماندن داوری قابل استناد نباشد .درعینحال میتوان استدالل کرد که چون موافقت ثالث
نسبت به موافقتنامه و آيین داوری ضروری است ،هر نوع شرط محرمانهماندن داوری يا هر نوع
توافقی که درمورد انتشار رأی داوری يا حضور بیگانگان در جلسات داوری ذکر شده باشد ،بايد
شخص ثالث ،از پیش ،آن را پذيرفته باشد تا ورود شخص ثالث به داوری محقق شود95.
ب .تقدیم الیحه توسط شخص ثالث متعاهد
ماده  2به لوايح شخصی غیر از طرفین اختالف که البته عضو معاهده است پرداخته است .در اين
فرض ،شخص ثالث میتواند همان دولت متبوع سرمايهگذار خارجی باشد که در جهت تفسیر
معاهده در دعوای میان سرمايهگذار و دولت میزبان ،اليحه تقديم کند .همچنین میتواند در يک
معاهده چندجانبه ،يکی از دولتهای عضو معاهده باشد که دولت متبوع سرمايهگذار درگیر دعوا با
دولت میزبان نیست ،ولی بهمنظور حفظ حقوق خود و اتباعش در دعاوی بعدی ،تشخیص میدهد
اليحهای در اختیار ديوان داوری قرار دهد .ديگر معاهدات سرمايهگذاری ازجمله نفتا (ماده
 ،)1158موافقتنامه تجارت آزاد امريکای مرکزی (سفتا) 91و نمونه معاهده دوجانبه سرمايهگذاری
کانادا و همچنین قاعده  ) 5( 19قواعد داوری ايکسید نیز اين اختیار را به ثالث دادهاند92.
در زمان درج چنین اختیاری ،بحثهايی راجع به ضرورت مداخله دولت عضو معاهده که خود
طرف اختالف نیست ،مطرح شد .برخی با اين استدالل که هرگونه تفسیر معاهده يا صدور
71. Transparency and Third Party Participation in Investor-State Dispute Settlement Procedures,
Statement by the OECD Investment Committee, Working Papers on International Investment, 2005, p. 7.

 .12عنايت؛ پیشین ،ص .111
)73. Central American Free Trade Agreement (CAFTA
74. Montineri, Corinne, “UNCITRAL Standards on Transparency in Treaty-Based Investor-State
Arbitration”, in: Trade Development through Harmonization of Commercial Law, Muruga Perumal
Ramaswamy, João Ribeiro (eds.), 2014, p. 54.
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اعالمیة يکجانبه در خصوص تعهدات مفاد معاهده ،به تمامی دول عضو تسری میيابد ،مخالف
درج چنین مقرره ای بودند .اما در مقابل ،برخی با اين استدالل که چون نتیجه حلوفصل
اختالفات بین دو دولت عضو ،بر حقوق ديگر اعضا و ازجمله تعیین نظام حقوقی حاکم بر معاهده
مؤثر است ،بر ضرورت درج اين اختیار تأکید کردند .عالوه بر آن ،اين احتمال وجود دارد که ديوان
داوری به اطالعاتی راجع به تابعیت يا محل تجارت سرمايهگذار يا رويه کشور متبوع سرمايهگذار
نیاز داشته باشد .بديهی است در چنین مواردی کشور متبوع سرمايهگذار ،بهترين گزينهای است
که میتواند اين اطالعات را بهنحو دقیق و واقعی در اختیار ديوان داوری قرار دهد92.
برخالف ماده  ،2اين ماده تنها خود را به لوايح کتبی محدود نکرده است .ماده  )1( 2اين
اختیار را به ديوان داوری میدهد تا لوايحی را که متضمن تفسیر معاهده هستند از شخص ثالث
متعاهد بپذيرد ،البته مشروط بر آنکه اين امر ،منجر به لطمه به فرايند داوری يا آسیب غیرمنصفانه
به طرفین اختالف ـ آن گونه که در بند  2همین ماده آمده است ـ نشود .نکته جالب آن است که
اين ماده نهتنها اجازه پذيرش چنین لوايحی را به ديوان داوری میدهد ،بلکه اين ديوان میتواند
خود رأساً آنها را از کشور متعاهد که طرف دعوا نیست با همان شرايط پیشگفته درخواست کند.
در طی مذاکرات تدوين اين قواعد ،برخی از اعضا اين نگرانی را مطرح کردند که ماده )5( 2
ـ و نه  )1( 2ـ ممکن است بهعنوان وسیلهای جهت اعمال حمايت ديپلماتیک توسط دولتهای
میزبان استفاده شود .در همین راستا ،قسمت اخیر اين بند صراحتاً بیان داشته است که «همچنین
بهمنظور اطمینان بیشتر ،بايد از پذيرش لوايحی که از ادعای سرمايهگذار ،به روشی همانند
حمايت ديپلماتیک طرفداری میکند ،خودداری کرد».
ازآنجاکه تصمیم دولت متعاهد ،مبنی بر ارائه يا عدم ارائه اليحه ،به عوامل متعددی بستگی
دارد ،ماده  )1( 2ديوان داوری را مجاز نمیدارد تا از سکوت دولت متعاهد ،هرگونه برداشت يا
استنباطی داشته باشد.
بندهای  2و  2اين ماده که عیناً مشابه با بندهای  2و  1ماده قبل هستند به ديوان داوری
تکلیف میکنند تا اين اطمینان را حاصل کند که...« :اليحه ،رسیدگیهای داوری را مختل نکرده
يا تعهدی اضافی به آن تحمیل نمیکند يا بهطور غیرمنصفانهای به هريک از طرفین اختالف
آسیب نمیزند» و « ...به طرفین اختالف ،فرصتی متعارف جهت ارائه مالحظات خود نسبت به
اليحه شخص متعاهد غیر از طرفین اختالف ،داده شده است».
4ـ .4استثنائات اصل شفافیت
آنسیترال برای اينکه بتواند میان قواعد شفافیت ،تعادل برقرار کند ،با اتفاقنظر به اين نتیجه رسید
75. Ibid., p. 55.
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که «اطالعات محرمانه يا حفاظتشده» 91را از شمول اين قواعد استثنا کند .لذا در ماده ،9
مقررهای را با عنوان استثنائات اصل شفافیت پیشبینی کرد .بند  5اين ماده ،اطالعات محرمانه يا
حفاظتشده را به چهار دسته طبقهبندی میکند( ...« :الف) اطالعات تجاری محرمانه؛ (ب)
اطالعاتی که بهموجب معاهده نبايد در دسترس عموم قرار گیرد؛ (ج) اطالعات مربوط به دولت
خوانده که بهموجب قانون دولت خوانده نبايد علنی شود و اطالعاتی که بهموجب قانون يا قواعد
قابل اعمال به تشخیص ديوان داوری ،نبايد در دسترس عموم قرار گیرد و (د) اطالعاتی که
افشای آن مانع اجرای قانون میشود»99.
اينکه اطالعات خاصی در زمره استثنائات قرار میگیرد يا خیر ،در هر موردی (قضیه به قضیه)
متفاوت بوده و با توجه به ماهیت اطالعات و قانون حاکم بررسی میشود .اين قواعد،
تصمیمگیری را در خصوص چگونگی برخورد طرفین يا ثالث با اطالعاتی که محرمانه يا
حفاظتشده تعريف شده است به ديوان داوری واگذار کرده است .اينکه اطالعات ،جزء اطالعات
محرمانه يا حفاظتشده هست يا خیر ،به نظر ديوان داوری و انگیزه طرفین بستگی دارد .به تعبیر
ديگر ،قواعد ،اين اجازه را به ديوان داوری میدهد تا بر اساس نظر خويش و قصد و انگیزه
طرفین اختالف ،اتخاذ تصمیم کند .تنها در دو مورد ،اختیار ديوان داوری نسبت به تصمیمگیری
در خصوص قانون يا قواعد حاکم ،مضیق و محدود شده است .نخست و بر طبق ماده ( )5( 9ج)،
اطالعات مربوط به خوانده است که بر اساس قانون دولت خوانده ،قابلیت افشای اطالعات
بررسی میشود .دوم ،بهموجب ماده  )2( 9دولت خوانده مختار است درصورتیکه به اين نتیجه
برسد که افشای اطالعات ،برخالف منافع امنیتی مهم وی است ،اجازه ندهد آن اطالعات افشا
شود98.
البته محدوديتهای خاصی نسبت به قلمرو اين استثنائات وجود دارد .يکی از اين
محدوديتها ناظر به اين مسئله است که اطالعاتی که بنا به مسائل امنیتی قابل افشا نیست،
اساساً به ديوان داوری ارائه نمیشود تا موضوع افشا يا عدم افشای آن مطرح شود .لذا مسئله
اعمال استثنائات در صورتی قابل طرح است که اطالعاتی که ادعا میشود محرمانه يا
حفاظتشده ا ست با دستور ديوان داوری يا دادگاه توسط دولت خوانده به سرمايهگذار ارائه شده
76. Confidential and Protected Information
77. Article 7 (2): Confidential or protected information consists of: (a) Confidential business
;information; (b) Information that is protected against being made available to the public under the treaty
(c) Information that is protected against being made available to the public, in the case of the information
of the respondent State, under the law of the respondent State, and in the case of other information, under
;any law or rules determined by the arbitral tribunal to be applicable to the disclosure of such information
or (d) Information the disclosure of which would impede law enforcement.

« .15هیچ مادهای در اين قواعد ،دولت خوانده را الزام نمیکند تا اطالعاتی که افشای آن را ،مخالف با منافع مهم امنیتی
خويش میداند ،در دسترس عموم قرار دهد».
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است و بعداً توسط وی به ديوان تقديم شده است يا بهطور داوطلبانه ،دولت خوانده به ديوان ارائه
کرده است .محدوديت ديگر در خصوص اختیاری است که بهموجب ماده  )8( 1به ديوان داوری
داده شده است تا در مقابل روشهای ناصحیحی که مانع افشای اطالعات میشود ،مقاومت کند.
آنسیترال اين محدوديت را بهطور ويژه بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده دولت خوانده از اختیار
مندرج در ماده  )2( 9وضع کرد.
عالوه بر حمايت از اطالعات محرمانه يا حفاظتشده ،چنانچه علنیسازی اطالعات« ،تمامیت و
يکپارچگی فرايند داوری» 93را به خطر افکند ،مرجع داوری میتواند به صالحديد خود يا تقاضای
يکی از طرفهای دعوا و درصورتیکه عملی باشد ،پس از مشورت با طرفهای دعوا ،اقدمات
مقتضی را برای محدودکردن يا بهتأخیرانداختن عمومیسازی اطالعات اتخاذ کند .ازجمله مواردی
که ديوان داوری میتواند مانع افشای اطالعات شده يا دستور دهد اطالعات با تأخیر منتشر شود،
زمانی است که افشای اطالعات میتواند مانع از تحصیل يا ارائه دلیل شده يا موجب تهديد يا
ارعاب گواهان ،وکال و همچنین اعضای ديوان داوری شده يا موجب شرايط استثنايی ديگر از اين
قبیل شود .البته کارگروه در خصوص اين موضوع که «شرايط استثنايی» 81به چه وضعیتی اطالق
میشود به توافق نرسیده و اين امر میتواند موجب تفسیر موسع از اين اصطالح شود81.
4ـ .8امین اطالعات منتشرشده
ماده  ،8امین يا مقام ثبتکننده اطالعات را دبیرکل سازمان ملل متحد يا مؤسسهای که آنسیترال
آن را تعیین میکند قرار داده است .تعیین خود آنسیترال بهعنوان امین ،مسئلهای بود که اعضا به
هنگام تدوين قواعد بر آن اجماع و اتفاقنظر داشته و همواره بر آن تأکید کردهاند 85.در حال
حاضر ،آنسیترال بهموجب راهنمايی 81که دبیرکل در خصوص چگونگی ارسال اسناد تدوين کرده
است ،بهتفصیل ،تشريفات ارسال اسناد را مشخص کرده است .بهموجب بند  1ماده  Dاين راهنما،
شخص بايد اسناد را بهصورت الکترونیکی در قالب پی.دی.اف از طريق پست الکترونیکی ارسال
79. Integrity of the Process
80. Exceptional Circumstances
 .57ماده « :)9( 9ديوان داوری میتواند رأساً يا بنا به درخواست هريک از طرفین اختالف و پس از مشورت با آنها ،در صورت
امکان ،اقدامات مناسبی را در جهت جلوگیری از انتشار اطالعات يا تأخیر در انتشار آنها در مواردی که انتشار اطالعات ،تهديدی
علیه يکپارچگی فرايند داوری است به عمل آورد؛ چرا که اين امر ،جمعآوری يا ارائه دلیل را با خطر مواجه میکند و منجر به
ارعاب گواهان ،وکالی طرفین اختالف يا اعضای ديوان داوری يا موجب شرايط استثنايی ديگر از اين قبیل میشود».
82. United Nations Commission on International Trade Law, Working Group II (Arbitration and
Conciliation), Fifty-Eighth Session, New York, 4-8 February 2013, A/CN.9/WG.II/WP.177, p. 2.
83. Transparency Registry (a repository for the publication of information and documents in treaty-based
investor-State arbitration), UNCITRAL Secretariat, (Transparency Registry), Vienna International
Centre, 2014, available at: http://www.uncitral.org/transparency-registry/en/guidelines.html.
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کرده يا بر روی حافظه سیار (فلش مموری) يا روی لوح فشرده ذخیره کرده و به امین تسلیم کند.
همچنین حجم آن نبايد بیشتر از  2مگابايت باشد .درصورتیکه حجم سندی بیشتر از اين مقدار
باشد بايد به اسناد کوچکتری تقسیم شده و سپس ارسال شود .بنابراين نسخه کاغذی اسناد
پذيرفته نمیشود .ماده  Fاين سند ،بازه زمانی را که طی آن امین مبادرت به افشای اطالعات
مربوط به آن اختالف میکند تا زمان انجام وظیفه ديوان يا خاتمه و انحالل آن تعیین کرده
است 82.پس از دريافت اطالعات ،امین ،اطالعات را به همان شکل و با همان زبانی که دريافت
کرده است ،بر روی پايگاه داده آنسیترال که بدينمنظور طراحی شده است 82منتشر میکند81.
نتیجه
امروزه با توجه به گسترش استفاده از داوری بهعنوان کارآمدترين و مؤثرترين راهکار حلوفصل
اختالف ،توجه فعاالن تجاری بهويژه در روابط میان دولتها با اشخاص خارجی ،به داوری تجاری
بین المللی دوچندان شده است .اهمیت اين راهکار تا بدانجا رسیده است که منجر به ايجاد قالب
جديدی از داوری با عنوان داوری سرمايهگذاری شده است .داوری سرمايهگذاری که مبتنی بر
معاهدات سرمايهگذاری دو يا چندجانبه است میکوشد تا اختالفات ناشی از چنین معاهداتی را که
میتوانست با توسل به قواعد حقوق بینالملل حلوفصل شود با استناد به شرط داوری مندرج در
معاهدات سرمايهگذاری حلوفصل کرده و با تبديل دعاوی قراردادی به دعاوی معاهدهای ،مانع
استفاده يا سوءاستفاده دولت بهمنظور رهايی از تعهدات ناشی از معاهدات شود .بااينحال نظر به
وضعیت برتر دولت در مقايسه با طرف ديگر اختالف ،اين احتمال همواره وجود داشته تا دولت به
بهانه حاکمیت يا به اعتبار قدرت برتر خويش ،با پنهانکاری حقايق و وقايع ،در صدد تضییع
منافع عموم موجود در چنین داوریهايی برآيد .اين موضوع و نظر به نقش قاعدهساز ديوانهای
داوری همانند دولتها در اختالفات ناشی از سرمايهگذاریها موجب شد تا آنسیترال پس از
سالها بحث و مذاکره ،در ژوئیه « ،5111قواعد آنسیترال را درباره شفافیت در داوری اختالفات
بین سرمايهگذاران و دولتهای میزبان بر مبنای معاهدات حمايت از سرمايهگذاری» موسوم به
قواعد شفافیت در  8ماده به تصويب برساند.
84. “Once the arbitral tribunal has discharged its function and its mandate is terminated, the repository
”will not publish any additional document on that case.
85. http://www.uncitral.org/transparency-registry/registry/index.jspx.

 .56برای نمونه ،قصد ارجاع به داوری ،اعالمیه داوری و رأی داوری دعوای شرکت آبیتیبی بواتر علیه دولت کانادا
( ،)AbitibiBowater Inc. v. Canadaکه در آن ،شرکت بواتر به استناد موافقتنامه تجارت آزاد امريکای شمالی (نفتا)،
اختالف را به داوری ارجاع داده بود و طی آن ،خواهان يعنی شرکت بواتر با دريافت مبلغ  111میلیون دالر از دولت کانادا ،از
دعوای خود صرفنظر کرده و حکم سازشی ( )Consent Awardصادر شده است ،در پايگاه داده آنسیترال ،قابل مشاهده و
دريافت است.
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اين قواعد ،هرچند تجربه نخست و معیار تمامعیار شفافیت در داوری نیست ،از آن جهت که
آن فرايند و چارچوب شکلی و سازمانی که طی آن شفافیت بهنحو آشکار و همسو با رويهها
تضمین میشود را ارائه میدهد ،گامی بلند به حساب میآيد .قواعد شفافیت که اصوالً در داوری
اختالفات ناشی از معاهدات سرمايهگذاری بین دولت و سرمايهگذار که در تاريخ  1آوريل  5112يا
پس از آن منعقد شده است ،شروع شده ،اعمال میشود ،طرفین يا ديوان داوری را مکلف کرده
است در جهت تضمین شفافیت ،اطالعات و اسناد مرتبط با داوری را در آغاز و ضمن جريان
رسیدگی و جلسات استماع ،در اختیار امین تعیینشده قرار دهند .امین نیز با قراردادن اين
اطالعات در پايگاه دادهای که بدينمنظور طراحی شده است ،آن را منتشر کرده و در دسترس
عموم قرار میدهد .از نکات برجسته اين قواعد ،مداخله شخص ثالث در داوری است که وی
میتواند بهعنوان «ياور و دوست مرجع داوری» ،با تقديم اليحه و تبیین امور حکمی و موضوعی
به شفافیت بیشتر داوری کمک کند .ازآنجاکه تمامی اطالعات و اسناد از اين قابلیت برخوردار
نیستند تا در دسترس عموم قرار گیرند ،اين قواعد ،ضمن مستثناکردن اطالعات محرمانه يا
حفاظتشده از افشا ،در مواردی هم که در دسترسقراردادن اطالعات به عموم ،خطری برای
يکپارچگی و تمامیت فرايند داوری به همراه دارد ،مانع از افشا آنها شده يا حکم به افشا با تأخیر
آنها میدهد.
علیرغم تمام مزايايی که رعايت شفافیت در داوریهای سرمايهگذاری بهويژه برای عموم به
دنبال دارد ،از جهاتی هم میتواند مضر به حال طرفین اختالف بهويژه سرمايهگذار باشد .افزايش
هزينهها و طوالنیشدن فرايند رسیدگی از مهمترين نگرانیهای سرمايهگذاران است .عالوه بر
آن ،شفافیت با مبانی تجاری داوری همچون توافقیبودن داوری و اصول مهم آن يعنی
خصوصیبودن و محرمانگی در تعارض آشکار است .لذا در اعمال قواعد شفافیت بايد بهگونهای
رفتار شود که هر دو مصلحت با يکديگر جمع شده و به بهانه تضمین حقوق و منافع جمعی،
اصول و قواعد حاکم بر رسیدگیهای داوری نقض نشود.
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چکیده
آرای داوری تجاری بینالمللی ،انواع متعددی دارد و ديوان داوری میتواند آرای جداگانهای در خصوص
موضوعات گوناگون صادر کند .در برخی قوانین تصريح شده است که ديوان اختیار دارد که انواع متعددی
از رأی را صادر کند .در قانون داوری تجاری بینالمللی ايران نیز بهطور تلويحی به انواع رأی اشاره شده
است .رأی نهايی ،جزئی و موقت ،مهمترين آرايی است که تقريباً در تمامی اسناد بینالمللی بدان اشاره
شده است .دسته ديگر آرای داوری مانند غیابی ،اعالمی و تأسیسی ازجمله آرايی است که در هیچيک از
قواعد و قوانین داوری ،نصی به خود اختصاص نداده است .در حقوق ايران ،برخالف مقررات راجع به
داوری داخلی ،قانون داوری تجاری بینالمللی ،حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل
رأی داوری است .در اين مقاله ،نويسندگان تالش کردهاند تا هريک از انواع متعدد رأی را مطالعه کرده و
پیشنهادهايی جهت اصالح قانون داوری تجاری بینالمللی ايران ارائه دهند.
واژگان کلیدی
داوری تجاری بینالمللی ،رأی نهايی ،رأی موقت ،رأی اعالمی ،رأی تأسیسی
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 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم

m.bakhtiarvand@qom.ac.ir
mitra.ahmadi110@gmail.com

472



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان 7931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه
بررسی قوانین و مقررات داوری تجاری بینالمللی کشورها و کنوانسیونهاای باینالمللای بیاانگر
وجود انواع متعدد آرای داوری است تا آنجا که برخی قوانین باهصاراحت از اختیاار دياوان بارای
صدور انواع رأی سخن به میان آورده و واژگانی را برای تعیین انواع رأی بهکار بردهاند .بارخاالف
اين نوع از مقررات ،قانون داوری تجاری بینالمللی ايران صراحتاً چنین اختیااری را بارای دياوان
داوری به رسمیت نمیشناسد اما از روح حاکم بر مواد مربوط میتوان تلويحااً برداشات کارد کاه
رأی داوری انواع متعددی دارد که ديوان میتواند آن را صادر کند.
با درنظرگرفتن مجموع مقررات مذکور میتوان دريافت که رأی نهايی ،جزئی و موقت ازجمله
مهمترين آرای داوری است که معموالً در قوانین کشورها و اسناد باینالمللای بادان اشااره شاده
است .اصالح و تفسیر و تکمیل رأی بهعنوان اقدامات پا از صادور رأی تلقای شاده اسات .در
حقوق ايران ،قانون داوری تجاری بینالمللی ،بهطور نسبتاً مفصلی باه موضاوع تفسایر و تکمیال
رأی داوری پرداخته است .اين موارد ،استثنايی بر قاعده فراغ داور محسوب میشود زيرا با صادور
رأی داوری ،داوران از رسیدگی فراغت يافته و اصوالً نمیتوانند پرونده را مجدداً بررسی کنناد ياا
رأی صادره را تغییر دهند .ازاينرو زمانی که رأی داوری ،اشتباهات واضح يا ابهام داشته باشاد ياا
حتی در حین تصمیم گیری موضوعی از ديد داور يا داوران پنهان بماند ،خاود دياوان داوری طای
مهلتی بايد در صدد رفع نواقص برآيد.
دسته ديگر آرای داوری مانند غیابی ،اعالمی و تأسیسی ازجمله آرايای اسات کاه باهتحقیا
میتوان گفت در هیچيک از قواعد و مقررات داوری ،نصی به خود اختصااص ناداده اسات .عادم
تصريح به اختیار ديوان برای صدور چنین آرايی نهتنها میتواند موجب پیدايش ترديدهای اساسی
در خصوص صالحیت ديوان برای صدور اينگونه آرا شود ،بلکه میتواند تقويتکننده ايان سا ال
باشد که آيا اصالً صدور چنین آرايی در داوری امکانپذير است يا تنها احکاام ترافعای دادگااههاا
میتواند عنوان غیابی ،اعالمی و تأسیسی داشته باشد؟ مسائلی از اين قبیل و لزوم آشنايی با انواع
متعدد آرای داوری ،نگارندگان را برآن داشت تا به بررسی و تحلیل اناواع رأی در داوری تجااری
بینالمللی ايران بپردازند .اين مقاله به دو گفتار تقسیم شده است :ازآنجاکاه شاناخت اناواع رأی،
متوقف بر شناخت مفهوم رأی است ،در ابتدا مفهوم رأی در داوری تجااری باینالمللای و ساپ
موضوع اصلی مقاله و انواع رأی بررسی و تحلیل میشود.
 .7مفهوم رأی
موافقتنامه داوری ،نقطه شروع فرآيند داوری است و رأی مرحله نهايی آن و نتیجه آيین دادرسی
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آنسایترال2،

داوری در تصمیم داوری متبلور میشود 5.در زمان تهیاه پایشناوي قاانون نموناه
اهمیت «اصطالح رأی» ،منجر به تالش گروه کاری برای تعريف آن شاد .تعرياف گاروه کااری
مربوط بدين شرح بود« :رأی به حکم نهاايی اطاالق مایشاود کاه تماام موضاوعات و مساائل
ارائهشده به ديوان را فیصله دهد يا هر تصمیم ديگر ديوان که هر مسائله مااهوی ،ياک مسائله
مربوط به صالحیت يا هر مسئله شکلی ديگر را بهصورت نهايی حلوفصل کند» .اما نگرانیهای
جدی درباره بخش دوم و بهويژه تصمیم گیری در خصوص مسئله شکلی بیان شد کاه در پاياان،
مدونین قانون نمونه نتوانستند به تواف دست يابند و همین امر باعث شد که اصطالح رأی ،بدون
تعريف در قانون نمونه رها شود3.
قانون داوری تجاری بینالمللی ايران نیز در حین اقتباس از قانون نموناه آنسایترال در صادد
جبران اين ضعف بر نیامده است .حتی در کنوانسیون نیويورک 4،تعريفی از رأی ديده نمایشاود و
تنها در بند ( )2ماده  5آن مقرر شده است« :اصطالح «احکام داوری» نهتنها شامل احکام داوران
منصوب برای هر پرونده است ،بلکه شامل احکام ارکان دائمی داوری که طرفها به آنها رجاوع
کردهاند نیز میشود»؛ بديهی است که اصطالح بهکاربردهشاده در ايان کنوانسایون ،باا واژه رأی
مندرج در قانون داوری تجاری بینالمللی و قانون آيین دادرسی مدنی اياران همااهنگی نادارد و
چنان که پیداست ،منظور از اين بند ،ارائه تعريف از رأی داوری نیست بلکه مراد از اين بیان ،رفاع
هر گونه شبهه در خصوص دايره شمول کنوانسیون نیويورک در ارتباط باا داوریهاای ماوردی و
سازمانی است.
علیرغم اينکه در رابطه با تعريف رأی داوری در هیچيک از قواعد و مقاررات داوری و حتای
کنوانسیون ،قیدی به میان نیامده ،برخی از صاحبنظران چنین نوشتهاناد« :رأی ،باه تصامیم ياا
تصمیمات نهايی ديوان داوری اطالق می شود که کلیه مسائل مااهوی ارجااعشاده باه داوری را
فیصله میدهد»1.
همان طور که مالحظه میشود ،اين تعريف ،بیشتر در صدد حل مشکل پیچیده احکام نهايی،
جزئی و موقت است زيرا در خالل داوری ممکن است بیش از يک رأی صاادر شاود .باه عقیاده
برخی نويسندگان« :رأی داوری برآيند تصمیم ديوان داوری و بهنوعی ساند ثباتکنناده تصامیم

1. Rubino-Sammartano, Mauro, International Arbitration Law and Practice, 2nd ed., Kluwer Law
International, The Netherlands, 2001, p. 731.
2. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985, (as amended in 2006).
3. Report of the Working Group on International Contract Practices on the Work of its Seventh Session,
A/CN.9/246, paras.192-194. Available at:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Contract_Practices.html. accessed on:
29/4/2016.
4. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958.

 .8شیروی ،عبدالحسین؛ داوری تجاری بینالمللی ،سمت ،5335 ،ص .212
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هیئت داوری است که بهطور موقت يا نهايی ،تکلیف دعاوی طرفین را روشن مایکناد و ممکان
است به تفسیر شروط و مفاد قرارداد يا تعیین حقوق و تعهدات طرفین اختالف يا ساير اختالفاات
موضوعی و حقوقی فیمابین طرفین مربوط باشد»6.
با عنايت به تعاريف پیشگفته میتوان بیان کرد که مهمتارين نکتاه در تبیاین مفهاوم رأی
داوری ،توجه به اين مسئله است که رأی داوری اصوالً مسائل مطروحه را فیصله میدهاد و ايان
همان چهره قضايی رأی داوری است که آن را از اعتبار امر مختومه برخوردار میکند .بنابراين هر
تصمیم داور يا ديوان داوری که در خصوص دعاوی ارجاعشده به او اتخاذ میشود و قاطع دعاوا و
از اعتبار امرمختومه برخوردار باشد ،متصف بهعنوان رأی خواهد بود.
1

 .8انواع رأی
در داوری تجاری بینالمللی ،آرای داوری بسیار متناوعی وجاود دارد .رأی جزئای 8،رأی نهاايی3،
رأی اصالحی 50،تفسیری 55و تکمیلی 52.طیف ديگری از طبقاهبنادی خااص آرا وجاود دارد کاه
عبارتاند از :رأی بر اساس شرايط مرضیالطرفین 53که رأی سازشی هام خواناده مایشاود ،رأی
غیابی 54،موقتی 51،اعالمی 56و تأسیسی52.
مشکل برخی از اين تقسیمبندیها اين است که اوالً ،قوانین داوری ،سبک و سایاق واحادی
و استفان کرول؛ داوری تجاری بینالمللی ،ترجمه :محمد حبیبی مجنده ،دانشگاه

 .6دی ام لئو ،جولیان؛ لوکاس میستلی
مفید قم ،ص .5335 ،623
 .1به عنوان يک نکته مهم بايد توجه داشت که در اين مقاله نويسندگان تالش کرده اند تمامی انواع آرايی که امکان صدور در
داوری دارند را بررسی کن ند .در راستای تحق اين هدف ،مطلب صدور انواع متعدد رأی هم با مالحظه حیطه اختیارات شکلی
داور برای صدور رأی و هم با مالحظه آثار يک رأی مورد مطالعه واقع شده است .لذا در برابر رأی نهايی ،جزئی ،و سازشی و
غیابی که جز حیطه اختیارات شکلی داور هستند و همچنین رأی تفسیری ،تکمیلی ،و تصحیحی که به اقدامات پ از صدور
رأی هم معروف هستند و داوران در راستای رفع ابهام ،تصحیح و تکمیل رأی اصلی خويش صادر میکنند ،انواع رأی با
مالحظه اثرشان نیز مدنظر قرار میگیرد که شامل رأی اعالمی و رأی تأسیسی میشود زيرا به گفته نويسندگان فعال در
عرصه داوری ،انواع رأی با مالحظه اثر آن صرفاً به آرای اعالمی و تأسیسی تقسیمبندی میشوند .برای مطالعه بیشتر ،ن.ک:
Dennis Campbell, Christian T. Campbell, International Liability of Corporate Directors, 2nd Ed., Juris
Publishing , 2011, p. 45.
8. Partial award
9. Final award
10. Correction of award
11. Interpretation of award
12. Additional award
13. Consent award
14. Default award
15. Interim award
16. Declaratory award
17. Constitutive award
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جهت استفاده از اين تقسیمبندیها ندارد و اين ردهبندی در برخی از قوانین به کاار مایرود و در
برخی ديگر از اين تقسیمبندی چشمپوشی میشود؛ ثانیاً ،يک اصطالح واحد ممکان اسات بارای
انواع مختلف رأی به کار رود .مثالً آنچه در برخی از کشورهای حقوق نوشته ،رأی جزئی خواناده
می شود ،در برخی از کشورهای نظاام کاامنال ،رأی ماوقتی ناام دارد 58.باه تعبیاری ،واژگاان و
اصطالحات در خصوص اين دو رأی بهصورت منسجم و يکسان به کار گرفته نمیشود.
در قانون داوری تجاری بینالمللی ايران ،ماده ای که صراحتاً در رابطاه باا اختیاار داور بارای
صدور انواع رأی سخن بگويد وجود ندارد اما بهصورت تلويحی مایتاوان از ماوادی کاه در ذيال
بحث خواهد شد ،برداشت کرد که قانونگذار ،انواع رأی داوری را پذيرفتاه اسات .طبا مااده 35
قانون مذکور ،صدور رأی نهايی موجب ختم رسیدگی میشود .در بند ( )3مااده  33هماان قاانون
صراحتاً قید شده است که« :رأی داوری اعم از رأی تصحیحی ،تکمیلی يا تفسیری است» .بناد 3
ماده  56قانون مذکور هم بیان میکند :ديوان داوری میتواند بهعنوان امر مقدماتی نسبت به ايراد
صالحیت يا وجود يا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند .باوجود اينکه برای اين تصامیم،
اصطالح رأی به کار برده نشده ،در ادامه اين بند ،چنین آمده است که اگر ايراد در طول رسیدگی
داوری مطرح شود ،ممکن است ديوان ضمن «رأی ماهوی» نسبت به ايان اياراد اتخااذ تصامیم
کند .از اين بند بهطور ضمنی استنباط میشود که ممکن است رأی راجع به ماهیت دعوا نباشد.
8ـ .7رأی جزئی
در ماده  238قانون آيین دادرسی مدنی صراحتاً مقرر شده است که« :درصاورتیکاه دعاوا قابال
تجزيه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد ،با درخواست خواهان ،دادگاه مکلف به
انشاء رأی نسبت به همان قسمت است و نسبت به قسمت ديگر ،رسیدگی را ادامه میدهد».
اين س ال مطرح می شود که آيا داور نیز چنین ح يا تکلیفی را دارد؟ در قانون داوری تجاری
بینالمللی ،مقرره صريحی در اين رابطه وجود ندارد و مشخص نشده است کاه رأی نهاايی باياد
نسبت به کلیت موضوع اختالف باشد يا میتواند صرفاً نسبت به بخشی از آن صادر شود.
ممکن است تعیین تکلیف بخش هايی از دعاوی که به هیئت داوری ارجاع میشود ،در مراحل
اولیه مناسبتر باشد درحالیکه موضوعات ديگر ،گاه نیازمند اظهارات و ارزشیابی بیشاتری اسات.
برای مثال ،چنانچه قبل از رسیدگی نهايی ،مرجع داوری با اين س ال مواجه شود که آياا دعاوای
مطروحه ،مشمول مرور زمان شده است يا خیر ،با صدور رأی جزئی ،تکلیف موضاوع را مشاخص
خواهد کرد .بنابراين رأی جزئی ،ناظر به بخشی از خواساته دعواسات و موضاوع خااص را ماورد
18. Van Den Berg, Albert Jan, New Horizons in International Commercial Arbitration, Kluwer Law
International, 2005, p. 317.
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میدهد53.

لحوق حکم قرار
اگر طرف ها تمايلی نداشته باشند که داوران آرای جزئی ارائه دهند ،بايد صاراحتاً در ايانبااره
تواف کنند .در غیر اين صورت ،هیئت داوری چنانچه با نظر به اوضاعواحوال پروناده ،مناساب و
مقتضی بداند ،میتواند رأی جزئی صادر کند 20.در واقع ،اختیار صدور اين آرا ،يکای از مفیادتارين
ابزار هیئت داوری است .اخذ اين تصمیم میتواند برای همه طرفهای پروناده ،صارفهجاويی در
وقت و هزينه را به دنبال داشته باشد 25.حتای در ياک داوری پیچیاده باا موضاوعات و مساائل
مختلف ،اين امر میتواند يک راهحل عملی برای طرفین و ديوان باشد تا نسبت به قسمتهايی از
اختالف که بهروشنی میتوان از بخش های ديگر جدا کرد ،تصمیم گیری شود .مصداق باارز ايان
گفته را میتوان در قواعد داوری دادگاه داوری اروپا مشاهده کرد آنجاا کاه بناد  2مااده  22ايان
قواعد بیان می کند :اگر مرجع داوری تشخیص دهد کاه ياک بخاش تفکیاکپاذير از اخاتالف،
شايستگی صدور رأی دارد میتواند رأی جزئی صادر کند 22.درعینحال ،خطراتی نیاز وجاود دارد.
زمانی که رأی صادر میشود ،خواه رأی جزئی خواه نهايی ،ديگار قابال تغییار نخواهاد باود؛ اماا
بخشی که بهوضوح قابل تفکیک است ممکن است در رسیدگی هاای بعادی باا آن بخشای کاه
درمورد آن حکم صادر شده است پیوند بخورد .در اين مورد ،ديوان داوری چارهای ندارد جز اينکه
در خصوص بخش ديگر نیز بهگونهای تصمیمگیری کند که با حکم جزئی ياا حکمای کاه قابالً
درمورد مشابه صادر شده ،سازگار باشد 23.عالوه بر اين ،اگر چندين رأی جزئی وجود داشته باشاد،
اين امر موجب میشود که ديوان داوری و طرفین ،در دادرسی پیچیدهای گرفتار شوند که ممکان
است بخشهايی از دعوا را که هنوز نزد ديوان در حال رسیدگی است نیز تحت شعاع قرار دهد24.
رأی جزئی در خصوص دعوای مطروحه ،واجد آثار و خصوصیات رأی نهايی است؛ به اين معنا
که پ از صدور رأی مزبور ،فراغ داور تحق يافته و داور جز در موارد استثنايی (مثال تصاحیح،
تفسیر و تکمیل رأی) ح تجديد نظر در رأی را نخواهد داشت .البتاه ايان ناوع رأی ،باه اختیاار
داوران برای رسیدگی درمورد بخشهای باقیماندة اختالف خللی وارد نمیکند.
بهعنوان يک نکته گفتنی است که گاهی در روند داوری مسائلی وجود دارد که در قالب ياک
 .73جنیدی ،لعیا؛ اجرای آرای داوری بینالمللی خارجی ،شهر دانش ،5385،ص .26
20. Cook, Trevor M., Alejandro L. Garcia, International Intellectual Property Arbitration, Kluwer law
International, 2010, vol. 2, p. 275.

 .87امیرمعزی ،احمد؛ داوری بازرگانی بینالمللی ،دادگستر ،5332،ص .462
22. Arbitration Rule of the European Court of Arbitration, (Effective as of January 1, 2011).
23. United Nation Conference on Trade and Development. “Making the Award and Termination of
Proceedings”, UN, NewYork, 2005, p. 9.
Available at: http://unctad.org/en/docs/edmmisc232add41-en.pdf. accessed on: 30/4/2016.
24. United Nation Conference on Trade and Development, op. cit.
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قرار اعدادی 21يا به عبارتی ،دستور مقدماتی تصمیمگیری میشود .برای نمونه ،زمانیکه طارفین
اختالف در خصوص مسائلی از قبیل قانون يا قواعد داوری قابل اعماال ،زباان ياا مکاان داوری
تواف نکرده باشند ،ديوان داوری با تشکیل جلسه مقادماتی ،در خصاوص ايانگوناه موضاوعات
تصمیمگیری میکند يا حتی مسائلی از قبیل نحوه اداره روند داوری ،استفاده از فناوری در فرآيناد
داوری و ...میتواند موضوع بحث ديوان در جلساه مقادماتی باشاد 26.در واقاع ،دياوان داوری باا
تصمیمگیری در خصوص اين موضوعات ،آن هم در قالب قرار مقادماتی 22،همااهنگیهاای الزم
برای آمادهشدن پرونده جهت استماع و سپ صدور رأی را انجاام مایدهاد .باه عباارتی« ،رأی
جزئی يعنی اينکه بخشی از پرونده ،آماده رأی است که داور نسبت به آن رأی مایدهاد اماا رأی
اعدادی يا مقدماتی به رأيی اطالق میشود که زمینه و مقدمه رسیدگی اسات مثال اينکاه بارای
مطالبه خسارت نقض قرارداد به داوری مراجعه میشود ولی طرف ديگر ،ادعای بطالن قارارداد را
دارد که در اين صورت ،داور ابتدا به بطالن رسیدگی و رأی صادر میکند که به اين صورت ،داور
میتواند بعداً خسارت نقض قرارداد را محاسبه و رأی نهايی صادر کناد» 28.پا بارخاالف آرای
جزئی که بخشی از مورد اختالف را بهطور نهايی حلوفصل میکناد و از تماام آثاار رأی نهاايی
برخوردار است ،قرار اعدادی مشمول هیچيک از اين ويژگیها نیست لذا رأی جزئی قابل قیاس با
قرار اعدادی نخواهد بود منتها میتوان گفت که قرار مقادماتی باهمنظاور اجارا در ايالات ديگار
میتواند بهعنوان رأی تعريف شود همان طور که برخی از نويساندگان معتقدناد تنهاا راه اجارای
اينگونه قرارها ،صدور آنها در قالب رأی جزئی است23.
8ـ .8رأی نهایی
مراد از احکام نهايی ،از نظر قابلاعتراضبودن يا نبودن آنها نیست بلکه نهاايیباودن ،از منظار
رسیدگیهای داوری بررسی میشود که بر اساس آن بايد از رأی جزئی متمايز شود .منظور از اين
احکام ،آرايی است که کل موضوعات مورد اختالف را فیصله میدهد و بر مأموريت داوران ،مهار
پايان مینهد.
25. Interlocutory Injunctions
26. Moses, Margaret L., The Principles and Practice of International Commercial Arbitration,
Cambridge University Press, 2008, p. 154.

« .81قرار اعداد ی يا مقدماتی (تحصیری) قراری است که برای اين صادر میشود که پرونده را آماده صدور رأی قاطع
مینمايد» .شم  ،عبداهلل؛ آيین دادرسی مدنی (دوره بنیادين) ،دراک ،جلد دوم ،5382،ص.523
 .85شیروی ،عبدالحسین؛ پرسشهای حقوقی و قضايی ،تارنمای حسین شیروی ،تاريخ مطلب ،5331/8/50:قابل دسترسی در:
https://dr.shiravi.com/mtest/1-2/comment-page-93#comments.

تاريخ دسترسی.5331/8/20:
29. Rubino-Sammartano, op. cit., p. 738.
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بهطور کلی ،اصطالح رأی نهايی بر دو وضعیت متفاوت اطالق میشاود؛ نخسات ،باه رأيای
اطالق میشود که همه مسائل را رسیدگی کرده و نقطه پايانی است بر رسایدگی .دوم ،واژه رأی
نهايی برای توصیف آن دسته از آرايی به کار میرود که فقاط درماورد برخای از اجازای مسائله
مطروحه دارابودن اثر الزامی برای طرفین ،تعیین تکلیف میکناد .رأی در صاورتی باه ايان معناا
نهايی است که از اعتبار امر قضاوتشده برخوردار باشد و بتواند بدون آنکاه لزومااً کال رسایدگی
داوری را ختم کند ،مورد اعتراض قرار بگیرد يا اينکه به اجرا درآيد30.
با صدور اين رأی ،داوران از رسیدگی فارغ شده و هر اختالفی که بعد از آن پایش آياد ،البتاه
به جز استثنائات مربوط به اصالح ،تفسیر و تکمیل آرا ،خارج از صالحیت هیئت داوری خواهد باود
و لذا رابطه خاصی که بین داوران و طرفین اختالف به وجود آمده پايان میيابد.
آرايی که نهايی و الزامآور توصیف میشود ،از سوی بازندهای که بطاالن رأی داوری را قصاد
کرده ،نزد دادگاه مقر داوری قابل اعتراض است؛ بهعالوه ،اين آرا بر اساس کنوانسیون نیوياورک
قابلیت اجرا دارد35.
8ـ .9رأی غیابی
رسیدگیهای غیابی بهطور وسیعی در نظامهای داوری پیشرفته پذيرفته شده است .غیبت و عادم
حضور يکی از طرفین اختالف در روند داوری ،گاه ،يک واقعیت اجتنابناپذير است .چهبسا اغلاب
داوریهای بینالمللی در وضعیتی رخ میدهد که يک طرف ،اغلب خوانده ،از شرکت در آن قصور
و امتناع میورزد .اين امتناع ممکن است بهصورت کامل باشد .در اين صورت گفته میشود که او
خارج از جريان رسیدگی است .همچنین ممکن است در خالل رسیدگی اين غیبت اتفاق بیفتد .در
اين موارد ،وظیفه ديوان داوری ،به لحاظ کوتاهی يکی از طرفین از شارکت در جرياان رسایدگی
بسیار دشوار می شود .به عبارت ديگر ،ديوان مجبور میشود که در اين موارد ،نقش اثباتی داشاته
باشد و تأثیر اين امر آن است که ديوان بايد خود بار اثبات ح را در مقابل طرف حاضر خاود باه
دوش بکشد و ادله قانونی برای پاياندادن به دعوا را بیابد32.
زمانی که يکی از طرفین برای حضور در دعوا ياا ارائاه ادلاه و دفاعیااتش در هار مرحلاه از
اقدامات داوری امتناع ورزد ،ديوان میتواند به درخواست طرف ديگر ،رأيی درمورد موضاوعات در
دسترس صادر کند .ديوان برای تصمیم گیری ابتدا طرف غايب را از درخواست طرف مقابل بارای
پیشبردن داوری و صدور تصمیم مقتضی مطلع میکند مگر اينکه قانع شاود کاه طارف غاياب،
 .90لئو و ديگران؛ همان ،ص.633
31. Moses, op. cit., p. 180.
32. Redfern, Alan, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell, 2004,
p. 376.
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هیچ قصدی برای مشارکت ندارد .اما قصور شخص غايب برای حضور در جريان مذاکرات به اين
معنا نیست که ادعاهای طرف مقابل پذيرفته شده است33.
بهعنوان قاعده ،در حال حاضر ،قصور خوانده در ارائه دفاع يا شارکت در داوری ،مشاروط بار
اينکه به هريک از طرفین ،فرصت ارائه دفاعیات خود و پاسخ به ادعاهای طرف مقابل داده شاده
باشد ،ديوان داوری را از ادامه داوری بر اساس آنچه به او ارائه شاده مناع نمایکناد و همچناین
مدعی را از ارائه مدارکش برای حفظ ادعاهايی که دارد معاف نمیسازد34.
اهمیت اثباتی اين امر که به طرف غايب ،فرصت کافی جهت اثبات ادعا و ارائه ادلاهاش داده
شده بدين خاطر است که اگر مرجع داوری به نفع طارف حاضار در جلساات ،رأيای صاادر کناد،
شخص مزبور می خواهد که داوری را به بهترين نحو اجرا نمايد؛ لذا مايل به حصاول اطمیناان از
اين امر است که رأی ،با توجه به همه جزئیات آن ،بهطور م ثر قابل اجراست و بهصورت معقاول
صادر شده و کوشش الزم از ناحیه مرجع داوری برای برقراری ارتبااط باا طارف غاياب صاورت
گرفته و فرصت مقتضی برای ارائه ادله و دفاعیات به او داده شده است 31.اگر ديوان داوری معتقد
به استحقاق مدعی برای صدور رأی غیابی باشد با لحاظکردن شروط بیانشده در فوق ،يک رأی
الزامآور ثبت مینمايد .اين رأی دارای اثری مشابه با رأيی است که پ از حضور خوانده در روناد
دادرسی صادر میشود36.
رأی غیابی تحصیلشده را میتوان مانند هر رأی داوری اجرا کرد .البته خوانده ممکن است با
اين استدالل که رأی بنابر داليلی اساسی نادرست است با اجرای اينگونه آرا مخالفت کند و مثالً
مدعی شود که توافقنامه داوری به ادعاهايی که درمورد آنها رأی غیابی صادر شده است تعمایم
داده نمیشود 32.به عالوه ،زمانی که داوران رأی غیابی خاود را ارائاه مایدهناد مهار پاياانی بار
صالحیت آنها نهاده میشود و بررسی مجدد توسط آنها استثناست .لذا خطراتی که از يک رأی
غیابی بر طرف غايب بار می شود به داوران انگیزه کافی مایدهاد تاا طرفای را کاه تماايلی باه
همکاری ندارد ،نسبت به همکاری متقاعد کنند.
8ـ .4رأی موقت
منظور از رأی موقت ،رأيی است که درحالیکه داوری هنوز در جريان است صادر شده باشد .باياد
33. Reed, Lucy, Jan Paulsson, Nigel Blackaby, Guide to ICSID Arbitration, Kluwer Law International,
2004, p. 87.
34. Redfern, Ibid.
35. Binder, Peter, International Commercial Arbitration in UNCITRAL Model Law Jurisdictions, Sweet
& Maxwell, 2000, p. 157.
36. Frey, Martin, Alternative Methods of Dispute Resolution, Cengage Learning, 2002, p. 232.
37. Bennett, Steven C., Arbitration: Essential Concepts, ALM Publishing, 2002, p. 93.
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توجه داشت که رأی موقت در دو معنی مختلف اساتعمال مایشاود .در برخای ماوارد باهعناوان
مترادفی برای رأی جزئی به کار میرود ،يعنی رأيی که بخشای از اخاتالف را باهصاورت نهاايی
حلوفصل میکند مانند آرايی که می تواند در خصوص صالحیت ديوان ،قانون حااکم ،مسائولیت
در خصوص همه يا بخشی از اختالف يا خسارت صاادر شاود .رأی موقات غالبااً در ايان معنای
استعمال میشود .در معنای دوم ،رأی موقت به آن دسته از آرايی اطالق میشود که هیچ جنبهای
از اختالف را حلوفصل نهايی نمیکند .معمول ترين ايان آرا ،رأی موقات در رابطاه باا اقادامات
تأمینی و حمايتی است38.
در جهت رفع اين سوءتفاهم که ناشی از خلط واژگان است بايد بیان کارد کاه اصاطالح رأی
موقت برای تعیین و تعريف تصمیماتی است که بهطور قطعی ،موضوع مطروحه در مراجاع داوری
را حلوفصل نمیکند و ممکن است موضوع تجديد نظار و باازبینی متعاقاب دادگااه داوری قارار
گیرند .در آيین دادرسی مدنی از اين آرا بهعنوان دستورهای موقت نام برده میشود( .ماده  350به
بعد قانون آيین دادرسی مدنی).
33
اختیار ديوان برای صدور اين گونه آرا ممکن است ناشی از قانون يا قرارداد باشاد .در واقاع،
طرفین میتوانند با تراضی يکديگر ،صالحیت صدور چناین دساتوری را باه دياوان داوری اعطاا
نمايند يا اينکه آن را از داشتن چنین اختیاری منع سازند .اگر طرفین در ايانبااره ساکوت کارده
باشند ولی قانون حاکم منتخب طرفین يا قاانونی کاه باهموجاب قواعاد حال تعاارض ،مناساب
تشخیص داده شده است اين اختیار را برای ديوان پیشبینی کرده باشد ،داور میتواند در راساتای
صدور دستور موقت اقدام نمايد و در صورت لزوم ،سپردن وثیقهای را بابت هزيناههاای اقادامات
مزبور مقرر دارد 40.در غیر اين دو صورت به نظر میرسد حتی اگر دادگاه داوری فوريت موضوع را
احراز کند نمیتواند رأساً قرار دستور موقت صادر کند.
يکی از خصوصیات بارز دستورهای موقت را مایتاوان فوريات و غافلگیرکننادهباودن آنهاا
دانست .تأثیر اين اقدامات ،کامالً به قابلاجرابودن آنها بستگی دارد؛ لذا بايد يک سازِکار اجرايای
برای حمايت از اينگونه دستورها موجود باشد .منتها در بسیاری از قوانین داوری ،باوجود تصاريح
اختیار ديوان برای صدور چنین دستورهايی ،مقررهای درمورد نحوه اجرای چنین قراری باه چشام
نمی خورد .در کرواسی ،بالروس ،اوکراين و اسلواکی چنین مقرر شاده اسات کاه رأی صارفاً باه
38. Moses, op. cit., p. 181.
39. Redfern, op. cit., p. 373.
 .40ماده  52قانون داوری تجاری بینالمللی ايران«” :داور» میتواند در امور مربوط به موضوع اختالف که محتاج باه تعیاین
تکلیف فوری است ،به در خواست هرکدام از طرفین ،دستور موقت صادر نمايد ،مگر آنکه طرفین به نحو ديگاری توافا کارده
باشند« .داور» میتواند مقرر نمايد که متقاضی تأمین مناسب بسپارد .در هر صورت ،چنانچاه طارف ديگار ،تاأمینی بدهاد کاه
متناسب با موضوع دستور موقت باشد« ،داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد“.
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تصمیمات صادره در خصوص ماهیت دعوا اطالق می شود و آرای موقتی که به اقادامات ماوقتی
مربوط میشوند يک دستور شکلی در نظر گرفته شده و لذا ساختن عنوان بدلی رأی درماورد آن،
قرار موقت را طب کنوانسیون نیويورک يا قوانین ملی کشور مورد نظر ،قابلاجرا نمیسازد .اما در
بلغارستان ،اجرای دستور موقتی که در شکل رأی صادر شده ،پذيرفته شده اسات 45.حتای دياوان
عالی کوينزلند استرالیا در خصوص قابلاجرابودن رأی موقت بر اساس کنوانسیون نیويورک بیاان
کرده که رأی موقت بر اساس کنوانسیون نیويورک يا قانون استرالیا قابل اجارا نیسات زيارا رأی
صادره ،مدنظر کنوانسیون نیست و بهصرف اين کاه بادان رأی گفتاه شاود واجاد چناین خصالتی
نمیشود 42.در قانون داوری تجاری بینالمللی ايران نیز تنها امکان اجرای رأی داوری پیشبینای
شده و در رابطه با امکان اجرای دستور موقت ،مقررهای وجود ندارد .بناابراين ،چنانچاه مخاطاب
دستور موقت صادره از سوی ديوان داوری در صدد اجارای داوطلباناه آن بارنیاياد ،قاانون فاقاد
راهکاری جهت شناسايی و اجرای آن است .به عقیده برخی از حقوقدانان ،در اينصاورت ،طارف
ذینفع میتواند به دادگاه صالح موضوع ماده  6قانون مذکور مراجعه و صدور دستور موقت را از او
درخواست کند 43.با عنايت به اينکه دستور موقت ،رأی به معنای اصاطالحی نیسات ،عقیاده باه
رجوع به دادگاه صالح و تقاضای صدور دستور موقت مستقل ،منطقی به نظر میرسد.
 8ـ .8رأی اصالحی
يکی از عرصه هايی که ممکن است قطعیت تصمیم داوری در آن به خطر بیفتد ،قلمرو اصالحاتی
است که بعد از صدور رأی داوری انجام میشود .اصالح رأی ،يکی از قواعد عموماً پذيرفتاهشاده
در رويه داوری بینالمللی است44.
تصحیح اشتباهات يا سهو قلم ،ناظر به اشتباهاتی اسات کاه محتاوای رأی را تغییار ندهاد و
نیازی به بررسی مجدد پرونده نباشد و با قدری تأمل ،هر کسی بتواند به آنها پی برد .مثالً هیئت
داوری نمیتواند درصورتیکه تفسیر نادرستی از نظر کارشناس يا ساير واقعیات انجاام داده ،مبلا
محکومبه را تغییر دهد زيرا اين کار ،اصالح رأی به معنای مدنظر قوانین داوری نیست بلکاه رأی
دومی است که مرجع داوری ،فاقد صالحیت برای صدور آن است 41.اما اگر بهجای ذکر رياال در
41. The Association for International Arbitration, “Interim Measure in International Commercial
Arbitration”, (Maklu, 2007), p. 88.
42. Van Den Berg, Albert Jan, “New York Convention of 1958: Refusal of Enforcement”, ICC
International Court of Arbitration Bulletin, vol. 18, No. 2, 2007, p. 26.

 .49شیروی ،همان ،ص .260
 .44رايد ،آالن اس؛ «هماهنگی يا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلی
بینالمللی» ،ترجمه :فرهاد خمامیزاده ،الهیات و حقوق ،شماره  ،5381 ،53ص .202
 .48لئو و ديگران؛ همان ،ص .618
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مبل خواسته ،تومان قید شده ياا در محاسابه هزيناههاا اشاتباهی رخ داده باشاد ،دياوان داوری
می تواند رأساً يا بنابر تقاضای طرفین ،ظارف مهلات پایشبینایشاده در قاانون ،در صادد رفاع
اشتباهات خود برآيد 46.بنابراين اگر ديوان درخواست اصالح را موجه نداند ،میتواند آن را نپاذيرد.
برای نمونه ،در تصمیم ديوان داوری ايران و امريکا در دعاوای 42Harris Int’l Telecomms. Inc. v. Iran
مرجع داوری دريافت که آنچه در ادعا تعقیب میشد ،بازبینی و تجديدنظر در داليال و مساتندات
حکم ديوان بود نه تجديدنظر در معنای ماده  36قواعد آنسیترال ( 5326ماده  38نسخه  )2050و
اصالح يک خطای محاسباتی .در پايان ،مرجع داوری کالم نهايی خود را با اين بیاان خاتماه داد:
هر تقاضايی که فراتر از قلمرو قواعد اصالحی باشد ،رد خواهد شد و ايان امار ،هام در خصاوص
آرای نهايی و هم درمورد آرای غیرنهايی صدق میکند48.
در رابطه با تصحیح رأی در قوانین و قواعد داوری ،تفاوت چندانی وجود ندارد اماا نمایتاوان
منکر تشريفات بیشتر داوریهای سازمانی در اين زمینه بود .در اين قسام از داوریهاا باياد آرای
ضمیمهای مانند تمام آرا توسط ديوان موشکافی شود .در اينجا هم نبايد درخواست اصالح ،منجار
به تغییری در تصمیم ديوان شود و مانند هر رأيی ،ممکن است اکثريت اعضای دياوان داوری ياا
در صورت فقدان اکثريت ،رئی ديوان ،الحاقیه را ارائاه کناد 43.مهلات تقاضاای طارفین بارای
تصحیح آرای داوری ظرف سی روز از تاريخ دريافت حکم است .همین بازه زمانی برای رسایدگی
داوران و پاسخ به درخواست اصحاب در نظرگرفته شده است.
 8ـ .6رأی تفسیری
اختیار ديوان داوری برای تفسیر آرای خود در بسیاری از نظاام هاای دارای حقاوق نوشاته مانناد
برزيل 10،آلمان 15،سوئد 12،مکزيک 13و در برخی از کشورهای نظام کامنال از قبیال انگلساتان14،
کانادا 11،امريکا 16و مالزی 12به رسمیت شناخته شده است.
 .46شیروی؛ همان ،ص.226
47. Harris Int'l Telecomms. Inc. v. Iran, 18 Iran–U.S. Cl. Trib. Rep., 1988, pp. 76-77.
48. Lee, Karen, Iran–United States Claims Tribunal Reports, Cambridge University Press, 2010, vol. 38
2004-2009, p. 31.
49. Schafer, Erik; Herman Verbist, Christophe Imhoos, ICC Arbitration in Practice, Kluwer Law
International, November 2004, p. 131.
50. Art.30, Brazil–Law, N0 9.307, 1996.
51. Sec.1058(2).
52. Sec.32(1).
53. Art. 29(2).
54. Sec. 57(3).
55. Art.33(b).
56. Art.30(1).
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کنوانسیونهاای باینالمللای قاديمی مانناد (کنوانسایون ژناو  ،5322پروتکال ژناو  5323و
کنوانسیون نیويورک) فاقد مقررهای در خصوص تفسیر آرا بودند 18.اين امر برای اولین بار در ماده
 10کنوانسیون واشنگتن ظاهر شد که مقرر میدارد« :اگر مااباین طارفین در خصاوص قلمارو و
معنای يک رأی اختالفنظر باشد ،هريک از طرفین میتواند با اعطای يک درخواستناماه کتبای
به دبیرکل ،تقاضای تفسیر رأی نمايد» .بند  5ماده  32قاانون داوری تجااری باینالمللای مقارر
میکند که هريک از طرفین می تواند ضمن ارساال اخطارياه باه طارف ديگار ،از دياوان داوری
تقاضای تفسیر رأی کند.
البته بايد بین اصالح رأی و تفسیر آن را از هم تفکیک کرد .مرز اساسی اين تفااوت در ايان
است که ديوان نمی تواند رأساً دست به تفسیر رأی بزند و انجاام چناین عملای فقاط در صاورت
تقاضای طرفین امکانپذير است .در چرايی اين نظر شايد بتوان گفت طرفین ،اولین و تنها کسانی
هستند که از عدم درک صحیح تصمیمات رنج خواهند برد13.
درخواست تفسیر آرا بايد طی مهلت قانونی پیشبینیشده بهعمل آيد .از تاريخ دريافت تقاضاا
مرجع داوری بايد با رعايت بازه زمانی مقرر در ماده به آن پاسخ دهد .اين بازه زمانی ممکن است
توسط ديوان تمديد شود.
«در سواب قضايی ديوان داوری دعاوی ايران و امريکا تا سال  5336هیچ موردی از تقاضای
تفسیر حکم پذيرفته نشد» 60.برای مثاال در تصامیم دادگااه داوری اياران و امريکاا در دعاوای
 65American Bell Int'l, Inc. v. Iranديوان با اين بیان کاه هایچ ابهاامی در کاالم رأی وجاود
ندارد ،درخواست تفسیر را رد کرد 62.قلمرو اختیار تفسیری در دو پرونده مهم بیان شده است:
 U.K. - French Continental Shelfو  .Chorzow Factoryدر قضیه اولی ديوان داوری نظر
داد که تفسیر ،يک مرحله کمکی است که امکان ندارد آنچه را که قبالً دادگاهها بهصورت الزامآور
حلوفصل کردهاند ،تغییر دهد .در قضیه دوم ،ديوان دائمی دادگستری بینالمللی اظهار داشت کاه
تفسیر صرفاً يک تعريف صريح از معنا و قلمرو تصمیم ارائه میدهد و هایچ چیازی بادان اضاافه
57. Art. 35(b) of Arbitration Act 2005.
58. Rubino-Sammartano, op. cit., p. 742.
59. Baptista, Luiz Olavo, “Correction and Clarification of Arbitral Awards”, ICCA Congress – Rio de
Janeiro, May 25, 2010, p. 12.
Available at: http://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/arbitration. Accessed
on: 15/4/2016.

 .60امیر معزی ،احمد؛ داوری بینالمللی در دعاوی بازرگانی ،دادگستر ،ص .423
61. American Bell International v. Islamic Repubic of Iran. Des.No.DEC 58-48-3, (19 March 1987).
Reprinted in 14 Iran–US CTR 173, 174 (1987-1).
62. Caron, David D. & Lucy F. Reed, “Post Award Proceedings under the UNCITRAL Arbitration
Rules”, Arbitration International, vol. 11, No. 4, 1995, p. 434.
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نمیشود 63.در واقع ،تفسیر يک رأی ،ناص صاريح آن را تغییار نمایدهاد بلکاه باه توضایح آن
میپردازد 64.با توضیح رأی ،مفاد حکم روشن و از آن رفع ابهام مایشاود و معناای حقیقای رأی
ديوان داوری مشخص میشود بدون اينکه تغییری در ماهیت رأی داده شاود 61.لاذا تفسایر رأی،
زمانی موجه به نظر میرسد که رأی و نه بحث از واقعیتها و استداللها ،با عباارتهاايی مابهم
بیان شده باشد يا بخش م ثری از رأی نامعلوم باشد يا اينکه رأی ،تعهدات متناقضی را بر طرفین
تحمیل کرده باشد66.
مسئله دشوار برای ديوان داوری اين است که بتواند بین نیاز قاانونی يکای از طارفین بارای
تفسیر رأی داوری و انگیزه شخصی وی جهت بهتأخیرانداختن جريان داوری و بازبینی تصامیمی
که منعقد شده است ،تمايز قائل شود و درخواستی را که فراتر از تفسیر رأی میرود رد نمايد چارا
که مقصود از تجويز اين اختیار برای داوران ،فراهمکردن فرصتی جهت تغییار منطاوق و ماهیات
رأی نیست .بیمیلی در مجازدانستن اين راهکار ،يک سازِکار دفاعی است تا طرفین نتوانند بعاد از
صدور رأی ،پرونده را بازگشايی نمايند و داليل و استداللهای جديدی را در رابطه با موضاوعاتی
که واقعاً در رأی حلوفصل شده ،ارائه کنند 62يا از ديگر سو ،داورها فرصت را مغتنم شمرده و باه
گسترش و تکمیل داليل توجیهی رأی مبادرت ورزند 68.تفسیر ،مدت زماان و گساتره جغرافیاايی
ح امتیاز پرداختشده ،يا روشنساختن اينکه چه دعاوی فیصله يافته و کدام دعاوی برای هیئت
داوری در رسیدگی موازی باقی مانده است میتواند مصداقی از درخواستهای قابالقباول بارای
تفسیر رأی به شمار آيد63.
تفسیر بايد به نکته يا بخش خاصی از رأی مربوط باشد و اين همان عبارت نهفته در بند (ب)
ماده  33قانون نمونه آنسیترال است .در نگاه اول شايد گفته شود که در عمل ،امکان سوءاستفاده
از اين اختیار تفسیری وجود دارد ،.چهبسا ممکن است طرف قویتر ،طرف مقابل را وادار به چنین
ارجاعی سازد که اين خود تالشی برای بازگشاايی پروناده و عاوضکاردن رأی اصالی باا رأيای
مطلوب به نفع طرف قوی است و حتی در توجیه اين نگاه اضافه شود کاه شاايد باه دلیال ايان
تالیفاسد است که قانون نمونه ،تفسیر رأی را صرفاً با تواف طرفین امکانپذير دانسته است ،حال
آنکه قانون داوری تجاری بین المللی ايران ،عالوه بر تواف طرفین باه دياوان داوری اختیاار داده
63. Van Den Berg, Albert Jan, Arbitration Advocacy in Changing Times, Kluwer Law International,
2011, p. 284.

64. Born, Gary, International Arbitration: Law and Practice, Kluwer Law International, 2012, p. 412.
 .68مافی ،همايون؛ شرحی بر قانون داوری تجاری بینالمللی ايران ،دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری ،5331 ،ص .336
 .66لئو و ديگران؛ همان ،ص .660
67. United Nation Conference on Trade and Development, op. cit., p. 13.
 .65لئو و ديگران؛ همان ،ص .660
69. Born, Gary, op. cit., p. 413.
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است که رأساً نیز بتواند در صدد رفع ابهام از رأی اقدام نمايد و با اين مقرره امکان پیدايش چنین
تالیفاسدی را فراهم کرده است 20.اما حقیقت اين است که راه جلوگیری از اين سوءاستفاده ،خود
داور است زيرا اوست که رأی اصلی را صادر کرده و در صیانت از رأی اصلی خود ذینفاع اسات.
نبايد فرض کرد همان شخصی که رأی اصلی را صادر کرده است در مرحله تفسایر رأی ،نظارش
عوض شده؛ در واقع چنین فرضی متعارض با جوهره داوری است.
معموالً نظر تفسیری داورها بهصورت رأی صادر میشاود؛ لاذا رأی مزباور باياد مشاابه رأی
اصلی تنظیم و ابالغ شود .به ديگر سخن ،کلیه الزاماتی که در ماده  30قانون داوری تجاری مقرر
شده بايد درمورد اين آرا نیز مراعات شود .در داوریهای مبتنی بار قواعاد داوری اتااق بازرگاانی
بین المللی ،آرای تفسیری قبل از ابالغ به طرفین بايد در شکل پایشنويسای ،جهات بررسای باه
دبیرخانه ديوان ارسال شود25.
8ـ .1رأی تکمیلی
در هنگام انشای رأی ممکن است يک يا چند موضوع ،سهواً از ديد هیئت داوری پنهاان بماناد و
ديوان ،بی آنکه به همه موضوعاتی که بايد تصمیمگیری شود ،پرداخته باشاد ،تصامیمی را اتخااذ
نمايد 22.در چنین وضعیتی ،قواعد و قوانین داوری ،امکان تحصیل آرای اضافی يا تکمیلی را مقرر
میکنند .حتی در موارد سکوت قوانین ،به نظر می رساد کاه داوران هماواره بتوانناد رأی اضاافی
صادر نمايند .هرچند که عدهای بر اين باورند که در خصوص اختیار تکمیلی داوران يا بايد قواعاد
داوری اين ضابطه را تعیین کند يا اينکه طرفین از طري تواف صريح ،اين اختیار را برای داوران
به رسمیت بشناسند وگرنه بدون حمايت قوانین و قواعد داوری قابلاجرا يا تواف طارفین ،داوران
را نمیتوان جهت صدور اين نوع از آرا صاحب اختیار قلمداد کرد 23.اقادام داوران باه صادور ايان
قسم از آرا منوط به تشخیص درخواست متقاضی است .چنانچه هیئات داوران بار اسااس هماان
مستندات و لوايح قبلی ،حقیقت امر را در يابند ،به همان روشی کاه بارای صادور آرا در مااده 30
قانون مقرر شده است ،در مهلت شصت روزه جهت تکمیل وظیفه خويش اقدام مایکنناد .علات
صدور رأی تکمیلی به همان روشی که برای صدور رأی اصلی دنبال شده اين است کاه« :مواناع

« « .10داور» میتواند بنا به تقاضای هريک از طرفین يا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه ،نگارش و يا اشتباهات مشابه در
رأی را اصالح و يا از آن رفع ابهام نمايد».
71. See: International Chamber of Commerce Arbitration Rules, 2012, Art. 33.
72. Rubino-Sammartano, op. cit., p. 738.
73. Sanders, Pieter, Quo Vadis Arbitration? Sixty Years of Arbitration Practice: A Comparative Study,
Kluwer Law International, 1999.
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ببرد»24.

شناسايی و زمینه بیاعتباری و بطالن رأی نزد محاکم صالحیتدار را از بین
بر اساس اکثر قوانین داوری ،يک رأی اضافی مانند رأی تفسیری ،صرفاً بهمحض درخواسات
يکی از طرفین و نه بنا بر صالحديد داوران ارائه میشود 21.مثالهاای زياادی از ايان ناوع آرا در
پروندههای حقوقی ديده نمیشود .تنها پروندهای که اکثر نويسندگان دربااره آن بحاث کاردهاناد
عبارت است از دعوای  26Lochkeed Crop. v. Iranکه طی آن ،بعد از اينکاه دياوان داوری رأی
خود را صادر کرد ،دولت ايران درخواستی به مرجع مزبور ارائه کرد بدون اينکه مشخص کناد کاه
خواسته او اصالح يا تفسیر رأی داوری است .اما ازآنجاکه درخواست اصالح خطاها و شفافسازی
بهطور واضحی برای اين پرونده قابل اجرا نبود ،ديوان از صدور رأی اصاالحی و تفسایری امتنااع
کرد و نهايتاً يک رأی اضافی صادر کرد .به عقیده برخی نويسندگان ،اقدام ديوان مناسب نبود زيرا
هیچ ادعايی وجود نداشت که در رأی مسکوت مانده باشد22.
از تحلیل مختصر اين پرونده ،امکان تأيیاد ايان گفتاه وجاود دارد کاه تقاضاای صادور رأی
تکمیلی ،قلمرو محدودی دارد و تنها محدود به ادعاای حاذفشاده در رأی صاادره اسات و هار
موضوعی که بعد از صدور رأی ،توسط طرفین به ديوان ارائه شود میتواند ناشی از سوءنیت تلقی
شود و ديوان آن را رد کند.
 8ـ .5رأی مرضیالطرفین (سازشی)
در بسیاری از مواقع ،طرفین پیش از صدور رأی داوری درمورد حل اختالفات فیمابین باه توافا
میرسند .اگر اينچنین باشد ،آنها قرارداد سازشی منعقد مینمايند و صرفاً باياد داوران را از ايان
امر که از فرآيند داوری صرفنظر کردهاند ،آگاه کنند .اين راهحل غالب در نظامهای حقوق نوشته
است .در نظام کامنال راهکار ديگری که غالباً وجود دارد بدين نحو اسات کاه داوران باهمحاض
درخواست طرفین ،موافقتنامه سازش را به شکل رأی تنظیم میکنند که اين امر میتواند حداقل
از نظر اجرايی مزايای زيادی را برای سازشنامه به دنبال داشته باشد28.
ماده  28قانون داوری تجاری بینالمللی اياران مقارر مایدارد« :چنانچاه طارفین در جرياان
رسیدگی ،اختالفات خود را از طري سازش حل کنند« ،داور» قرار سقوط دعوای داوری را صاادر
میکند و چنانچه يکی از طرفین تقاضا نمايد و طرف مقابل اعتراض نکند ،موافقتنامه ساازش را
 .14امیرمعزی؛ همان ،ص .485
75. AAA Rules Article 30(1), The 1996 Brazilian Arbitration Act Article 30, the 1997 German
Arbitration Statute (Art. 1058 of the ZPO).
76. Lockheed Corporation v. Islamic Republic of Iran, Dec. No. DEC 84-829-2 19.
September 1988 reprinted in 19 Iran-US, CTR 317, 318 (1988-11).
77. Caron, David D. & Lucy F. Reed, op. cit., p. 443.
78. Rubino-Sammartano, op. cit., p. 786.
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بهصورت رأی داوری بر اساس شرايط مرضیالطرفین با رعايت مفاد ماده  30صادر میکند».
طبیعی است که طرفین در هر مرحله ای از رسایدگی بتوانناد بادون منتفاعشادن از تصامیم
داوران ،اختالفاتشان را به تراضی فیصله دهند .اين سازشنامه میتواند باهصاورت الحاقیاه باه
قرارداد اصلی يا بهصورت قرارداد جديدی رسمیت پیدا کند .در اين هنگاام ،اگار يکای از طارفین
تعهدات ناشی از اين توافقنامه را انجام نداد ،طرف ديگر می تواند (به فارض وجاود شارط داوری
مناسب) داوری جديد يا دادرسی قضايی را آغاز کند23.
گزينه ديگری که در بسیاری از قوانین داوری ديده میشود ،تنظیم موافقاتناماه سازشای در
قالب رأی است .اين رأی با رأی نهايی از نظر موضوع و محتوا متفاوت اما از نظار آثاار ،يکساان
است زيرا موضوع رأی نهايی ،تصمیم داوران است که اختالف را جزئاً يا کالً فیصله میدهد ،حال
آنکه موضوع اين رأی ،رضايت طرفین است و نه تصمیم داوران80.
رأی مرضیالطرفین تابع همان الزامات شکلی آرای ديگر است ،جاز اينکاه داوران وظیفاهای
برای مدللکردن اين آرا بر عهده ندارند .دلیل بر اين مدعا را میتوان در بناد  2مااده  30قاانون
داوری تجاری ايران و بند  5ماده  36قواعد آنسیترال مالحظه کرد .البته بسیاری از ديگر مقررات
داوری نیز گويای همین امر است 85.بهعالوه ،رأی مزباور ،اثار يکساان باا هار رأی ديگار را در
خصوص مسئله مطروحه دارد؛ بدين معنا که چنانچه طرفین به طري سازش حل اخاتالف کنناد
داور قرار سقوط دعوا را صادر و ختم رسیدگی را اعالم خواهد کرد و اصحاب با تواف خود ،مبنای
بر اين رأی ،تعهد میکنند که رأی صادره را بدون تأخیر اجارا کنناد و ايان رأی از تااريخ صادور
نهايی و برای طرفین الزم االجراست .هرچند که در برخای از کشاورها مانناد ايتالیاا تنظایم رأی
سازشی ،رويهای ناشناخته است و تنها اقرار رسمی حلوفصل اختالف است که بهواساطه طارفین
تحصیل میشود و ازاينرو قابلیت اجرايی ندارد82.
پرسش قابل طرح اين است که آيا موافقت ديوان داوری بايد همواره با صادور آرای سازشای
الزم است يا اينکه ديوان بهمحض درخواست طرفین ،متعهد به صدور اينگونه آراست؟ میتاوان
پاسخ اين مسئله را در بیان صريح قواعد آنسیترال مالحظه کرد ،آنجا که مقرر مایدارد« :مرجاع
داوری در صورت تقاضای هر دو طرف و تصويب ديوان ،مصالحه را بهصورت حکمی بار اسااس
تواف طرفین به ثبت خواهد رساند .»...اما قاانون نموناه آنسایترال و باه تباع آن ،قاانون داوری
79. United Nation Conference on Trade and Development, op. cit., p. 9.
80. Jean-François Poudret, Sébastien Besson, Comparative Law of International Arbitration, Stephen
Berti, Annette Ponti, Sweet & Maxwell, 2007, p. 648.
81. UNCITRAL Model Law Art. 31 (2), The 1996 English Arbitration Act (Sec. 54), The 1997 German
Arbitration Statute (Art. 1054 of the ZPO), AAA Rules Art 29(1), the 1986 Netherlands Arbitration Act
(Art. 1069).
82. Weigand, Frank-Bernd, Practitioner’s Handbook on International Commerical Arbitration, 2nd Ed.,
Oxford University Press, 2009, p. 591.
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تجاری بینالمللی ايران ،صراحتاً به اين امر نپرداختهاند .منتها قواعد آنسیترال روشن میکناد کاه
ديوان داوری ضرورتاً ملزم به ضبط سازشنامه در قالب رأی نیست ،بلکه برای تصامیمگیاری در
خصوص موافقت يا عدم موافقت با درخواست صدور رأی سازشی صالحیت دارد و میتواناد آن را
بازبینی کرده و از ضبط آن در شکل رأی امتناع ورزد.
در عمل ،معموالً ديوان با تقاضای طرفین موافقت کرده و قرارداد تاوافقی آنهاا را در شاکل
رأی تنظیم میکند ،مگر اينکه سازشنامه قابل اعتراض باشد و ديوان آن را برخالف قواعد آماره
يا به هر نحو ديگر ،متقلبانه و غیرقانونی تشخیص دهد .مثالً بر اين مبنا که صادور رأی سازشای
بر حقوق اشخاص ثالث اثر میگذارد يا برخالف نظم عمومی است میتواند با درخواسات طارفین
مخالفت کند83.
8ـ .3رأی اعالمی
همانند دادرسی قضايی که احکام را از حیث اعالن ح ساب يا تأسی وضعیت جديد به احکاام
اعالمی و تأسیسی تقسیمبندی میکنند ،میتوان در داوری هم چنین تقسیمی را مالحظاه کارد.
مراد از حکم اعالمی يا کاشف ح  ،حکمی است که بیانگر ح ياا وضاعیتی اسات کاه از قبال
موجود بود .گاهی طرفین از ديوان داوری درخواست میکنند رأيی صادر کند که صرفاً بیانکنناده
حقوق طرفین و وضعیت حقوقی آنها باشد .بیانیه ای را کاه دياوان در ايان هنگاام در خصاوص
وجود يا عدم يک وضعیت و ح صادر میکند ،رأی اعالمی میگويند .ايان ناوع از آرا کاه فقاط
يک موقعیت حقوقی را اثبات میکند و کاری فراتر از اين را انجام نمیدهد دارای اثار الازامآوری
بین طرفین است 84.باوجود اينکه بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی و همچنین قاوانین داوری
ملی درمورد شايستگی ديوان برای صدور اينگونه از آرا سخن نگفتهاند به نظر میرسد ديوان بايد
قادر باشد چنین رأيی را صادر کند مگر اينکه توافقنامه داوری باهصاراحت چناین چیازی را مناع
کرده باشد81.
امکان صدور رأی اعالمی ،در دعوای شرکت آرامکو علیه عربستان سعودی بهوضاوح روشان
شد .در اين دعوا شرکت آرامکو ادعا کارد کاه حا انحصااری او بارای انتقاال نفات از منطقاه
انحصاریاش در عربستان سعودی نقض شده است اما هیچکدام از دو طرف تمايال نداشاتند کاه
رابطه تجاریشان را که مستمر و بلند مدت بود به خطر بیندازند .لذا تصمیم گرفته شد که اختالف
83. Born, Ibid., p. 354.
84. Stefan Leimgruber, “Declaratory Relief in International Commercial Arbitration” (2014) 32 ASA
Bulletin, Issue 3, pp. 467–489.
85. Halket, Thomas D., Arbitrarion of International Intellectual Property Disputes, Juris Publishing Inc.,
2012, p. 500.
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آنها به داوری فرستاه شود .آن ها تواف کردند که رأی صرفاً باياد اثار اعالمای داشاته باشاد و
هیچيک از طرفین ،مدعی جبران خسارت برای هر ادعای خسارتی نشود .ديوان اعاالم کارد کاه
هیچ ايرادی ندارد که طرفین ،قلمرو تواف داوری را فقط به درخواست برای بیاان ايان امار کاه
واقعاً وضعیت قانونی آنها چگونه است ،محدود کنند .لذا زمانی که صالحیت داوران ،محادود باه
چنین بیانیهای است و اجازه ندارند که اجرای تعهدی را بر هريک از طرفین تحمیل کنناد ،صارفاً
میتوانند رأی اعالمی صادر کنند که ايان رأی ،وضاعیت قاانونی قطعای را احاراز مایکناد و در
الزامآوربودن آن برای طرفین شکی نیست 86.همان طور که از پرونده مذکور هم برمیآيد ،احکاام
اعالمی میتواند برای ادامه روابط تجاری بلندمدت و حلوفصل م ثر وضعیت اختالفی مفید واقع
شود.
وضعیت مشابه ديگر ،اختال ف نسبت به اين مسئله است که آيا يک طرف برای مطالبه پول از
طرف ديگر مستح است يا نه ،درحالیکه در خصوص میزان پولی که بايد پرداخات شاود ،هایچ
اختالفی وجود ندارد و طرفین معتقدند بهسهولت میتوانند بعاد از احاراز مسائولیت ،میازان آن را
معین کنند .در چنین مواردی مدعی میتواند منحصراً در خصوص احاراز مسائولیت ،صادور رأی
اعالمی را درخواست کند 82.در اين قسم از آرا که طرفین بیان يک وضعیت حقاوقی را از دياوان
خواستارند ،آن را راهنمای حقوقی صرف نمیپندارند بلکه بهطور ضمنی متعهد میشوند که به آثار
و عواقب ناشی از آن احترام گذاشته و آن را به موقع اجرا درآورند .در خصوص اجرای اين قسم از
تصمیم داوران در دعوای  88West Tanker inc. v. Allianz SpAدادگاه تجاری انگلی تأکید کرد
که رأی اعالمی بر اساس ماده  66قانون داوری اين کشور قابل اجراست .در اين قضیه ،علیرغم
اينکه خوانده استدالل کرد که رأی اعالمی صادره نمیتواند تحت شمول ماده  66قاانون ماذکور
قرار بگیرد ،دادگاه تجديدنظر اين کشور ،استدالل را رد و اعالم کرد که همه آرای داوری ازجملاه
آرای اعالمی ،همطراز مابقی تصمیمات ديوان است و به شیوه مشابه حکم ياا دساتور دادگااه باا
ارزش يکسان قابل اجراست.
همان طور که پیش از اين گفته شد ،در حقوق ايران ،راجع به اختیار ديوان برای صدور اناواع
رأی ،سخنی به میان نیامده است .منتها به نظر می رسد که عدم تصريح قانونگاذار باه ايان امار
نمیتواند منکر صالحیت ديوان برای صدور رأی اعالمی باشد .چهبسا اختالف طارفین راجاع باه
احراز وضعیتی باشد که از قبل موجود بوده و اين امر نهتنها ممکن است در روند دادرسی قضاايی
86. Alan Redfern, op. cit., p. 361.
87. Turner, Ray, Arbitration Awards: A Practical Approach, John Wiley & Sons, 2008, p. 20.
88. West Tankers Inc v. Allianz SpA and another [2012] EWCA Civ 27. Available at:
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=167f67fb-2218-4293-89c5-214189a8eda7. Accessed on:
4/5/2016.
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اتفاق افتد بلکه ممکن است در روند داوری هم رخ دهد .در دادگاهها ،رأی اعالمی و تأسیسای ياا
انشايی به نظام قضاايی هار کشاوری بساتگی دارد .در داوری چناین محادوديتی وجاود نادارد؛
بخصوص که در بیشتر موارد ،آرای اعالمی نیاز به اجرا ندارد و اجرا به معنی واقعی کلمه درماورد
اين آرا مصداق ندارد .بنابراين ،اگرچه قانون داوری صراحتاً مقاررهای در خصاوص اختیاار دياوان
برای صدور اينگونه آرا ندارد ،از سوی ديگر هیچ دلیلی وجود ندارد که ديوان را از دارابودن چنین
صالحیتی منع کند.
8ـ .70رأی تأسیسی
اصوالً اين دسته از آرا در مقابل آرای اعالمی قرار میگیرد و بارخالف آرای اعالمای کاه صارفاً
بیانگر وجود يا عدم وضعیتی است ،با اين نوع از آرا که به آن آرای موجد ح هم اطالق میشود،
موضوعی که قبل از رأی وجود نداشته ايجاد میشود؛ به اين طري که گاه رأيی که ديوان داوری
صادر میکند ،تعهد خاصی را بر عهده يکی از طارفین ياا هار دوی آنهاا مایگاذارد .در واقاع،
اصطالح تأسیسی برای شرح احکام يا آرايی که ح يا وضعیتی را ايجاد میکند يا تغییر میدهاد،
به کار میرود .بیشترين هدف اين اقدامات ،اجرای ح خواهان برای تأسی  ،تغییر يا فسخ رابطه
حقوقی است 83،مثل اينکه حکم ديوان مبنی بر الزام يکای از طارفین باه پرداخات مبلغای پاول
بهعنوان خسارت به ديگری باشد يا اينکه خواهان دعوا از ديوان داوری تقاضای اجرای عین تعهد
را نمايد و ديوان نیز به نفع وی رأی صادر کند .اين آرا اغلب بر حقوق اشخاص ثالث اثر میگذارد
و طرفین ،تنها کسانی نیستند که تحت تأثیر نتیجاه ايان قسام از آرا قارار مایگیرناد .بناابراين،
مقبولیت صدور اين دسته از آرا در داوری با محدوديت مواجه است .بااينحاال ،بساته باه قاانون
حاکم ،ممکن است ديوان برای صدور چنین رأيی دارای صالحیت باشد 30.چنین رأيای مایتواناد
طوعاً توسط محکومعلیه اجرا شود .در غیر اينصورت میتوان با حمايت دادگاهها از روناد داوری،
او را به اجرا وادار کرد .برای اجرای اينگونه آرا بايد اجرايیه صادر شاود .در واقاع ،بارخالف آرای
اعالمی ،محتوای آرای تأسیسی بهوضوح حکايت از اجرای رأی دارند و از جنبه اجرايی برخوردارند
و صدور اجرايیه درمورد آنها امکانپذير است .منتها بايد گفت در صاورت تردياد در اعالمای ياا
اجرايیبودن رأی ديوان داوری ،اصل بر اعالمیبودن رأی داوری و عدم اقتضای صادور اجرايیاه
است 35.اگر شناسايی و اجرای اينگونه آرا از طري کنوانسیون نیويورک تعقیب شاد باياد دقات
89. Dennis, Campbell, Christion T., Campbell, International Liability of Corporate Director, Juris
Publishing, Inc., 2011, p. 45.
90. Ashford, Peter, Handbook on International Commercial Arbitration, Juris Publishing, Inc., 2014, pp.
370-371.
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شود که وف قسمت (الف) بند  2ماده  1کنوانسیون نیويورک درصورتیکه موضوع مورد اخاتالف
بهموجب قانون کشوری که در آن شناسايی و اجرا بهعمل میآيد از موارد ارجاع به داوری نباشاد
میتوان از شناسايی و اجرای آن احتراز کرد.
نتیجه
شناخت انواع رأی داوری ،اهمیات نظاری و عملای زياادی در داوری تجااری باینالمللای دارد.
معذلک ،با اينکه در برخی از قوانین داوری ،انواع رأی مورد بحث واقاع شاده ،در هماین قسام از
قوانین نیز تعريفی از انواع متعدد آرا ديده نمیشود ،مانند قانون داوری تجاری بینالمللی ايران که
صرفاً به بیان انواع محدودی از آرا آن هم بهطور تلويحی پرداخته است ،بادون اينکاه تعريفای از
هريک از آرای مذکور ارائه دهد .در کنار اين ايراد که در تمامی قوانین داوری ،ازجمله قانون ايران
مالحظه میشود ،از قسم ديگری از آرای داوری حتی بهطور تلويحی سخنی به میان نیامده است
و اين عدم اشاره خود میتواند زمینهساز بروز ترديدهايی اساسی در صالحیت ديوان داوری بارای
صدورشان شود .آن دسته از آرايی که در قوانین به آن اشاره شده عبارتاناد از :آرای تصاحیحی،
تفسیری و تکمیلی .اين آرا که اقدامات پ از صدور رأی هم نامیده مایشاود طای باازه زماانی
خاصی که قانونگذار پیشبینی کرده بايد صادر شود .اين بازه زمانی در قاوانین داوری کشاورهای
مختلف متفاوت است ،اما در قانون داوری بینالمللی ايران ،مهلت سیروزه جهت اصالح و تفسیر،
و مهلت شصتروزه جهت تکمیل در نظر گرفته شده است .منتها قاعده مشترک بین تمام قوانین
اين است که درخواست تفسیر رأی يا تکمیل ،بههیچوجه نبايد موجب تغییر منطوق و ماهیت رأی
داوری شود .دسته ديگر آرای داوری مانند غیابی ،اعالمی و تأسیسی که بهتحقی میتوان اذعان
کرد در هیچ قانون يا قواعد داوری ،نصی به خود اختصاص ندادهاند نیز میتواند در داوری مصداق
يابد ،چرا که برای مثال ،عدم حضور خوانده در فرآيند داوری نیز گاهی واقعیت غیرقابلانکار است.
لذا زمانی که يکی از طرفین برای حضور در دعوا يا ارائه دفاعیااتش در هار مرحلاه امتنااع کناد
ديوان میتواند به درخواست طرف ديگر ،رأيای در خصاوص موضاوعات مطارح صاادر کناد .در
خصوص آرای اعالمی و تأسیسی نیز بايد قائل به اين امر بود که گرچه قوانین داوری تصريح باه
اختیار ديوان برای صدور چنین آرايی نکردهاند ،هیچ دلیلی بر سلب چنین اختیاری از ديوان وجاود
ندارد و ديوان داوری درهرحال میتواند چنین آرايی صادر کند ،مگر درصورتیکه توافقنامه داوری
صراحتاً چنین منعی را مقرر کرده باشد.
با عنايت به آنچه گفته شد ،پیشنهاد میشود در قانون داوری تجاری بینالمللی ايران ،مادهای
به ارايه تعريفی دقی و جامع از رأی و انواع متعدد آن اختصاص يابد .به اختیار دياوان در صادور
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آرای مختلف داوری تصريح شود تا بدين ترتیب ،زمیناه اختالفاات نسابت باه صاالحیت دياوان
داوری از بین برود و هدف از رجوع به داوری که تسريع در رسیدگی است باهخاوبی محقا و از
قلمرو مداخله دادگاهها در روند داوری کاسته شود.
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چکیده
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،مصوب  6391وين يکی از مهمترين اسنادی است که در زمینه
يکسانسازی حقوق ماهوی تصويب شده است .الحاق به کنوانسیون ،نیازمند بررسی دقیق کارکردها و
ويژگیهای آن است .کنوانسیون ،موجب کاهش هزينهها ،افزايش قطعیت حقوقی ،مدرنکردن حقوق
داخلی و افزايش تجارت شده و سادگی ،قطعیت ،منصفانهبودن ،موفقیت و تفسیر متحدالشکل آن ازجمله
داليل طرفداران کنوانسیون در راستای الحاق به آن است .اما مخالفین آن را سند سازشی ،ايستا و
ناکارآمد توصیف کرده و اظهار داشتهاند به جهت همین نواقص ،قطعیت حقوقی در سايه آن تأمین نشده
و توسط طرفین قرارداد در اغلب معامالت بینالمللی استثنا میشود .ولی ارزيابی کلی بیانگر اين است که
داليل طرفداران کنوانسیون قویتر بوده و کنوانسیون موجب ارتقای نظام حقوقی ،کاهش هزينهها،
افزايش تجارت و توسعه اقتصادی شده و نتیجتاً افزايش رفاه عمومی را در پی دارد و با مالحظه همین
نتايج ،الحاق به کنوانسیون توصیه میشود.
واژگان کلیدی
الحاق ،کنوانسیون بیع ،يکسانسازی ،حقوق داخلی ،قطعیت حقوقی
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مقدمه
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال محصول يک فرايند و تالش  11ساله است .اقدامات اولیه در
جهت تدوين قانون متحدالشکل در زمینه حقوق قراردادها در سال  6391تحت نظر مؤسسه
بینالمللی يکسانسازی حقوق خصوصی آغاز شد .در سال  6393مؤسسه يونیدروا بنا به پیشنهاد
ارنست رابل6حقوقدان آلمانی ،تصمیم گرفت که مطالعات ضروری مقدماتی و کار تهیه و تدوين
قانون متحدالشکل را به کمیتهای متشکل از حقوقدانان برجسته حقوق تطبیقی واگذار کند9.
کمیته مزبور بین سالهای  6331تا  66 ،6331بار تشکیل جلسه داد و نسخه پیشنويس در سال
 6331آماده شد .شورای حکام مؤسسه رم در سال  6333نسخه اصالحی پیشنويس را تصويب
کرد اما با وقوع جنگ دوم جهانی ،فرايند به تأخیر افتاد .در سال  6316کشور هلند ،کنفرانسی را
در الهه برگزار و کمیته ويژهای برای کار بر روی پیشنويس تعیین کرد .در سال  6311کنفرانس
ديپلماتیک ديگری در الهه برگزار شد و دو کنوانسیون تحت عناوين کنوانسیون مربوط به حقوق
متحدالشکل حاکم بر تشکیل قراردادهای بیع بینالمللی کاال و کنوانسیون مربوط به حقوق
متحدالشکل بیع بینالمللی به تصويب رسید .درحالیکه فرايند الحاق کشورها به دو سند
فوقالذکر در جريان بود ،آنسیترال وارد عرصه يکسانسازی حقوق تجارت بینالملل شد .آنسیترال
با نظرسنجی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد به اين جمعبندی رسید که کنوانسیونهای
الهه از شانس کمتری برای موفقیت و پذيرش عمومی برخوردار است ،لذا در صدد تدوين و
تصويب سند جديد برآمد .سند پیشنويس که مشتمل بر مقررات حاکم بر تشکیل قراردادهای بیع
و حقوق و تعهدات ناشی از آن بود ،در سال  6379توسط گروه کاری آنسیترال تدوين شد .نهايتاً
کنوانسیون در سال  6391در يک کنفرانس ديپلماتیک پس از بررسیهای دقیق و اعمال برخی
اصالحات نسبت به سند پیشنويس ،تصويب و در سال  6399الزماالجرا شد .امروزه  91کشور
جهان به آن ملحق شدهاند 3و عنوان شده تمام کشورهای قدرتمند اقتصادی که بیش از دوسوم
خريدوفروشهای بینالمللی را در اختیار دارند ،بهاستثنای انگلیس ،عضو کنوانسیون هستند .ايران
بهرغم اينکه يکی از  16کشور و سازمان بینالمللی بوده که کنوانسیون را در سال  6391به
تصويب رساند تا کنون به آن ملحق نشده است .تصمیمگیری در خصوص الحاق و پاسخ به اين
سؤال که الحاق به کنوانسیون به نفع نظام حقوقی و اقتصادی ايران است يا خیر ،نیازمند بررسی
دقیق کنوانسیون و کارکردهای مثبت و منفی آن است .لذا اين مقاله بر آن است تا داليل
1. Ernst Rabel
 .8بیانکا ،میخائیل و ماسیمو بونل؛ تفسیری بر حقوق بیع بینالمللی ،ترجمه :مهراب دارابپور ،چاپ دوم ،گنج دانش،6336 ،
ص .19
3. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. Accessed on 15 September
2016.
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طرفداران و مخالفان الحاق به کنوانسیون را نقد و بررسی کند و به اين سؤال اساسی پاسخ دهد
که آيا الحاق به کنوانسیون موجب ارتقای کیفی نظام حقوقی و اقتصادی ايران خواهد شد يا
اثرات و کارکردهای منفی آن در مقايسه با حقوق داخلی بیشتر است و اينکه الحاق ايران به
کنوانسیون با توجه به تعارضات ظاهری آن با حقوق داخلی قابل توصیه است يا خیر؟ بیشک
اين بررسی و تدقیق ،تصمیمگیری در خصوص الحاق را تسهیل خواهد کرد.
تا کنون نهادهای داخلی مسئول در زمینه بررسی الحاق ايران به کنوانسیون بیع ،در اين
خصوص ،هیچ اظهارنظری نکردهاند و در مقاالت منتشرشده در اين رابطه نیز اغلب به بررسی
تعارضات کنوانسیون با حقوق ايران پرداخته شده و با رويکرد مقاله حاضر ،موضوع بررسی نشده
است 1.تعارضات کنوانسیون با حقوق ايران از ديدگاه اغلب حقوقدانان قابل اغماض و توجیهپذير
بوده و نمیتواند بهعنوان مانع الحاق ايران به کنوانسیون مطرح شود 1.در مقاله حاضر ،مبحث
تعارضات کنوانسیون با حقوق ايران ،با استفاده از منابع فارسی بررسی شده و ساير مباحث با تکیه بر
منابع خارجی و با تطبیق حقوق و مقررات داخلی و فضای تجاری ـ اقتصادی ايران بیان شده است.
 .8دالیل طرفداران الحاق به کنوانسیون بیع
طرفداران الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کاال برای توجیه اين الحاق ،به داليل متعددی
استناد کرده و کوشیدهاند تا با پررنگکردن ويژگیها و کارکردهای مثبت آن ،ديدگاه خود را
تقويت کنند .طرفداران کنوانسیون ،آن را درخشانترين و موفقترين سند بینالمللی در حوزه
حقوق قراردادها توصیف میکنند و معتقدند که کنوانسیون در رسیدن به اهداف مذکور در مقدمه
آن يعنی «رفع موانع حقوقی در تجارت بینالملل و ارتقای توسعه تجارت بینالملل» موفق بوده
است .طرفداران کنوانسیون ،همانند مذاکرهکنندگان اولیه آن ،قائل به وجود دو کارکرد مهم برای
کنوانسیون هستند :افزايش قطعیت حقوقی و کاهش هزينهها 1.البته با گذشت  97سال از
اجرايیشدن کنوانسیون ،ويژگیها ،اثرات و کارکردهای مثبت ديگری نیز برای کنوانسیون به
اثبات رسیده که ذيالً بررسی میشود.
8ـ.7کاهش هزینهها
يکی از مهمترين کارکردهايی که طرفداران کنوانسیون برای اثبات مفیدبودن الحاق به آن ذکر
 .4صفايی ،حسین؛ «کنوانسیون بیع بینالمللی و الحاق ايران به آن» ،نامه مفید ،شماره  ،6391 ،19صص .633-619
 .8پیشین ،ص .611
6. Cuniberti, Gilles, “Is the CISG Benefiting Anybody?”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol.
39, 2006, p. 1514.
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میکنند ،کاهش هزينههای معامالت تجاری است .به باور اين دسته ،اولین دلیل و توجیه برای
تصويب کنوانسیون و متعاقباً الحاق به آن ،منافع اقتصادی است 7.پروفسور گوود ،جايگزينی يک
قانون واحد بهجای چند قانون متفاوت را باعث صرفهجويی در وقت و هزينه میداند 9.بهطورکلی
انعقاد قرارداد در فضای بینالمللی عموماً پرهزينهتر از انعقاد قرارداد در فضای داخلی است زيرا
طرفین ،اغلب از اتباع کشورهای مختلف با نظامهای حقوقی متفاوتی بوده و درنتیجه ،با
موضوعات خاصی از قبیل قانون حاکم بر قرارداد روبهرو میشوند و مجبورند که تکلیف آن را
معین کنند .در اين وضعیت ،طرفین بهطور معمول در خصوص اعمال قانون متبوع کشور يکی از
طرفین توافق میکنند و طرف ديگر ناگزير است که اين قانون را فرا بگیرد .اين ترتیب ،منجر به
تحمیل هزينه يادگیری میشود .با توجه به مراتب فوق ،کنوانسیون ،هزينههای معامله را به دو
علت کاهش میدهد :اوالً موضوع قانون حاکم منتفی میشود ،چون با پذيرش کنوانسیون ،قانون
در کشور هريک از طرفین ،يکسان است و نیازی نیست که مشخص شود کدام قانون اعمال
میشود .درنتیجه ،طرفین ،هزينه مذاکره در خصوص قانون حاکم را صرفهجويی میکنند .دوم
آنکه قانون حاکم برای هیچيک از طرفین ،خارجی محسوب نمیشود و هیچکدام از آنها نیاز
ندارند تا آن را ياد بگیرند 3.گذشته از اين ،هزينههای تحمیلشده بر شرکتهای بزرگ بهواسطه
هزينه مذاکره و يادگیری قانون حاکم بر قرارداد ،درنهايت به مصرفکننده نهايی کاال منتقل
میشود و درنتیجه ،مصرفکننده ،قیمت بااليی برای کاالها میپردازد؛61حال آنکه الحاق به
کنوانسیون موجب صرفهجويی در اين هزينهها و به تبع آن ،کاهش قیمتها میشود .اين تفکر،
جنبههای اقتصادی يکسانسازی حقوق بیع از طريق کنوانسیون را منعکس کرده و ثابت میکند
که اقتصاد کشورهای مختلف عمیقاً به يکديگر وابستهاند .يکسانسازی ،هم شرکتهای بزرگ در
کشورهای صنعتی و هم فقیرترين شهروندان در کشورهای توسعهنیافته را تحت تأثیر قرار
میدهد .بنابراين از اين جهت ،کنوانسیون به نفع هر دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده است.
8ـ .8افزایش قطعیت و اطمینان حقوقی
طرفداران پذيرش و الحاق به کنوانسیون عقیده دارند که کنوانسیون منجر به اطمینان و قطعیت
7. Gomez-Pomar, Fernando, “The Harmonization of Contract Law through European Rules: A Law and
Economics Perspective”, Universitat Pompeu Fabra, InDret, vol. 2, 2008, p. 7; Cuniberti, op. cit., p.
1520.
8. Goode, Roy, “Reflections on the Harmonization of Commercial Law”, Uniform Law Review, vol. os19, Issue 1, 1991, p. 72.
9. Cuniberti, op. cit., p. 1520.
10. Osajda, Konrad, “The Experiences, Methods, Objectives and Perspectives of Unification of Private
?Law in the European Union”, 2008, Available online at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm
abstract_id=897403.
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حقوقی بیشتری در مذاکرات و معامالت تجاری بینالمللی میشود .قطعیت حقوقی به وضعیتی
اشاره دارد که از نظر مقررات مرتبط و قانون حاکم ،امکان رسیدن شما به هدفی که از انجام يا
ترک يک فعل حقوقی در نظر داريد قريب به يقین باشد 66.قطعیت و اطمینان حقوقی در دو حالت
میتواند در يک بیع بینالمللی آسیب ببیند؛ حالت اول اينکه تشخیص قانون حاکم بر قرارداد
مشکل است .دوم ،قانون حاکم غیرمنصفانه و غیردقیق باشد و رژيم حقوقی ماهوی قطعی و
قاطع نباشد 69.مرتفعشدن بحث قانون حاکم در صورت پذيرش کنوانسیون ،ماهیت مدون مقررات
کنوانسیون ،سادگی و آسانی ساختار شکلی آن ،ارائه مقررات قاطع و روشن برای مباحث اساسی
انعقاد و اجرای قرارداد ،دردسترسبودن منابع ،همگی کمک میکنند تا کنوانسیون قطعیت و
اطمینان حقوقی بیشتری برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم آورد .وقتی قطعیت حقوقی
بااليی وجود داشته باشد ،احتمال وقوع اختالف ،کمتر میشود و اگر اختالفی هم بروز کند،
تحقیقات و دفاعیات بهجای تمرکز بر روی پیچیدگیهای حکمی و قانونی ،بر روی عناصر
موضوعی متمرکز میشود 63.همچنین پايگاههای اطالعاتی راهاندازیشده همانند کلوت61،
يونیلکس 61،دانشگاه پییس نیويورک 61و آنسترال دايجست 67که هرکدام اطالعات متنوعی در
خصوص کنوانسیون و آرای صادره بر اساس آن ،ارائه میدهد ،منجر به روشنترشدن هرچه
بیشتر مفهوم مقررات کنوانسیون شده و قابلیت پیشبینی و قطعیت حقوقی حاصل از مقررات
کنوانسیون را افزايش داده است69.
8ـ .9اصالح و مدرنکردن حقوق داخلی
مقررات مربوط به عقد بیع در قانون مدنی ،نزديک به نود سال پیش تصويب شد و علیرغم وجوه
مثبت ،به لحاظ وجود مقررات سنتی و ناکارمد ،جوابگوی بسیاری از مسائل دنیای امروز بخصوص
بیع بینالمللی نیست .گذشته از اين ،خألهايی که در مقررات بیع مندرج در قانون مدنی وجود
11. D'Amato, Anthony, “Legal Uncertainty”, Northwestern University School of Law, Faculty Working
Papers, 2010, p. 2, Available online at:
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1107&context=facultyworkin
gpapers. Accessed 15 January 2016.
12. Cuniberti, op. cit., pp. 1514-1515.
13. Eiselen, Sieg, “Adoption of the Vienna Convention for the International Sale of Goods (the CISG) in
South Africa”, South African Law Journal, Part II, vol. 116, 1999, p. 344.
14. CLOUT: http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/abstracts.html. Accessed 20 March 2016.
15. UNILEX: http://www.unilex.info/>accessed 20 March 2016.
16. Pace University: http://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg, Accessed 20 March 2016.
17 . UNCITRAL Digest: http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law/digests/cisg.html. Accessed 20
March 2016.
18. Kashiwagi, Noboru, “Accession by Japan to the Vienna Sales Convention (CISG)”, The University of
Tokyo Journal of Law and Politics, vol. 4, 2007, p. 92.
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دارد ،حتی قراردادهای داخلی را نیز با مشکل روبهرو میکند .بهعنوان نمونه ،قانونگذار داخلی
برای مواردی که هنوز موعد انجام تعهد فرا نرسیده ،ولی کامالً روشن و پرواضح است که طرف
مقابل قادر به انجام تعهد خود در موعد مقرر نبوده يا حتی متعهد اعالم کرده که تعهدات خود را
ايفا نخواهد کرد ،هیچ ضمانت اجرايی پیشبینی نکرده است ،درحالیکه کنوانسیون در مواد  76و
 79صراحتاً به اين موضوع پرداخته و برای مواردی که هنوز موعد انجام تعهد نرسیده ولی روشن
است که يکی از طرفین ،بخش اساسی تعهدات خود را انجام نخواهد داد يا مرتکب نقض اساسی
خواهد شد ،حق تعلیق قرارداد و حق فسخ قائل شده است 63.بهطور کلی میتوان گفت؛ پذيرش
کنوانسیون و تبديل آن به بخشی از مقررات داخلی به اصالح و مدرنیزهکردن قانون مدنی(باب
بیع) کمک کرده و به ارتقای نظام حقوقی ايران منجر خواهد شد؛ همچنان که اين مهم در بعضی
از کشورها به وقوع پیوسته و کشورهای مزبور ،مقررات داخلی خود را بر اساس کنوانسیون و در
جهت انطباق با آن اصالح کردهاند91.
8ـ .4سادگی ،معقولیت و منصفانه بودن مقررات کنوانسیون
يکی از مهمترين اهداف هر نظام حقوقی اين است که فضايی فراهم کند که افراد بتوانند با
باالترين امنیت و کمترين اصطکاک و اختالف در آن فعالیت کنند 96.برای تحقق اين هدف ،قوانین
بايد به حد کافی ساده باشد تا برای استفادهکنندگان قابل فهم باشد .بهعالوه ،قوانین بايد برای همه
فعاالن ،مساوی ،منصفانه و درعینحال ،قطعی و محکم باشد .هنر هر قانونگذار ،برقرارکردن تعادل
بین اين سه مقوله است 99.در مقام تطبیق اين الزامات با مقررات کنوانسیون بايد گفت کنوانسیون تا
حد زيادی در رعايتکردن اين سه نکته موفق بوده است .مقررات کنوانسیون ،تقريباً ساده و
درعینحال ،به اندازه کافی کارآمد است به نحوی که بهخوبی با پیچیدگیهای تجارت بینالملل
تطبیق يافته است 93.در تدوين کنوانسیون  6391وين به عوامل سادگی ،سهولت بیان و عملیبودن
توجه ويژهای شده و از اصطالحات مجرد و مفهومگرايی اجتناب شده تا درک کنوانسیون ،هم برای
 .73کاظمی ،محمود و مرضیه ربیعی؛ « نقض احتمالی قرارداد در حقوق ايران با نگاهی به کنوانسیون بیع بینالمللی کاال
 6391و نظامهای حقوقی خارجی» ،دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش حقوق مدنی ،شماره نخست ،6336،صص .33-663
 .80بهطور مثال ،نروژ در تنظیم قانون فروش کاالها ،مصوب  6399و چین در تنظیم قانون قراردادها ،مصوب  6333متأثر از
کنوانسیون بودهاند.
21. Goode, Roy, “Harmonization, Unification and Internationalization”, in Ross Cranston & Roy
Goode (eds.) Commercial and Consumer Law-National and International Dimensions, Clarendon,
1993, pp. 15-16.
22. Eiselen, op. cit., pp. 338-339.
23. Kazuaki, Sono, “UNCITRAL and the Vienna Sales Convention”, International Lawyer, vol. 18,
1984, pp. 7-15.
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حقوقدانان و هم برای تجار ،ساده و آسان باشد 91.کنوانسیون در نگاه اول ،سادهتر از آنچه واقعاً
هست ،به نظر میرسد .اما با مشارکتی که بسیاری از گروههای ذینفع در تدوين آن داشتهاند91
تعادل بین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد به نحو احسن در کنوانسیون برقرار شده است .اين تعادل،
عدالت و انصاف را در تقسیم وظايف ،حقوق و ريسکها تا حدی تضمین میکند به نحوی که اگر
دلیل و شرايط خاصی که تغییر اين تعادل را ضروری کند وجود نداشته باشد ،اعتماد به مقررات
کنوانسیون میتواند حمايت کافی از هر دو طرف را تضمین کند91.
8ـ .8هماهنگی با طرفهای تجاری و افزایش تجارت
الحاق ايران به کنوانسیون بیع بینالمللی کاال منجر به هماهنگی هرچه بیشتر مقررات حاکم بر
مبادالت فرامرزی ايران با شرکای تجاری خارجی شده و به نوبه خود ،موجب افزايش و توسعه و
تسهیل تجارت خارجی میشود .در عرصه بینالمللی ،قرارداد بیع در مقايسه با ساير قراردادهای
بینالمللی متداولتر است 97و اين مهم بر اهمیت الحاق به کنوانسیون میافزايد .بر اساس آمار و
ارقام 99،شرکای اصلی تجاری ايران ،کشورهای چین ،امارات ،ترکیه ،عراق ،هند ،افغانستان و کره
جنوبی هستند 93که چهار کشور چین (که بیشترين واردات ايران از اين کشور است) ترکیه و
عراق و کره جنوبی جزء کشورهای ملحقشده به کنوانسیون بیع بینالمللی کاال هستند 31.الحاق
به کنوانسیون باعث خواهد شد که طرفین در خصوص قانون حاکم بر قرارداد ،اختالفی نداشته
باشند .تقريباً کل مباحث مربوط به قرارداد در کنوانسیون پیشبینی شده و در صورت تمايل
طرفین ،نیازی به بحث مجدد در خصوص آنها وجود ندارد .اين عوامل باعث صرفهجويی در
وقت و هزينه و نتیجتاً منتهی به افزايش تجارت خواهد شد.

 .84بیانکا و بونل؛ همان ،ص .19
 .88بیش از  19کشور و  9سازمان بینالمللی ازجمله بانک جهانی ،مؤسسه رم و جامعه اقتصادی اروپا در تدوين و تنظیم
کنوانسیون مشارکت داشتهاند.
26. Eiselen, op. cit., p. 352.
 .81در عرصه داخلی نیز قرارداد بیع ،مهمترين و متداولترين قرارداد به شمار میرود.
 .85بر اساس اطالعات اتاق بازرگانی ايران میزان واردات ايران در سال  6333از چین  ،69/769/937/113از ترکیه
 3/973/933/111و از کره جنوبی  1/161/776/111دالر بوده است .میزان صادرات ايران نیز به چین  ،3/399/317/616به
عراق  1/191/197/319و به ترکیه  6/371/197/136و به کره  191/991/679دالر بوده است.
http://www.tccim.ir, Accessed 20 March 2016.

 .83معیار تشخیص شريک تجاری ،صرفاً واردات و صادرات است که تماماً در قالب قرارداد بیع بینالمللی است.
30 . http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html, Accessed 20
March 2016.
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8ـ .6موفقیت کنوانسیون
باوجود انتقادات جدی و ترسهای اولیه در خصوص آينده کنوانسیون ،کنوانسیون درعمل،
موفقیت بزرگی بوده است 36.موفقیت کنوانسیون از دو جنبه قابل بررسی است .اول ،پذيرش
کنوانسیون بهوسیله هشتادوچهار کشور که تقريباً بیش از نود درصد از تجارت جهان را دارا هستند
و دوم ،تأثیر کنوانسیون بهعنوان رژيم حقوقی نمونه بر قوانین و اسناد بینالمللی و فراملی که
متعاقب کنوانسیون تنظیم شدهاند .بهعنوان نمونه ،در تنظیم قانون متحدالشکل تجاری که توسط
سازمان هماهنگسازی قوانین تجاری در آفريقا 39به تصويب رسیده يا در تنظیم اصول قراردادهای
تجاری يونیدروآ و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیشنويس قانون متحدالشکل بیع
اروپا 33از کنوانسیون متابعت شده است 31.همچنین بسیاری از قانونگذاران داخلی نیز در تنظیم
قوانین جديد ،ملهم و متأثر از کنوانسیون بودهاند .قانون فروش کاالها در کشورهای اسکانديناوی،
قانون تعهدات آلمان ،قانون قراردادها در جمهوری خلق چین و پیشنويس قانون مدنی ژاپن،
همگی بر اساس کنوانسیون ،تنظیم و تدوين شدهاند31.
8ـ .1تفسیر و اعمال یکسان کنوانسیون
از همان ابتدا طرفداران کنوانسیون عنوان میکردند که موفقیت کنوانسیون نه به ماهیت و ساختار
متعادل آن و نه به انصاف رعايت شده در آن ،بلکه به يکسانی تفسیر و اعمال آن بهوسیله
دادگاههای کشورهای مختلف بستگی دارد .نگرانی زيادی وجود داشت که سبکهای متفاوت
قانونگذاری و روشهای تفسیر متنوعی که در کشورهای دارای نظام کامنال يا حقوق نوشته
وجود دارد ،منجر به تفسیرهای مختلف از کنوانسیون بشود و چنین نتايجی به تضعیف هدف
اصلی کنوانسیون که يکسانسازی بوده ،منتهی شود31.
31. Schlechtriem, Peter, Commentary on the UN Convention for the International Sale of Goods,
Oxford, 1998, pp. 25-27; Ferrari, Franco, “General Principles and International Uniform Commercial
Law Conventions: A Study of the 1980 Vienna Sales Convention and the 1988 UNIDROIT
Conventions”, Pace International Law Review, vol. 10, 1998, pp. 451-452.
32. The Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa, or in French, l'Organisation pour
)l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA
 .99اين سند در اکتبر سال  9166تحت عنوان  The Common European Sales Lawاز ناحیه کمیسیون اتحاديه اروپا در

قالب يک طرح پیشنهادی برای تصويب به پارلمان و شورای اتحاديه اروپا ارائه و منتشر شد .اين پیشنويس تاکنون بهعنوان
سند الزامآور به تصويب نرسیده است .برای اطالعات بیشتر در اين زمینه ،ن.ک:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011PC0635
34. Ingeborg, Schwenzer, Pascal, Hachem, “The CISG - Successes and Pitfalls”, American Journal of
Comparative Law, vol. 57, 2009, pp. 461-462.
35. Ibid.
36. Honnold, John. O., “The Sales Convention in Action- Uniform International Words: Uniform
Application?”, Journal of Law & Commerce, vol. 8, 1988, 207; Cook, Susanne, “The Need for Uniform
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صرفنظر از بعضی نويسندگان بدبین ،اکثريت اعتقاد داشتند که دادگاهها و مراجع ،کنوانسیون
را به شکل يکسانی تفسیر و اعمال خواهند کرد 37که پروندههای گزارششده نیز همین امر را
اثبات میکند 39.اگرچه هنوز هم تفسیرهای متفاوت وجود دارد ،ولی اين تفسیرها استثنا محسوب
میشود و نه قاعده؛ لذا نبايد موجب نگرانی باشد ،مگر اينکه به نحو گستردهای بر اساس
تفسیرهای متضاد عمل شود و نشانهای از حرکت به سمت تفسیر و اعمال متحدالشکل مشاهده
نشود .اين نکته را هم بايد اضافه کرد که تفسیرهای متضاد از يک مقرره در تمامی نظامهای
حقوقی وجود دارد و اين يکی از ويژگیهای قانون بوده و نشاندهنده انعطافپذيری آن است ،که
به نوبه خود ،يک ويژگی مثبت محسوب میشود .بهرغم اينکه در کنوانسیون بیع ،يک «مرجع
عالی» برای تصحیح رويهها و تفاسیر متضاد پیشبینی نشده است ،ترويج و حمايت مفسرين از
يک ديدگاه و تحلیل آرايی که بر اساس تفسیر مزبور صادر میشود ،میتواند به حذف ديدگاه
متضاد کمک کند.
لذا بهطور کلی همان طور که بررسیهای دهه نود دل دوکا 33از رويهقضايی کنوانسیون،
اعمال تقريباً يکسان کنوانسیون را نشان میداد ،اطالعات اخیر در پايگاه آنسیترال دايجست 11نیز
مؤيد تفسیر و اعمال تقريباً يکسان کنوانسیون توسط دادگاههای کشورهای مختلف بوده و بیانگر
اين است که اصول تفسیری کنوانسیون در تفسیر مقررات آن رعايت میشود16.
Interpretation of the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”,
University of Pittsburg Law Review, vol. 50, 1988, p. 217.
37. Honnold, op. cit., p. 208.
38. Del Duca, Louis F. & Del Duca, Patrick, “Practice under the Convention on International Sale of
Goods (CISG): A Primer for Attorneys and International Traders Part I”, Uniform Commercial Code Law
Journal, vol. 27, 1995, pp. 331-370; Del Duca, Louis F. & Del Duca, Patrick, “Practice under the
Convention on International Sale of Goods (CISG): A Primer for Attorneys and International Traders Part
II”, Uniform Commercial Code Law Journal, vol. 29, 1999, pp. 99-167.
39. Del Duca

 .40تارنمای  UNCITRAL Digestدر سال  9111توسط آنسیترال راهاندازی شد UNCITRAL Digest .جهتگیری رويه
قضايی دادگاهها و ديوانهای داوری را نسبت به هر مقرره کنوانسیون بهصورت خالصه با ارجاع به آرای صادره نشان میدهد.
تا کنون سه مجموعه در سالهای  9119 ،9111و  9169منتشر شده است.
 .47ماده  7کنوانسیون مقرر داشته« :در تفسیر مقررات اين کنوانسیون بايد به خصیصه بینالمللی آن و نیز به ضرورت ايجاد
هماهنگی در اجرای آن و رعايت حسننیت در تجارت بینالملل توجه شود» .در واقع ،کنوانسیون سه فاکتور اساسی مقرر کرده
که در تفسیر مقررات آن بايد مدنظر دادگاهها قرار گیرد :توجه به خصیصه بینالمللی کنوانسیون ،توجه به ضرورت ايجاد
هماهنگی و اصل حسننیت .رويهقضايی کنوانسیون مؤيد اين است که دادگاههای کشورهای مختلف در تفسیر کنوانسیون به
هر سه فاکتور تفسیری کنوانسیون توجه دارند .در راستای توجه به خصیصه بینالمللی ،به منابع داخلی توجه نمیشود و
کنوانسیون را بهصورت مستقل تفسیر میکنندMCC-Marble Ceramic Center, Inc. v. Ceramica Nuova D'Agostino( .
] )S.p.A.,1998, United States [federal courtثانی ا ً ،همسو با هدف ايجاد مقررات هماهنگ و يکسان در زمینه بیع
بین المللی به آرای دادگاه های کشورهای دي گر استناد می کنند .به طور مثال در رأی دادگاه عالی ن ی وز يلند در پرونده
 RJ & AM Smallmon v. Transport Sales Limited and Grant Alan Millerبه آرای سه کشور مختلف استناد شد.
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 .9دالیل مخالفان الحاق به کنوانسیون بیع
چون فرايند يکسانسازی حقوق تجارت بینالملل ،خصوصاً در رابطه با بیع بینالمللی نزديک به
يک قرن است مورد حمايت واقع شده و بیشتر کشورها به کنوانسیون بیع پیوستهاند،
بهچالشکشیدن مطلوبیت و مفیدبودن کل مجموعه ،دشوار است 19.اغلب کتب و مقاالتی که در
خصوص کنوانسیون منتشر شده يا مزايا و منافع کنوانسیون و روند يکسانسازی را واضح و
روشن دانستهاند 13يا اينکه اصالً به موضوع هیچ اشارهای نکردهاند11.
باوجود اين ،بعضی از محققین پس از گذشت چندين سال از اجرايیشدن کنوانسیون و
انعکاس کارکرد و نتايج« ،مفیدبودن» آن را به چالش کشیدهاند 11.بهطور کلی چند ايراد اساسی
در رابطه با کنوانسیون بیع مطرح شده است :عدم يکسانسازی ماهوی ،استثناشدن کنوانسیون
بهوسیله طرفین قرارداد ،ايستايی کنوانسیون و عدم قطعیت حقوقی در سايه کنوانسیون از اهم
ايرادات است .نکته مهم ديگری که در زمینه الحاق ايران بايد بهطور موردی و خاص بررسی
شود ،بحث تعارضات میان کنوانسیون و قانون مدنی است که اين دو مورد اساسی در اين مقاله
بررسی میشود.
9ـ .7کنوانسیون :یکسانسازی سازشی
يکی از مهمترين ايرادات وارد بر کنوانسیون اين است که کنوانسیون يک سند سازشی و
ثالثاً؛ رويهقضايی کنوانسیون رعايت اصل کلی حسننیت را در تفسیر مقررات کنوانسیون در آرای صادره تأيید میکند.
( )UNCITRAL Digest of Article 7 Case Lawبهعنوان نمونه ،در يک پرونده ،دادگاه استدالل کرد که اصل کلی
حسننیت به دادگاه اين اجازه را میدهد که عنوان کند که وقتی که فروشنده به تعهدات خود عمل نکرده است ،خريدار نیازی
به اعالمیه فسخ ندارد و اصرار بر اعالمیه فسخ در چنین شرايطی بر خالف حسننیت است ،هرچند که کنوانسیون صراحتاً
اعالمیه فسخ را ضروری اعالم کرده است )Oberlandesgericht Hamburg 28 February 1997(.در پرونده ديگر ،دادگاه
اظهار داشت که بر اساس اصل حسننیت ،همکاری طرفین و تبادل اطالعات مرتبط برای اجرای تعهدات مربوطه الزم و
ضروری است)Court of Appeals (Oberlandesgericht) Celle, Germany, 24 July 2009 [13 W 48/09],( .
42. Cuniberti, op. cit., p. 1512.
 .49بیانکا و بونل؛ همان ،ص16؛ شعاريان و رحیمی؛ همان ،صص.17-16
44. Honnold, John O., Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention,
3rd Ed., Kluwer Law International, 1999; Schlechtriem, op. cit.
45. Bailey, James E., “Facing the Truth: Seeing the Convention on Contracts for the International Sale of
Goods as an Obstacle to a Uniform Law of International Sales”, Cornell International Law Journal, vol. 32,
1999, pp. 273-317; Stephan, Paul B., “The Futility of Unification and Harmonization in International
Commercial Law”, University of Virginia School of Law, Legal Studies Working Paper No. 99-10, 1999, pp. 140, Available Online at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=169209., Accessed 15 March
2016; Sheaffer, Christopher, “The Failure of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods and a Proposal for a New Uniform Global Code in International Sales Law”,
Cardozo Journal of International and Comparative Law, vol. 15, 2007, pp. 461-495; Cuniberti, op. cit.,
pp. 1514-1529.
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مصالحهای بین نظامهای حقوقی مختلف جهان بوده و به يکسانی مقررات ،آنگونه که ادعا
میشود ،دست نیافته است .تدوينکنندگان کنوانسیون برای اينکه کنوانسیون برای همه دولتها
قابل قبول باشد ،بر روی ساختار شکلی مقررات کنوانسیون تمرکز کردهاند؛ لذا به مسائلی که
باعث تقسیمبندی نظامهای حقوقی میشود پرداخته نشده و همین امر منجر شده که کنوانسیون
از ظاهر متحدالشکلی برخوردار باشد ولی از حیث ماهوی چنین نیست 11.سازش در اينجا به اين
معنی است که کنوانسیون ظاهراً تعارضات حقوقی را پوشش میدهد ولی درعمل اين تعارضات
هنوز وجود دارد 17.بهعنوان مثال ،بر اساس قسمت اخیر بند  6ماده  61کنوانسیون ،ثمن بايد
تعیین شده يا ضابطهای برای تعیین آن مقرر شده باشد ،درحالیکه بهموجب ماده  11درصورتیکه
ثمن تعیین نشده باشد نیز قرارداد معتبر بوده و بر اساس قیمت رايج تعیین خواهد شد؛ 19يا
بهموجب ماده  99کنوانسیون ،تکلیف دادگاه به صدور حکم مبنی بر اجرای عین تعهد ،بستگی به
امکان صدور چنین حکمی در نظام حقوقی متبوع قاضی دارد13.
46. Rosett, Arthur, “Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods”, Ohio State Law Journal, vol. 45, 1984, pp. 265-305; Eiselen, op. cit.,
p. 357.
47. Ahadi, Mona, “The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods:
Should Developing Nations Such as Iran Adopt the CISG?”, Thesis, University of Durham, 2013,
Available Online at: http://etheses.dur.ac.uk/16/1/Completed_Thesis.MA.pdf?DDD19. Accessed 15
January 2016.
48. Gyula, Eörsi, “A Propos the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of
Goods”, American Journal of Comparative Law, vol. 31, No.2, 1983, pp. 348-349.

 .43سازش در مقررات کنوانسیون را بر اساس نظامهای حقوقی ،سیستم اقتصادی و توسعهيافتگی اقتصادی و اجتماعی به
سه دسته تقسیم کردهاند:
6ـ سازش نظام کامنال و نظام حقوق نوشته مشتمل بر:
6ـ6ـ تئوری ارسال يا وصول قبولی؛ بند  9ماده  69کنوانسیون نظريه «وصول قبولی» نظام حقوق نوشته را پذيرفته است ،ولی
در بند  6ماده  61قاعده «صندوق پستی» کامنال اعمال و پذيرفته شده است.
6ـ9ـ غیرقابلرجوعبودن ايجاب با تعیین زمان معین برای قبولی؛ بند 6ماده  61همان طور که فوقاً عنوان شد ،دقیقاً قاعده
نظام کامنال را بیان میکند ولی استثناهای وارد بر آن که در بند دوم ماده  61عنوان شده ،بیانگر ديدگاه نظام حقوق نوشته
است .بنابراين در اين مورد نیز کنوانسیون صرفاً هر دو ديدگاه را بیان کرده و هیچ يکسانسازی اتفاق نیفتاده است.
6ـ3ـ اجرای عین تعهد مقرر در ماده  99کنوانسیون؛ بارزترين نمونه سازش بین دو نظام حقوقی و عدم حل و حتی میتوان
گفت عدم امکان حل ماهوی اختالفات و تعارضات بین دو نظام حقوقی است .بهموجب اين ماده ،تکلیف دادگاه به صدور حکم
مبنی بر اجرای عین تعهد ،بستگی به امکان صدور چنین حکمی در نظام حقوقی متبوع قاضی دارد.
9ـ سازش کشورهای غربی ـ شرقی (سوسیالیستی)
9ـ6ـ کتبیبودن قرارداد؛ بر اساس ماده  66کنوانسیون ،نیازی نیست که قرارداد مکتوب باشد ولی بهموجب ماده  31کشور
امضاکنندة کنوانسیون ،حق رزرو نسبت به اين ماده دارد.
9ـ9ـ تعیین ثمن يا ضابطهای برای تعیین آن؛ بر اساس قسمت اخیر بند  6ماده  61کنوانسیون ،ثمن بايد تعیین شده يا
ضابطهای برای تعیین آن مقرر شده باشد .درحالیکه بهموجب ماده  11درصورتیکه ثمن تعیین نشده باشد نیز قرارداد معتبر
بوده و ثمن بر اساس قیمت رايج تعیین خواهد شد.
3ـ سازش کشورهای شمال و جنوب (توسعهيافته ـ توسعهنیافته)
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منتقدين کنوانسیون به استناد اين مقررات سازشی و قابل تفسیر ،کنوانسیون را رژيم حقوقی
مطمئنی نمیدانند 11.طرفداران کنوانسیون در پاسخ اين ايرادات عنوان داشتهاند که در اکثر
حوزههای مهم قراردادها همانند نقض قرارداد و روشهای جبرانی (بهاستثنای الزام به اجرای عین
تعهد) در کنوانسیون ،يکسانسازی ماهوی حاصل شده است 16.درثانی بايد ويژگی چندجانبهبودن
کنوانسیون را در نظر گرفت .کنوانسیون بیع اگر به اينصورت تدوين نمیشد امروزه  91کشور به
آن نمیپیوستند .همچنین عنوان شده است که موضوعات مربوط به اعتبار قرارداد که خارج از
شمول کنوانسیون است درعمل آنچنانکه منتقدين مدعی هستند ،مشکل چندانی ايجاد نمیکند
و بیشتر دعاوی در زمینه نقض قرارداد ،روشهای جبرانی و تفسیر قرارداد مطرح میشود 19.گارو
اظهار داشته بايد نگاه کرد که آيا کنوانسیون وضعیت موجود را ارتقا میدهد يا خیر و اينکه بدون
شک ،وجود کنوانسیون محدود ،بهتر از نبود آن است13.
9ـ .8تغییرناپذیری و ایستایی کنوانسیون
کنوانسیون ،قانون بینالمللی است که هیچ مقرراتی برای اصالح و تغییر آن تدارک ديده نشده
است .کنوانسیون با هدف رفع نیازهای جامعه تجاری بینالمللی تدوين شده ولی اين نیازها در
گذر زمان تغییر میکند .درنتیجه ،امکان دارد بسیاری از مواد کنوانسیون در گذر زمان،
غیرضروری و نامناسب تلقی شده و مانع توسعه قراردادهای فروش شود 11.به سبب ساختار ثابت
و ايستای کنوانسیون ،عنوان شده که کنوانسیون قادر به حل چالشها و مشکالت جديد نیست11.
3ـ6ـ اخطاريه عدم تطابق کاال؛ بهموجب بند  6ماده  ،33خريدار بايد ظرف مدت معقول پس از کشف عدم انطباق ،آن را به
فروشنده اطالع دهد ولی ماده  11اين مقرره را زايل کرده و مقرر داشته درصورتیکه خريدار عذر موجهی داشته باشد میتواند
از ضمانتاجراهای عدم تطبیق کاال استفاده کند .شعاريان و رحیمی؛  ،6333ص .111
3ـ9ـ انتقال ضمان معاوضی؛ پیشنويس ماده  19کنوانسیون مقرر میداشت که ضمان معاوضی از تاريخ تسلیم کاال به
متصدی حمل به خريدار منتقل میشود .نمايندگان کشورهای درحالتوسعه ازجمله نماينده پاکستان به اين مقرره اعتراض کرد
و نهايتاً ماده به شکل کنونی اصالح و زمان انعقاد قرارداد ،بهعنوان زمان انتقال ضمان معاوضی تعیین شد.
Garro, Alejandro M., “Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the
International Sale of Goods”, International Lawyer, vol. 23, 1989, pp. 443-483; Gyula, op. cit., pp. 333356.; Zwart, Sara G., “The New International Law of Sales: A Marriage between Socialist, Third World,
Common, and Civil Law Principles”, North Carolina Journal of International Law and Commercial
Regulation, vol. 13, 1988, pp. 109-128.
50. Sheaffer, op. cit., pp. 461-462; Bailey, op. cit., pp. 273-317.
51. Rosett, op. cit., pp. 270-271
52. Eiselen, op. cit., p. 357.
53. Garro, op. cit., p. 482.
54. Audit, Bernard, The Vienna Sales Convention and the Lex Mercatoria, in Lex Mercatoria and
Arbitration, Thomas E. Carbonneau ed., rev. ed. [reprint of a chapter of the 1990 edition of this text],
(Juris Publishing 1998) 173-194. Reproduced with permission of Juris Publishing. Available online at:
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/audit.html. Accessed 15 January 2016.
55. Rosett, op. cit., p. 294.
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در پاسخ به اين ايراد عنوان شده است که کنوانسیون سندی است که به سبک قانوننويسی
در نظام حقوق نوشته تدوين شده و دارای شکلبندی کلی و انعطافپذير است .اگرچه اين ويژگی
در برخی موارد ،منجر به عدم قطعیت مقررات کنوانسیون میشود ،برای قابلیت انطباق آن با
شرايط جديد ضروری است 11.همچنین تداوم حیات طوالنی کنوانسیون ،به تفسیر و توسعه
کنوانسیون توسط دادگاهها و ديوانهای داوری بستگی دارد .دادگاهها و ديوانهای داوری بايد
کنوانسیون را با حسننیت و موافق با روح کنوانسیون تفسیر کنند .در اين راستا ،دادگاهها وقتی با
موضوع و مسئله جديد برخورد میکنند ،الزم است آرای دادگاههای ديگر را مدنظر قرار دهند17.
بهطور کلی به نظر میرسد کنوانسیون از اين حیث دچار اشکال بوده و ايراد مطرحشده وارد است.
اگرچه رويهقضايی میتواند با تفسیر قانون موجب توسعه و پیشرفت آن شود ،برای مسائل
جديدی که تحت شمول کنوانسیون قرار میگیرد و حکم آن را نمیتوان در کنوانسیون و اصول
کلی يافت ،بر اساس بند  9ماده  ،7بايد به قانون داخلی مراجعه کرد .بديهی است وقتی
موضوعات و مسائل حقوق داخلی بهوسیله يکی از طرفین مطرح میشود ،دعوا از آن چیزی که
هست پیچیدهتر شده و سادگی ،يکسانی و قابلیت پیشبینی آسان قانون بیع بینالمللی،
گمراهکننده خواهد شد19.
9ـ .9آمار باالی عدم اعمال کنوانسیون
ماده  1کنوانسیون منجر به تعارض نظری در کنوانسیون شده است؛ 13بدين توضیح که کنوانسیون
از يک طرف با هدف خلق و اعمال مقررات يکسان منعقد شد ولی از طرف ديگر با گنجاندن ماده
 1اين اجازه را به طرفین داده است که شمول مقررات کنوانسیون را بهکلی استثنا کرده يا از آثار
هريک از مقررات ،عدول کنند يا آن را تغییر دهند .عنوان شده است که شمول مقررات کنوانسیون
بهطور گستردهای در تجارت بینالملل استثنا میشود 11.درنتیجه ،با استثناکردن گسترده کنوانسیون،
اهداف آن در زمینه کاهش هزينههای معامالت و تسهیل تجارت ،حاصل نخواهد شد ،چرا که
هرچه بیشتر کنوانسیون استثنا شود ،رسیدن به اهداف ،کمتر میشود .آمارهای بهدستآمده
منعکسکنندة استثنای عدم شمول کنوانسیون بر معامالت فروش بینالمللی بهصورت مکرر و
56. Eiselen, op. cit., p. 360; Audit, op. cit., p. 187.
57. Eiselen, op. cit., p. 360.
58. Ziegel, Jacob S., Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for
the International Sale of Goods, 1981, para. 33, Available Online at: http://www.cisg.law.pace.edu/
cisg/wais/db/articles/english2.html, Accessed 15 March 2016.
59. Bailey, op. cit., p. 302.
60 . Kruisinga, Sonja A., (Non‐)Conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods: A Uniform Concept?, Intersentia, 2004, p. 9; Pistor, Katharina, “The
Standardization of Law and Its Effect on Developing Economies”, American Journal of Comparative
Law, vol. 50, 2002, p. 7.
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گسترده است .در امريکا درصد استثنای کنوانسیون با توجه به اياالت مختلف از  11درصد تا 71
درصد متغیر است 16.در آلمان بهطور کلی  79درصد وکال ،شمول کنوانسیون را در قرادادهايی که
تنظیم میکنند ،استثنا میکنند 19.در سوئیس ،اين نرخ  16درصد 13و در چین  11درصد اعالم
شده است11.
شايد داليل استثناکردن شمول مقررات کنوانسیون از يک کشور به کشور ديگر متفاوت باشد،
ولی اين داليل هرچه باشد ،باعث میشود تا کنوانسیون نتواند به اهداف خود برسد و همچنین بر
اراده دولتها در تصمیمگیری نسبت به الحاق ،تأثیر منفی خواهد گذاشت11.
9ـ .4عدم قطعیت حقوقی در سایه کنوانسیون
مخالفین کنوانسیون عنوان میکنند که کنوانسیون قطعیت حقوقی را افزايش نمیدهد ،چرا که
اوالً ،مرتفعشدن بحث قانون حاکم توسط کنوانسیون نمیتواند کارکرد مثبت تلقی شود چرا که
61. Fitzgerald, Peter L., “The International Contracting Practices Survey Project: An Empirical Study of
the Value and Utility of the United Nation’s Convention on the International Sale of Goods (CISG) and
the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts to Practitioners, Jurists, and Legal
Academics in the United States”, Journal of Law and Commerce, vol. 27, 2008, p. 11.
62. Koehler, Martin F., “Survey Regarding the Relevance of the United Nations Convention for the
International Sale of Goods (CISG) in Legal Practice and the Exclusion of Its Application”, 2006,
;Available online at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koehler.html#iii, Accessed 3 January 2016
Koehler, Martin F., Yujun, Guo, “The Acceptance of the Unified Sales Law (CISG) in Different Legal
Systems”, Pace International Law Review, vol. 20, 2008, p. 48.
63. Widmer, Corrine, Hachem, Pascal, “Switzerland” in Franco Ferrari (eds), The CISG and Its Impact
on National Legal Systems, Sellier, 2008, pp. 281-283.
64. Koehler & Yujun, op. cit., p. 48.

 .68داليل متعددی برای استثناکردن کنوانسیون ذکر شده است:
6ـ عدم شناخت کافی و نداشتن آگاهی در خصوص کنوانسیون.
9ـ هزينهبربودن يادگیری و کسب اطالع و شناخت نسبت به کنوانسیون بهعنوان يکی ديگر از داليل استثناکردن کنوانسیون
ذکر شده است .به عبارت بهتر ،شناخت کنوانسیون ،نیازمند صرف هزينه ،زمان و تالش است و تجار و وکاليشان ترجیح
میدهند متحمل اين هزينهها نشوند.
3ـ قدرت چانهزنی؛ توضیح اينکه در معامالتی که يک طرف از قدرت بیشتری برخوردار است ،معموالً ديدگاه خود در خصوص
قانون حاکم را اعمال میکند و چون اغلب نسبت به کنوانسیون در مقايسه با حقوق داخلی متبوع ،آگاهی کمتری دارند،
کنوانسیون را استثنا میکنند.
1ـ کنوانسیون همه موضوعات مربوط به قرارداد بیع ،خصوصاً بحث اعتبار قرارداد و مسئولیت فروشنده برای خسارات شخصی
را شامل نمیشود و اين باعث میشود که در صورت انتخاب کنوانسیون بهعنوان قانون حاکم ،دو نظام حقوقی نسبت به يک
قرارداد حاکم باشد؛ نسبت به اعتبار قرارداد قانون ملی و نسبت به مسائل تحت شمول کنوانسیون ،کنوانسیون حاکم خواهد
بود.
Spagnolo, Lisa, “Glimpse through the Kaleidoscope: Choices of Law and the CISG”, Vindobona Journal
of International Commercial Law & Arbitration, vol. 1, 2009, pp. 140-153.; Ziegel, Jacob S., “The Future
of the International Sales Convention from a Common Law Perspective”, New Zealand Business Law
Quarterly, vol. 6, 2000, p. 345; Fitzgerald, op. cit., p. 32.; Fitzgerald, op. cit., p. 32.; Koehler, op. cit.,
p. 10.
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«اصل حاکمیت طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد» ،قبل و بدون الحاق به کنوانسیون به
طرفین (طرفینی که قطعیت حقوقی را لحاظ میکنند) اجازه میدهد که با بیشترين دقت ،رژيم
حقوقی حاکم بر قرارداد را تعیین کنند و تنها چیزی که طرفین بايد انجام دهند اين است که
شرط قانون حاکم را در قرارداد خود درج کنند .ثانیاً ،درمورد محتوای کنوانسیون نیز ايرادات
متعددی را مطرح میکنند؛ عدم پوشش همه موضوعات و مسائل مربوط به قرارداد فروش ،وجود
يکسانسازی ظاهری و شکلی در کنوانسیون و تعارض ماهوی مقررات ،تفاوتهای زبانی،
بديعبودن کنوانسیون ،اصطالحات و عبارات غیرقاطع ،جديد و گسترده ،تفسیرهای متفاوت و نبود
مرجع عالی جهت رفع تعارض تفسیرها بهعنوان اهم داليل و موانع عدم حصول قطعیت بهوسیله
کنوانسیون عنوان شده است 11.در واقع ،انعطافپذيری کنوانسیون و قابلیت تطبیق آن با
وضعیتهای متفاوت که به دادگاهها امکان تفسیر و صدور احکام منصفانه را داده است ،منجر به
نوعی عدم قطعیت در پیشبینی نتايج آن شده است 17.اظهار شده که تدوين کنوانسیون در بستر
نظام حقوق نوشته ،منجر به ايجاد اين عدم قطعیت شده است19.
در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت که انتخاب قانون حاکم همیشه امکانپذير نیست و امکان
دارد طرفین در اين خصوص به توافق نرسند .در ثانی ،حتی تعیین قانون خارجی نیز مشکالت
متعددی خواهد داشت .همچنین عنوان شده است که در حقوق تجارت ،بايد همیشه بین قطعیت
حقوقی و انعطافپذيری معاوضه داشت ،که اکثر تجار ،دومی را ترجیح میدهند13.
9ـ .8تعارضات کنوانسیون با حقوق ایران
يکی از مشکالت اساسی ايران در الحاق به کنوانسیون ،وجود بعضی تعارضات در مقررات
کنوانسیون با مقررات داخلی ،خصوصاً قانون مدنی است .موارد متعددی بهعنوان تعارض بین
کنوانسیون و حقوق ايران عنوان شده است ،ازجمله ،قابلمطالبهبودن عدم نفع (ماده 71
کنوانسیون) ،صحیحتلقیشدن بیع بدون تعیین ثمن (ماده  11کنوانسیون) ،نقض اساسی و فسخ
بر اساس آن (ماده  91و  13و  11کنوانسیون) ،نقض قابل پیشبینی ،تعلیق و فسخ قرارداد (ماده
 76و  79کنوانسیون) و قاعده تقلیل خسارت (ماده  77کنوانسیون) 71.در اينجا به تحلیل
66. Wool, Jeffrey, “Rethinking the Notion of Uniformity in the Drafting of International Commercial
Law: A Preliminary Proposal for the Development of a Policy-Based Unification Model”, Uniform Law
Review, vol.1, 1997, p. 47; Eiselen, op. cit., p. 362; Cuniberti, op. cit., pp. 1514-1517.
67. Farnsworth, E. Allan, “The Convention on Contracts for the International Sale of Goods from the
Perspective of the Common Law Countries”, in: Anonymous La Vendita Internazionale, Milan. 1981, p. 8.
68. Farnsworth, op. cit., pp. 11-12.
69. Stephan, op. cit., pp. 746-748.

 .10قابلمطالبهبودن بهره ثمن (ماده  71کنوانسیون) ،قاعده محل تسلیم مبیع (ماده  36کنوانسیون) ،اعطای مهلت اضافه و
فسخ بر اساس آن (بند  6ماده  17و شق (ب) از بند  6ماده  13و ماده  13و 11کنوانسیون) ،آثار فسخ (ماده  ،)91الزام بايع به
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مهمترين آنها پرداخته میشود.
الف .فسخ قرارداد
نظام روشهای جبرانی مقرر در کنوانسیون ،يکی از نقاط مثبت آن و از موفقیتهای کنوانسیون
به شمار میرود 76.در واقع ،کنوانسیون روشهای جبرانی فروشنده و خريدار را بهصورت نظاممند
و مشخص در مواد  11تا  19و مواد  16تا  11بیان کرده است .يکی از روشهای جبرانی اصلی
مقرر در کنوانسیون ،فسخ قرارداد 79است که مواد  79 ،11 ،13و  73به آن اختصاص داده شده
است .در کنوانسیون بیع ،فسخ قرارداد ،راهحلی استثنايی بوده و بقا و اجرای قرارداد ،اصوالً ترجیح
دارد .بر همین اساس ،کنوانسیون هرگونه نقض قرارداد را مستلزم فسخ نمیداند .اين اصل اگرچه
در کنوانسیون بهصراحت بیان نشده است ،میتوان آن را از مواد ،16 ،13 ،19 ،37 ،31 ،31 ،91
 11و  73کنوانسیون استنباط کرد 73.مدونین کنوانسیون در رابطه با ايجاد حق فسخ ،دست به
ابتکار زده و مفهوم جديدی به نام «نقض اساسی» را وارد دنیای حقوق کردهاند .اگرچه تفکیک
بین نقض اساسی و نقض غیراساسی از حیث شکلی مشابه تقسیمبندی سنتی سیستم کامنال
است(که بین شرط 71و تضمین 71تفکیک قائل میشد و فقط درصورتیکه يکی از شروط
ضروری 71قرارداد نقض میشد حق خاتمهدادن به قرارداد را میداد) ،ولی نقض اساسی به مفهوم
مورد استفاده در کنوانسیون ،فاقد سابقه در نظامهای حقوقی داخلی است 77.در واقع ،کنوانسیون
تحويل کاالی جايگزين يا تعمیر کاالی معیوب (ماده  11کنوانسیون) ،تقلیل ثمن (ماده  11کنوانسیون) ،پذيرش قبولی همراه
با اضافات و تفاوتها (ماده  63کنوانسیون) و بازفروش کاال (ماده  99کنوانسیون) از موارد ديگر تعارضات است .ن.ک :صفايی،
همان ،صص .611-611
71. Rosett, op. cit., pp. 270-271
72. Avoidance of Contract
 .19صفايی و ديگران؛ حقوق بیع بینالمللی ،چاپ سوم ،انتشارات دانشگاه تهران ،6331،ص .619
74. Condition
75. Warranty
76. Essential Condition
 .11نقض اساسی در کنوانسیون را نبايد با نهاد نقض اساسی ) (Fundementh breachدر حقوق انگلیس يکی دانست؛ در
اين نظام حقوقی ،نهاد مزبور مربوط به شروط عدم مسئولیت در قراردادهاست؛ بدين ترتیب که هرگاه متعهد در اجرای قرارداد
مرتکب نقض اساسی شود ،حق استثنا با شروط عدم مسئولیت را ندارد در واقع ،اين مفهوم در برابر رشد فزاينده و تهديدکننده
شروط عدم مسئولیت نامتعارف و غیرمنصفانه پديدار شد .در آرای متعدد تصريح شده است که شروط عدم مسئولیت به
هنگامی که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد میشود ،قابل استناد نیست( .بیانکا و بونل؛ همان ،ص Honnold, op. 63
; .)cit., p. 205همچنین شايان ذکر است در نظام حقوقی انگلستان ،شروط و تعهدات قراردادی بر سه دسته است که نقض
هريک از آنها آثار ويژه خود را دارد :دسته نخست ،شروط و تعهدات اساسی و حیاتی قرارداد ) (conditionsاست که اساس
قرارداد به آن وابسته است و نقض آن باعث اخالل در اصل قرارداد میشود .تعهداتی که نقض آن به زيانديده اختیار فسخ
قرارداد را میدهد اغلب نیز در قانون از آن نام برده شده است و بیشتر شروط و تعهدات قراردادی هم از اين نوع است .گروهی
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با ابداع تأسیس حقوقی «نقض اساسی» ،نقض قرارداد را به دو قسم تقسیم کرده است :نقض
اساسی و نقض غیراساسی ،و اصوالً فسخ تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب
نقض اساسی قرارداد شده باشد( .شق (الف) از بند  6ماده  ،13شق (الف) از بند  6ماده  ،11مواد
 79و  73کنواسیون بیع) به عبارت بهتر ،نقض اساسی همیشه برای طرف مقابل ايجاد حق فسخ
میکند ولی نقض غیراساسی صرفاً در رابطه با عدم تحويل کاال از ناحیه بايع و عدم پرداخت ثمن
يا عدم قبض کاال از ناحیه خريدار و آن هم درصورتیکه طرف زيانديده ،مهلت اضافه به طرف
مقابل بدهد و طرف ناقض قرارداد بهرغم اعطای مهلت ،تعهد خود را در مهلت اضافه ايفا نکند يا
اراده خود مبنی بر عدم انجام تعهد را اعالم نمايد ،زيانديده اختیار فسخ خواهد داشت( .شق (ب)
از بند  6ماده  13و شق (ب) از بند  6ماده  )11حق فسخ مبتنی بر اعطای مهلت اضافه 79،اين
اصل را که فسخ قرارداد همیشه مستلزم نقض اساسی بوده ،تعديل و مقررات کنوانسیون راجع به
ديگر ،شروط و تعهداتی است که نسبت به هدف اولیه و اصلی قرارداد ،فرعی و ثانوی به شمار میآيد ) .(Warrantiesنقض
اين دسته از شروط ،صرفاً به زيانديده حق مطالبه خسارت اعطا میکند .در میان اين دو دسته که تقسیمبندی سنتی تا
سالهای اخیر بود ،قسم سومی از تعهدات تحت عنوان تعهدات میانه يا ” “Innominate termsمتناسب با نیازهای جديد
بخصوص در حوزه قراردادهای تجاری پا به عرصه وجود نهاد .اين دسته از شروط در واقع ،ماهیتی مجزا از دو دسته شروط و
تعهدات سنتی فوق ندارند .هريک از تعهدات اساسی يا فرعی و ثانوی تحت شرايطی میتوانند شروط میانه تلقی شوند بدين
معنا که چون در اين نوع از تعهدات ،آنچه اهمیت دارد ،آثار نقض است نه شرط و تعهد ،بنابراين ممکن است تعهدی اساسی
باشد ولی چون نقض آن آثار جدی به دنبال ندارد ،موجب ايجاد حق فسخ نگردد و بهعکس ،نقض تعهد فرعی و ثانوی به
دلیل شدت آثار آن ،امکان فسخ قرارداد را برای زيانديده فراهم آورد .اکبر میرزانژادجويباری؛ «بحثی پیرامون نقض اساسی
قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ( 6391وين) با مطالعه تطبیقی» ،مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،دانشگاه تهران،
شماره  ،6396 ،19صص .63-96
قبل از ورود شرط و تعهدات میانه به قلمرو و نظام حقوق انگلیس ،مقررات حقوق انگلیس در خصوص فسخ قرارداد از حیث
شکلی شبیه مقررات کنوانسیون بود ولی اين تفاوت عمده بین مفاد کنوانسیون و نظام مزبور از حیث امکان فسخ قرارداد وجود
داشت که در کنوانسیون ،آنچه معیار و ضابطه تحقق نقض اساسی قلمداد شده ،آثار نقض است ،خواه خود تعهد نقضشده
اساسی باشد يا غیراساسی؛ هرچند که غالباً نقض اساسی متضمن نقض تعهد اساسی نیز هست؛ درحالیکه در حقوق انگلیس
به آثار نقض تعهدات و شروط توجه چندانی نمیشد .تعهدات از قبل به تعهدات اصلی و فرعی تقسیم شده بود که نقض
تعهدات اصلی در هر شرايط ،سبب ايجاد حق فسخ میشد و نقض شروط فرعی نیز به هر صورت صرفاً به زيانديده حق
مطالبه خسارت اعطا میکرد.
اما پس از تعديل تقسیمبندی مزبور و شناسايی قسم سومی از تعهدات ،آن هم بیشتر در قراردادهای تجاری ،نظام مزبور ،بسیار
به راهحل کنوانسیون در باب فسخ قرارداد از اين حیث نزديک شده است .در واقع ،چنین به نظر رسید که گاه در قراردادهای
تجاری ،نقض تعهد اساسی مانند تسلیم کاال يا عدم مطابقت کاال ،آثار و خسارات فاحش به دنبال ندارد ،بنابراين دلیلی بر فسخ
قرارداد در اينگونه موارد نیست و ضرر ناشی از نقض میتواند با پرداخت خسارت جزئی يا ترمیم کاال جبران شود .لذا همانند
راهحل پذيرفتهشده در کنوانسیون ،در حقوق اين کشور نیز در قراردادهای تجاری بايد به آثار نقض تعهدات توجه کرد نه نوع
تعهد .پیشین.
 ،Nachfrist .15اين تأ سیس حقوقی نیز از حقوق آلمان اقتباس شده است ولی با عنوان مطروحه در قانون مدنی آلمان
مشابهت دقیق ندارد .بیانکا و بونل؛ همان ،ص .696
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فسخ قرارداد را کاربردیتر کرده است .با عنايت به مقررات مذکور عنوان شده است که فسخ در
کنوانسیون ،مبتنی بر ايده نقض اساسی بوده و حق فسخ مقرر در شق (ب) از بند  6ماده  13و
شق (ب) از بند  6ماده  11استثناست 73.نقض اساسی نیز در ماده  91تعريف شده و بهموجب
همان ماده برای اينکه نقض ،اساسی تلقی شود بايد دو ويژگی مهم داشته باشد :اوالً ،نقض بايد
منجر به ورود چنان خسارتی به طرف ديگر شود که او را بهطور اساسی از آنچه استحقاق انتظار
آن را داشته محروم کند .ثانیاً ،آثار نقض توسط ناقض يا شخص معقولِ همصنف او قابل
پیشبینی باشد .هر نقضی که دارای اين دو خصیصه باشد ،نقض اساسی تلقی و بهموجب مواد
 13و  11به زيانديده حق فسخ قرارداد را میدهد .مستفاد از مواد  79 ،11 ،13 ،91و 73
کنوانسیون اين است که مبنای حق فسخ در کنوانسیون ،دفع ضرر و جبران خسارات وارده است،
چرا که بهموجب ماده 91؛ «نقض بايد منجر به ورود چنان خسارتی شود  ،»...پس عمده ويژگی
نقض ،ورود خسارت است و در راستای دفع و جبران اين خسارت (خسارت موضوع ماده 91
کنوانسیون) ،کنوانسیون به زيانديده حق فسخ قرارداد را داده است .در حقوق ايران نیز همانند
کنوانسیون ،اصل ،لزوم قرارداد است و امکان فسخ ،امری استثنايی است که بايد احراز شود91،
ولی برخالف کنوانسیون در حقوق ايران ،نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم نشده است.
در قانون مدنی در اعمال فسخ قرارداد به اهمیت نوع تعهد نقضشده و آثار ناشی از نقض،
توجهی نشده و فسخ قرارداد ،شکل و کیفیت خاص خود را داشته و در محدوده خیارات قانونی
(مواد  331به بعد قانون مدنی) قابل تحلیل و ارزيابی است .ناهماهنگی و عدم رعايت تساوی در
حقوق طرفین در مبحث خیارات در قانون مدنی کامالً فاحش و روشن است .نمونه بارز اين مورد،
آن است که برای فروشنده از حیث تأخیر يا عدم امکان پرداخت ثمن از ناحیه مشتری دو نوع
خیار مقرر شده است (خیار تأخیر ثمن موضوع ماده  119قانون مدنی و خیار تفلیس موضوع ماده
 391قانون مدنی) درحالیکه برای تأخیر يا عدم تحويل مبیع از ناحیه فروشنده ،هیچ خیار و حق
فسخی برای خريدار مقرر نشده است و مطابق مواد قانونی (مواد  937تا  )933بايد الزام فروشنده
به تحويل مبیع را مطالبه کرد و در صورت تعذر ،خريدار حق فسخ خواهد داشت .بهطورکلی در
نظام حقوقی ايران میتوان بر اساس موضوع قرارداد ،اقسام قراردادها را به سه دسته کلی تقسیم
کرد :الفـ قراردادهايی که موضوع آنها انتقال و تسلیم عین معین است .بـ قراردادهايی که
موضوع آنها انتقال و تسلیم عین کلی است .جـ قراردادهايی که موضوع آنها انجام فعل يا
ترکفعل است .قانونگذار بر اساس مبنا و چگونگی فسخ ،قراردادهای دسته نخست را از
79. Ziegel, Jacob S., “The Remedial Provisions in the Vienna Sales Convention: Some Common Law
Perspectives”, 1984, p. 12, Available online at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ziegel6.html,
Accessed on 20 October 2016.

 .50کاتوزيان ،ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها ،جلد سوم ،شرکت سهامی انتشار ،صص .991-997
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قراردادهای موضوع بند (ب) و (ج) جدا کرده است .قانونگذار در عقود مذکور در بند (الف) بین
نقض مربوط به تسلیم کاال و نقض ساير تعهدات تفاوت قائل شده است؛ به اين توضیح که
بهموجب ماده  371قانون مدنی در صورت تأخیر در تسلیم مبیع يا ثمن ،ممتنع ،اجبار به تسلیم
میشود 96،ولی قانونگذار در خصوص نقض ساير تعهدات در بیع عین معین به زيانديده حق
فسخ داده است( .مواد  166 ،161 ،931و  199قانون مدنی) در خصوص قراردادهای بند (ب) و
(ج) که موضوع آنها تسلیم عین کلی و انجام يا ترکفعل است ،قانونگذار صرفاً در صورت تعذر
اجبار طرف به اجرای تعهد ،به زيانديده حق فسخ داده است( .ماده  161و مواد  933-937قانون
مدنی) 99.تتبع در کتب فقها نیز حاکی از آن است که جمع کثیری از فقهای امامیه و مذاهب اربعه
بر اين باورند که عدم انجام تعهدات اصلی به متعهدله حق فسخ نمیدهد و وی میتواند اجبار
متعهد را به اجرای تعهد بخواهد و در صورت تعذّر اجبار ،متعهدله حق فسخ خواهد داشت93.
مبنای اين کالم نیز چنین بیان شده که در فقه امامیه ،بیع ،عقدی تملیکی است؛ به اين معنی که
به صرف ايجاب و قبول ،برای بايع نسبت به ثمن و برای مشتری نسبت به مبیع ،ملکیت حاصل
میشود و تعهدی باقی نمیماند که نقض آن مستوجب فسخ قرارداد باشد .تعهد تسلیم مبیع و
پرداخت ثمن نیز مستقیماً از عقد بیع ناشی نمیشود ،بلکه بدين جهت است که هرکس مکلف
است مال ديگری را که در اختیار دارد به صاحبش برساند 91.ايراد اين ديدگاه اين است که اوالً،
تملیکیبودن عقد بیع مال کلی (که در تجارت بینالملل ،مبیع اغلب از نوع کلی است) محل
اختالف است و بسیاری آن را قراردادی عهدی میدانند که مستقیماً ايجاد تعهد میکند .ثانیاً ،اين
تعهد از خود عقد ناشی میشود و نمیتوان آن را امری خارج از عقد بیع تلقی کرد 91.گروهی
ديگر از فقها نیز به اين نظر متمايل شدهاند که در صورت عدم انجام تعهد ،متعهدله اصوالً
میتواند معامله را فسخ کند 91.صاحب جواهر در اين خصوص از بعضی فقها چنین میفرمايد:
ظاهر اقوال فقها اين است که هرگاه در عقد الزمی ،يکی از طرفین ،عمل منافی با حقی که
 .57البته بايد توجه داشت که در خصوص تأخیر در پرداخت ثمن ،بهموجب ماده  119و تحت شرايطی بايع حق فسخ بیع را
دارد ،ولی چنین خیاری برای خريدار پیشبینی نشده است.
 .58میرزانژاد جويباری؛ همان ،صص .91-93
 .59نجفی ،محمدحسن؛ جواهرالکالم ،جلد 6167 ،91ق .ص 333؛ سنهوری ،عبدالرزاق؛ مصادرالحق فیالفقهاالسالمی ،جلد
 ،1خرسندی ،6336 ،ص .993
 .54انصاری ،مرتضی؛ مکاسب ،چاپ سنگی ،6371 ،ص .991
 .58امامی ،سیدحسن؛ حقوق مدنی ،چاپ سیام ،اسالمیه ،6393 ،صص  163و  :131کاتوزيان ،ناصر؛ عقود معین ،جلد اول،
شرکت سهامی انتشار ،6397 ،صص 39-31؛ توحیدی ،محمدعلی؛ مصباح الفقاهه ،جلد  ،7انصاريان 6167 ،ق .ص .131
 .56خمینی ،سیدروحاهلل؛ کتاب البیع ،جلد پنجم ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی6196 ،ق .صص 399-333؛ خويی،
سیدابوالقاسم؛ منهاج الصالحین ،چاپ هجدهم ،مدينهالعلم6161،ق .جلد دوم ،صص31-16؛ طباطبايی يزدی ،سید محمدکاظم؛
حاشیه المکاسب ،مؤسسه اسماعیلیان ،6379 ،جلد دوم ،ص .661
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طرف ديگر توسط عقد مزبور کسب کرده انجام دهد ،شارع بر اساس قاعده «الضرر و الضرار»
برای طرف مقابل ،حق فسخ مقرر کرده است 97.همان طور که عنوان شد ،قانون مدنی از ديدگاه
گروه اول فقها که فسخ قرارداد را صرفاً در صورت تعذر اجبار جايز میدانند ،پیروی کرده است.
ازآنجاکه در تجارت بینالملل ،اغلب «مبیع» بهصورت کلی معامله میشود ،عدم توجه و تفکیک
بین نقض اساسی و غیراساسی و عدم اعطای حق فسخ حتی در خصوص نقض اساسی ،مقررات
قانون مدنی را در اين رابطه ناکارآمد کرده است .بهطورکلی در خصوص خیارات مقرر در قانون
مدنی ايران (مواد  337به بعد قانون مدنی) بهعنوان يکی از ضمانتاجراهای تعهدات طرفین
قرارداد در مقايسه با حق فسخ بر اساس نقض اساسی مقرر در کنوانسیون بیع میتوان گفت اوالً،
همان طور که عنوان شد ،اغلب خیارات (خیار عیب ،خیار رؤيت و تخلف وصف ،خیار تدلیس)
مربوط به معامالت عین معین بوده و در معامالتی که موضوع قرارداد کلی فیالذمه است ،بیشتر
خیارات مطرح نمیشود .ثانیاً ،خیارات مقرر در قانون درعمل و در اغلب قرادادها از ناحیه طرفین
سلب شده و میتوان گفت عمالً فاقد کارکرد مهم هستند .ثالثاً ،چون اغلب خیارات با نظم
عمومی ارتباط نداشته و در زمره مقررات تکمیلی و حمايتی است ،به نظر نمیرسد کنارگذاشتن
آن با مبانی فقهی در تعارض باشد کما اينکه طرفین با اراده خود ،عدم اعمال آن را شرط
میکنند .رابعاً ،عدم تفکیک بین نقض اساسی و غیراساسی و اعطای حق فسخ بدون توجه به نوع
تعهد نقضشده از ايرادات اساسی وارد بر قانون مدنی بوده و درخور بازنگری و اصالح است ،چرا
که اصل لزوم قرارداد در حقوق ايران همانند کنوانسیون پذيرفته شده و فسخ ،استثنا به شمار
میرود .لذا در حقوق ايران نیز مانند کنوانسیون بايد فسخ قرارداد ،محدود به مواردی شود که
امکان دفع ضرر به طريق ديگر وجود ندارد ،تا هر نقض غیراساسی و جزئی مستمسک و حربهای
برای فسخ قرارداد نباشد .خامسا ً،فسخ مبتنی بر نقض اساسی ،نتیجه و حاصل خرد جمعی بوده و
از حیث عملی نیز بسیار کارآمد است و به همین سبب است که در اصول قراردادهای تجاری
بینالمللی (ماده  )6-3-7و اصول اروپايی حقوق قراردادها (ماده  )316-3نیز پذيرفته شده است.
سادساً ،مبنای اصلی خیارات در قانون مدنی ،بر پايه غلبه ،يکی از دو اصل «حاکمیت اراده» 99و
«الضرر» است  93و در کنوانسیون بیع نیز همان طور که عنوان شد ،مستفاد از مواد ،11 ،13 ،91
 79و  73اين است که مبنای حق فسخ ،دفع ضرر و جبران خسارات و قاعده الضرر است .درنتیجه،
 .51نجفی؛ همان ،ج  ،97ص .91
 .55تنها مبنای خیار شرط بهطور قطع ،حاکمیت اراده عنوان شده است( .کاتوزيان ،ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها ،چاپ
پنجم ،شرکت سهامی انتشار ،6397 ،جلد پنجم ،ص .631
 .53کاتوزيان؛ همان ،ص 11؛ امامی ،حسن؛ حقوق مدنی ،چاپ سیام ،انتشارات اسالمیه ،6393 ،جلد اول ،صص 196 ،179
و  :191انصاری؛ همان ،ص :931
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میتوان گفت با توجه به اشتراک مبانی فسخ در کنوانسیون و حقوق ايران ،به نظر میرسد پذيرش
نظريه نقض اساسی و اعمال آن در حقوق داخلی و اعطای حق فسخ در مواردی که نقض اساسی
اتفاق میافتد ،صرفنظر از اينکه موضوع عقد ،عین معین يا کلی فیالذمه يا انجام و ترکفعل باشد
و همچنین کنارگذاشتن فسخ بهموجب نقضهای جزئی (مواد  166 ،161 ،931و  199قانون مدنی)
مغايرتی با روح قانون مدنی و فقه ندارد31.
ب .نقض قابل پیشبینی و آثار آن
بهموجب ماده  76کنوانسیون ،اگر نقضی که احتمال وقوع آن پیشبینی میشود ،مربوط به بخش
اساسی تعهدات باشد ،متعهدله میتواند اجرای تعهدات خود را معلق کند .همچنین بر اساس ماده
 79نیز درصورتیکه نقض احتمالی ،نقض اساسی باشد ،متعهدله میتواند قرارداد را فسخ کند .در
قانون مدنی ايران ،قاعدهای که به نحو صريح ،نقض قابل پیشبینی و آثار آن را مقرر کرده باشد،
وجود ندارد .به نظر میرسد علت عدم اشاره به اين قاعده اين است که در نظام حقوق اسالم و
نظام حقوق فرانسه که منابع تدوين قانون مدنی بودهاند ،چنین تأسیس حقوقی وجود نداشته است
چرا که خاستگاه اين قاعده نظام کامنال بوده است 36.ولی چند نکته در خصوص وجود يا قابلیت
پذيرش تأسیس حقوقی نقض قابل پیشبینی و آثار آن در نظام حقوقی ايران و اينکه آيا باوجود
اين تأسیس حقوقی در کنوانسیون ،الحاق ايران به کنوانسیون با مانع حقوقی مواجه است يا نه،
قابل ذکر است:
 )7نپذيرفتن اين تأسیس حقوقی در جايی که نقض قرارداد در آينده توسط متعهد ،قطعی به
نظر میرسد ،به معنای اتالف سرمايهها و منتظر و معطلکردن طرفین قرارداد است .در واقع،
اولین کارکرد اين مقرره ،اقتصادی بوده و میتواند کارايی اقتصادی قرارداد را به حداکثر برساند؛
به اين توضیح که مانع از ورود خسارت شده و زيانديده را از ضرری قطعی در آينده رهايی
بخشیده و درنتیجه او را در موقعیت بهتری قرار میدهد ،بیآنکه طرف ديگر را در موقعیت بدتری
رها کند39.
 )8اصل همبستگی عوضین اقتضا میکند هرگاه بهطور متعارف و معقول قابل پیشبینی
باشد که طرف مقابل قادر به انجام تعهدات خود نیست ،بايد طرف ديگر ،در فسخ عقد يا حداقل
 .30خمینی؛ همان؛ خويی؛ همان؛ طباطبايی يزدی؛ همان.
 .37کاظمی نجفآبادی ،عباس؛ «تاريخچه شکلگیری نقض قابل پیشبینی در رويهقضايی کامنال و ورود آن به مقررات
داخلی و بینالمللی» ،فصلنامه ديدگاههای حقوقی ،شماره  11و  ،6399 ،17ص 31؛ شعاريان و رحیمی؛ همان ،ص .991
 .38اشراقی آرانی ،مجتبی؛ «تحلیل حقوقی اقتصادی پیشبینی نقض قرارداد» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره ،13
 ،6339صص .13-99
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تعلیق اجرای تعهدات مجاز باشد .الزام و ملزمدانستن طرف به اجرای قرارداد (بدون انجام تعهد
طرف مقابل) برخالف قاعده همبستگی عوضین است .به نظر میرسد همبستگی عوضین،
محدود به عدم انجام تعهد در موعد نبوده و میتوان با تفسیر موسع اين نظريه ،محدوده آن را به
پیش از زمان اجرا نیز گسترش داد33.
 )9يکی از جنبههای اساسی تعارض نظريه نقض قابل پیشبینی با حقوق ايران ،بحث
فرانرسیدن موعد اجرای قرارداد است .در اين زمینه عنوان شده است قاعدهای که بر اساس آن تا
زمان فرارسیدن موعد بايد منتظر اجرای تعهد ماند مبتنی بر مورد غالب بوده و شامل موارد
خاصی نمیشود که بهطور متعارف و معقول قبل از فرارسیدن موعد ،عدم امکان اجرای تعهد
مشخص شود .بهطور مثال اگر عامل مزارعه يا مساقات از محل فرار کند يا در اثنای سفر برای
وی مانع عودت پیش آيد ،متعهدله خیار فسخ خواهد داشت 31.واقعیت اين است که اگر باوجود
احتمال معقول نقض قرارداد ،متعهدله ،ملزم به پايبندی به عقد دانسته شود باعث ورود ضرر
غیرقابل جبران به وی میشود ،حال آنکه قاعده الضرر آن را نفی میکند و يکی از راههای دفع
ضرر ،تعلیق يا فسخ قرارداد است31.
 )4مهمتر از همة نکات فوق اينکه با استقرا در مواد قانونی و فقه ،موارد متعددی بهعنوان
نمونههايی از انعکاس قاعده نقض قابل پیشبینی در نظام حقوقی ايران و اسالم ذکر شده است
که از آن جمله میتوان به ماده  969مکرر قانون مدنی و ماده  661قانون آيین دادرسی مدنی
اشاره کرد .هرچند در تحلیل اين مواد ،لفظ «نقض احتمالی» به کار برده نشده ،بیترديد ،مبنای
پذيرش حق درخواست تأمین خواسته نسبت به تعهد مؤجلی که احتمال قوی بر عدم اجرای آن
در سررسید وجود دارد ،همان مبنای نظريه نقض احتمالی است که ضرورت دفع يا جلوگیری از
ضرر محتمل است .خیار تعذر تسلیم ،حق حبس ،خیار تفلیس ،حق فسخ به استناد نايابشدن
مبیع در بیع سلف و مواد  939 ،937و  133قانون تجارت بهعنوان نمونههای بارزی از انعکاس
قاعده نقض قابل پیشبینی در حقوق ايران ذکر شده است31.
در نهايت بهطور کلی در اين زمینه میتوان گفت در حقوق ايران ،قاعده نقض قابل پیشبینی
و آثار مترتب بر آن (تعلیق و فسخ قرارداد) همانند کنوانسیون شناسايی نشده است .بنابراين
 .39کاظمی و ربیعی؛ همان ،ص .617
 .34جعفری لنگرودی ،محمدجعفر؛ فلسفه عمومی عقود بر پايه اصالت عمل (تئوری موازنه) ،گنج دانش ،6396 ،ص 693؛
امینی ،منصور ،همايون مافی و حسین اعظمی چهاربرج؛ «بررسی حق فسخ ناشی از پیشبینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع
بینالمللی کاال و حقوق ايران» ،مجله مطالعات حقوقی ،دوره سوم ،شماره اول ،6331،صص .11-11
 .38امینی ،مافی و اعظمی چهاربرج؛ همان ،صص .11-11
 .36الفت ،نعمتاله؛ «ارزيابی نظريه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ايران» ،مجله حقوق اسالمی ،شماره
 ،6336 ،33صص 616ـ.96
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نمیتوان اين قاعده را يکی از قواعد موجود درحقوق داخلی ايران دانست ،ولی اين موضوع مانع
الحاق ايران به کنوانسیون بیع و از موارد تعارض و تقابل حقوق ايران با نظام کنوانسیون محسوب
نمیشود ،چرا که قانونگذار داخلی میتواند اين نوع نقض قرارداد و روشهای جبرانی مترتب بر
آن را بهعنوان تأسیس حقوقی جديد شناسايی کند .پذيرش اين تأسیس بههیچوجه با اصول و
ساختارهای حقوق قراردادهای ايران تعارضی ندارد و فقط گستره اجرای اجباری عین تعهد را
محدود میکند .همچنین ،مفاد نظريه با اصول پذيرفتهشده در فقه امامیه نیز سازگاری کامل دارد
و فقهای گرانقدری در خصوص تخلف از تعهدات قراردادی به تخییر میان اجبار و فسخ فتوا
دادهند که بهگونهای با مفاد نظريه همخوانی دارد37.
نتیجه
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال يکی از مهمترين و موفقترين اسنادی است که در زمینه
يکسانسازی حقوق قراردادها تصويب و الزماالجرا شده است 91 .کشور قدرتمند اقتصادی جهان
که بیش از دوسوم معامالت بینالمللی را در اختیار دارند ،به کنوانسیون ملحق شدهاند .شرکای
تجاری ايران ازجمله عراق ،ترکیه ،چین و کشورهای اروپايی همگی از اعضای کنوانسیون به
شمار میروند .کارکردهای متعددی برای کنوانسیون بیع بینالمللی ذکر شده است که توجیهکننده
الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کاال به شمار میرود .اين کارکردها هم جنبه اقتصادی دارد و
هم جنبه حقوقی.
بهرغم ويژگیها و کارکردهای مثبت متعدد کنوانسیون ،منتقدين و مخالفین الحاق به آن،
مفیدبودن کنوانسیون و ارتقای نظام حقوقی بهوسیله آن را زير سؤال بردهاند .آنان از يکسانسازی
ماهوی توسط کنوانسیون انتقاد کرده و عنوان میکنند که کنوانسیون ،سند سازشی و مصالحهای
بین کشورهای تصويبکننده آن است .آمار باالی عدم اعمال کنوانسیون در تجارت بینالملل
توسط طرفین قراداد ،عدم قطعیت حقوقی در سايه کنوانسیون و ايستايی آن از ديگر انتقادات وارد
بر کنوانسیون است.
باوجود تمامی انتقادات و ايرادات مطرحشده نسبت به کنوانسیون ،با توجه به مطالب و مباحث
مطرحشده در اين مقاله میتوان گفت اوالً ،در ارزيابی کنوانسیون بايد اين نکته را در نظر داشت
که صرفاً  97سال از الزماالجراشدن کنوانسیون سپری شده است .کنوانسیون سند جديد است و
رژيم حقوقیای که معرفی میکند تقريباً با تمام نظامهای حقوقی موجود در اکثر موارد تفاوت
دارد و درنتیجه برای تمام افراد جامعه جهانی اعم از طرفین قرارداد و حقوقدانان (استادان ،وکال،
 .31خمینی؛ همان؛ خويی؛ همان؛ طباطبايی يزدی؛ همان.
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مشاورين و قضات) ناآشنا و بديع است .آشنايی با کنوانسیون نیازمند صرف هزينه و آموزش
مناسب است و اين مهم نیازمند زمان است .لذا ايراد به اينکه کنوانسیون توسط طرفین قراردادی
بهصورت گستردهای استثنا میشود ،وارد نبوده و نمیتوان آن را بهعنوان يکی از ايرادات
کنوانسیون تلقی کرد .اگر حقوق قراردادهای ملی کشورها مقبولیت بیشتری دارد اين به دلیل
سابقه طوالنی قوانین و حقوقهای ملی کشورها است و بدون ترديد با گذشت زمان و کسب
تجربه ،کنوانسیون عمالً در حوزه بیع بینالملل جايگزين قوانین داخلی کشورها شده و بهصورت
فراگیر و گسترده اعمال خواهد شد .ثانیاً ،کنوانسیون اگرچه بهصورت مطلق و کامل نتوانسته است
به يکسانسازی مقررات تحت شمول خود دست يابد ولی بايد در نظر داشت که کنوانسیون اولین
گام عملی در راه رسیدن به يکسانسازی قراردادهای بیع بینالملل است و همین حد از
يکسانسازی نیز موفقیت بزرگی به شمار میرود .مضافاً اينکه موضوعاتی که از حیث ماهوی،
يکسانسازی مطلقی در خصوص آنها حاصل نشده است ،قسمت اهم و اعظم کنوانسیون را
تشکیل نمیدهند و بیشتر موضوعات کاربردی حقوق قراردادهای بیع مانند نقض قراردادها و
روشهای جبرانی (بهغیر از الزام به اجرای عین تعهد) يکسان و متحدالشکل شده است .ثالثاً،
انتقادهايی که در خصوص کنوانسیون مطرح میشود ،ناشی از مقايسه کنوانسیون با نظامهای
حقوقی پیشرفته و کارآمد است و ناگفته روشن است که از ديدگاه حقوق ايران اين ايرادات قابل
طرح نیست چرا که نظام حقوقی ايران ،جايگزين مناسبی برای موارد انتقادی ارائه نمیدهد .رابعاً،
تعارضهای بین کنوانسیون و قانون مدنی ايران نیز صرفنظر از تالشهای فراوانی که برای
توجیه آن شده ،دلیل معقولی برای عدم الحاق به کنوانسیون نیست و بايد بررسی شود که کدام
يک کارکرد بهتری دارد .بهطور قطع و يقین میتوان گفت مقررات کنوانسیون بیع در مواردی که
با مقررات قانون مدنی مغايرت دارد ،بهتر ،کارآمدتر و مدرنتر بوده و شايسته است که قانونگذار
داخلی از مقررههای مهجور قانون مدنی دست شسته و با الحاق به کنوانسیون بیع ،در راستای
ارتقا و مدرنکردن نظام حقوقی گام برداشته و تأسیسهای حقوقی جديد مانند «نقض قابل
پیشبینی» يا «نقض اساسی» را به نظام حقوقی داخلی نیز تسری دهد .بیترديد الحاق به
کنوانسیون برای نظام حقوقی و اقتصادی ايران ،ضروری بوده و منجر به ارتقای نظام حقوقی
ايران و مدرن و کارآمدشدن آن ،هماهنگی با طرفهای خارجی ،افزايش تجارت ،توسعه اقتصاد
کشور و کاهش هزينهها شده و بالتبع افزايش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت و اين موارد
توجیهکننده ضرورت الحاق به کنوانسیون است .خامساً ،در جهت تقويت کنوانسیون و رفع
ايرادهای مطروحه پیشنهاد میشود آنسیترال در راستای رفع ايستايی کنوانسیون ،انعطافپذيری
کنوانسیون را با ابتکار توسعه داده و سازِکاری مشابه معاهده سازمان تجارت جهانی برای اصالح

ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کاال



030

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنوانسیون تدارک ببیند 39.به همین منظور آنسیترال ابتدا بايد يک شورای کنوانسیون که متشکل
از نمايندگان کشورهای عضو است ،تعیین کند .اين شورا بايد اختیار اصالح و ترمیم کنوانسیون را
داشته و همواره کنوانسیون را با عرفها و رويههای جاری در معامالت بیع بینالملل هماهنگ
کند .پذيرش چنین پیشنهادی منجر به مدرنتر و کارآمدترشدن کنوانسیون و رفع ايراد مطروحه
مبنی بر ايستايی کنوانسیون میشود .پیشنهاد ديگر در جهت تفسیر و اعمال متحدالشکل
کنوانسیون است .در اين خصوص نیز پیشنهاد میشود آنسیترال شورای مشورتی کنوانسیون را
که ابتکار خصوصی بوده و متشکل از برترين حقوقدانان است شناسايی و از آن حمايت کند و
اختیار تفسیر رسمی مقررات کنوانسیون و صدور آرای وحدت رويه در جهت اصالح آرای متضاد و
مغاير ،به آن اعطا شود 33.پیشنهاد آخر در زمینه آموزش مناسب دانشجويان ،وکال و قضات در
زمینه کنوانسیون است ،چرا که روشن است عدم آموزش مناسب ،وکال و قضات را برای دههها از
کنوانسیون دور نگهداشته است .اين مشکل بهوسیله پوشش آموزشی با رويکرد بینالمللی
قابلحل بوده و بدون شک ،وظیفه اصلی و اساسی در اين زمینه بر دوش دانشگاهها و مراکز
تربیت قضات و وکال است و با آموزش مناسب کنوانسیون ،اعمال و کاربرد آن ،بیشتر خواهد شد.

 .35ماده  76توافقنامه تريپس ـ موافقتنامه راجع به جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری The Agreement (-
) )on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPSبازبینی و امکان بررسی و اصالح مقررات معاهده
را پیشبینی کرده است .ماده  3توافقنامه تريمس ) The Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMsنیز
مقرره مشابهی را پیشبینی کرده است.
 .33شورای مشورتی کنوانسیون ،ايده فوقالعاده از طرف پروفسور آلبرت کرينزر ( )Albert Kritzerبا هدف توسعه و گسترش
تفسیر يکسان کنوانسیون بوده و در سال  9116تأسیس شد .اعضای شورای مشورتی کنوانسیون شامل پرافتخارترين محققین
جهان بوده و بسیاری از آنها در تدوين کنوانسیون و اصول مؤسسه رم شرکت داشتند و همچنین تعداد زيادی مقاالت علمی
در خصوص رويه و تفسیر اسناد متحدالشکل منتشر کردهاند .برای اطالعات بیشتر در خصوص شورای مشورتی ،ن.ک:
http://www.cisgac.com/home, Accessed 20 March 2016
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 اشراقی آرانی ،مجتبی؛ «تحلیل حقوقی اقتصادی پیشبینی نقض قرارداد» ،فصلنامه
پژوهشنامه بازرگانی ،شماره .6339 ،13
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 منصور؛ همايون مافی و حسین اعظمی چهاربرج؛ «بررسی حق فسخ ناشی از،امینی
 مجله مطالعات،»پیشبینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال و حقوق ايران
.6331 ، شماره اول، دوره سوم،حقوقی
.6391 ،19  شماره، نامه مفید،» حسین؛ «کنوانسیون بیع بینالمللی و الحاق ايران به آن،صفايی
 محمود و مرضیه ربیعی؛ «نقض احتمالی قرارداد در حقوق ايران با نگاهی به،کاظمی
 دوفصلنامه علمی ـ،» و نظامهای حقوقی خارجی6391 کنوانسیون بیع بینالمللی کاال
.6336 ، شماره نخست،پژوهشی دانش حقوق مدنی
 عباس؛ «تاريخچه شکلگیری نقض قابل پیشبینی در رويهقضايی کامنال،کاظمی نجفآبادی
.6399 ،17  و11  شماره، فصلنامه ديدگاههای حقوقی،و ورود آن به مقررات داخلی و بینالمللی
 اکبر؛ «بحثی پیرامون نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی،میرزانژاد جويباری
، مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران،» وين) با مطالعه تطبیقی6391( کاال
.6396 ،19 شماره
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چكیده
حقوق بينالملل ،نظامی است که وظيفه صيانت از حكومت قانون در عرصه بينالمللی و نيل به
ارزشهاي مشترك همچون بشريت ،عدالت و امنيت را بر عهده دارد .اين نظام از ارزشها و هنجارهايی
بههمپيوسته تشكيل شده که مبين اهداف و اغراض اجتماعی ،سياسی و اخالقی حقوق هستند .به همين
دليل ،غالباً حقوق بينالملل بهعنوان نظام مبتنی بر مبانی ارزشی شناخته میشود تا مبتنی بر قواعد
موضوعه.
شيوههاي مختلفی براي بيان اين مبانی وجود دارد که مهمترين آنها ،استفاده از ابزاري به نام
«منابع اصلی حقوق بينالملل» است .در ميان منابع اصلی حقوق بينالملل ،اصول کلی علیرغم آنكه
نقش بسيار مهمی بهعنوان پايههاي ساختار حقوقی ايفا میکنند کماکان مهجور و ناشناخته ماندهاند .در
اين مقاله هدف اين است که ماهيت اصول کلی و کارکردهاي مختلف آن ارزيابی شود .با توجه به اينكه
حقوق بينالملل ،نظام تجديد ،پويايی و توسعه دائمی است ،اين کارکردها نقش بسيار مهمی در جلوگيري
از رکود حقوق بينالملل ايفا کرده و به اين نظام نوپا اجازه رشد بيشتر و همچنين پاسخگويی به
چالشهاي جديد را میدهد.
واژگان كلیدی
ماهيت اصول کلی حقوقی ،ارزش ،کارکردهاي اصول کلی ،اصول شكلی ،اصول ماهوي ،توسعه حقوق
بينالملل ،رويهقضايی
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مقدمه
حقوق بينالملل بهعنوان نظامی پويا نمیتواند صرفاً خود را به قواعد حقوقی موجود 5محدود کند
زيرا در اين صورت ،حياتش در معرض نابودي قرار میگيرد .بهمنظور جلوگيري از چنين وضعيتی،
حقوق بينالملل ،چارهاي جز انتخاب هنجارهاي منطبق با ارزشها و اهداف جديد ندارد 2.اصول
کلی حقوقی يكی از مهمترين عناصري است که همواره نقش مؤثري در پويايی نظام حقوق
بينالملل ايفا کرده و میکند .توجه دولتها به اصول کلی بهعنوان واضعان قواعد حقوقی در
عرصه بينالمللی و بهکارگيري آنها توسط محاکم بينالمللی ،پويايی حقوق بينالملل را تضمين
کرده و مانع زوال آن میشود .اهميت اصول کلی حقوقی تا جايی است که میتوان ادعا کرد
بدون آنها ،حقوق بينالملل ،کارکرد مؤثر خود را از دست میدهد زيرا تكامل و پيشرفت حقوق
بينالملل و واکنش به چالش هاي جديد تا حد بسيار زيادي مرهون استفاده از اين اصول است .در
توصيف اين اهميت ،همين بس که به گفته برخی حقوقدانان ،بهخاطر وجود اصول کلی است که
3
میتوان حقوق بينالملل را واجد عنوان «نظام حقوقی» دانست.
هيچ حقوقدان بينالمللی منكر نقش مهم اصول کلی در حقوق بينالملل نيست اما از 5321
که اصول کلی بهعنوان منبع اصلی حقوق بينالملل اعالم شد تا کنون ،ماهيت و قلمرو اين
اصول ،موضوعی بحثبرانگيز و پيچيده در دکترين بوده است .در مقايسه با ساير منابع حقوق
بين الملل ،ابهامات پيرامون اصول کلی بيشتر بوده و آن را به چالش ذهنی بسياري از دانشجويان
و محققان حقوق بينالملل تبديل کرده است .از داليل اصلی مهجورماندن اصول کلی ،پيوند آن
با مباحث فلسفه حقوق و ارتباط برخی از اقسام آن با نظامهاي حقوقی داخلی است .در جامعه
حقوقی ،مباحث مربوط به فلسفه حقوق ـ علیرغم اهميت زيادشان ـ مورد رغبت چندانی نيستند
و نوشتهها و مقاالت ،غالباً معطوف به موضوعات عملی و کاربردي است .بااينحال ،واقعيت اين
است که در پس همه مقررات موضوعه ،انديشهاي فلسفی و هنجاري نهفته است که شناخت آن
نهتنها به اصالح وضع موجود کمک میکند ،بلكه واضعان قواعد و قضات بينالمللی را در تكامل
و توسعه حقوق بينالملل ياري میکند .ازاينرو مقاله حاضر ،به پويش در خصوص اين منبع
کمترشناختهشده میپردازد.
سؤالهاي مهمی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن تدوين شده عبارت است از اينكه
مقصود از اصول کلی چيست و چه نقشهايی در حقوق بينالملل معاصر ايفا میکند؟ چنانچه از
1. Lex lata
2. Higgins, R., Problems and Process: International Law and How We Use It, Clarendon Press, Oxford,
2003, p. 10.
3. Bos, Maarten, “The Recognized Manifestations of International Law”, German Yearbook of
International Law, vol. 20, 1977, p. 42.
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عنوان مقاله مشخص است ،حوزه پژوهش ،از بحثهاي پايهاي حقوق بينالملل است و موضوع
آن ،بررسی معنی ،خصايص و قلمرو اصول کلی از يک سو و نقش آنها در حقوق بينالملل از
سوي ديگر است .پاسخ به بخش نخست ،از مسائل بحثبرانگيز در حوزه منابع حقوق بينالملل
محسوب میشود و جواب آن ،قلمرو و حدود تحقيق را مشخص میکند .دو نظريه اصلی درباره
قلمرو اصول کلی در حقوق بينالملل وجود دارد .يک نظريه ،اصول کلی را محدود به ماده 33
اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري میداند اما نظريه ديگر ،قائل به قلمرو گستردهتري براي
اصول کلی بوده و اصول خاص حقوق بينالملل را نيز داخل در تعريف اصول کلی حقوقی
میداند .ايده در اين مقاله ،تأکيد بر مبناي مشترك اصول و اثبات مفهوم موسع اصول کلی
(اصول با خاستگاه داخلی و اصول خاص حقوق بينالملل) است .در بخشهاي مختلف مقاله،
سعی شده تا نخست ،داليل پذيرش ايده فوق ،بررسی و سپس ثابت شود که کارکردهاي اصول
کلی برخالف تصور رايج ،محدود به کارکرد مكمل (ماده  33اساسنامه ديوان) نيست .در همين
راستا مقاله از دو بخش اصلی تشكيل شده است :بخش نخست در پاسخ به سؤال اول و براي
اثبات ايده مفهوم موسع ،ماهيت اين اصول و مبانی آن را ارزيابی میکند و بخش دوم با ارائه
طبقهبندي از نقشهاي اين اصول به دنبال پاسخی مناسب به سؤال دوم و اثبات کارکردهاي
متفاوت اصول کلی مقاله است.
 .7مفهوم اصول كلی در حقوق بینالملل
مشخص کردن ماهيت اصول کلی عالوه بر تبيين حوزه اين اصول ،زمينه را براي شناخت
ويژگیهاي آن فراهم میکند .به گفته فرانسوا ژنی ،در عالم حقوق ،تعريف ،ابزاري اساسی براي
شناخت احكامی است که بر يک عمل بار میشود .بهرغم اين اهميت ،چنانچه نشان داده خواهد
شد ،ديدگاههاي متفاوتی در خصوص مفهوم اصول کلی بيان شده است .فرهنگ واژهشناسی
حقوق بينالملل پروفسور بدوان ،حداقل پنج معنی را براي اصطالح اصول حقوق بينالملل به کار
برده است:
 مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط بينالملل و حقوق بينالملل عام؛ قواعد بنيادين حقوق بينالملل که در قالب معاهدات و عرف قرار نمیگيرند ،و مطابقبيان کنوانسيونهاي الهه  5333و  5311شامل رويههاي تثبيتشده ميان ملل متمدن،
قوانين بشريت و الزامات وجدان عام میشوند؛
 ابزارهاي توصيف هنجارهاي خاص حقوق بينالملل با هدف تأکيد بر کليت و اهميت آنهنجارها؛
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 اصول سياسی و حقوقی حاکم بر روابط بينالمللی مثل اصول مندرج در اعالميههلسينكی و
 مجموعه اصول مشترك برگرفته از نظامهاي حقوقی داخلی که در نظام حقوق بينالمللقابل اعمال باشد.
با نگاهی به موارد فهرستشدة فوق ،گستردگی قلمرو اصول در نظام حقوق بينالملل روشن
میشود بهنحويکه از اصول حقوقی (هنجاري) تا اصول غيرحقوقی (اخالقی ،آرمانی و سياسی)4
و از اصول خاص حقوق بينالملل تا اصولی با منشأ حقوق داخلی کشورها را شامل میشود .قدر
مسلم اين است که بررسی اصول غيرحقوقی در چارچوب مطالعه حاضر نمیگنجد مگر آنكه قالب
حقوقی پيدا کرده باشند چنانچه ديوان بينالمللی دادگستري در قضيه آفريقاي جنوبغربی در
 5311اظهار میدارد« :ديوان تا حدودي میتواند به اصول اخالقی توجه کند که شكل حقوقی به
خود گرفته باشند» 1.عالوه بر اين ،مقصود ،اصولی است که به رسميت شناخته شده باشد .منظور
اين است که در يک نظام حقوقی ،اصولی رايج باشد و نه فقط يک سري ايدهآلهاي اخالقی ،اما
در رابطه با اصول حقوق بينالملل و اصول با منشأ حقوق داخلی که هر دو وصف حقوقی دارند و
مرتبط با نظامهاي حقوقی هستند وضعيت متفاوت است و نكته چالشبرانگيز هم همين است که
آيا عبارت اصول کلی حقوقی در سياق حقوق بينالملل و بهويژه ماده  33اساسنامه ديوان ،تنها
شامل اصول برگرفته از نظامهاي حقوق داخلی میشود يا اصول خاص حقوق بينالملل را نيز
شامل میشود .پاسخ به اين سؤال ،مستلزم بررسی اسناد بينالمللی ،کارهاي مقدماتی تدوين
اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري و دکترين است.
7ـ .7مفهوم اصول كلی در اسناد مقدم بر ماده ( 95كنوانسیونهای الهه )7391
مطالعه کنوانسيونهاي الهه  5311از دو جهت اهميت دارد .نخست آنكه بسياري از اصول کلی
شكلی مرتبط با آيين داوري در اين کنوانسيون ذکر شده است و ديگر آنكه با هدف پرکردن
خألهاي حقوقی به ذکر قواعدي میپردازد .همين راهحل ،بعداً در اساسنامه ديوان دائمی
دادگستري و خلف آن به کار گرفته شد .در رابطه با مورد نخست ،شايان توجه است که در کنار
اصول کلی برگرفته از نظامهاي داخلی (مثل اصل رسيدگی شفاهی و کتبی (ماده  ،)13بيان
 .4بارزترين ويژگی اصول غيرحقوقی ،نداشتن خصلت الزامآور است .هرچند تالش عمومی بر آن است که بايد در راستاي
دستيابی به آنها کوشيد ،محتواي اصول غيرحقوقی بسيار کلی بوده و اجراي آنها بر مبناي اصول حقوقی (هنجاري) ميسر
است .هرچند الزامیشدن اين اصول ،آسان نيست ،آرمان بشر در اين راستاست .ازجمله مصاديق اصول غيرحقوقی در نظام
بينالملل می توان به اصل رفاه عمومی براي همه ،اصل عدالت اجتماعی ،اصل حسن همجواري و اصل قانونساالري اشاره
کرد که جملگی در مناسبات ميان اعضاي جامعه بينالمللی بهعنوان آرمان و آرزو قلمداد میشوند.
5. ICJ Reports, 1996, para. 132.
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داليل رأي توسط داور (ماده  ، )13قرائت رأي در جلسه علنی (ماده  )31و  )...به بيان اصول کلی
که خاص رسيدگیهاي قضايی و داوري بينالمللی هستند و براي کارکرد قضايی يک محكمه در
حقوق بينالملل ضروري هستند پرداخته شده است .ازجمله میتوان به اصول شكلی همچون
اصل انتخاب مقر دادگاه داوري (ماده  ،)11زبان دادگاه (ماده  )15و انعقاد مصالحهنامه (مواد
12ـ )11اشاره داشت.
عالوه بر اين ،برخی از شروط مندرج در کنوانسيونهاي الهه ،براي نويسندگان اساسنامه
ديوان دائمی دادگستري شناخته شده بود .شرط (اصل) مارتنز از اين موارد است .بند  3مقدمه
کنوانسيون شماره  4الهه در خصوص جنگ زمينی بيانگر اين شرط است 1.مفهوم اصل مارتنز
اين است که در فقدان قواعد عرفی و معاهداتی ،افراد غيرنظامی و رزمندگان ،تحت حمايت و
اقتدار اصول ناشی از قوانين ملل ،اصول انسانيت و الزامات ناشی از وجدان عمومی باقی میمانند.
جديدترين صورت اين شرط در بند( )2ماده  5پروتكل  5311الحاقی به کنوانسيونهاي چهارگانه
ژنو ذکر شده است و نكته قابل توجه اين است که عبارت اصول ناشی از قوانين ملل ،جاي خود
را به اصول حقوق بينالملل ناشی از عرف داده است.
ماده  1کنوانسيون دوازدهم الهه  5311در خصوص ايجاد دادگاه بينالمللی غنائم به ذکر
منابعی میپردازد که دادگاه بايد به آن توجه کند .ازجملة اين منابع ،اصول کلی عدالت و انصاف
است .چنانچه مالحظه میشود ،در هيچيک از موارد فوق ،تأکيد مشخصی بر منشأ اصول کلی
حقوقی نشده و از اصولی با هر دو منشأ استفاده شده است ضمن اينكه در خصوص اصل مارتنز،
سير تاريخی بيانگر جايگزينشدن اصول کلی خاص با اصول کلی مشترك است.
7ـ .9مفهوم اصول كلی در كارهای مقدماتی تدوین اساسنامه دیوان دائمی دادگستری
در بند (ج) ماده  33اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري ،از اصول کلی ،تحت عنوان منبع اصلی
حقوق بينالملل با عبارت «اصول کلی مورد پذيرش نظامهاي حقوقی متمدن» ياد شده است.
اين مقرره ،اصول کلی را تعريف نكرده و ازاينرو راه را براي تفاسير متعدد باز گذاشته است .در
تعريف و تفسير مضيق اين اصول ،تنها شامل اصول برگرفته از نظامهاي داخلی میشود اما در
برداشت موسع ،بند (ج) ماده  33اصول خاص حقوق بينالملل را نيز در بر میگيرد.
 .6براي نخستين بار ،نماينده دولت روسيه ،پيشنهادي را در کنفرانس اول صلح الهه ( )5333ارائه کرد که به اتفاق آرا
پذيرفته و در مقدمه معاهده شماره  2درج شد و در کنفرانس دوم صلح الهه ( )5311عيناً در بند  3مقدمه کنوانسيون شماره 4
الهه مجدداً بر آن تأکيد شد .هدف از درج آن ،پرنمودن خأل ناشی از فقدان مقررات بود .اين شرط در ساير معاهداتی که در
زمينه حقوق مخاصمات مسلحانه در قرن  21منعقد شد نيز درج شده است (ازجمله در پروتكل  5321ژنو در خصوص
ممنوعيت گازهاي سنی و چهار کنوانسيون  343ژنو) .جديدترين صورت اين شرط در بند  2ماده  5پروتكل  5311الحاقی به
کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو به چشم میخورد.
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بررسی مباحثاتی که در کميته مشورتی حقوقدانان براي تدوين اساسنامه ديوان دائمی
دادگستري صورت گرفت نشان میدهد که همه اعضاي کميته بر سر اينكه معاهده و عرف براي
حل همه اختالفات بينالمللی کفايت نمیکند متفقالقول بودند اما اختالفنظرها بر سر اين بود
که اين منبع سوم چه مفهوم و ماهيتی دارد و در همين رابطه بود که ديدگاههاي متفاوت طرح
شد .ديدگاههاي مطروحه ،ريشه در دو مكتب شناختهشدة حقوق بينالملل يعنی پوزيتيويست و
حقوق طبيعی داشت .براي مثال ،نماينده بلژيک بهعنوان رياست کميته ،عبارت « قواعد و اصول
حقوق بينالملل که توسط وجدان حقوقی ملل متمدن به رسميت شناخته شده است» را بهعنوان
منبع سوم حقوق بينالملل پيشنهاد داد .اين ديدگاه که ريشه در مكتب حقوق طبيعی دارد با
اعتراض و ايرادات طرفداران مكتب پوزيتيويست (نمايندگان امريكا و انگلستان) مواجه شد .ايراد
اول مربوط میشد به عدم توجه به اراده دولتها در پذيرش اين اصول و ايراد دوم متوجه تفاوت
در شناخت و درك ملل متمدن از اين اصول بود .ايراد نخست ،ريشه در باورهاي محض
پوزيتيويستی دارد که امروزه تضعيف شده است .در خصوص ايراد دوم نيز بايد گفت با توجه به
مبانی اصول کلی ـ وجدان عمومی و هنجارهاي مشترك ـ اصول کلی در ميان همه افراد بشر
جايگاه يكسانی دارند .ازاينرو رياست کميته مشورتی بيان میدارد اصول بنيادين عميقاً در قلب
هر انسانی حک شده است و باالترين جايگاه را در وجدان حقوقی ملل به خود اختصاص داده
است 1.در نخستين جلسه مجمع جامعه ملل ،کميتهاي براي بررسی پيشنويس فوق تعيين و
مجدداً اصالحاتی پيشنهاد شد که بررسی آن ،حكايت از تأکيد بر ماهيت و محتواي اصول دارد نه
خاستگاه آنها .ازجمله میتوان به پيشنهاد آلبرت دالپرادل اشاره کرد که عبارت اصول کلی
حقوق و عدالت را مطرح کرد .در زمان تدوين اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري در کنفرانس
سانفرانسيسكو ،نظر اکثريت کشورها حفظ قالب متن اساسنامه ديوان دائمی بود .لذا بهجز تغييرات
شكلی اندك در خصوص تغيير عناوين ،در محتواي بندهاي ماده  33کنونی تغييري ايجاد نشد3.
بررسی روند تدوين اساسنامه نشان میدهد که مباحثات ،بيش از آنكه حول مفهوم و قلمرو
اصول کلی حقوقی باشد به مسائل و دغدغههايی از قبيل نحوه ايجاد سازش ميان دو ديدگاه
مخالف ،عدم تبديل ديوان به قانونگذار ،توجه به اراده دولتها و نحوه حل خألهاي حقوقی ناشی
از عرف و معاهده معطوف شده است و به همين دليل از آن زمان تا کنون بر سر مفهوم اصول،
نزاع هست هرچند اين مهم را نيز آشكار میکند که بسياري از اعضاي کميته در نظرات خود به
اصول بينالمللی اشاره داشتهاند.
7. Bos, M., A Methodology of International, (1984), (quoting Permanent Court of International Justice
Advisory Committee of Jurists, Proces - Verbaux of the Proceedings of the Committee, June 16 - July 24,
1920, at 318 (1920)).
8. Degan, V. D., Sources of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland, 1997, pp. 55-57.
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7ـ .9مفهوم اصول كلی در دكترین
قبل از تدوين اساسنامه ديوان دائمی دادگستري ،اين اصول مورد توجه دکترين نبود اما درست
بعد از  5321بود که مباحثات بر سر مفهوم و قلمرو و منشأ اين اصول شدت گرفت .چنانچه در
ابتداي اين مبحث اشاره شد ،بند (ج) ماده  33اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري از دو قسمت
تشكيل شده است :يكی اصول کلی حقوقی و ديگري عبارت بهرسميتشناختهشده توسط ملل
متمدن .امروزه در دنياي پس از منشور ملل متحد ،ديگر ترديدي وجود ندارد که همه کشورهاي
عضو سازمان ملل (تقريباً همه کشورهاي جهان) متمدن هستند اما مفهوم اصول کلی حقوقی
کماکان محل بحث در دکترين باقی مانده است .ذيالً و در راستاي شفافشدن مفهوم اصول کلی
برخی از مهمترين تعاريف نظريهپردازان برجسته حقوق بينالملل ،در پی میآيد.
بن چنگ ،اصول کلی حقوقی را اصول پايهاي [هر] نظام حقوقی میداند و معتقد است که
نظام حقوق بينالملل در پرتو اين اصول بايد تفسير و اجرا شود 3.پروفسور ورزيژل ،اصول کلی
حقوقی را اصولی میداند که الزمه و اساس هر جامعه نظاممند هستند و بدون بهرسميتشناختن
اين اصول ،هيچ شكلی از همكاري و همزيستی را نمیتوان متصور شد .المرس نيز تعريفی
مشابه ورزيژل ارائه میدهد .او ضمن اينكه اصول کلی حقوقی را جلوهاي از وجدان حقوقی
جهانی میداند ،آنها را اساس هر نظام حقوقی معرفی میکند 51.فريمن ژالت ،رويكردي مفهومی
به اصول کلی حقوقی دارد .از وي میتوان چند عنصر را استخراج کرد :اصول کلی حقوقی،
اصولی مولد و سازنده ،فاقد قالب و متودولوژي مشخص هستند که جوهر و اساس همه نظامهاي
حقوقی را تشكيل میدهند و حوزه اعمال آنها جهانی است 55.لوترپاخت ،بند(ج) ماده  33را
مقررهاي اعالمی میداند ازاينرو که اعالمکننده ضرورتهاي اجتماعی است؛ ضرورتهايی که
هرچند بدون وجود قانون و حقوق بينالملل ،ناملموس است ،حياتبخش و راهنماي حقوق
موضوعه است 52.نكته قابل توجه در ديدگاه لوترپاخت ،استفاده از عبارت «اصول حقوقی اعم از
عمومی و خصوصی است» که میتواند دليلی باشد به اعتقاد وي به هر دو منشأ (داخلی و
بينالمللی) اصول کلی حقوقی .پروفسور کريستنسون ،اصطالح هنجارهاي بنيادين جامعه جهانی
بههمپيوسته 53را براي تعريف اصول کلی حقوقی به کار برده است و نتيجه میگيرد که اگر اصلی
9. Cheng, B., Discussion in the Meaning and Scope of Article 38(l)(c) of the Statute of the International
Court of Justice, Grotius Society Transactions for the Year 1952, vol. 38, 1953, pp. 125-135.
10. Lammers, Johan G., “General Principles of Law Recognized by Civilized Nations”, in Essays in the
Development of the International Legal Order, F. Kalshoven, P.J. Kuyper & J. G. Lammers eds. pp 5354, 1980.
11. Jalet, F., “The Quest for the General Principles of Law Recognized by Civilized Nations”, U.C.L.A.
Law Review, vol. 10, 1963, pp. 1041, 1044.
12. Lauterpacht, H., The Development of International Law by The International Court, Cambridge
University Press, 1982 (rev. ed. 2010), pp. 29-30.
13. The Foundational Norms in a Global Interdependent Community
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در نظامهاي حقوقی داخلی به کار گرفته میشود ،ذاتاً بخشی از ساختار حقوق بينالملل را تشكيل
میدهد 54.پروفسور کادري معتقد است وجدان حقوقی بينالمللی تمايل دارد که تا حدود زيادي
موازي با وجدان حقوقی داخلی شكل گيرد .اصول کلی چيزي نيست جز اصول مورد حمايت
افكار عمومی جهانی که بيشتر اوقات در قوانين داخلی کشورهاي مختلف ظهور يافته است زيرا
تجربة حقوق داخلی ،ريشهدارتر و پربارتر از تجربه حقوق بينالملل است .باوجود اين ،حقوق
داخلی را نبايد منبع حقوق بينالملل ،بلكه تنها امارهاي دال بر وضعيت وجدان حقوقی دولتها
تلقی کرد که در هنگام مشابهت بين شرايط [در حقوق بينالملل و حقوق داخلی] اين وجدان
حقوقی براي نظام بينالدولی تعيينکننده خواهد بود51.
مؤسسه حقوق بينالملل ،ضمن پژوهش معناي کلمه اصل در قطعنامههاي سازمان ملل
متحد به اين نتيجه رسيد که واژه «اصل» در قطعنامهها به معانی مختلف به کار رفته است.
ازجمله:
يک اصل حقوقی يا غيرحقوقی ،يک هنجار واالتر يا عالیتر ،به معنی هنجاري که قاعده
جزيی را میآفريند ،بهمثابه يک خواست حقوقی يا سياسی و به معناي قاعده رهنمون و هادي
براي تفسير51.
نقاط مشترك همه تعاريف و مفاهيم بيانشده در اين قسمت از مقاله نشاندهنده اشتراکات و
افتراقاتی است بهگونهاي که از يک سو طيفی از ديدگاههاي پوزيتيويستی تا ديدگاههاي برگرفته
از مكتب حقوق طبيعی و از سوي ديگر ،با توجه به منشأ اصول ،از مفهوم گسترده (اصول کلی با
منشأ داخلی و اصول خاص حقوق بينالملل) تا مضيق (اصول کلی با منشأ داخلی) در نوسان
است .درعينحال ،بهرسميتشناختن اصول کلی بهعنوان هسته و مبناي قواعد حقوقی ،ارتباط
آنها با وجدان حقوقی جمعی و عموميتداشتن اصول ،نقطه مشترك غالب نظرات مطروحه
است .با توجه به اينكه امروزه ديدگاههاي پوزيتيويستی درمورد مفهوم اصول کلی حقوقی کمرنگ
شده است ،ذيالً ابتدا اختالفنظرهاي مرتبط با منشأ اصول کلی تشريح میشود و سپس سعی
شده تا با تكيه بر اشتراکات ،رويكرد تازهاي ارائه شود.
7ـ .4اصول كلی حقوقی با منشأ داخلی (مشترک)
طبق اين نظريه ،اصول کلی ،قضاياي اوليهاي است که با استقرايی طوالنیمدت از قواعد خاص
14. Christenson, G., “Jus Cogens: Guarding Interests Fundamental to International Society”, Virginia
Journal of International Law, vol. 28 , 1988, pp. 585, 587.

 .78فردروس ،آلفرد؛ «اصول کلی حقوق بينالملل در نظام منابع حقوق بينالملل» ،ترجمه :اردشير اميرارجمند ،مجله
تحقيقات حقوقی ،شماره 51ـ ،51پاييز  5314تا بهار .5311
16. Igor Ivanovich Lukashuk, International Law in International Legal System, 1993, p. 93.
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موجود در نظام حقوقی [داخلی] استخراج شده و سپس از طريق قياس منطقی بر وضعيتهاي
معين اعمال میشود .اين وضعيتها صراحتاً در حقوق موضوعه نظم و نسق نيافته است .بنابراين
ميان خصيصه مستقيماً الزامآور اين اصول و بينش حقوق رضايی (مبتنی بر رضايت) ناسازگاري
51
تام وجود دارد.
به بيان ديگر ،اصول کلی حقوقی ،اصولی است که از طريق مقايسه نظامهاي حقوق داخلی با
هم استنتاج میشود .اگر اصلی توسط همه يا اکثريت نظامهاي حقوقی داخلی به رسميت شناخته
شده باشد (مرحله نخست) میتواند به سطح بينالمللی انتقال داده شود (مرحله دوم) .اين نظريه
بر دو ويژگی رسميت در حقوق داخلی و قابليت انتقال به عرصه بينالمللی اشاره دارد .ويژگی
انتقال ،داللت بر اين مهم دارد که همه اصول مشترك در نظامهاي حقوقی داخلی قابل اعمال در
نظم بينالمللی نيست بلكه اين اصول بايد با خصايص بنيادين و اصلی نظم بينالمللی سازگار
باشد و در غير اين صورت قابل انتقال نيست .شارل دوويشر از اين دو مرحله تحت عنوان تجريد
و تعميم ياد میکند .آنچه در طی اين فرايند اهميت دارد اين است که نهادها يا قواعد مشترك به
عرصه بينالمللی انتقال پيدا نمیکند بلكه تنها اصلی مشترك که مبين آن نهادهاهست ،انتقال
میيابد .براي مثال در اکثر قريب به اتفاق موارد ،قاضی بينالمللی بهجاي انجام مطالعه تطبيقی
در نظامهاي حقوقی داخلی ،انديشه عدالت و انصاف يا عقل را از اين نظامها گرفته و در عرصه
بينالمللی به کار میبندد .اين انديشهها مبناي هر نظام حقوقی است ،خواه داخلی باشد يا
بينالمللی .البته به تعبير پروفسور گوگنهايم ،قاضی بينالمللی میتواند در اين فرايند ،از شدت و
حتی دقت اجراي اين اصول در فضاي بينالمللی بكاهد و اصطالحاً اجراي آن را تلطيف کند .با
توجه به آنچه بيان شد ،اين قاضی محكمه بينالمللی است که با استفاده از تحليل ذهنی اجراي
اصل کلی حقوقی با منشأ داخلی را در عرصه بينالمللی ميسر میکند .هرچند در قضاياي
مطروحه نزد ديوان بينالمللی دادگستري ،مواردي وجود دارد که طرف استنادکننده به اصل کلی
حقوقی ،خودش بررسیهاي تطبيقی در نظامهاي حقوقی داخلی را انجام داده است .براي نمونه،
در قضيه حق عبور از سرزمين هند ،استدالل پرتغال اين بود که حق عبور اين کشور از ساحل تا
مناطق تحت محاصره پرتغال در قلمرو هند بهوسيله اصل کلی «حق ارتفاق يا داشتن ممر و
راه» 53مورد حمايت قرار گرفته است .پرتغال بهمنظور اثبات اين اصل کلی ،اقدام به مطالعهاي
تطبيقی در نظامهاي حقوقی مختلف کرد؛ 53هرچند که تصميم نهايی در اين مورد با قاضی
بينالمللی است.
 .71ککدين ،نگوين ،پاتريک دينه و آلن پله؛ حقوق بينالملل عمومی ،ترجمه :حسن حبيبی ،اطالعات ،ص .5332 ،113
18. Rights of way of necessity
19. Thirlway, H., The Sources of International Law, Oxford University Press, 2014, pp. 117-118.

333



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /85بهار ـ تابستان 7931

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرحله دوم يا همان انتقال و تعميم نيز اهميت زيادي دارد طی اين مرحله ،اصول کلی به
فضاي بينالمللی وارد شده و آن را متأثر میسازند هرچند اين فرايند با چالشهايی مواجه است.
يكی از مشكالت ،فقدان وجود قواعد مرتبط (هنجارهاي جزئی) در حقوق بينالملل است که
اجراي درست اصل را با چالش مواجه میکند و چالش ديگر لزوم انطباق اصل کلی استخراج شده
از نظامهاي داخلی با الزامات و ساختار جامعه بينالمللی است .قاضی مک ناير از اين چالش با
عنوان سياست حقوقی جامعه بينالمللی ياد میکند 21.با اين حال ،ديوان بينالمللی دادگستري
غالباً کوشيده است تا از شدت اين موانع و مشكالت بكاهد.
7ـ .8اصول كلی خاص حقوق بینالملل
از اصول کلی حقوق بينالملل ،تعابير مختلفی شده است .برخی آنها را حقوق و تكاليف بنيادين
دولتها ناميدهاند و برخی از عبارت اصول حقوقی که در سطح جهانی قابل اعمال است استفاده
کردهاند که اين تعبير به آنها ماهيتی گسترده میبخشد .واقعيت اين است که نظام حقوق
بينالملل بهعنوان نظام حقوقی ،از مجموعه اصول و قواعدي تشكيل شده که با خصوصيات و
ساختار اين جامعه سازگار است .منظور از قواعد حقوق بينالملل ،آن دسته هنجارهاي مشخصی
است که روابط ميان کشورها را در پهنه بينالمللی تنظيم میکند و اعضاي جامعه بينالمللی ،آن
را بهعنوان قواعد رفتاري به رسميت شناختهاند اما اصول حقوق بينالملل ـ که در اين نوشتار
مدنظر است ـ هنجارهاي کلی است که پايه و بنياد نظام حقوق بينالملل را میسازد و تمام
روابط و مناسبات بينالمللی بر مبناي آن استوار شده است 25.بهعالوه اين اصول ،ناظم روابط
ميان اعضاي جامعه بينالمللی بوده و با توجه به اهميت حياتی که دارد ،نقض آن بهعنوان
هنجارهاي برتر و الزامآور (قواعد آمره) حقوق بينالملل ،بدترين پيامدهاي منفی در عرصه جهانی
را به دنبال خواهد داشت .با توجه به تفاوتهاي ساختاري ميان نظام حقوق بينالملل با نظام
حقوق داخی ،اصول کلی حقوق بينالملل ،بیآنكه نياز به اثبات معادل مشخصی در نظامهاي
حقوق داخلی داشته باشد اعمال میشود.
به لحاظ تاريخی ،مبناي اين اصول ،آموزههاي حقوق طبيعی است .مطابق اين دکترين،
 .99به دليل ناهمگونی و تفاوت ساختاري جامعه بين المللی با جامعه داخلی ،گاهی يک اصل کلی حقوقی با منشأ حقوق
داخلی ،در عرصه بينالمللی قابل اعمال نيست .مثال مشهور اين مورد ،پرونده افريقاي جنوب غربی است .ديوان بينالمللی
دادگستري در اين پرونده اظهار میدارد که با پيروي از قياس اشتباه با اصول کلی نظامهاي داخلی به اين نتيجه رسيده بود که
با ازبينرفتن جامعه ملل ،قيمومت اين کشور بر آفريقاي جنوب غربی نيز پايان میيابد.
 .97اصول کلی حقوقی ،مبانی و زيربناي قواعد حقوقی است و داليل وجودي آن (چرايی) را مشخص میکند اما قواعد
حقوقی به بيان چيستی میپردازد .به همين دليل است که هر اصل کلی ،منشأ قواعدي عينی است که ساختار نظم حقوقی را
شكل میدهد.
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همانگونه که افراد (اشخاص حقيقی) از حقوقی ذاتی برخوردارند ،دولتهاي عضو جامعه
بينالمللی (اشخاص حقوقی) نيز از حقوقی غيرقابل انتقال برخوردار هستند .ماده  51ميثاق جامعه
ملل بر اساس همين حقوق طرحريزي شد و نشانگر اين است که برقراري آرمان صلح و امنيت،
مستلزم بهرسميتشناختن حقوق (اصول) بنيادين دولتها ازجمله حاکميت ،استقالل و تماميت
ارضی دولتهاست .از ميثاق جامعه ملل به اين سو ،مقوله اصول کلی حقوق بينالملل ابتدا تحت
عنوان حقوق و تكاليف دولتها و سپس با عنوانی که هماکنون شناخته میشود در اسناد متعددي
ذکر شده است .اولين مورد ،کنوانسيون حقوق و تكاليف دولتها بود که در چارچوب اتحاديه
پانامريكن در مونته ويدئو ( )5333منعقد شد .سپس منشور بوگوتا بخش سوم خود را به حقوق و
تكاليف بنيادين دولتها اختصاص داد و منشور سازمان ملل متحد ،حقوق و تعهدات مرتبط با آن
را تحت عنوان اصول سازمان ملل متحد در ماده  2خود درج کرد .بعدها در سال  5311اين
اصول در اعالميه اصول حقوق بينالملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان دولتها بر
اساس منشور تشريح شد .اعالميه از اصول زير نام میبرد:
ممنوعيت تهديد يا استفاده از زور عليه تماميت ارضی و استقالل سياسی هر دولت،
حلوفصل مسالمتآميز اختالفات ،عدم مداخله ،حقوق برابر و تعيين سرنوشت مردم و اجراي با
حسننيت تعهدات مطابق منشور ،اصول کلی حقوق بينالملل ،همگی يک وجه مشترك دارند و
آن اعتقاد عمومی اعضاي جامعه بينالمللی نسبت به وجود اين اصول است .مجموعه بازيگران
حقوق بين الملل در ايجاد وفاقی عام که اعتقاد عمومی مشترك بر آن استوار شده دخيلاند.
درنتيجه میتوان مبناي اصول کلی حقوق بينالملل را چيزي فراتر از رفتار دولتها دانست .بعد از
اعالميه اصول ،سند نهايی هلسينكی در سال  5311در اعالميهاي با عنوان اصول راهنماي حاکم
بر روابط ميان دولتها ،ضمن اعالم مجدد اصول مندرج در منشور ملل متحد ،بر اهميت سه
اصل بهصورت جداگانه تأکيد میکند :اصل احترام به مرزها ،تماميت سرزمينی و احترام به حقوق
بشر و آزاديهاي اساسی .در دوران پس از منشور ملل متحد (حقوق بينالملل معاصر) بايد بتوان
وفاق عام بينالمللی و هنجارهاي مشترکی را که در قطعنامههاي شوراي امنيت و مجمع عمومی
نمود پيدا میکند ،مبناي ظهور اصول کلی حقوقی دانست و طبعاً وقتی وجدان عمومی جهانی،
راهحلی را تصديق میکند ،قاضی بينالمللی نيز در بهکار بستن آن راهحل مجاز است22 .
اوصافی چند ،اصول کلی حقوق بينالملل را از قواعد بينالمللی متمايز میسازد ازجمله
جهانشمولبودن ،برتري بر همه قواعد و هنجارهاي ديگر حقوق بينالملل و بودن معياري براي
سنجش و داوري مشروعيت رفتار کشورها همگی ريشه در ارزشیبودن اصول کلی حقوق
22. Bleicher, Samuel A., “The Legal Significance of Re-citation of General Assembly Resolutions”, AM.
J. INT'L. L., vol. 63, 1969 , p. 444.
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بينالملل دارد .درحقيقت ،هدف نهايی اين اصول ،نيروي الزامآور آن يعنی حفظ ارزشهاي بشري
را اثبات میکند.
اصول حقوق بينالملل با هم پيوندي تنگاتنگ دارند بهنحويکه مفهوم يک اصل با مفهوم
اصل ديگر وابسته بوده و درونمايه و محتواي يک اصل را نمیتوان بدون درك محتواي اصول
ديگر بهدرستی تفسير کرد .اسناد بينالمللی ،دکترين و رويه ديوان بينالمللی دادگستري همگی
بر اهميت اين مهم تأکيد کردهاند .در متن اعالميه اصول ( )5311تأکيد شده که اصول يادشده در
اعالميه به هم وابسته بوده و در زمان تفسير و کاربرد هر اصل بايد اين پيوند مدنظر باشد .ديوان
بينالمللی دادگستري ،در قضيه نيكاراگوئه عليه اياالت متحده امريكا به ارتباط ميان سه اصل
حقوق بينالملل يعنی اصل احترام به حاکميت ملی ،عدم توسل به زور و عدم مداخله تأکيد کرده
است.
7ـ .6نظریه اصول كلی مورد تأیید و قابل اجرا در حقوق بینالملل
بررسی وجوه اشتراك و افتراق اصول کلی با منشأهاي متفاوت نشان میدهد که تفاوتها
مقولهاي فرعی هستند بهگونهاي که میتوان ادعا کرد خاستگاه داخلی يا بينالمللیبودن اصول در
مقابل ويژگیهاي مشترك آنها رنگ میبازد .با استفاده از ويژگیهاي مشترك میتوان اين
تعريف را از اصول کلی حقوقی قابل اجرا در حقوق بينالملل ارائه داد :اصول کلی حقوقی،
هنجارهاي بنيادينی هستند که ريشه در وجدان مشترك بشري داشته و نماينده ارزشهاي حاکم
بر جامعه( 23داخلی يا بينالمللی) هستند .اين اصول بر تمام قواعد (جزيی) حقوقی حاکم بوده و
جامعه بينالمللی آن را به رسميت شناخته است ،خواه منشأ آن ،نظام حقوق داخلی باشد يا حقوق
بينالملل.
به داليل زير ،با تأييد نظر انديشمندان سرشناسی همچون فردروس ،هودسن و روسو و...
میتوان اعتقاد داشت که اصطالح اصول کلی حقوقی ،داللت بر هر دو قسم مورد اشاره دارد.
اوالً ،نص ماده  33بهعنوان اصلیترين سندي که در حقوق بينالملل به اصول کلی اشاره کرده
است ،عموميت دارد .به نظر شارل روسو ،اين تفسير از بند (ج) ماده  33از نظر دستور زبان نيز
صحيح است زيرا اين مقرره ،کلمه حقوق را بدون صفت خاصی به کار برده است 24و چنانچه
بررسی شد ،بررسی کارهاي مقدماتی تدوين اساسنامه هم گرهگشا نيست .ثانياً ،در اسناد
 .99تأکيد بر ارزشیبودن اصول کلی ،ناشی از اين مهم است که در عالم حقوق« ،آنچه هست» (قانون) از «آنچه بايد باشد»
(ارزشها و آرمانها) ،هيچگاه بینياز نيست .به عبارت ديگر ،هر قانون ،ارزش و اعتبار خود را از منبعی باالتر يعنی ارزشهاي
حاکم بر جامعه میگيرد .به همين نحو ،قواعد حقوقی نيز ارزش و اعتبار خود را از اصول حقوقی میگيرند.
 .94پيشين ،ص .111
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بينالمللی و همچنين رويهقضايی ،از عبارات متفاوتی مثل اصول کلی حقوق بينالملل ،اصولی که
عموماً در حقوق بينالملل به رسميت شناخته شده است ،اصول حقوق بينالملل و اصول
شناختهشده استفاده شده است 21که هر دو گونه اصل بررسیشده را در بر میگيرد .ثالثاً ،هر دو
گروه از اصول بررسیشده ،هنجارهاي بنيادينی هستند که ريشه در وجدان مشترك بشري و
ارزشهاي اجتماعی دارند و اساساً نمیتوان هيچ اصلی را بدون ارتباط با ارزشهاي مشخص
متصور بود .رابعاً ،هم اصول کلی حقوقی داخلی و هم اصول خاص حقوق بينالملل ،بايد از طريق
جامعه بينالمللی به رسميت شناخته شوند؛ در غير اين صورت جزو بدنه حقوق بينالملل به
حساب نمیآيند .لذا در عرصه حقوق بينالملل معاصر ،هر دو گونه اصل حقوقی تأييد شده است؛
البته با تفاوتهايی ازجمله اينكه اصول کلی حقوقی که از نظامهاي حقوقی داخلی نشأت
میگيرند براي آنكه مورد تأييد حقوق بينالملل قرار گيرند ،بايد فرايند انتقال از حقوق داخلی را
طی کنند ،حال آنكه اصول کلی خاص حقوق بينالملل ،اساساً جزو مبانی نظام حقوق بينالملل
بوده و مستقيماً قابل اعمال هستند .ديگر اينكه اصول برگرفته از نظامهاي حقوقی داخلی معموالً
به دليل سابقه طوالنیتر نظام حقوق داخلی از دقت و صراحت بيشتري برخوردارند که همين
ويژگی ،اثبات آنها را راحتتر کرده و اين تصور را به ذهن متبادر میکند که بيشتر مورد اجرا
قرار میگيرند درحالیکه اصول کلی خاص حقوق بينالملل ،غالباً از تعيّن کمتري برخوردار بوده و
اثبات آن نيز مشكلتر است؛ البته تفاوت اخير عموميت ندارد.
 .9ویژگیهای مهم اصول كلی
عرصه علوم اجتماعی جوالنگاه مفاهيم انتزاعی است که شناخت ويژگیهاي هر مفهوم میتواند
نقش مهمی در شناخت آن و همچنين تميز از مفاهيم مشابه ايفا کند .بنا بر «روش ارسطويی»
که شيوهاي مناسب براي تبيين مفاهيم علوم اجتماعی است ،برشمردن اوصاف هر اصطالح،
نقش مهمی در تمييز آن از اصطالحات و مفاهيم مشابه دارد .همه اصول کلی از ويژگیهاي
برجستهاي همچون ابتنا بر ارزشها ،عدم تعين ،کليت ،پويايی و راهگشابودن برخوردارند 21.اين
ويژگیها را بايد بهصورت يک کلّ بههمپيوسته و مرتبط در نظر گرفت.
9ـ .7نماینده ارزشهای حاكم بر نظام حقوقی
در اصطالح جامعهشناسی ،ارزش به واقعيتهاي مورد پذيرش و مطلوب اکثريت جامعه اطالق
25. Degan, Vladimir, “General Principles of Law”, Finish Yearbook of International Law, vol. 3, 1992, p. 58.
 .96صادقی ،محسن؛ اصول حقوقی و جايگاه آن در حقوق موضوعه ،ميزان ،5334،ص .31
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میشود 21.ارزش از مفاهيم محوري در علوم اجتماعی ازجمله حقوق به شمار میرود و از چنان
نفوذي برخوردار است که آگوست کنت از آن به «قدرت معنوي ارزشها» ياد میکند .در عالم
حقوق ،مفهوم ارزش در قلمرو «بايدها» و «غايات» قرار میگيرد که در مقابل آن« ،هستها» و
«قوانين موضوعه» قرار دارد .البته در بين طرفداران مكتب حقوق طبيعی و اثباتگرايان ،در
خصوص جايگاه مسائل ارزشی اختالفنظر وجود دارد 23و اين تفاوتها ديدگاه آنها نسبت به
اصول کلی را تحتاالشعاع قرار داده است .پايه استدالل اثباتگرايان در خصوص اصول کلی به
دليل برخورداري از بار ارزشی باال (بهعنوان خصلت اين اصول) بهشدت لرزان است .اصول
حقوقی را به دليل برخورداري از مبانی ارزشی میتوان به حلقه اتصال هستهاي حقوق (قواعد
موضوعه) به بايدها (ارزشها) تعبير کرد .اصول به دليل وصف ارزشی ،از سوي يک قدرت مافوق
خلق نمیشوند بلكه از دل ارزشهاي حاکم بر هر جامعهاي (داخلی يا بينالمللی) بهصورت
خودجوش متولد شده و سپس به آرامی جزو بدنه نظام حقوقی میشوند 23.اين ويژگی ،بيشترين
تأثير را در کارکردهاي اصول راهنما و تفسيري ايفا میکند .قانونگذاران بينالمللی بايد در وضع
قواعد به مبانی ارزشی اصول (راهنما) توجه داشته باشند و مؤلفههاي ارزشی و غايات حاکم بر
جامعه بينالمللی را لحاظ کنند و در اين صورت است که هماهنگی ميان صورت و شكل قواعد
با مبانی آن برقرار و اجراي قواعد موضوعه تسهيل میشود .بهعالوه ارزشهاي جمعی ،مانع از
آن میشود که قضات ،استداللهاي خود را بر ارزشهاي ذهنی و شخصی مبتنی کنند.
99

9ـ .9عدم تعین و انتزاع
چنانچه اشاره شد ،حقوق را نمیتوان از مبانی ارزشی جدا تصور کرد 35.ارزشها نيز مفاهيمی
انتزاعی و غيراثباتی هستند که عموماً معياري عينی براي آنها وجود ندارد .اصول کلی نيز به
 .91وثوقی منصور و علیاکبر نيکخلق؛ مبانی جامعه شناسی ،بهينه ،5315 ،ص .531
 .95طرفداران مكتب حقوق طبيعی ،قانون واقعی را قانون برگرفته از مفاهيم ارزشی میدانند .از نگاه ايشان ،حقوق متكی بر
طبيعت و فطرت انسان است و ريشه در ارزشها داشته و با موازين انصاف و عدالت سازگار است .اما اثباتگرايان معتقدند که
حقوق با واقعيات بيرونی مرتبط است نه ارزشها.
 .93در اين رابطه میتوان از دو نوع اصل کلی صحبت کرد :اصول کلی مشترك فیمابين همه کشورها و جوامع ،و ديگري
اصول کلی ملی نوع دوم به دليل تفاوت در مبانی ارزشی هر نظام حقوقی ،امري بديهی است.
30. Indeterminacy
 .97برخالف علوم اثباتی که بر حقايق عينی و گزارههاي تجربی استوار است که همگی از طريق مشاهده و تجربه و استقراء
حاصل میشوند ،وظيفه علوم هنجاري ازجمله حقوق ،تبيين پديدههاي ذهنی است .سروکار علوم طبيعی با فرايندهاي علی
عينی است اما سروکار حقوق با انتزاعيات .روح آدمی به شناخت وقايع ساده عينی قناعت نمیکند .در فراسوي عالم واقع،
دنيايی از ارزش ها و مفاهيم انتزاعی وجود دارد و حقوق اساساً به اين دنيا تعلق دارد .براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ن.ك:
ژرژ دل وکيو؛ بنيان تعقلی حقوق ،ترجمه :اميرهوشنگ آجودانی ،مجله حقوقی وزارت دادگستري ،سال اول ،شماره .2
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دليل ريشهداشتن در ارزشها ،انتزاعی هستند.
ويژگی عدم قطعيت و انتزاع ،ابهاماتی را در قلمرو اصول کلی به وجود آورده است .البته درجه
تجريديبودن همه اصول ،يكسان نيست .براي مثال ،برخی از اين اصول ،مثل اصل انصاف،
برابري ،حاکميت ،مالحظات انسانی و حسننيت در اين ميان شاخص بوده و از درجه انتزاع
گستردهاي برخوردارند .اين ذات و شالودة گسترده ،زمينه را براي تعين توسط هنجارهاي ديگر
فراهم میکند .شناسايی يک اصل کلی تا تعيين نهايی محتواي آن در يک سياق مشخص،
بهصورت فرايندي مستمر و مداوم انجام میشود که فرايند پذيرش نام دارد 32.ويژگی عدم تعين،
اصول کلی را براي انجام کارکردهاي محوله بهويژه کارکرد مكمل و راهنما مناسب میسازد.
99

9ـ .9كلیت
در علم منطق ،کلی به مفهومی اطالق میشود که فینفسه بتوان افراد متعددي برايش فرض
کرد 34.در علم حقوق نيز کليت ،معنايی مشابه دارد .کلیبودن از ويژگیهاي جدايیناپذير و از
اوصاف ممتاز اصول کلی نسبت به ساير منابع حقوقی است.
کليت ،صرفاً بحثی نظري نيست بلكه ارتباط تنگاتنگی با نقش و کارکرد اصول دارد .ازجمله
اينكه اصول با کليت خود ،فرايند تعديل قواعد حقوقی را قاعدهمند کرده و از اين راه به
انعطافپذيري حقوق بينالملل در عرصه زندگی اجتماعی کمک شايانی میکنند .وصف کلیبودن
اصول سبب میشود تا حقوقدانان و قضات بينالمللی در برابر مسائل جديد ،فرو نمانده و با
استفاده از اصول براي اين مسائل ،راهحلهاي مناسب ارائه کنند.
حقوقدانان ،واژه کلی در اصول را داراي دو تعبير میدانند .يک تعبير اين است که وصف
کلی داللت بر اصولی دارد که ميان تمام نظامهاي حقوقی مشترك است .تفسير ديگر ،کليت را
امكان انشعاب اصول حقوقی فرعیتر از دل يک اصل کلی حقوقی میداند .براي مثال ،اصل
انصاف بهعنوان يک اصل کلی ،خود منشأ اصولی همچون اصل احترام به مالكيت و اصل جبران
کامل خسارت است .اصل کلی انصاف ،هم متضمن حمايت از مالكيتهاي مشروع و هم
دربردارنده جبران زيان و ضرر وارده است ،آن هم بهنحويکه گويی ضرري در کار نبوده است .از
نظر اين مقاله ،کليت ،به مبناي مشترك (ارزشهاي اجتماعی) اصول کلی اشاره دارد .يعنی
اصول ،چه از نظام حقوق داخلی استنتاج و چه از حقوق بينالملل استنباط شوند ،همگی ريشه در
يک مبنا دارند ضمن آنكه تعبير دوم از مفهوم کليت ،تنها شامل اصول کلی بنيادين شده و ساير
32. Bos, 1977, op. cit., p. 42.
33. Generality
 .94خوانساري ،محمد؛ دوره مختصر منطق صوري ،چاپ پانزدهم ،انتشارات دانشگاه تهران ،5331،ص .12
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انواع اصول کلی (راهنما ،تفسيري و مكمل) را در بر نمیگيرد.
98

9ـ .4پویایی
اصول کلی بهواسطه ماهيت انتزاعی ،مقوالتی پوياست و اين پويايی ،زمينه را براي دادگاهها
فراهم میآورد تا با استفاده از اين اصول ،قواعد حقوقی را به سبک و سياقی که پاسخگوي نيازها
و مشكالت جديد باشد ،تفسير کنند.
معاهدات و عرف حتی در گستردهترين مفهوم خود نيز نمیتوانند به اندازه اصول کلی زمينه
رشد حقوق بينالملل را فراهم آورند .اصول کلی بهواسطه پويايی که با اوصاف کليت و عدم تعين
مرتبط است ،نقشی گريزناپذير را در توسعه قواعد حقوقی و ادغام آنها در بدنه حقوق بينالملل
ايفا میکنند 31.بسياري از چالشهاي امروزين حقوق بينالملل از قبيل نقض حقوق بشر،
چالشهاي زيستمحيطی ،فقر ،توسعه نابرابر اقتصادي و  ...هيچيک بهطور کامل در معاهدات و
عرف بينالمللی مورد توجه قرار نگرفته است .بااينحال ،نهادهاي قضايی در صورت توجه شايسته
به اصول کلی میتوانند از ظرفيت آنها براي ورود به حوزههاي جديد و پاسخ به مسائل جديد
استفاده کنند.
9ـ .8راهگشایی برای قضات
آخرين ويژگی اصول کلی ،حاشيه صالحديد گستردهاي است که اين اصول به قضات اعطا
میکنند .گوگنهايم ،اين خصلت را بهروشنی تشريح کرده است« :تلقی اصول کلی حقوق بهعنوان
منبع خاص حقوق بينالملل ،دليل سياسی ـ حقوقی دارد و آن عبارت است از گسترش صالحيت
و اختيار قاضی بينالمللی از طريق تحديد دامنه اختيارات خودسرانة تابعان حقوق بينالملل که از
اصل عرفی استقالل دولتها نشأت میگيرد» 31.هرچند برخی از حقوقدانان به اين ويژگی
اصول ،خرده گرفتهاند اما در واقع ،همين خصلت ،وجه تمايز اصلی اصول کلی حقوقی از قواعد
حقوقی است .چنانچه در رسيدگی به اختالف ،قاعدهاي وجود داشته باشد که بتوان آن را بر قضيه
مورد اختالف اعمال کرد ،بديهی است که قاضی قاعده را اعمال میکند اما مواقعی که به دليل
فقدان قاعده حقوقی ،يافتن راهحل در حقوق موضوعه غيرممكن باشد ،اصول کلی بهعنوان منبع
استدالل قاضی ،نقشی ضروري و حياتی در حل اختالف ايفا میکنند 33.عالوه بر اين ،ويژگی
35. Dynamism
36. Jenks, C.W., The Proper Law of International Organizations, London: Stevens, 1962, p. 160.
 .91فردروس؛ همان ،ص .341
38. Dworkin, R., Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 2002, pp. 25-26.
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راهگشابودن اصول کلی ،امكان حل تعارض ميان قواعد متعارض را به قضات میدهد .در برخی
رسيدگیها ،شرايطی پيش میآيد که مشخص نيست از ميان دو هنجار متعارض ،کداميک بايد
اعمال شود .در اين موارد ،اصول کلی ابزار مناسبی است که با بهکارگيري آن ،احقاق حق ميسر
میشود.
 .9كاركردهای اصول كلی در حقوق بینالملل
آنچه تا به اينجا بررسی شد ،مفهومشناسی صرف بود که هرچند به کشف زواياي پنهان اصول
کلی و شناخت ماهيت آن کمک میکند ،متضمن مباحث کاربردي و عملی اصول کلی نيست .در
مطالب پيش رو ،نقشهاي مختلفی که اصول کلی مورد تأييد حقوق بينالملل میتواند در اين
نظام حقوقی ايفا کند ،بررسی شده است .دانشجويان حقوق بينالملل ،غالباً تنها از کارکرد مكمل
اين اصول اطالع دارند درحالیکه مطالعه رفتار تابعان حقوق بينالملل و نهادهاي قضايی و
شبهقضايی بينالمللی ،حكايت از نقشهاي گستردهتري دارد که مغفول مانده است .شناخت اين
کارکردها تصوير متفاوتی از اين اصول نشان میدهد و جايگاه واقعی آنها را در نظام حقوق
بينالملل روشن میکند .البته قدر مسلم اين است که مرزبندي مشخص ميان اصول کلی ،کار
سادهاي نيست .گستردگی دامنه اصول از يک سو و ارتباط متقابل اصول کلی با ساير منابع حقوق
بينالملل (عرف و معاهده) از سوي ديگر ،موجب تنوع نقش اصول شده است تا جايی که میتوان
يک اصل با چند کارکرد را نيز متصور شد .در مجموع با درنظرگرفتن نقشهاي مختلفی که
اصول کلی در ساخت ،مديريت ،توسعه و بسط حقوق بينالملل ايفا میکند میتوان آن را در چهار
دسته اصلی شامل اصول کلی بنيادين ،راهنما ،مكمل و تفسيري تقسيمبندي کرد33.
49

9ـ .7اصول كلی بنیادین
اصول کلی بنيادين ،همان طور که از نام آن برمیآيد ،در عالیترين سطح از سلسلهمراتب اصول
کلی قرار میگيرد .اين اصول بهمثابه سنگ بنا ،ستون فقرات و مايه حيات حقوق بينالملل
محسوب میشوند و کليت و انتزاع زياد آنها سبب میشود تا منشأ خلق اصول کلی ديگري
 .93در کتاب صلح جاويدان و حكومت قانون ،بدون تصريح به طبقهبندي اصول ،به انواعی از اصول کلی اشاره شده است:
اصول کلی در واقع از اصول اساسی حكايت دارد ،ازجمله اولويت بعضی از ارزشهاي مشترك بر حقوق خاص؛ قواعدي که
وجود آن ها به حكم منطق ،ضروري است ،مثل وفاي به عهد؛ اصول الزم هر نظام حقوقی ،مثل اصل حسننيت؛ اصول خاص
حقوق بينالم لل مثل منع توسل به زور ،اصول فنی حقوقی مثل اصلی که بنا بر آن ،قاعده الحق ،ناسخ قاعده سابق است؛
اصول عملی حقوق مثل آنكه هيچکس نمیتواند از خطاي خويش بهرهبرداري کند و باالخره ،اصول تمثيلی مربوط به تقويت
وجوه قواعد در نظام حقوقی .فلسفی ،هدايتاهلل؛ صلح جاويدان و حكومت قانون ،فرهنگ نشر نو ،5331،ص .143
40. Substantial principles
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باشند .براي مثال ،اصول کلی استاپل ،سكوت و منع سوءاستفاده از حق ،از اصل کلی حسننيت
مشتق شدهاند .اصول جبران خسارت و برابري حاکميت ،ريشه در اصل انصاف دارند و اصولی
همچون کرامت انسانی ،منع کشتارجمعی و منع شكنجه از اصل کلی رعايت حقوق اساسی نوع
بشر منتج میشود و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها مبتنی بر اصل بنيادين برابري
حاکميت دولتهاست .درنتيجه ،اصول حسننيت ،انصاف ،رعايت حقوق اساسی بشر و برابري
حاکميت دولتها را میتوان اصلیترين اصول کلی حقوق بينالملل دانست.
حسننيت بهعنوان اصلی مبنايی بر کليه روابط حقوقی بينالمللی خصوصاً روابط حقوقی
سازمانهاي بينالمللی با دولتهاي عضو يا دولتها با يكديگر سيطره دارد و اساساً به معنی
درستكاري تابعان حقوق است 45.اصل وفاي به عهد نيز اصل کلی بنيادين و بسيار قديمی است
که بهويژه در حقوق معاهدات بسيار مؤثر است .ناديدهگرفتن اين اصل ،تعادل حقوقی جامعه
بينالمللی را که از واجبات حيات آن جامعه است از ميان میبرد .گروسيوس آن را اصل مقدس
ناميده و کلسن از آن بهعنوان اصل بنيادينی ياد میکند که همه قواعد حقوقی اعم از بينالمللی و
داخلی بر آن استوار است و بهعنوان ضرورت اوليه وجود و پيوستگی يک نظم حقوقی بينالمللی
شناخته میشود.
در ذيل به برخی از آراي قضايی که ويژگی بنيادين پارهاي از اصول کلی را تصريح کردهاند
اشاره میشود:
42
اظهارات ديوان بينالمللی دادگستري در قضيه آزمايشهاي هستهاي ،بهروشنی گوياي
ويژگی بنيادين اصل حسننيت 43است:
« ...يكی از اصول اساسی حاکم بر خلق و ايجاد تعهدات حقوقی ـ فارغ از منبع اين تعهدات ـ
 .47فلسفی ،هدايتاهلل؛ حقوق بينالملل معاهدات ،فرهنگ نشر نو ،5332 ،ص .343
 .49ديوان بينالمللی دادگستري براي نخستينبار در رأي آزمايشهاي هستهاي (استراليا عليه فرانسه) سال  5314صراحتاً
عبارت اصل کلی حقوقی ) (general principle of lawرا به کار برده است .بررسی قضايايی که قبل از اين پرونده طرح
شدهاند گوياي استفاده از عبارتهاي متفاوتی که بهصورت ضمنی داللت بر اصول کلی دارند ،واژههايی همچون عقيده جهانی
) (universal opinionرويه جهانی ) (universal practiceقاعده شناختهشده ) (wellknown ruleقاعده کلی )(general rule
اصل پذيرفتهشده حقوقی ) (accepted principle of lawاصل حقوق بينالملل ) (a principle of international lawو
نهايتاً اصل عموماً پذيرفتهشده در داوريهاي بينالمللی و محاکم داخلی (a principle generally accepted in the
) jurisprudence of arbitration and municipal courtsعباراتی هستند که ديوان براي استناد به اصول کلی به کار برده
است.
 .49اين اصل در بسياري از اسناد مهم حقوق بينالملل درج شده است .ازجمله بند  2ماده  2منشور سازمان ملل متحد ،ماده
 21عهدنامه وين  ،5313اعالميه اصول حقوق بينالملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري ميان دولتها مطابق منشور 5311
(اعالميه اصول).
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اصل حسننيت است .اعتماد و اطمينان ،جزء ذاتی همكاريهاي بينالمللی محسوب میشود».
ديوان در فرازي از رأي خود در قضيه صالحيت ماهیگيري نيز مجدداً بر جايگاه واالي
حسننيت بهعنوان اصلی اساسی تأکيد کرده و بيان میدارد:
« ...حسننيت ،اصلی بنيادين است که با اجرا و رعايت قواعد موجود حقوق بينالملل ممزوج
شده است».
رکن تجديدنظر فيصله اختالفات سازمان تجارت جهانی 41نيز در قضيه اقدامات مؤثر بر
واردات الوارهاي چوب از کانادا (اختالف فی مابين کانادا و امريكا) اصل حسننيت را بهعنوان
اصل کلی نافذ و اساسی حاکم بر کليه معاهدات اعالم میکند و در قضيه ورقههاي استيل ،از
حسننيت بهعنوان اصل کلی بنيادين حقوق بينالملل نام میبرد؛ اصلی که هدفش تأکيد بر تعهد
دولت ها مبنی بر خودداري از انجام اقداماتی است که هدف و موضوع معاهده را معيوب میکند41.
ديوان بينالمللی دادگستري در قضيه صالحيت در امر شيالت بين انگلستان و جمهوري
فدرال آلمان عليه ايسلند ،بر مبنايیبودن اين اصل ،بسيار مهم صحه گذاشته و در قضيه
آزمايشهاي هستهاي نيز به ارتباط ميان وفاي به عهد با حسننيت بهعنوان اصول کلی بنيادين
تأکيد کرده است .ديوان در نظريه مشورتی خود راجع به واردکردن حق شرط بر معاهده منع
کشتارجمعی اعالم میکند اصول مبناي اين معاهده ـ يعنی اصول مربوط به حقوق اساسی نوع
بشر ـ اصول اساسی است که ملتهاي متمدن ،فارغ از هرگونه التزام قراردادي بهمثابه اصولی
الزامآور و قابل استناد در برابر کليه دولتهاي جهان پذيرفته و شناسايی کردهاند 41.ديوان
بينالمللی کيفري براي يوگسالوي سابق نيز در قضيه فروندزيجا ،اصل کلی احترام به کرامت
انسانی را اصلی بنيادين میداند که شالوده اصلی حقوق بشردوستانه و قواعد حقوق بشر را شكل
میدهد .بهزعم ديوان ،در دهههاي اخير ،اين اصل از چنان اهميت فائقی برخوردار شده که در
تمام پيكره حقوق بينالملل ،جاري و ساري است» 43.بر همين اساس ،ديوان با استناد به اصل
بنيادين کرامت انسانی ،تعريف موسع از جنايت تجاوز را پذيرفت تا از اين راه ،مصاديق بيشتري از
تعدي و خشونتهاي جنسی را مشمول جنايت عليه بشريت اعالم کند.

44. Nuclear Tests case (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974, para. 78.
 .48براي مالحظه موارد بيشتري از کاربرد اصل حسننيت در رويهقضايی سازمان تجارت جهانی ،ن.ك :قضاياي ممنوعيت
وارداتی ميگو ( ،)5333ورقههاي استيل ( )2115و قانون دامپينگ و يارانه اياالت متحده امريكا (.)2112
46. US–Hot-Rolled Steel (United States – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products
from Japan), WTO Appeal Body, WT/DS184/AB/R.2001, para. 101.
47. ICJ Reports, 1951, p. 23.
48. Ibid., paras 179-186.
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9ـ .9اصول كلی راهنما
در جايگاه دوم سلسلهمراتب اصول کلی حقوقی ،اصول هادي يا راهنما قرار دارد که نقش
برجستهاي در تعيين محتواي قواعد حقوقی بر عهده دارد .کار اصلی آن ،هدايت وضعکنندگان
قواعد بينالمللی و طراحی مسيري است که بايد توسط آنها در انعقاد توافقات بينالمللی و وضع
قواعد دنبال شود .بديهی است که فقدان قوه قانونگذاري متمرکز در حقوق بينالملل ،نقش اصول
کلی راهنما را پررنگتر میکند .هنر واضعان قواعد ،تلفيق «هستها» و «بايدها» ست و اين امر،
تنها با درنظرداشتن اصول کلی ميسر است چرا که اين اصول ،نماد ارزشها و بايدهاي هر جامعه
است .بهعالوه اصول کلی به تعبير ريپورت ،حقوقدان برجسته فرانسوي ،بسان «مانع و سدي در
برابر اراده واضعان قواعد» قد علم میکند و مانع از ايجاد قواعد مغاير با ارزشها و غايات مورد
پذيرش جامعه میشود11.
تأثيري که اصول راهنما بر واضعان قواعد میگذارد با توجه به منشأ اين اصول متفاوت است.
براي مثال ،اصول حقوقی برخاسته از خرد و منطق ،از طريق زمينهسازي براي وضع قوانين
خردمندانه ،عقالنيت حقوق را تضمين میکند .اصل حسننيت 15،عدم مداخله در امور داخلی ساير
دولتها ،جبران خسارت ،ممنوعيت تهديد يا کاربرد زور و حلوفصل مسالمتآميز اختالفات
ازجمله مصاديق مهم اصول کلی راهنما برخاسته از خرد است .دسته دوم ،اصول کلی سربرآورده
از تحوالت اقتصادي ،سياسی و اجتماعی است که قانونگذاران بينالمللی (دولتها و سازمانهاي
بينالمللی) را به وضع قوانين همسو با تحوالت سوق میدهد .ازاينرو نبايد نقش مهم آن را در
هدايت مرحله مذاکره در انعقاد معاهدات بينالمللی ناديده گرفت .اين دسته اصول کلی راهنما در
روند ايجاد قواعد جديد براي حوزههاي جديد حقوق بينالملل نقش بسزايی دارد .اصولی همچون
49. Guiding Principles
 .89لزوم پيروي واضعان قواعد از اصول کلی مبحثی است که ريشه در مكتب حقوق طبيعی دارد .در تفكر انديشمندان يونان
باستان ،تعبير ي با عنوان اصول نانوشته وجود دارد که با هدف مقيدکردن قوانين بشري به کار گرفته شده است .مقصود از اين
اصول نانوشته ،اصول ناشی از عدالت و مذهب بوده که مورد قبول تمام بشريت باشد و درنتيجه ،کليه قوانين موضوعه بايد در
چارچوب آنها تهيه شود.
 .87اصل حسننيت در قا لب اصل راهنما با توجه به وجه بنيادينی که دارد ،عالوه بر تعيين مسير وضع قاعده نقش مؤثري در
بسترسازي براي انجام مذاکراتی دارد که براي حصول توافقات بينالمللی و وضع قواعد انجام میشود به بيان ديگر ،مذاکره با
حسننيت پيششرط انعقاد معاهده و وضع قاعده است .تقويت اين اصل میتواند منتهی به تضمين رفتار طرفين مذاکره به
انجام اقداماتی شود که راه را براي مذاکره باز میکند .مذاکره با حسننيت ،تكليف مشترك مبتنی بر استفاده از تدابير و
راهكارهاي منطقی و معقول مذاکره و وجود قصد متقابل براي رسيدن به توافق است .در اين زمينه ن.ك :حميد الهويی نظري
و عقيل محمدي؛ «تبيين ابعاد حسننيت در حقوق بينالملل در پرتو رويهقضايی» ،مجله حقوقی بينالمللی ،شماره  ،13پاييز و
زمستان .5334
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اختيارات ضمنی در قلمرو حقوق سازمانهاي بينالمللی ،تعيين سرنوشت 12در قلمرو حقوق بشر
يا اصول پيشگيري ،احتياط ،مسئوليت مشترك اما متفاوت و پرداخت توسط آلودهساز که همگی
از مصاديق اصول راهنما در حوزه حقوق بينالملل محيطزيست هستند .در اين حوزة نسبتاً جديد،
نمونههاي بسياري وجود دارد که نشان میدهد اصول کلی ،هدايتگر واضعان در وضع قواعد
حقوقی جديد بودهاند .براي مثال ،اصل احتياط 13بهعنوان اصلی جديد براي هدايت فعاليتهاي
بشر و جلوگيري از صدمه به محيطزيست و حفظ سالمت انسان در حقوق بينالملل محيطزيست
پديدار شده و بعد از پذيرش اعالميه ريو ( )5332در غالب موافقتنامههاي زيستمحيطی
بهصورت صريح يا ضمنی درج شده است 14.روند روبهرشد استفاده از اصول کلی در اسناد
غيرالزامآور بينالمللی نشان میدهد که چگونه اصول کلی راهنما میتواند دولتها را به وضع
مقررات بينالمللی الزامآور در حوزههاي جديد تشويق کند.
88

9ـ .9اصول كلی مكمل
منظور از اصول کلی مكمل ،اصولی است که نقششان ازبينبردن خألهاي حقوق موضوعه است.
اين کارکرد ،همان توصيف مندرج در ماده  33اساسنامه ديوان بينالمللی دادگستري است .هر
زمان که حقوق موضوعه در رابطه با مسئلهاي کفايت نكند يا ساکت باشد ،اصول کلی مكمل،
قضات را در ترافع و احقاق حق ياري میکند 11.اگر اصول راهنما بيشترين تأثير را بر عملكرد
واضعان قواعد بينالمللی میگذارد ،اصول مكمل ،ابزار ارزشمندي براي قضات محاکم بينالمللی
محسوب میشود .فرودرس ،حقوقدان برجسته بينالمللی در اين خصوص معتقد است اگر
صالحيت ديوان به قواعد موضوعه شناختهشده [معاهده و عرف] محدود کنند ،ديوان غالباً مجبور
به رد دعوا خواهد شد .معناي ماده  33اساسنامه اين است که ديوان نمیتواند به بهانه فقدان
قاعده قراردادي يا عرفیِ مؤيد ادعاي خواهان ،دعواي او را رد کند بلكه بايد کماکان بررسی کند
که آيا دعواي خواهان میتواند بر اصول کلی حقوقی مبتنی باشد يا خير و درصورتیکه پاسخ اين
52. Principle of Self-Determination
53. Precautionary Principle
 .84کنوانسيون چارچوب تغييرات آب و هوايی  5332و کنوانسيون تنوع زيستی ،پروتكل ايمنی زيستی کارتاهنا ،2111
کنوانسيون آاليندههاي آلی پايدار  ،2115کنوانسيون چارچوب حفاظت از محيطزيست درياي خزر  2113ازجمله اسناد مهمی
هستند که به اصل کلی احتياط اشاره صريح دارند نكته مهمی که ويژگی هدايتگربودن اين اصل را نشان میدهد توجه به
تاريخ اين اسناد است ،به بيان ساده همگی اين موافقتنامهها بعد از اعالميه ريو بهعنوان خاستگاه اصل احتياط منعقد شدهاند
يعنی اصلی که در يک اعالميه تصريح شد توانست به مرور مسير قانونگذاريهاي بعدي را براي کشورها مشخص نمايد.
55. Supplementary Principles
 .86براي توصيف چنين وضعيتهايی در حقوق از اصطالح التين  non liquetاستفاده میشود.
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سؤال مثبت باشد ،بايد دعواي خواهان را وارد و موجه قلمداد کند 11.اصول تكميلکننده را
میتوان به دو شق تقسيم کرد :نخست اصول کلی مرتبط با مسائل شكلی و آيين دادرسی که
براي ارائه رسيدگی عادالنه بايد مورد توجه قرار دهند و دوم اصول ماهوي يعنی اصولی که
قاضی بينالمللی براي مشخصکردن محتواي قواعد حقوقی از آنها استفاده میکند.
الف .اصول شكلی (مرتبط با آیین دادرسی)
نقش اين اصول ،اجراي عدالت مورد نياز براي عملكرد نظام حقوق بينالملل است .اصول مزبور،
در فقدان منابع رسمی يا نقصان اين منابع ،ابزارهاي شكلی مهمی را براي احقاق حق فراهم
میکنند .اصل انصاف 13،رعايت تشريفات قانونی در رسيدگیها 13ازجمله مصاديق اصول بنيادين
و مكمل شكلی هستند که از دل آنها اصول فرعی ديگري همچون محاکمه عادالنه ،منع
توقيف و بازداشت بدون انجام محاکمه عادالنه ،منع محاکمه مجدد براي يک جرم ،برخورداري از
حق دفاع ،برابري طرفين دعوا ،مانعهالجمعبودن قاضی و خصم ،استاپل 11،اعتبار امر قضاوتشده
(مختومه) 15،صالحيت در تعيين صالحيت 12و اين اصل که هيچکس نمیتواند قاضی دعواي خود
باشد 13استخراج میشود .اصول يادشده ،سهمی عمده در اجراي عدالت ،در رسيدگیهاي مدنی و
کيفري بينالمللی ايفا میکند .ذيالً به مواردي از کاربرد اين اصول اشاره شده است.
ديوان دائمی در قضيه کارخانه کورزوف به اعاده وضع به حال سابق 14و ممنوعيت برخورداري
يک فرد از عمل خالف خود بهعنوان مصاديق اصول کلی مكمل اشاره کرده است.
اصل استاپل يا همان منع انكار پس از اقرار نيز در آراي متعددي ،خواه بهصورت صريح يا
ضمنی بهعنوان اصل کلی به کار رفته است ،ازجمله رأي ديوان دائمی دادگستري در قضيه
وضعيت حقوقی گرينلند شرقی ،که با استناد به اين اصل کلی ادعاي نروژ رد شد .اظهارات ديوان
در اين قضيه گوياي مفهوم استاپل است هرچند که صراحتاً از آن نامی نمیبرد:
«با توجه به موافقتنامههاي دوجانبه و اعمال حقوقی يكجانبه که طی آن ،نروژ بارها تعلق
 .81پيشين ،ص .344
58. Equity
59. Due Process of Law
60. Estoppel or (a rule of evidence which precludes a person from denying the truth of some statement
)previously made by himself
61. Res Judicata
62. Competence de la Competence
)63. Nemo judex in re sua or (no one is the judge in his own matter

 .64ديوان از اعاده وضع به حال سابق تحت عنوان اصلی ضروري که توسط رويه بينالمللی و بهويژه محاکم داوري به
رسميت شناخته شده ياد کرده است.
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گرينلند به دانمارك را تصديق کرده است ،اين کشور ديگر نمیتواند ادعاي حاکميت بر بخشی از
گرينلند را مطرح کند» 11.ديوان بينالمللی دادگستري نيز در برخی از قضاياي مطروحه به اصل
استاپل تأکيد کرده است .ازجمله در قضيه معبد پرهآويهار که از استاپل ،تحت عنوان اصل
ثابتشدة حقوقی ياد میکند:
«ادعاي اشتباه نمیتواند بهعنوان عنصر مخدوشکنندة رضايت شناخته شود ،اگر طرف مدعی
با رفتار خود در بروز اشتباه ،نقش داشته باشد»11 .
در نظريه مشورتی  5341با موضوع دادگاه اداري سازمان ملل متحد ،ازجمله سؤاالت
مطرحشده اين بود که آيا مجمع عمومی میتواند مانع اثربخشی آراي دادگاه اداري [بهعنوان رکن
فرعیاش] شود .ديوان از فرصت پيشآمده براي اشاره به اصل اعتبار مختومه استفاده کرده و
ضمن اعالم آن بهعنوان اصلی تأييدشده و عموماً بهرسميتشناختهشده ،اعمال آن را نسبت به
آراي دادگاه اداري يادآور میشود 11.نظريه مشورتی ديوان در خصوص درخواست تجديدنظر از
رأي شماره  513دادگاه اداري از حيث اصول کلی شكلی بسيار پربار است .در اين پرونده ،ديوان
ضمن تصريح به شماري از اصول شكلی که بايد در دادرسیهاي بينالمللی مورد توجه قرار گيرد
در بند  31صراحتاً رعايت اصول [شكلی مكمل] را در رسيدگیهاي مشورتی الزامی میداند .از
نظر ديوان ،مبناي اين استدالل ،جايگاه اصول کلی حقوقی و ماهيت قضايی ديوان است13.
رويههاي محاکم بينالمللی غير از ديوان بينالمللی دادگستري نشان میدهد که بهشكل
گستردهاي از اصول کلی شكلی و مكمل براي پوشش خألهاي موجود در شاخهها تخصصی و
جديد حقوق بينالملل استفاده میشود .بديهی است که اين امر به رشد حقوق بينالملل در
حوزههايی مثل حقوق بينالملل کيفري ،حقوق بينالملل اقتصادي ،حقوق اداري بينالمللی و
حقوق درياها کمک شايانی میکند.
ماده  25اساسنامه ديوان بينالمللی کيفري ،صراحتاً از اصول کلی بهعنوان حقوق قابل اعمال
نزد ديوان نام برده است .بهعالوه ،محاکم کيفري اختصاصی که با هدف رسيدگی به جنايات
ارتكابی در يوگسالوي سابق و رواندا تشكيل شدهاند نيز در رسيدگیهاي خود بهکرات از اصول
مكمل شكلی نظامهاي کيفري داخلی استفاده کردهاند13.
اصول کلی شكلی در حلوفصل اختالفات سازمان تجارت جهانی نيز نقش مؤثري ايفا
65. Legal Status of Eastern Greenland Case, PCIJ Series A/B, No. 53, 5 April 1933, p. 69.
66. Temple of Preah Vihear Case, (Cambodia v. Thailand), 15 June 1962, para. 26.
67. Advisory Opinion Concerning the U.N. Administrative Tribunal, ICJ Reports 1954, p. 53.
68. Advisory Opinion on Application for Review of Judgment No. 158 of the United Nations
Administrative Tribunal, I.C.J. Reports 1973, p. 181, para. 36.
69. Fabian O., Raimondo, General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts
and Tribunals, Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, p. 17.
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میکنند .موافقتنامه مؤسس سازمان تجارت جهانی ،فاقد مقرراتی با ماهيت شكلی از قبيل بار
اثبات دعوا ،حق حضور نزد هيئت فيصله اختالفات و غيره است (خأل معاهداتی) اما اصول مكمل
شكلی توانستهاند اين نقص را پوشش دهند .تا کنون ،رکن حلوفصل اختالف سازمان تجارت
جهانی ،از اصول شكلی همچون عطفبماسبقنشدن معاهدات 11،امنيت حقوقی ،قابليت پيشبينی
و استاپل استفاده کرده است15.
ب .اصول ماهوی
برخالف اصول مكمل شكلی که در چارچوب آيين دادرسی به کار میآيد ،اصول ماهوي بهمنظور
حصول به يک نتيجه حقوقی و حل ماهوي قضيه به کار گرفته میشود .اين اصول در فقدان
قواعد حقوقی ،دادگاه را در يافتن راهحل درست ياري میکند 12.نقش مهم اصول کلی در اين
جايگاه را میتوان شفافسازي و جلوگيري از ابهام دانست .اثر فرعی استفاده محاکم بينالمللی از
اصول مكمل ماهوي ،شناسايی حوزههايی است که قواعد حقوقی مشخصی براي آن نياز است.
طبيعتاً به هر ميزان که حوزهاي جديدتر باشد (مثالً حقوق بينالملل کيفري ،حقوق بينالملل
اقتصادي ،حقوق اداري بينالمللی ،حقوق بينالملل محيطزيست) خألهاي حقوقیاش نيز بيشتر
است و درنتيجه ،اصول مكمل ماهوي میتواند نقش پررنگتر و مؤثرتري داشته باشد .اعمال
اصول يادشده ،عالوه بر رفع خألها ،سبب توسعه حقوق بينالملل در اين بخشها شده و نهايتاً
بر رابطه ميان شاخههاي جديد با ساير حوزههاي نوشته و نانوشته حقوق بينالملل ،تأثير مثبت
خواهد گذاشت .اصولی همچون مالحظات انسانی (بشري) ،آزادي درياها ،رفتار عادالنه و
منصفانه 13،برابري در مقابل قانون ،مسئوليت کيفري فردي ،تناسب ،اختيار سلسلهمراتبی ،وضعيت
ضروري ،اکراه بهعنوان عامل مخففه مجازات ،عدم استفاده زيانبار از سرزمين (الضرر) ،منع
سوءاستفاده از حق ،احترام به کرامت انسانی و  ...ازجمله مصاديق اصول مكمل ماهوي هستند که
70. Pauwelyn, J., Conflict of Norms in Public International Law, Cambridge University Press, 2003 p.
532.

71. Cameron, J. and Gray, D., “Principles of International Law in the WTO Dispute Settlement System”,
International and Comparative Law Quarterly, vol. 50. 2001, p. 248.
72. Marchettoni L., “Recognition of International Law: From Formal Criteria to Substantive Principles”.
In: Pineschi L. (ed.) General Principles of Law - The Role of the Judiciary, Sellers, Mortimer, Maxeiner,
James (eds.) Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, vol 46. Springer, Cham, 2015,
p. 70.

 .19اصل رفتار عادالنه و منصفانه ) (Fair and Equitable Treatmentازجمله اصول تكميلی ماهوي است که در چارچوب
حوزه حقوق بينالملل سرمايهگذاري و رفتار با بيگانگان ،نقش مهمی ايفا کرده است .مروري بر آراي محاکم داوري در
خصوص سرمايهگذاري مؤيد اين حقيقت است .براي اطالعات بيشتر در اين رابطه ،ن.ك:
(Schill, Stephan W., “General Principles of Law and International Investment Law”, in International
Investment Law, Leiden, Martinus Nijhoff, 2012).
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ذيالً به مواردي از کاربرد آنها در محاکم بينالمللی اشاره میشود.
در سياق رويهقضايی ديوان بينالمللی دادگستري ،قضاياي تنگه کورفو و آفريقاي جنوبغربی
مثالهايی شاخص هستند .در قضيه کانال کورفو ،يكی از سؤاالت مهم فراروي ديوان اين بود که
آيا طبق حقوق بينالملل ،دولت آلبانی به دليل انفجار در کانال کورفو مسئول است؟ ازآنجايیکه
پاسخ به اين سؤال با رجوع به معاهدات و عرفهاي بينالمللی امكانپذير نبود .ديوان بهمنظور
احراز مسئوليت آلبانی و برطرفکردن خأل مقرراتی موجود به چندين اصل کلی که همه در زمره
اصول مكمل ماهوي است استناد کرد .اصول مورد اشاره ،شامل مالحظات اوليه انسانی ،آزادي
درياها و تعهد دولتها مبنی بر عدم استفاده زيانبار از سرزمين میشود 14.در قضيه آفريقاي
جنوبغربی ،ديوان معتقد است که اصل برابري در مقابل قانون در نظامهاي حقوقی داخلی کليه
دولتها فارغ از نوع حاکميتشان درج شده و جزء جدايیناپذير قوانين اساسی اغلب دولتهاي
متمدن است11.
در پرونده اردموويچ ،شعبه تجديدنظر دادگاه يوگسالوي سابق ،زمانی که در اساسنامه دادگاه،
قاعدهاي مبنی بر پذيرش اکراه بهعنوان عامل رافع مسئوليت پيدا نمیکند ،به بررسی اصول کلی
پذيرفتهشده در نظامهاي حقوقی کشورها (کامنال و رومی ژرمنی) میپردازد و نهايتاً آن را
بهعنوان اصل کلی (مكمل) مورد استفاده قرار میدهد 11.اين مرجع قضايی بينالمللی در پرونده
بالسكيچ از اصل تناسب مجازات با شدت جرم ارتكابی که از شقوق اصل تناسب است ،بهعنوان
اصل کلی حقوق کيفري و پذيرفتهشده در کليه نظامهاي حقوقی سراسر جهان ياد کرده است11.
ديوان کيفري يوگسالوي سابق در قضيه فروندزيجا ضمن اشاره صريح به اهميت اصول کلی
ماهوي ،براي ارائه تعريف از عمل تجاوز ،به اصل کلی کرامت انسانی اشاره میکند و با استفاده از
اين اصل ماهوي ،توصيف کيفري مطلوب را مشخص میکند:
«هر زمان که قواعد بينالمللی کيفري ،تعريفی از مفاهيم حقوق کيفري به دست نداده
باشد [خأل ماهوي] ،استفاده از اصول کلی مندرج در قوانين ملی پذيرفته است  ...به اين معنی
که دادگاههاي بينالمللی بايد بر مفاهيم کلی و مشترك ميان همه نظامهاي حقوقی بزرگ
جهان متكی باشند»13.
در پرونده ديگري ،شعبه رسيدگیکننده ،اصل مالحظات انسانی را بهعنوان مبناي قواعد مهم
74. Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Merit,
Judgment of 9 April 1949, para. 22.
75. South West African Case (Second Phase), (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa, 1966),
para. 299.
76. Erdmovic Case, (Prosecutor v. Drazen Erdmovic), Case No. IT-96-22-A, 7 October 1997.
77. Blaskic Case, decision of the president, ICTY Judicial Reports 1996, para. 796.
78. Furundzija Case, ICTY Trial Chamber II, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment of 10 December 1998,
para. 178.
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حقوق بشردوستانه ازجمله ممنوعيت حمله عليه جمعيت غيرنظامی و محدوديت ابزارها و
روشهاي جنگی میداند 13.معنی استدالل دادگاه اين است که هرگاه قواعد عرفی و معاهداتی
موجود براي اعمال و اجراي حقوق بشردوستانه کفايت نكند بايد از اصل کلی فوق براي پوشش
نواقص استفاده شود.
نبايد اصل مالحظات انسانی را فقط مختص حقوق بشردوستانه و حقوق بشر دانست ،بلكه
چنانچه گزارش کميسيون جنايا ت جنگی سازمان ملل متحد نيز يادآور شده ،بايد آن را اصلی
روحبخش و محرك در تمام حوزههاي حقوق بينالملل دانست 31.بر همين اساس ،دادگاه
بينالمللی حقوق درياها نيز در قضيه معروف سايگا در خصوص استفاده از زور براي توقيف
کشتیها به اصل مالحظات انسانی اشاره کرده و اينگونه شكاف موجود در کنوانسيون حقوق
درياها را پوشش میدهد:
هرچند کنوانسيون [ 5332حقوق درياها] مقررات صريحی درباره استفاده از زور در توقيف
کشتیها ندارد ،حقوق بينالملل بر اساس اصل کلی مالحظات بشري ،کاربرد زور را ممنوع کرده
و در جايی که استفاده از زور اجتنابناپذير باشد ،آن را منوط به معيارهايی کرده است .اصل
مالحظات بشري بايد همانند ساير حوزههاي حقوق بينالملل در حقوق درياها نيز اعمال شود35.
59

9ـ .4اصول كلی تفسیری
آخرين مورد از تقسيمات کارکردي اصول کلی ،شامل اصولی میشود که با نقش برجسته اما
ماليمشان ،پويايی و تكامل را به حوزه حقوق بينالملل وارد میکنند .اصول تفسيري چنانچه از
عنوانشان معلوم است ،ارتباط تنگاتنگی با مقوله تفسير دارد .تفسير 33بهعنوان يكی از
پيچيدهترين و ظريفترين مباحث حقوقی است بهويژه زمانی که بخواهد قصد و اراده طرفين يک
معاهده بينالمللی را با تغييرات اجتماعی حادثشده در زمان انعقاد معاهده هماهنگ سازد (تفسير
متكامل يا پويا) .اهميت تفسير تا جايی است که اساساً اجراي معاهده بدون تفسير ،غيرممكن
79. Martic Case, Prosecutor v. Milan Martic, Case No. IT-95-11-R61, 8 March 1996, para, 13.
80. Wright, Q., United Nation War Crimes Commission, Law Report of War Criminals, vol. XV,
Oxford, 1949.
81. Saiga Case, (Saint Vincent and Grenadines v. Guinea), ITLS, 1999, para. 155.
82. Interpretative Principles

 .59متخصصان هرمنوتيک ،ميان تفسير و تأويل قائل به تفاوت هستند .در نظر ايشان ،تأويل به معناي بازگرداندن کالم به
اصل و منشأ آن و تأويل به معناي ارجاع کالم به قصد مقنن است خواه در تطابق با معناي ظاهري باشد يا خير .به عبارت
ديگر ،کوشش در راه کشف معنی پنهان متن و نيز تالش براي ساختن معانی تازه براي آن تأويل نام دارد .اما تفسير ،فرايندي
سادهتر و قاعدهمندتر است زيرا هدف مفسر ،کشف قواعد زبانی و دستوري عبارات و پردهبرداشتن از معناي لغات است بدون
آنكه بخواهد به قصد قانونگذار توجه کند .در اين زمينه ن.ك :بابک احمدي؛ ساختار و هرمنوتيک ،نشر گام نو.5331 ،
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است و ديوان بينالمللی دادگستري بهموجب ماده  31اساسنامه خود ،براي انجام وظيفه قضايی
خود ،ناگزير از تفسير مقررات بينالمللی است 34.تفسير به معنی فرايند تبيين مفهوم و تعيين دامنه
قواعد حقوقی میتواند به دو شكل ايستا و پويا انجام شود .در تفسير ايستا ،اصل بر اين است که
اصطالحات مندرج در يک متن در طول زمان تغيير معنا نمیدهد و در مقابل ،روش تفسير پويا،
امكان استحاله معناي اصطالحات در طول زمان را میپذيرد 31.آنچه عمل تفسير را ضروري
میسازد ،وجود ابهام ،اجمال و نقص در مقررات بينالمللی است .عامل اين ابهام و نقص در
بسياري از موارد ،وجود پديدهاي به نام تغيير و دگرگونی در واقعيتهاي سياسی ،اقتصادي،
فرهنگی اجتماعی و  ...است .بنابراين ،حقوق اگر بخواهد مؤثر واقع شود ،بايد از انعطاف ويژهاي
برخوردار باشد .اصول کلی تفسيري ،ابزار انطباق با واقعيات را در اختيار حقوق بينالملل قرار
می دهند .اين نظام حقوقی در فقدان اصول تفسيري ،تبديل به نظامی بسته و محدود میشود و
هيچ تفكر جديدي امكان ورود به آن را نخواهد داشت .پاسخگويی به نيازهاي جديد از طريق
عمل حقوقی تفسير ،وجه تمايز اصول تفسيري نسبت به اصول مكمل است؛ تفاوت ظريفی که
مرز آن را در برخی مواقع بهراحتی نمیتوان تشخيص داد .علیالخصوص ،شباهت زياد ميان
کارکرد اصول تفسيري و مكمل ماهوي ،دشواري تميز ميان آنها را دوچندان میکند .در مطالب
زير ،اقسام اصول تفسيري بررسی شده است.
الف .اصول تفسیری شكلی
اصول تفسيري شكلی به اصولی اطالق میشود که زمينهساز و بسترساز توسعه هرچه بيشتر
هنجارهاي حقوقی هستند و در موارد ابهام يا سكوت معاهدات ،متعاهدين ،قضات و دکترين را در
تفسير متن مورد اختالف ،ياري میدهند ،نمونه بارز اين اصول را میتوان در مواد  35و 32
کنوانسيون وين حقوق معاهدات ( )5313مشاهده کرد .اصولی همچون حسننيت ،آثار مفيد،
تفسير طبق معناي عادي و متداول و پيروي از معيار نوعی در احراز قصد و اراده باطنی از
شناختهترين اصول تفسيري شكلی هستند .کنوانسيونها و معاهدات بينالمللی بنا به موضوعشان
به اصول تفسيري اشاره کردند ،ازجمله کنوانسيون بيع بينالمللی کاال ( )5331که اصول
حسننيت و رعايت خصلت بينالمللی قرارداد را بهعنوان اصول شكلی صراحتاً در متن ذکر کرده
است .عالوه بر اين ،با بررسی مقررات کنوانسيون میتوان اصول ديگري از قبيل انصاف ،وحدت
 .54فلسفی ،هدايتاهلل؛ «ماجراي تفسير در ديوان بينالمللی دادگستري» ،سالنامه حقوق بينالملل و تطبيقی ،شماره پنجم،
 ،5333ص .41
85. Dawidowicz, Martin, “The Effect of the Passage of Time on the Interpretation of Treaties”, Leiden
Journal of International Law, vol. 24, 2011, p. 206.
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اجزاي قرارداد و تفسير به زيان متعهدله 31را نيز استنباط کرد .مقدمه موافقتنامه مؤسس سازمان
تجارت جهانی نيز بهمنظور پيشبرد اهداف ذکرشده به حفظ اصول اساسی و بنيادين اشاره کرده
است .اصول شكلی حسننيت و شفافيت را میتوان هم از متن موافقتنامههاي تجارت جهانی و
هم رويه هيئت حلوفصل اختالف سازمان تجارت جهانی استنباط کرد 31.در رابطه با جايگاه
اصول شكلی در اساسنامه محاکم کيفري بينالمللی ،شعبه تجديدنظر دادگاه يوگسالوي سابق در
يک اظهارنظر چشمگير ـ ضمن اذعان به اينكه اساسنامه آن دادگاه ،معاهده بينالمللی نيست ـ
شيوه تفسيري ديوان بينالمللی دادگستري در خصوص تفسير معاهدات را نسبت به مفاد
اساسنامه قابل اعمال دانسته و معتقد است دادگاهی که تفسير و اجراي مقررات يک معاهده را
عهده دار شده بايد بكوشد آن مقررات را با مالحظه سياق عبارات و محتويات متن بر معانی عادي
و معمولی خود حمل کند( 33اصول شكلی توجه به سياق و بهکاربردن معنی عادي و متداول).
همچنين ،ديوان کيفري يوگسالوي سابق 33ضمن آنكه صراحتاً استناد به اصول کلی (ازجمله،
رعايت حقوق بينالملل عرفی ،اصول کلی حقوق بينالملل کيفري و اصول کلی حقوق بينالملل)
را براي تفسير در صورت سكوت مقررات اساسنامه پذيرفته ،از اصول شكلی همانند تفسير مضيق،
تفسير براي گريز از مفسده 31و تفسير براي کشف نظر مقنن 35بهکرات استفاده کرده است.
ب .اصول تفسیری ماهوی (تكاملی)
منظور اصولی است که اعمالشان موجب پويايی قواعد حقوقی میشود .اين اصول با استفاده از
چارچوب تفسير ،سبب انطباق معاهدات با مقتضيات زمانی شده و مانع از متروكشدن معاهدات
در طول زمان میشوند .ازاينرو عنوان تكاملی ،شايسته اين اصول است .تفاوت اصلی ميان
اصول تكاملی ماهوي با شكلی به ماهيتشان مربوط است و اال هدف هر دو ،تسهيل اجراي
مقررات بينالمللی از طريق رفع ابهامات آنهاست .ماهيت اصول ماهوي بهگونهاي است که
 .56بر اساس اصل وحدت اجزاي قرارداد ،طرفين بايد هر جزء از قرارداد را با توجه به بندهاي قبل و بعد از آن و بهعنوان يک
واحد درنظر گيرند .به بيان سادهتر ،براي تفسير بايد کلّ آن را بهعنوان مجموعهاي واحد در نظر بگيرند .اصل تفسير به زيان
متعهدله ،هماهنگ با اصل برائت است ،به اين معنی که هر زمان قصد متعاهدين مبهم باشد ،بايد معنايی را مقدم دانست که
کمترين مسئوليت را براي متعد به دنبال دارد ( تفسير به نفع متعهد).
87. Hilf, M., “Power, Rules and Principles- Which Orientation for WTO/GATT Law?”, Journal of
INT’L Economy, vol. 4, 2001, p. 16.
88. Tadic Case, (Prosecutor v. Dusko Tadic), Case No.IT-94-A, Appeal Chamber, 15 July 1999, para.
282.
89. Frundzija Case, paras. 177, 191 & Celebici Case, (Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic,
Hazim Delic and Esal Landzo) Case No. IT-96-21-T, 16 Nov. 1998, pars 408-412 & 160-171.
90. Mischief Rule
91. Purposive Rule
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پويايی در ذات آن قرار دارد .اصولی مثل تناسب و عدم تبعيض و انصاف ازجمله مصداقهاي
سنتی اصول تكاملی هستند و عموماً با هدف گسترش محتواي قواعد حقوقی به کار گرفته
میشوند .اصل انصاف ،اساساً وسيلهاي براي تعديل معاهدات و قراردادهاست و ماهيت بنيادينش،
ساير اصول تفسيري را متأثر میسازد يعنی نهتنها در تفسير توافقات ،اثر مستقيم دارد ،بلكه ساير
موازين و اصول تفسير نيز بهنوعی از اين اصل نشأت میگيرند .اصل تناسب نيز در حوزههاي
متعددي از حقوق بينالملل عمومی ازجمله مخاصمات مسلحانه ،تحديد حدود دريايی و بينالملل
اقتصادي نقش کليدي ايفا میکند و در قالب تفسير محاکم قضايی ،بيشترين محدوديت را بر
اقدامات دولتها وارد کرده است .ازجمله کارکردهاي مهم اصل تناسب ،برقراري تعادل ميان
حقوق و منافع متعارض است .به عبارت ديگر ،در موقعيتهايی که ساير منابع حقوق بينالملل،
قادر به حل تعارض نباشند ،تناسب بهعنوان اصل تكاملی ماهوي ،منبعی براي استدالل قضات و
ايجاد تعادل محسوب میشود.
در قضيه گابچيكوو ـ ناگيماروس ،ديوان بينالمللی دادگستري از اصل تناسب براي تحليل
اقدامات متقابل استفاده کرده و اعالم میدارد که بايد ميان آثار و نتايج اقدام متقابل با آسيبهايی
که ايجاد کرده ،تناسب وجود داشته باشد .درنتيجه ،اقدام متقابل دولت اسلواکی براي منحرف-
کردن مسير رودخانه دانوب را غيرمتناسب و بنابراين ،غيرقانونی اعالم میکند32.
رکن حلو فصل اختالف سازمان تجارت جهانی نيز با استفاده از ابزار تفسير ،تناسب را وارد
نظام سازمان تجارت جهانی کرده و از اين طريق تا حد ممكن ،تعادل را ميان ارزشهاي
اقتصادي و غيراقتصادي برقرار کرده است.
در قضيه پنبه نسوز ،رکن پژوهش سازمان تجارت جهانی ،با استفاده از اصل تناسب ،بند (ب)
ماده  21موافقتنامه گات 33را اينگونه تفسير میکند:
« ...ازآنجايیکه ارزش حيات و سالمت انسانها ،اساساً مهم است ،وضع ممنوعيتهاي
وارداتی نسبت به محصول پنبه نسوز ،امري متناسب است».
در قضيه ممنوعيتهاي وارداتی بر ميگو ،رکن پژوهش با استفاده از اصل تناسب ،قيد تبعيض

92. Gabćikovo Nagymaros Project, (Hungary v. Slovakia) ICJ Reports , 1997, para. 86.
 .39ماده  21موافقتنامه گات (موسوم به نظام کلی استثنائات) مواردي را پيشبينی کرده که دولتها با استناد به آنها
میتوانند از تعهدات خود سرباززنند ،ازجمله بندهاي (ب) و (ز) اين ماده که به استثنائات زيستمحيطی معروف است به
دولتهاي عضو سازمان اجازه می دهد تا مانع از ورود کاالهاي وارداتی شوند که براي بهداشت و سالمت انسان ،حيوان ،گياه و
محيطزيست و  ....زيانبار باشند.
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خودسرانه مقرر در مقدمه ماده  21گات 34را تفسير کرده است .از نظر رکن پژوهش ،اينگونه
استنباط میشود که قيود مندرج در مقدمه ( ازجمله قيد تبعيض خودسرانه) بيانگر لزوم برقراري
تعادل و تناسب ميان حق يک دولت براي استناد به استثنائات زيستمحيطی ماده  21گات از
يک سو و حقوق ماهوي دولتهاي ديگر است.
عالوه بر اصول سنتی انصاف و تناسب ،در رويهقضايی جديد ،از اصول تكاملی جديدي
استفاده میشود .رويه اخير تالش دارد تا بر اساس اصولی از قبيل توسعه پايدار و احتياط ،درك و
فهم جديدي از مقررات معاهداتی ارائه کند .براي مثال میتوان به قضيه گابچيكوو ـ ناگيماروس
و استناد ديوان به توسعه پايدار اشاره کرد .در اين قضيه ،ديوان با اشاره به توسعه پايدار از طرفين
میخواهد تا در تعهدات قراردادي داخلی خود بازنگري کرده و بهمنظور حصول به راهحلی که
زيستبوم رودخانه دانوب را به مخاطره نمیاندازد با هم مذاکره کنند31.
در رويهقضايی هيئت حلوفصل اختالفات سازمان تجارت جهانی نيز با توجه به دغدغههاي
حال حاضر جامعه بينالمللی در خصوص حفاظت و حمايت بيشتر از محيطزيست میتوان
رويكردهاي نوگرايانه و ابداعی را بهمنظور تعديل حقوق معاهداتی مالحظه کرد .در قضيه
ممنوعيت وارداتی بر ميگو و فرآوردههاي آن ،رکن پژوهش سازمان تجارت جهانی با استناد به
مفهوم توسعه پايدار مندرج در مقدمه موافقتنامه سازمان ،معناي عبارت منابع طبيعی
تجديد ناپذير را توسعه داده و آن را شامل منابع طبيعی زنده و غيرزنده میداند31.
ديوان بينالمللی حقوق درياها نيز در قضيه ماهیهاي تن باله آبی ،استدالل خود را بر اصل
احتياط 31بنا کرده است .ديوان با توجه به عدم قطعيت علمی اعالم میدارد که طرفين بايد
بهمنظور جلوگيري از بروز آسيب جدي به ماهیهاي تن با احتياط و حزمانديشی عمل کرده و
اقدامات حفاظتی مؤثر را به عمل آورند 33.نتيجهگيري فوق در قضيه کارخانه اکسيد فلز نيز تكرار
 .34با درنظرگرفتن اين امر که اقدامات مذکور در بندهاي ذيل نبايد بهگونهاي اجرا شود که بهعنوان وسيلهاي براي تبعيض
خودسرانه يا غيرعادالنه ميان کشورهاي داراي شرايط يكسان ،يا براي اعمال محدوديتهاي پنهان بر تجارت بينالمللی به
شمار آيند.
95. Ibid., para. 7.
96. US–Shrimp (United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products), AB
WT/DS58/R, 1998, para. 129.

 .31اصل احتياط در تعداد زيادي از معاهدات بينالمللی مرتبط با حفاظت از محيطزيست و سالمت و ايمنی انسان ،اعالميهها
و اسناد منطقهاي و رويهقضايی ،خواه به صورت صريح يا ضمنی انعكاس يافته است .مفهوم اصل احتياط اين است که بهمنظور
جلوگيري از ايجاد آثار سوء زيستمحيطی بايد مانع از انجام فعاليتهايی شد که محيطزيست را تهديد میکند ،حتی اگر هيچ
دليل و مدرك قطعی دال بر وجود رابطه ميان فعاليت با خسارت زيستمحيطی وجود نداشته باشد.
98. Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan, Australia v. Japan) Provisional Measures, ITLOS,
1999, para.77.
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است33.

شده
البته در کنار اين رويههاي موفق ،مواردي هم وجود دارد که استفاده از اصول تكاملی جديد با
اقبال محاکم روبهرو نشده است 511هرچند اين نگرش با توجه به جديدبودن اصول کلی يادشده تا
حدودي قابل اغماض است.
نتیجه
اصول کلی حقوقی بهعنوان منبع اصلی اما کمتر شناختهشدة حقوق بينالملل ،هنجارهاي کلی
است که نماينده ارزشهاي حقوقی حاکم بر هر جامعه بوده و قلمروي جهانی دارد .اين اصول،
پيش از آنكه ناشی از اراده دولتها باشد ،بيانگر وجدان حقوقی نوع بشر است و به همين دليل،
وجود آنها حقوق بينالملل را از نظامی که صرفاً وابسته به رضايت دولتها باشد ،خارج ساخته و
به نظامی که ارزشها در آن نقش دارند نزديک میسازد .بااينحال ،فقدان تعريف مشخص از اين
منبع مهم حقوق بينالملل ،سبب بروز ديدگاههاي متفاوت بهويژه در خصوص خاستگاه و قلمرو
آن شده است .در اين مقاله با تكيه بر ارزشهاي مشترك بهعنوان مبناي کليه اصول قابل اجرا
در حقوق بينالملل نشان داده شد که مباحث مربوط به خاستگاه اصول کلی ،آنچنانکه تصور
میشد موضوعيت ندارد و به همين دليل ،خصايص و نقشهايی که در نظم بينالمللی ايفا
میکنند نيز ميان هر دو دسته مشترك است .اسناد بينالمللی مرتبط ،دکترين و رويهقضايی نيز
مؤيد اين ديدگاه است.
اصول کلی را برحسب نقشهايی که در حقوق بينالملل ايفا میکنند ،میتوان به اين صورت
تقسيم بندي کرد :اصول بنيادين ،اصول راهنما که هدايتگر واضعان قواعد بينالمللی بوده و
موجب توسعه حقوق بينالملل و وضع قواعد مطلوبتر و منطبق با غايات و ارزشهاي جامعه
بينالمللی میشوند ،اصول مكمل که پرکنندة خألهاي ناشی از عرف و معاهده بوده و در
رسيدگیهاي قضايی چه از حيث شكلی و چه ماهوي تأثير بسزايی در احقاق حق و اجراي عدالت
دارند و نهايتاً اصول تكاملی که از راه تفسير ،سبب پويايی حقوق بينالملل و پاسخگويی به
نيازهاي جديد میشوند .البته اين تقسيمبندي ،مرزهاي کامالً شفافی ندارد و درنتيجه میتوان
 .33اين قضيه به دعواي مطروحه از جانب ايرلند عليه انگلستان به دليل تأثيرات سوء کارخانه اکسيد اين کشور بر
محيطزيست درياي ايرلند مربوط میشد .ازجمله مستندات ايرلند ،اصل احتياط و تأثير آن بر بار اثبات دعوا بود که توسط ديوان
بينالمللی حقوق درياها به رسميت شناخته شد(Oxide Factory Case, ITLOS, 2001) .
 .799اختالف ميان اتحاديه اروپا و امريكا در قضيه گوشت هاي هورمونی يا دعوي اتحاديه اروپا و امريكا براي محصوالت
ژنتيكی و اصالحنژادشده از مهمترين پروندههايی است که اصل احتياط ،مورد توجه هيئت رسيدگیکننده به اختالف قرار
نگرفته است .عمدهترين استدالل رکن حلوفصل اختالف سازمان تجارت جهانی اين بود که اصل احتياط در مقوالت
زيستمحيطی جاري بوده و از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی نيست.
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براي يک اصل کلی حقوقی ،بسته به مورد ،بيش از يک کارکرد را متصور شد .براي مثال ،اصل
کلی انصاف هم اصلی بنيادين است و هم مكمل و هم تفسيري .در اين تحقيق ،برخالف
ديدگاههايی که ـ غالباً ريشه در حقوق بينالملل کالسيک داشته ـ و اصول کلی را بهعنوان يک
منبع فرعی ،بالاستفاده يا منبعی که تنها در حلوفصل اختالفات مؤثر است میدانند نشان داده
شد که اوالً ،هر دو قسم از اصول کلی (اصول برگرفته از نظامهاي حقوقی داخلی و اصول خاص
حقوق بينالملل) به دليل مبناي ارزشی مشترك ،مورد توجه حقوق بينالملل هستند و ثانياً،
کارکرد اصول کلی در حقوق بينالملل معاصر ،تنها معطوف به ماده  33اساسنامه ديوان بينالمللی
دادگستري (نقش مكمل) نمیشود بلكه اصول ،نقشهاي مهم ديگري هم ايفا میکنند .مطالعه
قلمروهاي جديد از قبيل حقوق بينالملل محيطزيست ،حقوق بينالملل کيفري و حقوق بينالملل
اقتصادي ،نشان از تمايل روزافزون نسبت به استفاده از اصول کلی دارد .محاکم بينالمللی نيز در
قضاياي متعدد بهمنظور توسعه آيين دادرسی و تعهدات ماهوي ،رفع خألها و کمک به تفسير و
توسعه بيشتر حقوق بينالملل به کار گرفته شدهاند .کارکردهاي متنوع ،به حقوق بينالملل اجازه
انطباق بيشتر با ارزشهاي مشترك ،پاسخ به نيازهاي جديد ،رشد و تكامل را میدهد.
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The Nature of the General Principles of Law and Their Functions
in International Law
Zahra Mahmoodi Kordi 1
Persian Text pp. 329-364
DOI: 10.22066/cilamag.2018.31692

Abstract
The international law is a legal system tasked with securing the rule of law on
the international scene and attainment of common values such as humanity,
justice, and security. This system consists of interlinked values and norms
which represent social, political and moral purposes of law, therefore the
international law is more based on normative foundations than rules. There
are different ways to display the norms, the most important one is the main
sources of international law. Despite the significance of the general principles
as foundations of legal structure, they remain unknown. The purpose of this
paper is to examine the nature of general principles and to evaluate their
different functions. Given that, international law is a system with constant
renewal and dynamism, the functions of general principles play an important
role in preventing the stagnation of international law. They help for growth
and responding to new challenges of international law.
Keywords
Nature of General Principles of Law, Value, Functions of General Principles,
Procedural Principles, Substantive Principles, Development of International
Law, Jurisprudence.
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15

The Necessity of Accession to the Convention on the
International Sale of Goods
Bijan Haji Azizi 1
Bijan Bayat 2
Persian Text pp. 299-328
DOI: 10.22066/cilamag.2018.31691

Abstract
The Convention on the International Sale of Goods (CISG) is one of the most
significant documents ratified in the field of harmonization of substantive law.
Accession to the CISG needs a precise study of its pros and cons. The
convention decreases costs, improves legal certainty, modernizes domestic
law and increases trade. Simplicity, certainty, fairness, success and uniform
interpretation are among those reasons stuck to by the proponents of accession
to the CISG. But opponents of the CISG call into question the harmonization
coming from the convention and believe that it is a reconciliatory and
unworkable document, and because of this, legal certainty is not secured by
this Convention and contracting parties often enter a reservation to it in
international transactions. However, the general assessment shows that the
reasons given by the proponents are stronger and the Convention improves the
legal system, decreases costs, boosts trade and economy and consequently
brings about public welfare and with regard to these results, accession to the
Convention is recommended.
Keywords
Accession, The Convention on the International Sale of Goods (CISG),
Harmonization, Domestic Law, Legal Certainty.
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Different Types of Awards in International Commercial Arbitration
with an Emphasis on Iranian Law
Mostafa Bakhtiarvand 1
Mitra Ahmadi 2
Persian Text pp. 273-298
DOI: 10.22066/cilamag.2018.31690

Abstract
There are different types of awards in international commercial arbitration and
the arbitral tribunal may issue a variety of awards concerning different issues.
The arbitral tribunal's authority to issue different types of awards has been
explicitly provided for in certain laws. The fact that there are different types
of awards may be implied from the International Commercial Arbitration Act
of Iran. The most important awards are final, partial and interim awards cited
by almost all international instruments. Another category of awards, including
default, declaratory and constitutive awards are among those not been referred
to in any arbitration rules and laws. In Iranian law, the International
Commercial Arbitration Act, contrary to provisions concerning national
arbitration, contains distinctive and comprehensive provisions concerning
interpretative and supplementary awards. In this analytical-descriptive article,
the authors have tried to study different types of awards and put forward some
suggestions to amend the Iranian Act.
Keywords
International Commercial Arbitration, Final Award, Interim Award,
Declaratory Award, Constitutive Award.
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The Overall Analysis of UNCITRAL’s Rules on Transparency
in Investment Arbitration
Ali Rezaei 1
Persian Text pp. 239-272
DOI: 10.22066/cilamag.2018.31689

Abstract
Due to the widespread use of arbitration to resolve disputes arising from
bilateral or multilateral investment treaties, and necessity of paying attention
to the public interest in these arbitrations, UNCITRAL approved a set of rules
in July 2013 that aimed to ensure transparency in investor-state arbitration.
Although these rules require provisions concerning the publication of
information and documentation relating to arbitration and are not the first
experience and perfect criteria of transparency in arbitration, they are of great
importance since they represent only transparency instead of confidentiality
and privacy. With due regard to the adoption of the Convention on the
Transparency in Investment Arbitrations, the use of these rules could result in
further coordination and harmonization of provisions on arbitration.
Keywords
Transparency, Arbitration, UCITRAL’s Rules on Transparency, Investment
Treaty, Investor-state.
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The Legitimacy of the International Coalition Intervention against ISIS
in Iraq and Syria in Light of International Law
Mohammad-Hossein Ramazani Ghavamabadi 1
Heidar Piri 2
Persian Text pp. 215-238
DOI: 10.22066/cilamag.2018.31688
Abstract
Internal armed conflict in Syria has been the basis for the widespread
violations of international law as well as the growth and formation of terrorist
groups such as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). In this regard, the
Security Council despite adopting resolutions condemning radicalization to
terrorism, could not take any appropriate and binding decision to end this
crisis because of the existence of the opposing viewpoints of the great powers
and the intervention of some Arabic and regional countries. This factors led
the US to establish the Global Coalition along with some other countries to
combat ISIS. Although this was a positive move and showed the international
community’s concerns to inhumane acts, it has given rise to questions as to
whether its formation and activities are legitimate in the light of international
law or not? These countries have attempted to interpret different categories of
international law in the form of coalition partners. They also challenged the
fundamental principles of the UN Charter by using force in the territory of the
host State, because the use of force without three preconditions (the
authorization of the Security Council, valid consent of the government and
recoursing to article 51 of the charter regardless of its legal status) has no legal
effect in contemporary international law and brings the international order
back to the legal order prior to the adoption of the UN Charter.
Keywords
International Coalition against ISIS, International Law, Self-Defense,
Legitimacy, ISIS, Use of Force, Syria, Iraq.
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The Status of Logic in Contract Interpretation in International
Commercial Arbitration
Homayoun Mafi 1
Hessam Kadivar 2
Persian Text pp. 185-214
DOI: 10.22066/cilamag.2018.31687

Abstract
Certain substantial issues including interpretation of contracts have not been
sufficiently touched upon in international commercial arbitration debates.
Compatibility of the outcome of interpretation with logic is a very important
issue. In fact, the main question is “could an illogical outcome of an
interpretation be considered legally valid?” In this article, an attempt has been
made to show some illogical outcomes resulting from interpretations and to
examine the international arbitrators' approach to this subject. Finally, in view
of the fact that international arbitrators enjoy more freedom than domestic
judges, and in light of arbitral practices, it has been concluded that arbitrators
always avoid irrational outcomes resulting from an interpretation. Therefore,
it is argued that “logic” might be used as an original criterion in international
commercial arbitration to rule out irrational outcomes.
Keywords
Contract Interpretation, Logic, International Commercial Arbitration.
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International Law and the Destruction of Syria’s
Cultural Heritage by ISIS
Pouria Askari 1
Hamid Masoudi Koushk 2
Persian Text pp. 153-184
DOI: 10.22066/cilamag.2018.31686

Abstract
The article provides an overview of ISIS attacks against the cultural heritage
of Syria and classifies these attacks as war crimes and crimes against
humanity. The cultural property as defined in this article are protected under
many international law instruments such as the Hague Convention of 1954
and its 1999 Additional Protocol but the question to be answered is the
applicability of the international treaties to non-state actors involved in
contemporary armed conflicts such as ISIS.
To answer this question, the authors have studied a wide range of international
documents such as the Resolutions of the UNSC and Awards rendered by
international criminal tribunals and finally have reached a positive answer to
the above-mentioned question. The article also contains some practical
alternatives to deal with violations of IHL committed by non-state armed
groups.
Keywords
ISIS, Syria, Cultural Heritage, War Crimes, Crimes against Humanity,
Protection.
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The Legitimacy of Deprivation of Nationality as a Punishment from the
Perspective of International Law by Analyzing the Government of
Bahrain’s Action
Reza Mousazadeh 1
Hamed Golijani Moghaddam 2
Persian Text pp. 115-152
DOI: 10.22066/cilamag.2018.31685
Abstract
The right to nationality is the basic and fundamental human rights and it may
be interpreted as the right to have rights. Nowadays, the fact that each State
determines the conditions of acquisition or loss of its nationality according to
its own laws has become an internationally accepted principle. With the
increase in terrorist attacks in recent years and the subsequent legislation on
the laws of deprivation of nationality aimed at punishing such actions,
including in France, as well as the government of Bahrain’s actions in
deprivation of the nationality of its political opponents, the present article
seeks to answer the question of whether the ban on deprivation of nationality
is legitimate under international law? Deprivation of nationality is legitimate
if it abides by the three rules of customary international law including the
prohibition of arbitrary deprivation of nationality, non-discrimination and
avoidance of statelessness and in case of violation of these rules would be
illegitimate. Bahrain's government action is illegitimate due to its arbitrary
and discriminatory nature. States practice for unwillingness toward the
deprivation of nationality as a punishment is changing.
Keywords
International Law, Deprivation of Nationality, Human Rights, Statelessness,
The Prohibition of Arbitrary Deprivation of Nationality
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An Analytical and Critical Analysis of International Instruments
Governing Liability and Compensation of Oil Pollution Caused by
Maritime Transport
Hassan Badini 1
Mahmood Jafari Chaleshtori 2
Persian Text pp. 89-113
DOI: 10.22066/cilamag.2018.31684

Abstract
Oil is one of the most important environmental pollutants which is mostly
transported across the sea. The marine environment is always at risk of
contamination. Given the incidents that occurred during recent years, global
society gradually developed and approved international instruments to address
the issue of offshore oil pollution liability and compensation for relevant
damages. At the same time, some instruments are approved which require
compliance with the standards whether in transport or on ships and their agents
and try to prevent accidents or collaborate to mitigate the harmful effects. In
this paper, in addition to the classification and introduction of international
instruments in this field, it has been tried to analyze the strengths and
weaknesses of these instruments and compare them. The 1969 Convention on
Civil Liability is extremely important in this regard because many of the
instruments that have been approved after this date while maintaining its
principles are more to complete its shortcomings.
Keywords
Liability for Oil Pollution, International Instruments, Marine Transport, Civil
Liability Convention
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Abstract
The International Court of Justice, by way of applying the law through the
interpretation of the rules and regulations of the international community, has
played a significant role in developing International Law that entails the
concept of change and innovation. The main function of the Court is to settle
legal disputes submitted to it by States. In this regard, the Court in some of its
Judgments has resolved ambiguities in international law by applying dynamic
interpretation to correspond the true intention of the parties and finally
discovering their true intention with considering circumstances and
requirements of the international community. By making a relationship
between the International Court of Justice which is unable to make rules
expressly, and the dynamic interpretation, that some believe it can make a rule,
this paper tries to analyze how dynamic interpretation besides other effective
mediums in this regard can determine and make clear the existing ambiguities
and fill the gaps in International Law.
Keywords
International Court of Justice, Development of International Law, LawMaking, Interpretation, Dynamic Interpretation
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Abstract
Growing involvement of intellectual assets in today’s international commerce
has inevitably increased international disputes concerning intellectual
property rights between private parties. Given that many of such disputes
involve parties from different countries and intellectual properties arising
under the laws of more than one country, the parties to the dispute may find it
undesirable or cumbersome to recourse to national courts. In particular, the
territorial nature of intellectual property renders these disputes incapable of
being resolved on an international basis. The multiplicity of litigation
proceedings is susceptible to serious inconsistencies coupled with uncertainty
and expense of enforcing foreign judgments in certain jurisdictions.
International arbitration, as an interesting alternative to court litigation, can offer
genuine advantages to settle intellectual property disputes. Yet, in many legal
systems, the arbitrability of intellectual property disputes has been far from
settled. Since Intellectual property rights are in fact monopolies granted by States
and many of them must be registered with a State authority if they are to subsist,
the question of whether parties can validly submit intellectual property disputes
to arbitration has given rise to a historical national resistance to arbitration of
intellectual property disputes in general and registered intellectual property
disputes in particular. Today, national legal systems tend to take different
approaches to this issue; from excluding arbitration on registered intellectual
property disputes together with recognizing full arbitrability of all disputes
concerning registered intellectual property rights. Nevertheless, a comparative
study of modern legal systems and their developments shows that the prevailing
trends are shifting toward making most intellectual property disputes arbitrable.
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Abstract
Providing the legal systems with stability and dynamism requires the
existence of stable rules and at the same time with a necessary degree of
flexibility to ensure that the legal system would be practical and effective if
important and real changes occur in social situations. International judicial
authorities, in the course of litigation, identify the basis and reality of the rules
and legal principle through interpretation and adaptation with the subject
matter of the cases, and in this way, meet the needs arising from developments
in the international situation. The European Court of Human Rights, whose
main function is to resolve disputes arising from the European Convention on
Human Rights, in some cases, through the use of a static interpretation, against
dynamic interpretations, has insisted on the provisions of the Convention and,
in some cases, having due regard to the structure of the European community,
used the evolutionary and dynamic interpretation of the provisions of the
Convention. The Court, in many cases, referred to a concept called “the
European Consensus” to justify implementing the dynamic interpretation of
the Convention and responded to the new situations. This approach has been
faced with various agreements and disagreements.
The European Court of Human Rights by applying the dynamic interpretation
method takes into account the will of States as a key element in the evolution of
rules and obligations in international law and at the same time has undermined
the need for expressing State’s will to accept these developments. In this way, the
human rights rules and obligations enshrined in the Convention are evolving with
changes in the requirements of the present time and social realities.
Keywords
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European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights,
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